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HAREKET EĞĠTĠMĠ VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE PROGRAMI VERĠLEN DAVRANIġ 
PROBLEMLĠ OTĠSTĠK ÇOCUKLARIN BĠR YIL SONRAKĠ SÜREÇLERĠNĠN 

ĠZLENMESĠ  

Hulusi ALP*   Hüseyin ÇAMLIYER** 

Özet 
Bu araĢtırmanın amacı; otistik çocuklarda görülen davranıĢ problemlerinin düzeltilmesine yönelik olarak, otistik 
çocukların düzeylerine göre hazırlanan ve deney gurubundaki otistik çocuklara uygulanan hareket eğitimi ve 
fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl sonraki etkisini bilimsel olarak belirlemektir. AraĢtırma 
modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıĢtır. Belirlenen amaç doğrultusunda araĢtırma, bir yıl 
önce hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandığı, deney grubundaki davranıĢ problemi olan altı 
(6) çocuk ve kontrol grubundaki sekiz (8) çocuk olmak üzere toplam on dört (14) otistik çocuk ile yürütülmüĢtür. 
Deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve DavranıĢ Ölçeği" hareket eğitimi 
ve fiziksel aktivite programı uygulanmadan önce ön-test olarak; program uygulandıktan sonra son-test olarak 
uygulanmıĢtır. Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı uygulandıktan bir yıl sonra araĢtırmanın örneklemini 
oluĢturan otistik çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve DavranıĢ Ölçeği" son-test olarak tekrar 
uygulanmıĢtır. Bu testlerden elde edilen bulgular spss istatistik programı ile değerlendirilmiĢtir. Gruplar arası 
karsılaĢtırmalarda “Mann Whitney U” testine, grup içi karsılaĢtırmalarda ise “Wilcoxon testine” baĢvurulmuĢtur. 
Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıĢtır. Sonuç olarak; deney grubundaki otistik çocukların problemli 
davranıĢlarının düzeltilmesinde etkili olan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl 
sonra da etkisinin devam ettiği tespit edilmiĢtir. Kontrol grubundaki çocukların problem davranıĢlarında ise bir 
değiĢiklik olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Otizm, Hareket Eğitimi, Fiziksel Aktivite,  Problem DavranıĢ 

 
The Problematic Of Behavior Children With Autism Given Movement Education And Physical Activity 
Program Monitoring Process Of The After One Year 

Abstract 
The aim of this study As for the correction of behavioral problems in children with autism, prepared in 
accordance with the level of autistic children and educational movement applied to autistic children in the 
experimental group and after application of a physical activity program next year to determine the effect 
scientifically. Research models, pre - post test, control group was made patterns. Determining the purpose of 
research, the implementation of movement education and physical activity programs a year ago, the problem 
behavior in the experimental group, six (6) children and eight in the control group (8) for a total of fourteen 
children (14) was carried out with autistic children. Children to their families in the experimental and control 
groups before Vineland Behavior Scale Social Cohesion and movement education and physical activity 
programs can be applied as a pre-test; After program implementation of the program has been implemented as a 
post-test. A year after moving training and implementation of physical activity programs the sample creates the 
families of autistic children, it had been applied as in Vineland Behavior Scale Social Cohesion and post-test. 
The findings obtained from these tests were evaluated with SPSS statistical software. Comparative studies 
between the groups, "Mann-Whitney U" test, whereas intra-group comparative studies "the Wilcoxon test" was 
applied. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. As a result; which is effective for correction of 
problematic behavior of autistic children in the experimental group, one year after the application of movement 
and physical activity training program after it was determined that continuing effect. The children in the control 
group in problem behavior has been noted that there is a change. 

Keywords: Autism, Movement Education, Physical Activity, Problem Behavior 
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GiriĢ 
Otizm; erken dönemde ortaya çıkan, beyni etkileyen karĢılıklı sosyal iletiĢim ve etkileĢimdeki 
yetersizlikler, tekrarlayıcı, sınırlı ve basmakalıp davranıĢlar, etkinlikler ve ilgilerle tanımlanan 
geliĢimsel bozuklukların tamamını ifade eden bir terimdir (Olcay-Gül ve Tekin-Ġftar, 2012; 
Töret ve diğ., 2015; SarıdaĢ ve Balabanlı, 2016). Otizmli bireyler sosyal iliĢki ve akranlarıyla 
iliĢki kurmada zorluk gibi problemlerinin yanında; saldırganlık, kendine zarar verme, öfke 
nöbetleri davranıĢlar stres olarak bilinmektedir ve yaĢam kalitesini sürekli etkilemektedir 
(Akt. ġahin ve diğ., 2013).  Otizmde gözlenen söz konusu problemler, sözel ve sözel olmayan 
iletiĢim, sosyal-duygusal geliĢim ve biliĢsel alanlarda çocuklarda geliĢimsel ilerlemenin en 
hızlı olduğu dönem olan ve çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu birincil bakım 
verenleri ile geçirdikleri erken çocukluk döneminde gözlenmektedir (Doğan ve diğ. 2016). 
Otizm tanısı alan çocuklar, iletiĢim becerileri basta olmak üzere iletiĢim ve sosyal becerilerin 
yer aldığı oyun becerilerini de sergilemekte zorluk yasamaktadırlar (Güven ve Diken, 2014). 
Bu da, fiziksel olarak aktif olamamalarına neden olmaktadır. Çocukların sosyal beceri 
kazanmalarında önemli olan iki beceriden biri fiziksel aktivite diğeri ise yaĢıtları ile iletiĢim 
kurmadır (Rubin, 1983). Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite içinde çocuklar keĢfetmeyi, 
yaĢamda gördükleri modelleri taklit etmeyi ve var olan becerilerini geliĢtirmeyi 
öğrenmektedirler (Rae, 1987). Fiziksel aktiviteler otizmli çocukların alıĢageldiği sınırlı aile 
ortamından ayrılarak tanımadığı bir çevrede, daha önceden tanımadığı insanlarla bir arada 
olmalarını sağlayan bir araçtır. Bu sayede otizmli çocuklar, farklı insanlarla iletiĢim kurmakta 
ve belli kurallarla bezenmiĢ egzersiz faaliyetlerine katılabilmektedirler (Atalay, 2011). Otistik 
bozukluk teĢhis ölçütleri içerisinde yer almamasına rağmen, giderek artan sayıda araĢtırma 
bulgusu otistik bozukluk gösteren çocuklarda motor yetersizliklerin yaygınlık gösterdiğini 
ortaya koyarken (Dewey, 2007; Provost, 2007), tüm bu dezavantajlar otistik bozukluk 
gösteren çocukların fiziksel aktivite programlarına baĢarılı bir Ģekilde katılımlarını 
sınırlandırmaktadır. Düzenli fiziksel aktivite programlarına katılım, kalp ve dolaĢım 
sistemiyle ilgili hastalıklar, belirli kanser tipleri ve obezite gibi kronik hastalıklara bağlı 
geliĢebilecek ölüm veya engel durumuna iliĢkin riskleri azaltarak sağlık ve iyilik halinin 
sürdürülmesine yardımcı olmakta ve yaĢam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaktadır. 
Hareket eğitimi ve fiziksel aktiviteler, toplumsal bütünleĢme için önemli bir etkiye sahiptir. 
SosyalleĢme ve sosyal etkileĢim, çeĢitli aktivitelere katılım yoluyla desteklenip geliĢtirilebilir. 
Fiziksel aktiviteye katılım bireyin sosyal geliĢimini ve sosyal iliĢkiler kurabilme yeteneğini 
olumlu olarak etkiler.  Sosyal etkileĢim olanakları ve aktif bir yaĢam biçimi içinde olma 
yalnızlığın azaltılabilmesi veya ortadan kaldırılabilmesi ve yalnızlık kaygısının azaltılmasına 
katkıda bulunabilir, bunun sonucunda yaĢam kalitesi artar. Bireyin hareket etmesi hem kendisi 
hem de çevresi için önemlidir, hareket tıpkı dil gibi insanın çevresiyle iletiĢim kurduğu 
kendini anlattığı ve yaĢantısını gerçekleĢtirdiği bir araçtır (Özbar, 2009). Hareket Eğitimi, 
sporsal etkinlikler ve oyunlar yoluyla kazanılan psikolojik ve sosyal alandaki davranıĢ 
değiĢiklikleri bireyin genel yaĢantısına transfer olur mu konusunda yapılan araĢtırmalar, 
bedensel aktiviteler yoluyla, fiziksel ve psiko-sosyal alanlarda kazanılan davranıĢların günlük 
yaĢamda gerekli ve ilgili benzer durumlara transfer olduğunu göstermiĢtir (Çamlıyer ve 
Çamlıyer, 2011). 
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Yöntem ve Gereç 
AraĢtırmanın Modeli 
 AraĢtırma modeli, ön-test, son test, kontrol gruplu desenle yapılmıĢtır. Desende 
bağımlı değiĢken; otistik çocuklardaki problem davranıĢlar ve sosyal uyum sağlama 
becerileri, bağımsız değiĢken ise; çocukların yaĢı, cinsiyeti, kardeĢ sayısı, doğum sırası ve 
daha önce anaokuluna gitme durumları, anne-babalarının öğrenim durumları, yaĢları ve 
meslekleri gibi değiĢkenlerdir.  

Evren ve Örneklem 
 AraĢtırmanın evrenini; Aydın ilindeki Aydın Özel Eğitim ve Uygulama Merkezindeki, 
yirmi dört (24) otistik özellik gösteren çocuk oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise iki 
aĢamada oluĢturulmuĢtur. Birinci aĢamada, araĢtırma ekibinin müdahalesiyle, Aydın Özel 
Eğitim ve Uyulama Merkezindeki, 6-10 yaĢ aralığında, tıbbi kuruluĢlardan otizm tanısı almıĢ, 
otizm düzeyleri, zihinsel geliĢim düzeyleri, motor geliĢim özellikleri, biliĢsel geliĢim düzeleri, 
sosyal geliĢim düzeyleri bir birine yakın olan on dört (14) çocuk belirlenmiĢtir. Ġkinci 
aĢamada ise araĢtırma ekibi tarafından belirlenen on dört (14) çocuktan, basit tesadüfî 
yöntemle seçilen (Çocukların isimleri küçük kâğıtlara yazılıp katlanarak bir torbanın içine 
atılmıĢtır. Kura usulü Ģeklinde çocukların isimlerinin yazılı olduğu kâğıtlar teker teker 
torbadan çekilerek ilk altı isim deney grubuna, diğer sekiz isimde kontrol grubuna yazılmıĢtır) 
altı (6) çocuk ile deney grubu, sekiz (8) çocuk ile de kontrol grubunu oluĢturulmuĢtur.  

Veri Toplama Araçları 
AraĢtırmanın verilerinin toplanmasında, çocuklarla ilgili genel bilgileri toplamak amacıyla, 
çocukların dikkat etme, sosyal etkileĢime girme, duygusal ifadeleri anlama, iliĢkiler kurma ve 
gözlemleme, öz-kontrol davranıĢları gibi becerilerini belirlemek amacı ile “Vineland Sosyal 
Uyum ve DavranıĢ Ölçeği” (VSUDÖ) kullanılmıĢtır. Ölçek, kiĢiler arası iletiĢim becerisi, 
oyun ve boĢ zaman, uyum sağlama becerisi alanlarında günlük sosyal duygusal davranıĢları 
ifade etmektedir ve üç bölümden oluĢmaktadır (Ceylan et. al., 2009). Ölçekte puanlama, 
çocuğun etkinlikleri ne kadar sıklıkla yaptığına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Ölçekte, 
“genellikle yapar” 2 puan, “bazen ya da kısmen yapar” 1 puan, “ hiç yapmaz” 0 puan 
almaktadır. Çocuğun uygulama fırsatının olmaması ve davranıĢ hakkında bilgi sahibi 
olunmaması durumunda ise 1 puan verilmektedir (Ceylan et. al., 2009). Vineland Sosyal 
Uyum ve DavranıĢ Ölçeğinin, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Alpas ve Akçakın, tarafından 
2003 yılında yapılmıĢtır. Tüm alanların geçerlik, güvenirlik değerleri .68 ile .97 arasında 
değiĢmektedir (Akçakın, 2008).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
AraĢtırma iki aĢamalı olarak yürütülmüĢtür: 
Birinci aşamada; deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum 
ve Davranış ölçeği" ön-test olarak uygulanmıĢtır. Daha sonra, otistik çocukların düzeylerine 
göre hazırlanmıĢ olan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite eğitim programı (oyun formatlı 
hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerden oluĢan), on (10) hafta boyunca, haftada iki (2) gün 
bir (1) saat olarak araĢtırmacı tarafından deney gurubundaki çocuklara uygulanmıĢtır. Kontrol 
grubundaki çocuklara ise rutin olarak almakta oldukları eğitimin dıĢında özel olarak 
hazırlanmıĢ herhangi bir aktivite uygulanmamıĢtır. Deney grubundaki çocukların, 
takıntılarının ve rutinlerinin bozulmasına karĢı tepkili olacakları, birden fazla uyaran ve 
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değiĢkene (farklı ortam, kiĢi vb.) uyum göstermekte zorlanacakları düĢünüldüğünden 
çocuklara uygulanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı, ilk iki hafta boyunca 
çocukların alıĢkın oldukları ortamda (okulun oyun odasında ve okul bahçesinde) 
uygulatılmıĢtır. Programın geriye kalan sekiz (8) haftası ise değiĢik ortamlarda (spor salonu, 
stadyum vb) uygulanmıĢtır. On (10) hafta sonunda her iki gruptaki çocukların ailelerine 
Vineland Sosyal Uyum ve Davranış ölçeği tekrar son-test olarak uygulanmıĢtır. 
Araştırmanın ikinci aşamasında ise; birinci aĢamadaki araĢtırma grubunu oluĢturan 
çocuklardan, deney grubundaki altı (6) çocuk ve kontrol grubundaki sekiz (8) çocuk olmak 
üzere toplam on dört (14) çocuğa bir yıl sonra ulaĢılmıĢ ve çocukların ailelerine Vineland 
Sosyal Uyum ve Davranış ölçeği tekrar son-test olarak uygulanarak çocuklarla ilgili elde 
edilen veriler değerlendirilmiĢtir. Verilerin analizinde, deney ve kontrol grubuna iliĢkin 
izleme testi sıra ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında mann-whitney u testi kullanılmıĢtır. Grup 
içi karĢılaĢtırmalarda, wilcoxon iĢaretli sıralar testi kullanılmıĢtır. 

Bulgular ve TartıĢma 
Bulgular 
Tablo 1: Deney ve kontrol grubunun kiĢiler arası iliĢki becerisi faktörlerine göre mann-
whitney u son-test puan sıra ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 GRUP N 

AĠLE DEĞERLENDĠRMESĠ 
ÖN-TEST SON-TEST 

Sıra 
Ort. 

Sıra 
Toplamı U P Sıra 

Ort. 
Sıra 

Toplamı U P 

KiĢiler Arası 
ĠliĢki Beceri 
Faktörlerinin 

Toplamı 

Deney 
Grubu 6 11,42 68,50 

,500 ,002 
11,42 68,50 

,500 ,002 Kontrol 
Grubu 8 4,56 36,50 4,56 36,50 

** p<0.01        *p<0.05  

  Deney ve kontrol grubunun kiĢiler arası iliĢki becerisi faktörlerinin mann-whitney u 
son-test sıra ortalama puanlarının karĢılaĢtırılması görülmektedir. Uygulanan program 
sonrasında iki grubun, “Kişiler Arası İlişki Becerisi” faktörlerinin toplamına iliĢkin; deney 
grubundaki çocukların son-test sıra ortalaması 11,42 olarak, kontrol grubundaki çocukların 
son-test sıra ortalaması 4,56 olarak bulunmuĢtur. Uygulanan program sonrasında gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (U=,500; p<0,02). Program 
uygulandıktan bir yıl sonra; deney grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları 11,42 
olarak, kontrol grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları 4,56 olarak bulunmuĢtur. 
Program uygulandıktan bir yıl sonrada iki grup arasındaki anlamlı farkın devam ettiği 
görülmektedir (U=,500; p<0,02). Bu farkın ise deney grubundaki çocukların lehine olduğu 
görülmektedir.  
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Tablo 2: Deney ve kontrol grubunun oyun ve boĢ zaman becerisi faktörlerine göre 
mann-whitney u son-test puan sıra ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 GRUP N 

AĠLE DEĞERLENDĠRMESĠ 

ÖN-TEST SON-TEST 

Sıra 
Ort. 

Sıra 
Toplamı U P Sıra 

Ort. 
Sıra 

Toplamı U P 

Oyun ve BoĢ 
Zaman 
Becerisi 

Faktörlerinin 
Toplamı 

Deney 
Grubu 6 11,50 69,00 

,000 ,001 
11,42 68,50 

,500 ,002 
Kontrol 
Grubu 8 4,50 36,00 4,56 36,50 

  Deney ve kontrol grubunun, oyun ve boĢ zaman becerisi faktörlerinin mann-whitney u 
son-test sıra ortalamaları puanlarının karĢılaĢtırılması görülmektedir. Uygulanan program 
sonrasında iki grubun, “Oyun ve Boş Zaman Becerisi” faktörlerinin toplamına iliĢkin; deney 
grubundaki çocukların son-test sıra ortalaması 11,50 olarak, kontrol grubundaki çocukların 
ön-test sıra ortalaması 4,50 olarak bulunmuĢtur. Uygulanan program sonrasında gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (U=,000; p<0,01). Program 
uygulandıktan bir yıl sonrada; deney grubundaki çocukların son-test ortalamaları 11,42 
olarak, kontrol grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları 4,56 olarak bulunmuĢtur. 
Program uygulandıktan bir yıl sonrada iki grup arasındaki anlamlı farkın devam ettiği 
görülmektedir (U=,500; p<0,02). Bu farkın ise deney grubundaki çocukların lehine olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 4: Deney ve kontrol grubunun uyum sağlayabilme becerisi faktörlerine göre 
mann-whitney u son-test puan sıra ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 GRUP N 

AĠLE DEĞERLENDĠRMESĠ 
ÖN-TEST SON-TEST 

Sıra 
Ort. 

Sıra 
Toplamı U P Sıra 

Ort. 
Sıra 

Toplamı U P 

Uyum 
Sağlama ve 

Beceri 
Faktörlerinin 

Toplamı 

Deney 
Grubu 6 11,50 69,00 

,000 ,002 

11,50 69,00 

,000 ,002 Kontrol 
Grubu 8 4,50 36,00 4,50 36,00 

 ** p<0.01        *p<0.05 
 Deney ve kontrol grubunun uyum sağlayabilme becerisi faktörlerinin mann-whitney u 
son-test sıra ortalama puanlarının karĢılaĢtırılması görülmektedir. Uygulanan program 
sonrasında iki grubun, “Uyum Sağlayabilme Becerisi” faktörlerinin toplamına iliĢkin; deney 
grubundaki çocukların son-test sıra ortalaması 11,50 olarak, Kontrol grubundaki çocukların 
ön-test sıra ortalaması 4,50 olarak bulunmuĢtur. Uygulanan program sonrasında gruplar 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (U=,000; p<0,02). Program 
uygulandıktan bir yıl sonra; deney grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları 11,50 
olarak, kontrol grubundaki çocukların son-test sıra ortalamaları 4,50 olarak bulunmuĢtur. 
Program uygulandıktan bir yıl sonrada iki grup arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılığın devam ettiği görülmektedir (U=,000; p<0,02). 

Tablo 11: Deney ve kontrol grubundaki çocukların uygulama öncesi ve sonrası kiĢiler 
arası iliĢki becerisi faktörlerine iliĢkin wilcoxon iĢaretli sıralar testi sonuçlarının 
karĢılaĢtırılması 

 Ön-test ve Son-test 

KiĢiler Arası 
ĠliĢki 

Faktörlerinin 
Toplamı 

GRUPLA
R N  

Sıra 
Ortalama

sı 

Sıra 
Toplamı Z P 

Deney 
Grubu 

3 Negatif 
Sıra 2,00 6,00 

-
1,732 ,083 0 Pozitif 

Sıra ,00 ,00 

3 EĢit - - 

Kontrol 
Grubu 

0 Negatif 
Sıra ,00 ,00 

000 1,000 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

8 EĢit - - 

    * Pozitif sıralar temeline dayalı,  ** p<0.01 ve  *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 Deney ve kontrol gruplarındaki çocukların uygulama öncesi ve sonrası kiĢiler arası 
iliĢki becerisi faktörlerine iliĢkin wilcoxon iĢaretli sıralar testi sonuçları karĢılaĢtırılması 
görülmektedir. “Kişiler Arası İlişki Beceri” faktörlerinin toplamına iliĢkin; deney grubundaki 
çocukların son-test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir (Z=-1,732; p>0,05). Kontrol grubundaki çocukların son-test puanları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (Z=000; p>0,05). 
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Tablo 12: Deney ve kontrol grubundaki çocukların uygulama öncesi ve sonrası oyun ve 
boĢ zaman becerisi faktörlerine iliĢkin wilcoxon iĢaretli sıralar testi sonuçlarının 
karĢılaĢtırılması 

 Ön-test ve Son-test 

 

Oyun ve BoĢ 
Zaman 
Becerisi 

Faktörlerinin 
Toplamı 

GRUPLA
R N  

Sıra 
Ortalamas

ı 

Sıra 
Toplamı Z P 

Deney  
Grubu 

3 Negatif 
Sıra 2,00 6,00 

-
1,732 ,083 0 Pozitif 

Sıra ,00 ,00 

3 EĢit - - 

Kontrol 
Grubu 

0 Negatif 
Sıra ,00 ,00 

000 1,000 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

8 EĢit - - 

   * Pozitif sıralar temeline dayalı, ** p<0.01 ve *p<0.05 düzeyinde anlamlı 

 Deney ve kontrol gruplarındaki çocukların programdan uygulandıktan bir yıl sonraki 
oyun ve boĢ zaman becerisi faktörlerine iliĢkin wilcoxon iĢaretli sıralar testi sonuçları 
görülmektedir. “Oyun ve BoĢ Zaman Becerisi” faktörlerin toplamına iliĢkin; deney 
grubundaki çocukların son-test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir (Z=-1,732; p>0,05). Kontrol grubundaki çocukların son-test puanları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (Z=000; p>0,05).   
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Tablo 13: Deney ve Kontrol Grubundaki Çocukların Uygulama Öncesi ve Sonrası 
Uyum Sağlayabilme Becerisi Faktörlerine ĠliĢkin Wilcoxon ĠĢaretli Sıralar Testi 
Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması 

 

 Ön-test ve Son-test 

Gruplar 
 

N 
 Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı Z P 

Uyum 
Sağlayabilme 

Becerisi 
Faktörlerin 

Toplamı 

Deney 
Grubu 

3 Negatif 
Sıra 2,00 6,00 

-1,633 ,102 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

3 EĢit - - 

Kontrol 
Grubu 

0 Negatif 
Sıra ,00 ,00 

000 1,000 0 Pozitif 
Sıra ,00 ,00 

8 EĢit - - 

   * Pozitif sıralar temeline dayalı, ( ** p<0.01 ) düzeyinde anlamlı , ( *p<0.05 ) düzeyinde 
anlamlı 

 Deney ve kontrol grubundaki çocukların uygulama öncesi ve sonrası uyum 
sağlayabilme becerisi faktörlerine iliĢkin wilcoxon iĢaretli sıralar testi sonuçlarının 
karĢılaĢtırılması görülmektedir. “Uyum Sağlayabilme Becerisi” faktörlerin toplamına iliĢkin; 
deney grubundaki çocukların son-test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı görülmektedir (Z=-1,633; p>0,05). Kontrol grubundaki çocukların son-test puanları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (Z=000; p>0,05). 

TartıĢma 
Bu çalıĢmada Otistik Çocuklarda Görülen DavranıĢ Problemlerinin Düzeltilmesiyle Hareket 
Eğitimi ve Fiziksel Aktivitelerin ĠliĢkisi olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen 
bulgulara göre, deney grubundaki çocukların vineland sosyal uyum ve davranıĢ ölçeğinin son-
test puanlarının bir yıl sonrada kontrol grubundaki çocuklara göre daha yüksek ve istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Otistik çocukların davranıĢ problemlerinin düzeltilmesi 
ve çocukların sosyalleĢmeleri üzerine olumlu yönde bir geliĢim görülmesinde planlı olarak 
hazırlanıp uygulanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite etkinliklerinin etkisinin olduğu 
söylenilebilir.  
AraĢtırma sonuçlarımızı destekleyen ve benzer sonuçlar elde edilmiĢ olan çalıĢmalardan;   
 Fiziksel aktivite ve hareket eğitimi, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel 
sağlık ve fiziksel geliĢme yönünden, hem de iyi bir kiĢilik oluĢması ve ruh sağlığı bakımından 
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yararlı ve gereklidir (Temür et. al., 2007). Düzenli fiziksel aktivite, gerilim ve anksiyetenin 
boĢalmasına, (Baltacı, 2008), çocukların benlik saygılarının artmasına yardımcı olmakta, 
biliĢsel performansları ve akademik baĢarılarının yükselmesine katkı sağlamaktadır. Sosyal 
uyum sağlamasını ve sosyal çevresinde kabul görme oranını arttırmaktadır (Türkiye Fiziksel 
Aktivite Rehberi, 2014). Fiziksel aktivite ile ilgilenmenin, çocuklarda psikolojik olarak iyi 
olma hali sağladığı, depresyon ve kaygı bulgularını azalttığı, kendine saygıyı arttırarak, 
çocukların daha atılgan olmalarını sağlamaya katkı yaptığı belirlenmiĢtir (Çavdar, 2011; 
Strong ve ark. 2005; Taylor ve ark., 1985; Kirkcaldy ve ark., 2002; Penedo ve Dahn, 2005; 
Parfitt ve Eston, 2005; Suitor ve Kraak, 2007). Otizmi olanların sahip oldukları sosyal ve 
iletiĢimsel problemler için akran etkileĢiminin kabul edilen bir müdahale olması nedeniyle 
normal akranlarıyla bir araya gelip farklı spor ve sanat gibi etkinlikleri aracılığıyla 
etkileĢimde bulunacakları ortamların olması ve ülkemizdeki benzer uygulamaların 
yaygınlaĢması son derece önemlidir (Günayer-ġenel, 2009). Otistik bireyler için bir 
tutundurma aracı olan hareket eğitimi, fiziksel aktivite etkinlikleri bu bireylerin toplumsal 
yaĢamda var olabilmelerinin en önemli basamağıdır. Unutulmamalıdır ki, otistik bireyler için 
sosyalleĢmenin evrensel dili spordur (Atalay ve Kaaradağ, 2011). Levinson’a göre otizmli 
bireylerde egzersizin kalıplaĢmıĢ (stereotipik) davranıĢların azalmasına destek verdiğini rapor 
etmiĢtir (Öztürk, 2012). Çocuklar hareket eğitimi yolu ile duygusal ve sosyal kazançlar 
sağlarlar. Ġyi planlanmıĢ bir hareket eğitimi programı ile çocuklar diğer çocukların farkına 
varma, onlarla uyum içerisinde hareket etme ve iĢbirliği kurma yeteneğini geliĢtirebilirler 
(Özlü-Fazlıoğlu ve Baran, 2004). Otizmde fiziksel uygunluk ve su yönelimine yüzme 
eğitiminin olumlu etkisinin olduğu gözlenmiĢ ve rapor edilmiĢtir (Yılmaz ve Arkd., 2004). 
Otistik Çocuklarda Farklı Egzersiz Uygulamalarının Motor Performans ve Sterotip 
DavranıĢlar Üzerine Etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir araĢtırmada, otistik çocuklara 
uygulanacak egzersiz programının motor performansı geliĢtirmeye ve stereotip davranıĢları 
azaltmada etkili olduğu gözlenmiĢ ve rapor edilmiĢtir (Yanardağ, 2007). Yu Pan; otistik 
çocuklarda fiziksel aktivite etkinliklerin çocukların sosyal geliĢimleri üzerine olumlu 
etkilerinin olduğunu belirtmektedir (Yu Pan, 2009). Otizm Spektrum Bozukluğu olan ve 
olmayan çocuklarda su becerileri ve fiziksel uygunluklarına bir su programının etkinliği 
belirlemek amacıyla yapılan araĢtırmada düzenli fiziksel aktiviteye katılmak ve devam etmek 
engelli ve engelsiz çocukların için olumlu özyeterlik oluĢturulmasına etkisinin olduğu rapor 
edilmiĢtir (Yu Pan, 2011). Otizmli çocuklarda algısal-motor eğitiminin dikkat üzerindeki 
etkisinin belirlenmesine yönelik yapılan Yarı-deneysel bir araĢtırmada olumlu bir etkinin 
olduğu gözlenmiĢ ve rapor edilmiĢtir (Afshari, 2012). UyarlanmıĢ rekreasyonel fiziksel 
aktivitenin otizmli bireylerin yaĢam kalitesi üzerine olumlu bir etkisinin olduğu gözlenmiĢ ve 
rapor edilmiĢtir (Sarol, 2013). ġiddetli otizm tanısı almıĢ genç yetiĢkinler üzerinde kombine 
hareket / dans ve müzik terapisinin olumlu bir etkisinin olduğu gözlenmiĢ ve rapor edilmiĢtir 
(Mateos-Moreno ve Atencia-Do˜na, 2013). 

Sonuç ve Öneriler 
Sonuç 
Bu çalıĢmada; otistik çocuklarda görülen davranıĢ problemlerinin düzeltilmesine yönelik 
otistik çocuklara uygulanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir 
yıl sonraki etkisini bilimsel olarak belirlemektir. 
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 Hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerine katılan otistik çocukların, uygulanan 
aktivitelerden bir yıl sonrada otistik çocukların, problem davranıĢlarına bağlı olarak otaya 
çıkan öfke nöbetlerinin görülme sıklığı ve devam etme sürelerinde azalmanın devam ettiği ve 
sonradan bir artıĢ olmadığı görülmüĢtür. 
Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite etkinliklerine katılan otistik çocukların sosyalleĢme 
sürecindeki geliĢimlerinin bir yıl sonrada devam ettiği, akranları ve çevresindeki diğer 
kiĢilerle iletiĢim kurmaya devam ettikleri görülmüĢtür. 
Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite etkinliklerine katılan otistik bireylerin oyun oynama, 
kendiliğinden bir etkinliğe katılma ve bir etkinliği sürdürebilme becerilerindeki geliĢimin bir 
yıl sonrada devam ettiği görülmüĢtür. 
Deney grubundaki çocukların grup içi; kiĢiler arası iliĢki, oyun ve boĢ zaman, uyum 
sağlayabilme becerilerinin bir yıl önceki ön-test ve son-test sonuçları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüĢtür. Bir yıl sonraki grup içi; kiĢiler arası iliĢki, oyun 
ve boĢ zaman, uyum sağlayabilme becerilerinin son-test sonuçları arasında ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür. Bu sonuç uygulanan programın deney 
grubundaki çocuklar üzerinde etkisinin devam ettiğini göstermektedir. 

Öneriler 
1. Çocukların geliĢim düzeylerine, bireysel farklılıklarına, ilgi ve isteklerine göre özel 

olarak hazırlanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programını, uygulayacak olan 
eğitimcinin hem özel eğitim hem de hareket eğitimi alanında sahip olduğu alan 
bilgisinin ve yöntem-teknikleri kullanma becerisinin yapılan çalıĢmanın hedeflenen 
sonuçlara büyük oranda ulaĢmasında etkili olduğu söylenebilir. 

2. ÇalıĢmalara baĢlanmadan önce olumlu sonuçlar alabilmek açısından çocuğun 
eğitimciye uyum sağlaması önemli bir nokta olduğu ve çocuğun eğitimciye uyum 
sağlamasının sonucu olarak, eğitimci tarafından verilecek yönergelere çocuğun tepki 
göstermesinde önemli olduğu söylenilebilir.  

3. Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite etkinlikleri kullanılarak farklı yaĢ gruplarında 
sosyal beceri ve iletiĢim becerileri geliĢimi sağlamaya yönelik araĢtırmalar yapılabilir. 

4. Otistik çocukların kaynaĢtırılmıĢ oyun ve spor etkinlikleri ile sosyal uyum becerilerini 
geliĢtirmeye yönelik araĢtırmalar yapılabilir. 

5. Uygulamayı yapacak olan uzman eğitimciler tarafından, çocukların ilgi ve isteklerini 
canlı tutabilecek, fiziksel aktivitelere katılmalarını cazip hale getirebilecek, çocuğun 
geliĢim düzeyine uygun, ilgi uyandıracak türden araç-gereç seçilmesi,  ödüllendirme 
sistemini ve net bir disiplin anlayıĢı kullanılmalı ve çalıĢmanın baĢından sonuna kadar 
tutarlı davranılmalıdır.  

6. Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile açılan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 
fiziki yapısı içerisinde, çocuklar için fiziksel aktivite ve oyun etkinlik alanları (geniĢ 
bahçe, oyun parkı, salon vs.) ve özel beden eğitimi öğretmeni bulundurma Ģartları, 
gerekli yönergelerle sağlanmalıdır. 
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15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE –AB İLİŞKİLERİ; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü 
 

Murat ERCAN* 
Uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, ilişkilerin kurulmaya başladığı 31 Temmuz 

1959’dan bugüne kadar geçen süreçte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Özellikle bazı dönemlerde ilişkiler kopma 
noktasına gelmiştir. Buna rağmen AB ve Türkiye, ilişkilerini tamamen dondurmamış veya sonlandırmamış 
aksine her iki taraf birbirine ihtiyaç duyduğu için ilişkilerini düzeltme yollarını aramışlardır. Soğuk Savaş’ın son 
bulmasıyla özellikle AB üyesi ülkeler, Türkiye’ye eskisi gibi ihtiyaç olmadığı düşüncelerini dillendirmeye 
başlamışlar ve Türkiye ile AB arasına mesafe koyarak Türkiye’nin Birliğe üyeliğine karşı çıkmaya 
başlamışlardır. Bu doğrultuda AB Türkiye’nin üyelik sürecinde engel üstüne engel, sorun üstüne sorun 
çıkartmaya başlamıştır. AB üyesi ülkeler; Türkiye’yi genellikle demokrasi, insan hakları, hukuk kuralları ve 
ifade özgürlüğü ihlalleri ile suçlayarak Türkiye’nin üyelik sürecini uzatmaya çalışmışlardır. Uzun bir süre bu 
suçlamalara maruz kalan Türkiye, özellikle 2000’li yılların başında gerçekleşen iktidar değişikliği ile reform 
üstüne reform yaparak AB’yi şaşırtmış ve 3 Ekim 2005’te AB’yi katılım müzakerelerini başlatmaya zorlamıştır. 
AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini başlatmasıyla Türkiye’nin orta vadede üyeliği tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu tartışmalara AB, 14–15 Aralık 2006 tarihinde, Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimiyle protokol 
imzalamaması gerekçesiyle açılan başlıkların kapatılmaması ve yeni bir müzakere fasıllı açılmaması doğrultuda 
karar almasıyla noktayı koymuştur. Türkiye-AB arasında durmuş bir şekilde devam eden ilişkiler, 15 Temmuz 
2016’da Türkiye’de gerçekleştirilen darbe kalkışmasında AB’nin Türkiye’nin değil de darbecilerin yanında yer 
almasıyla birlikte normal çizgisinden çıkmış, bugün neredeyse tamamen kopma noktasına gelmiştir. 15 Temmuz 
sonrası Türkiye- AB ilişkilerini analiz eden bu çalışmada, 15 Temmuz darbe kalkışmasında AB ve Birlik üyesi 
ülkelerin nasıl bir tutum sergilediği analiz edilmektedir.  Ayrıca çalışmada kalkışma sonrası Türkiye-AB 
ilişkilerinin değişip değişmediği ve ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği üzerine varsayımlar ve senaryolar 
ortaya konmakta bunlarla beraber ilişkilerdeki sorunların çözümlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya 
konmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, 15 Temmuz, gelecek Senaryoları 

TURKEY-EU RELATIONS IN THE POST-15 JULY PROCESS 
Future Predictions on the Relations 

 

The history of Turkey-EU relations has a long past with ups and downs since 31st July 1959 when the relations 
had started to establish. Although at some periods, the relations have come to an almost end, both the EU and 
Turkey have never frozen their relations and sought to find a way to re-establish their relations as they mutually 
need each other. Once the Cold War came to an end, the EU member states have started to express the fact that 
they do not need Turkey anymore therefore they started to oppose Turkey’s potential membership. In this 
manner, EU member states started to find excuses and create obstacles on Turkey’s accession to the EU. They 
especially blame Turkey on the violation of democracy, human rights, the rule of law and the freedom of 
expression and they tried to make Turkey’s membership process longer. After being exposed to these blames, 
Turkey had a government change in the beginning of the 2000s, and started to reform its structures which then 
made the EU surprised and forced them to start the membership negotiations on 3rd October 2005. Since the 
negotiations had a kick start, Turkey’s potential membership in the middle-term period has started to be 
discussed. These discussions stopped when the EU decided not to close the already opened chapters but not to 
open new ones due to the fact that Turkey refused to sign protocols with the Greek Section in Cyprus on 14 th-15th 
December 2006. This frozen relationship has come to a point that it went out of its way and to be ruptured 
completely after the EU backed the coup-plotters in the aftermath of the 15th July 2016 coup-attempt. This study 
analyses the relationship between Turkey and the EU in the post-15th July and especially the positions that the 
EU and its member states have taken in the aftermath of the 15th July process. Also, this study will analyse 
whether the EU-Turkey relations have changed or not, will predict assumption and possible scenarios on how the 
relations will be in the future and will provide suggestions on how to re-establish relations in the future. 

Keywords: Turkey-EU relations, 15th July, future scenarios    
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Giriş 
 
Uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, ilişkilerin kurulmaya 

başladığı 31 Temmuz 1959’dan bugüne kadar geçen süreçte inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 
Özellikle bazı dönemlerde ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Buna rağmen AB ve Türkiye, 
ilişkilerini tamamen dondurmamış veya sonlandırmamış aksine her iki taraf birbirine ihtiyaç 
duyduğu için ilişkilerini düzeltme yollarını aramışlardır. Örneğin Türkiye, kuruluşundan 
itibaren çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda iç ve dış politikada Batıcılığı kendine 
prensip edinmiş ve bu çerçevede Batı’nın kurduğu tüm uluslararası OECD, Avrupa Konseyi, 
BM, NATO ve AB gibi örgütlere üye olmayı tercih etmiş ve örgütlerin üyesi olmuştur veya 
olmaya çalışmıştır. Türkiye’nin Batıya yönelmesinin diğer bir neden ise dönemin karar 
vericilerinin Türkiye’nin üzerindeki Sovyet baskısı ve tehdidinden kurtulma yolunun Batılı 
ülkeler tarafından kurulan AB gibi örgütlere üye olmaktan başka bir yol olmadığı anlayışının 
hâkim olmasıdır. Türkiye’yi AB’ye iten bir başka neden de Yunanistan faktörüdür. 
Yunanistan hususunda da dönemin karar vericilerindeki düşünce, Yunanistan’ın Topluluğa 
başvurmasıyla birlikte Türkiye’nin Yunanistan ile yaşadığı sorunlarda Yunanistan’ın AET’nin 
desteğini arkasına alacağı ve Topluluğun Yunanistan’a tanıdığı ticari ayrıcalıktan Türkiye’nin 
yoksun kalmamasıydı. Ayrıca ABD’nin Türkiye’nin ekonomik yardım beklentisini 
karşılayamaması Türkiye’yi AET/AB’ye teşvik etmiştir. Uluslararası ilişkiler ve çıkarlar tek 
taraflı olmayacağından AET/AB de kendi çıkarı doğrultusunda Türkiye ile ilişkileri geliştirip 
kendi safında tutmak istemiştir. AB’nin Türkiye ile ilişkileri geliştirme düşüncesindeki temel 
amaçları: Sovyet tehdidine karşı güvenlik endişeleri, Türkiye üzerinden Doğu Akdeniz AB 
üyesi ülkeleri kontrolünde tutma, yeni kurulan Topluluğu uluslararası alanda tanıtma ve 
EFTA karşısında konumunu güçlendirmektir. Ayrıca AB, Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik 
ve ticari potansiyelden dolayı Türkiye ile yakından ilgilenmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından 
sonlarına kadar her iki taraf, ilişkilerini yukarıda belirtilen nedenler çerçevesinde 
geliştirmiştir. 

 
Soğuk Savaş’ın son bulmasıyla özellikle AB üyesi ülkeler, Türkiye’ye eskisi gibi 

ihtiyaç olmadığı düşüncelerini dillendirmeye başlamışlar ve Türkiye ile AB arasına mesafe 
koyup Türkiye’nin Birliğe üyeliğine karşı çıkmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda Türkiye’nin 
AB üyelik sürecinde engel üstüne engel, sorun üstüne sorun çıkartmışlardır. AB üyesi ülkeler; 
Türkiye’yi genellikle demokrasi, insan hakları, hukuk kuralları ve ifade özgürlüğü ihlalleri ile 
suçlayarak Türkiye’nin üyelik sürecini uzatmışlardır. Uzun bir süre bu suçlamalara maruz 
kalan Türkiye, özellikle 2000’li yılların başında gerçekleşen iktidar değişikliği ile reform 
üstüne reform yaparak AB’yi şaşırtmış ve 3 Ekim 2005’te AB’yi katılım müzakerelerini 
başlatmaya zorlamıştır. AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini başlatmasıyla Türkiye’nin 
orta vadede üyeliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalara AB, 14–15 Aralık 2006 
tarihinde, Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimiyle protokol imzalamaması gerekçesiyle açılan 
başlıkların kapatılmaması ve yeni bir müzakere fasıllı açılmaması doğrultuda karar almasıyla 
noktayı koymuştur. AB, böylelikle Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin ucu açık bir süreç 
olduğunu göstermiştir. AB’nin almış olduğu bu karardan itibaren Türkiye-AB arasında 
başlatılan müzakereler ve özellikle de ilişkiler durmuştur.  Tarafların arasındaki ilişkiler 
durmuş olmasına rağmen her iki kesim de birbirlerine karşı sivri söylemlerden kaçınmışlardır. 
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Türkiye-AB arasında durmuş bir şekilde devam eden ilişkiler, 15 Temmuz 2016’da 
Türkiye’de gerçekleştirilen darbe kalkışmasında AB’nin Türkiye’nin değil de darbecilerin 
yanında yer almasıyla birlikte normal çizgisinden çıkmış, bugün neredeyse kopma noktasına 
gelmiştir. Peki neden? 15 Temmuz sonrası Türkiye- AB ilişkilerini analiz eden bu çalışmada, 
15 Temmuz darbe kalkışmasında AB ve Birlik üyesi ülkelerin nasıl bir tutum sergilediği 
analiz edilecektir.  Ayrıca çalışmada kalkışma sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin değişip 
değişmediği ve ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceği üzerine varsayımlar ortaya konacak 
bunlarla beraber ilişkilerdeki sorunların çözümlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya 
konacaktır. 

 
Darbe Kalkışması Sonrası Türkiye-AB İlişkileri; AB’nin Darbe Kalkışmasını 

Değerlendirmesi ve Türkiye’nin Tepkisi 
15 Temmuz 2016 gecesi, uluslararası kamuoyunun ve özellikle Batılı devletlerinin 

temsilciliğini üstlendiği demokrasi ve insan haklarına karşı Türkiye’de Türk Silahlı 
Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu bir grup subay tarafından emir komuta zinciri dışında 
darbe girişimi gerçekleşmiştir. Kalkışma gecesi Türkiye’de yüzlerce polis ve sivil Türk 
vatandaşı şehit ve gazi olmuştur. Psikolojik olarak da Türkiye’de bu durumdan etkilenmeyen 
kesim kalmamıştır. Darbe gecesi Türk halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çağrıyla birlikte demokratik yollarla seçilmiş 
Cumhurbaşkanına ve kendini yönetecek iktidarına, sokaklara dökülüp tankların önünde 
durarak sahip çıkmıştır. Aynı zamanda Türk halkı, demokrasiye ve demokratik sisteme de 
sahip çıkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup FETÖ mensuplarının Türkiye’de 
iktidarı ele geçirmek için kalkıştıkları darbe gecesi, Türk halkı üzerine havadan ve karadan 
ateş açılması, TBMM’nin bombalanması üzere hükümet, muhalefet, medya, sivil toplum ve iş 
dünyası darbe karşıtı ortak duruş sergilemişlerdir. Başka bir ifadeyle toplumun her kesimi, 
ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir bütünlük gösterisi yapmış ve özellikle Batı’ya Türk 
toplumu ile oynanamayacağını mesajını da vermiştir. 

 
15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı darbe girişimi püskürtüldükten sonra 

devletin her bir kurumunda darbeye karışan FETÖ mensupları, tek tek tespit edilerek 
tutuklanmışlardır. 20 Temmuz'da ise toplanan Milli Güvenlik Kurulunun ülke genelinde 
olağanüstü hal ilan edilmesini tavsiye etmesi üzerine ülke genelinde üç aylığına OHAL ilan 
edilmiştir. OHAL çerçevesinde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Silahlı 
Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına, askeri okulların kapatılmasına, askeri tesislerin 
kent merkezlerinden taşınmasına ve FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilenlerin yargı ve 
güvenlik güçleri, kamu kuruluşları, üniversiteler, şirketler vs. gibi kuruluşlardan 
uzaklaştırılmasına yönelik kararlar alındı(Çiğdem,2016: 2). Türkiye, FETÖ mensuplarının 
devlet ve toplumsal kurumlardaki etkisini kırmak, mali kaynaklarını kesmek için ulusal ve 
uluslararası alanda önlemler aldı. Bu önlemlerden en önemlisi; Türkiye’nin “Suçluların Geri 
Verilmesi Anlaşması(Akgün,2016: 1)” çerçevesinde, FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in 
ve darbe girişiminde etkin rol almış, darbe girişiminin başarısız olmasıyla Türkiye’den kaçıp 
Batılı ülkelere sığınan diğer lider statüsündeki kişilerin iadelerini AB ülkelerinden ve 
ABD’den talep etmesi olmuştur. Fakat Batılı, özellikle de AB üyesi ülkeler; Türkiye’nin bu 
talebini, Türkiye’nin 15 Temmuz darbe kalkışmasının arkasında Fethullah Gülen örgütünün 
olduğuna dair kendilerini ikna edemediği gerekçesiyle reddetmişlerdir(Deutsche welle,2017). 
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Zaten Batılı ve özellikle AB üyesi ülkeler, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çok geç tepki 
vermiş, bu da sadece kınama seviyesinde gerçekleşmişti. 

 
15 Temmuz’da Türkiye’ye ilk destek, o dönem ilişkilerin bozuk olduğu Rusya’dan 

gelmiştir. Ancak AB, Türk halkının darbe oyununu bozup darbe girişimini başarısızlığa 
uğratmasından sonra içeriği zayıf bir dille “kendilerinin sivil iradeden yana oldukları” 
mesajlarıyla tutumunu göstermiştir. Fakat AB’nin darbe karşıtı bu tepkisini Türk halkı yeterli 
bulmamıştır(Boyraz, 2016: Star Açık Görüş, 28 Ağustos 2016). Türk halkının Batılı 
devletlerden ve özelliklede AB’den beklentisi, FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği darbe 
girişiminin karşısında durarak Türkiye’nin yanında yer alması ve taraflara arasındaki 
akdedilen antlaşmalara uyularak, başta FETÖ elebaşı Gülen olmak üzere darbe gecesi ve 
sonrası kendilerine sığınan darbecileri Türkiye’ye teslim etmesiydi. Fakat Batılı devletler, 
özellikle AB üyesi ülkeler, Türkiye’nin yanında yer almadığı gibi 15 Temmuz sonrası 
Türkiye’nin almış olduğu tedbirlere de sert tepki göstermiş ve tehditkâr açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Örneğin, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica 
Mogherini, OHAL kararının alınmasının ardından çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasını 
ve medya kuruluşları hakkında kapatma kararı verilmesini kaygı verici olarak nitelendirmiş; 
hakkında suçlama bulunanların adil yargılanmasını talep etmiştir(TV 24, 28 Temmuz 2016 ). 
Ayrıca Mogherin, Türk yetkililerinden hukuk devletinin icabını yerine getirmelerini; insan 
hakları, temel hak ve özgürlüklere titizlikle uymalarını istemiştir. AB Komisyonu Başkanı 
Jean Claude Junker ise Türkiye’de idam cezasının geri gelmesi hâlinde AB üyelik sürecinin 
duracağını açıklamıştır. Son olarak AB Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye son 
aylardaki baskıcı önlemler ve aktüel gelişmeler yüzünden üyelik perspektifini bozdu. Eğer 
idam cezası geri gelirse üyelik sürecinin sonu olur. İdam cezasının kaldırılması tam üyelik 
için bir şarttı. Ankara, Avrupa perspektifini tutmak istiyorsa politik dönüşüm yapmak 
zorunda…(Star,12.Nisan.2017) şeklinde bir beyanatta bulunmuştur.  

 
AB’nin 15 Temmuz sonrası tutumunu gösteren bu gibi açıklamalara bakıldığında 

travmatik bir olay yaşamış Birliğe aday bir ülkeye karşı empati kurmadığı sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca “tutuklu sayısının giderek artması önemli bir insan hakları ihlâlidir”, 
“idam cezası geri gelirse Türkiye AB üyesi olamaz”, “Türkiye bu süreçte baskıcı önlemler 
almıştır”, “Türkiye olağanüstü hal devam etmekte”, “Türkiye’de medya ve basın özgürlüğü 
ihlal edilmekte”, “Türkiye’de hukuk bağımsız değil” ve “Türkiye’de tek adamlık sistemi 
geliyor” gibi söylemlerle pejoratif temaları ön plana çıkarttığı görülmektedir. AB’nin 15 
Temmuz’a karşı tutumunda ve yorumlarında, temel değerlere ters düşen darbe gibi bir sürecin 
neden, nasıl ve kimler tarafından yapıldığına dair ne bir açıklama ne de bir daha böyle bir 
süreç yaşanmaması için Türkiye’nin ne yapması gerektiğine dair bir tavsiye 
bulunmamaktadır(SETA, 12 Nisan 2017). AB’nin değerlerine ters düşen darbe karşısında 
durmaması ve AB yetkilerinin açıklamalarında Türkiye ve iktidarı suçlar cümleler 
kullanmaları Türk kamuoyunda, eleştirilere ve AB karşıtlığına neden olmuştur. Bir de darbe 
girişiminden birkaç gün sonra başta ABD ve NATO olmak üzere Almanya, Fransa ve 
Hollanda gibi AB ülkelerinin TSK’de üst rütbeli kişilerin tutuklanmasına tepki göstermeleri 
ve bu tutuklamalar sonrası artık Türkiye’de muhataplarının kalmadığına ve muhataplarının 
kimler olacağına yönelik açıklamalar yapmaları, Türk toplumunda darbe girişimini yukarıda 
ifade edilen ülkeler ve NATO’nun yaptığına dair izlenimler bırakmış; aynı zamanda kendini 
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demokrasinin temsilcisi gören AB’nin demokrasi testinden sınıfta kaldığı, Türk halkının ise 
bu testi başarıyla sonuçlandırdığı ifade edilmeye başlanmıştır.  

 
15 Temmuz sonrası Türkiye- AB ilişkilerini etkileyen bir diğer konu OHAL’dir. Birlik 

içerisinde, Türkiye’de OHAL ilan edilmesi ve sonraki dönemlerde OHAL süresinin 
uzatılması ile Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılarak ilişkilerin kesilmesi 
savunulmuştur. Bu görüşü savunan AB üyesi ülkeler, 3 Ekim 2005’te başlayan üyelik 
müzakerelerinden beri bir arpa boyu yol katedilmediğini ve OHAL ile birlikte Kopenhag 
siyasi kriterlerini Türkiye’nin ihlal ettiğini ve AB değerlerinden tamamen uzaklaştığını 
belirtmişlerdir (Tagesspiegel, 25Mayıs 2017). Genellikle bu görüşü savunan ülkelere göre 
OHAL altında müzakereler devam ettirilemez ve artık üyelik müzakerelerine son verme 
zamanı gelmiştir. Aynı zamanda OHAL, AB’ye Türkiye’yi Birliğe almamak için bir fırsat 
doğurmuştur. AB ve üye ülkelerin OHAL’i fırsat bilip Türkiye’yi üyelik ile tehdit etmesi, 
Türk kamuoyunda sert tepkilere neden olmuş, ilişkileri germiş ve tarafların birbirlerine karşı 
söylemlerini sivrileştirmiştir. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarın 
AB’de olanları Nazi kalıntısının(Milliyet, 15.mayıs 2017 ve BBC,  15 Mayıs 2017 ve Blick, 
12 Mayıs 2017) bir ürünü olarak değerlendirmeleri, bütün AB üyelerinin Türkiye’ye sert tepki 
göstermesine neden olmuştur. 

 
Türkiye-AB ilişkilerini kopma noktasına getiren bir diğer olay ise 16 Nisan 2017’de 

Türkiye’de sistem değişikliğini öngören referandum öncesi gelişmelerdir. Herkesin bildiği 
gibi Türkiye’de siyasal sistemin değiştirilmesine yönelik tartışmalar, 1970’li yıllardan bu yana 
sağ parti ve aktörlerin tartışma konusu olmuştur. Tartışmaların odak noktasını vesayetçi 
parlamentarizm ve zayıf koalisyon hükümetlerinin Türkiye’nin siyasetinde oluşturduğu 
sorunlardan kurtulma çabası oluşturmuştur. Bu doğrultuda AK Parti ve MHP, bürokratik 
vesayeti ortadan kaldırmak, siyasetin demokratikleşmesini sağlamak, milletin iradesini 
yönetime daha iyi aktarmak, siyasal ve ekonomik istikrarı sağlamak, yönetimde çift başlılığı 
sonlandırmak için yeni hükümet sistemine ihtiyaç duyulduğu gerekçesi üzerinde mutabık 
kalmışlar ve süreci başlatmışlardır. İki parti, anayasa değişikliğini öngören metin hazırlamış, 
taslağı önce TBMM’ye akabinde de Türk milletinin iradesine sunmuştur. Taslak daha 
TBMM’de onay almadan gerek CHP ve HDP ve AB’nin tepkisine neden olmuştur. Özellikle 
AB ve üyesi ülkeler, taslağı diktatörlük ve tek adamlık sistemi olarak değerlendirmiş, 
anayasal değişikliği de öngören taslağın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye’nin AB üyelik 
sürecinin sonlandırılacağına dair açıklamalarında bulunmuş bu da ilişkileri kopma noktasına 
getirmiştir(Spiegel, 17 Nisan 2017). Örneğin AK Partili bakan ve milletvekilleri, anayasal 
değişikliği öngören taslağı kamuoyuna anlatmak için AB üyesi ülkelere gidip toplantı yapmak 
istemişler; Avusturya, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi AB üyesi ülkeler tarafından Türk 
siyasetçilerinin Türkiye’nin iç siyasetini AB’ye taşınmaması gerektiği gerekçesiyle bu 
toplantılara karşı çıkılmış ve siyasi baskıyla daha önce rezervasyonu yapılan toplantı 
salonlarını iptal ettirilmiştir. Bir de bu gelişmelere Hollanda polisinin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a 
gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu 
trafiğe kapatması, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan'ın konsolosluğa girmesini engellemesi, 
Bakan’ın yanındaki gazeteciler ve güvenlik görevlilerini tutuklaması ve Bakan’ın gece yarısı 
sınır dışı edilmesi (Milliyet, 11 Mart 2017) ne AB’nin tepki göstermemesi ilişkileri kopma 
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noktasına getirmiştir. Hollanda’nın yaptığı bu uluslararası hukuk, insan hakları, ifade 
özgürlüğü ve basın özgürlüğü ihlaline AB üyesi diğer ülkelerin tepki göstermemesi ve 
Türkiye’yi suçlaması, Türkiyesiz Avrupa tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler, 
Türkiye tarafından esefle kınanmış ve referandum sonrası Türkiye’nin Avrupa defterinin 
masaya yatıracağı,  AB ile “Tamam mı, devam mı?” kararını vereceği belirtilmiştir. 

 
Bugün “Gezi olaylarıyla” bozulmaya başlayan Türkiye-AB arasındaki ilişkiler, 15 

Temmuz ile birlikte yukarıda ifade edilen söylem ve eylemlerden dolayı kopma noktasına 
gelmiştir. İlişkilerin kopma noktasına gelmesinde AB’nin tutumu ve tavrı oldukça önemlidir. 
Gezi olaylarından bugüne kadar geçen süreçte AB, Türkiye’ye şu mesajı vermek istemiştir: 
Hristiyan topluluklardan oluşan Birlik, Türkiyesiz de yoluna devam edebilir; fakat 
Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse siyasi olarak Birliğe ihtiyacı vardır. Hâlbuki uluslararası 
ilişkilerde zorunlu diye bir şey yoktur. Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde devletlerin birbirine 
bağımlılığı söz konusudur. Bugün her ne kadar Türkiye ekonomik ve ticari olarak AB’ye 
bağımlıysa, Türkiye kadar AB de göç sorunu, mültecilerin durumu, ticari, terörle mücadele ve 
ticaret yollarının güvenliği gibi çeşitli açılardan Ankara’ya bağımlıdır. Dolayısıyla AB, 
ilişkilerin gerilmesine neden olan sağ kesimin yükselmesine yönelik tedbirler alarak 
Türkiye’ye karşı tutumunu değiştirmeli, Türkiye ile ilişkilerin tekrar nasıl düzeltilebileceğine 
dair çözüm yolları aramalıdır. AB, bu doğrultuda öncelikle 15 Temmuz darbe kalkışması 
sonrası Türkiye’nin almış olduğu önlemleri Türkiye’nin üyeliğini göstererek sert dille tehdit 
etmeyi bırakmalıdır. Gerilen Türkiye-AB ilişkileri, ancak AB’nin kendi savunduğu değerlere 
ve uluslararası hukuka saygı göstermesiyle düzelebilir. AB, Türkiye’ye karşı takındığı 
bugünkü tutumunu devam ettirdiği sürece her iki taraf da ciddi sorunlar yaşaması 
kaçınılmazdır. 

 
15 Temmuz Sonrası AB-Türkiye İlişkilerinde Gelinen Nokta 

 
Türkiye, geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de AB için kilit bir ülke olma özelliğini 

sürdürmektedir. 1995’te GB Anlaşması, 1999’da adaylık statüsü, 3 Ekim 2005’te 
müzakerelerin başlatılması ve 29 Kasım 2015’te gerçekleşen Türkiye Zirvesi ile AB, 
çıkarlarının bulunduğu tüm önemli alanlarda Türkiye ile olan ilişkilerini canlandırma ve 
derinleştirme kararı almıştır. Fakat 15 Temmuz ve sonrası dönemde AB, Türkiye tutumunu 
değiştirmiştir. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimini, AB, sadece basit bir dille kınayarak 
geçiştirmiştir. 2016 yılı ve sonrası, ilişkiler açısından karmaşık bir dönemi başlatmış; gerek 
AB gerekse Türkiye, ilişkileri değiştiren pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Bu olaylar, 
ilişkileri kopma noktasına getirmiş ve ilişkilerin negatif bir havaya bürünmesini sağlamıştır. 
Bu havanın devam etmesi durumunda ilişkilerin pozitif havaya bürünmesi kısa zamanda zor 
gibi görünmektedir. 

 
2013–2016 yılları arasında ilişkilere Suriyeli mülteci krizi yön vermiş ve mülteci 

krizinin çözümü konusunda her iki taraf, karşılıklı taahhütler çerçevesinde bir mutabakata 
varmıştır. Bu mutabakattan en fazla kârlı çıkan AB olmuştur. Çünkü Türkiye, AB’ye 
gerçekleştirilmek istenen düzensiz göç hususunda üzerine düşeni yapmıştır. Bugün AB’ye 
yapılmak istenen düzensiz göç, hiç yok denecek kadar alt seviyeye gerilemiştir. Fakat AB, 
mülteci krizinin çözümüne karşı Türkiye’ye taahhüt ettiği 3+3 milyar avroluk yardımı 
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sağlamadığı gibi Türk vatandaşlarının vize muafiyeti beklentilerini de Türkiye’nin terör 
politikaları ve 15 Temmuz sonrası ülke güvenliği açısından almış olduğu tedbirleri gerekçe 
göstererek karşılamamıştır. Bu gerekçeler, aynı zamanda Türk kamuoyu nezdinde AB’nin 
tutarsızlığını ve güvensizliğini sorgulamasına neden olmuştur. 

 
Diğer taraftan 2013 yılından bu yana ilişkilerin tartışma konularından biri olan GB’nin 

revize edilmesi, halen sağlanmamıştır. GB’nin revize edilmemiş olmasından dolayı Türkiye, 
özellikle tarım ve hizmet ticareti alanında büyük ekonomik kayba uğramaktadır. Bunun 
yanında AB’nin üçüncü ülkeler ile yapığı Serbest Ticaret Antlaşmalarına Türkiye’nin dâhil 
edilmemesi ilişkilerdeki önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. AB’nin Serbest Ticaret 
Antlaşması yaptığı ülkeler, Türkiye’ye, AB’ye tanıdığı ayrıcalıkları tanımamaktadır. AB’nin 
üçüncü ülkeler ile STA imzalarken görüşmelere Türkiye’yi davet etmemesi ekonomik olarak 
Türkiye’nin çıkar kaybına neden olmaktadır. Ayrıca gerek GB gerekse STA ile Türk 
taşımacılarına vize ve taşıma kotası konması, malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde 
Türk mallarının engellerle karşılaşması ve gümrüklerde uzunca süre bekletilmesi Türkiye’ye 
ekonomik olarak büyük zararlar vermektedir. Hâlbuki GB ve STA’lar, Türk halkının refah 
seviyesini yükseltmek üzere akdedilmişti. Bugün gelinen noktaya bakıldığında GB, 
beklentinin aksine Türk halkının refah seviyesini yükseltmemiş aksine GB’nin ticaret yaratma 
etkisi Türkiye’nin aleyhine işlemektedir. GB akdinin iki taraf arasında eşit ve dengeli bir 
şekilde işlememesi AB’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın artmasına, Türkiye’nin AB’ye yaptığı 
ihracatın azalmasına neden olmaktadır. Başka bir ifadeyle GB’nin revize edilmemesi, Türkiye 
ile AB arasındaki dış ticaret açığının yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle GB 
Antlaşması’nın bir an evvel revize edilmesi gerekmektedir. 

 
İlişkilerdeki bir diğer tartışma konusu da AB’nin Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci 

analiz etmeden ve Türkiye’ye karşı empati kurmadan 9 Kasım 2016’da hazırladığı on 
dokuzuncu ilerleme raporu olmuştur. Raporda, Türkiye’de bir sene içerisinde yaşanan 
ekonomik, siyasi ve toplumsal konular değerlendirilerek Türkiye’nin müzakerelerde almış 
olduğu yol incelenmiştir. Ayrıca Raporda Türkiye’ye bazı politik önerilerde bulunulmuştur. 
AB’nin rapordaki değerlendirmeleri ve tavsiyeleri, Türk kamuoyunda büyük tepkilere neden 
olmuştur. Türk tarafının rapora tepkisi, raporda AB’nin FETÖ ve HDP’li milletvekillerine 
karşı tarafgir bir yaklaşım sergilemiş olmasıdır (Boyraz, 2016: 2-4). Özellikle AB’nin raporda 
Türkiye’yi eleştirmesi, FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerine sahip çıkması, ilişkileri 
yakınlaştırmaktan ziyade germiştir. 

 
Türkiye- AB ilişkilerinde AB tarafından son zamanlarda sık sık dillendirilen bir diğer 

husus ise Türkiye’nin AB nezdinde ekonomik bir öneminin kalmadığı konusudur. İstatistik 
verilerine bakılmadan yapılan yorumlar, her zaman gerçeği yansıtmayabilmektedir. Veriler, 
özellikle AB’nin Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Bugün 
Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ticari partneri konumundadır. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının verilerine göre Türkiye’nin ihracatında Avrupa Birliğinin payı, yüzde 48,5 
seviyesindedir. 2015 yılında Türkiye, AB’ye 64 milyar dolarlık ihracat yaparken, 2016 yılında 
bu ihracat, 63 (Veri Bültenleri, http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/veri-bultenleri, Erişim Tarihi: 
14.05.2017) milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. AB, sadece ihracat açısından Türkiye için 
önemli bir ortak değil, aynı zamanda doğrudan yatırım açısından da önemli bir ortaktır. 2016 

http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/veri-bultenleri,%20Erişim
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yılı verilerine göre Türkiye’de bulunan 50 bin yabancı şirketin 23 bini (Cumhuriyet, 14 Mayıs 
2017) AB merkezlidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının verilerine göre 2016 yılında 
bu şirketlerin Türkiye’deki yatırımları, doğrudan yatırımların yüzde 64’ünü (TC. Merkez 
Bankası, 
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Search+Results/,Erişim 
Tarihi: 14.05.2017). oluşturmaktadır. 2002–2016 tarihleri arasındaki doğrudan yatırımların 
büyüklüğü dikkate alındığında AB’nin Türkiye’ye yapılan yatırımlardaki payı, % 92 
civarındadır. Sadece AB mi ekonomi ve ticaret açısından Türkiye için önemlidir? Kesinlikle 
hayır. Bugün Türkiye, AB'nin 5. büyük ticaret partneridir. Avrupa Komisyonu Ticaret Genel 
Direktörlüğü’nün verilerine göre AB’nin Türkiye’ye ihracatı 2011–2014 yılları arasında 
ortalama olarak yıllık %2 artış göstermiştir. Hatta 2015 ve 2016 yıllarında bu artış hızı % 6’ya 
yükselmiştir. Dolaysıyla Birlik ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret hacmi 2015 ve 2016 
yılarında 143 milyar dolar olmuştur. İstatistik kurumlarının verilerine bakıldığında Türkiye-
AB arasındaki dış ticaretten kazançlı çıkanın AB olduğu ortaya konulmaktadır.  Çünkü 
AB’nin Türkiye’ye ticarette verdiği fazla 2015 ve 2016 yıllarında ortalama 30 milyar 
dolardır(Selçuk, http://www.dw.com/tr/t %C3% B Crkiye-ile-ab-birbirine-ne-kadar-
muhta%C3%A7/a-19450619,Erişim Tarihi: 14. Mayıs 2017). Bu demek oluyor ki AB, 
Türkiye’ye 30 milyar dolarlık fazla ürün satmıştır. Verilerin ortada olmasına rağmen AB 
üyesi ülkelerin sanki sadece Türkiye’nin ekonomik olarak AB’ye ihtiyacı varmış gibi 
söylemlerde bulunması ve Türkiye ile ilişkileri kesip Türkiye’ye ekonomik ambargo 
uygulama tehdidinde bulunmaları bugün ilişkilere ciddi zarar vermektedir. 

 
2017 yılında Türkiye-AB ilişkilerinin AB’de yükselen aşırı sağ ve popülizm 

çerçevesinde ilerlediğini söylesek herhalde yanlış olmaz. 2017 yılında AB ülkelerinde yapılan 
ve yapılacak olan seçimlerde üye ülkelerin aşırı sağın etkisiyle Türkiye’nin AB katılım 
müzakerelerini seçim malzemesi olarak kullandıkları kesindir. Dolayısıyla günümüz ve 
gelecek dönem Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Birliği’ndeki aşırı sağ ve popülizmin 
yükselmesiyle yabancı düşmanlığı, göçmen politikaları ve muhafazakârlık gibi konular 
çerçevesinde zor bir dönemden geçeceğe benzemektedir. Dolayısıyla 2017 yılında 
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde, AB üyesi ülkelerde yapılacak seçimlerdeki aşırı sağ ve 
popülist partilerin izleyecekleri politikalar etkili olacaktır. Çünkü bir barış projesi olarak 
kurulan AB projesi, 2015 ve 2016 yıllarında aşırı sağ, mülteci krizi, İngiltere’nin AB’den 
çıkış süreci(Brexit) ve Avrupa şüpheciliği gibi konularla oldukça yıpranmış ve artık AB’nin 
gerek kendi üye ülkeleri arasında gerekse uluslararası alanda çekiciliği kalmamış ve durağan 
bir döneme girmiştir (Türker, http://izto.org. tr/demo_betanix/uploads/cms/ yonetim. ieu.edu 
.t r / 644 9 _ 14 86110619.pdf, Erişim Tarihi: 14.05.2017). Kuruluşundan günümüze kadar 
geçen süreçte AB, pek çok defa ekonomik krizle mücadele etmiştir; fakat günümüzde AB, 
hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal ve ideolojik sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle 
son zamanlarda AB’yi Brexit’in diğer AB ülkelerine domino etkisi yaratacağı korkusu 
sarmıştır. Çünkü 2017 yılında seçime gidecek olan Polonya, Belçika, İtalya, İspanya, 
Macaristan ve Fransa gibi ülkelerde yapılan referandumlarda AB’den çıkma isteği oldukça 
fazla oranlarda çıkmıştır(muslimport, 2017http://www.muslimport.com/brexit-domino-etkisi-
olusturacak-mi-5518h.htm (Erişim Tarihi; 08.07.2017). Bu ülkelerde AB’den ayrılma 
isteğinin oldukça fazla çıkma nedeni, ülke halklarının çoğunluğunun AB’ye karşı olması ve 
ekonomik neden olmasının yanında AB’de yaşanan mülteci krizi ve göç sorunlarıdır(Sabah, 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Search+Results/,Erişim
http://www.dw.com/tr/t
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http://www.sabah.com.tr/dunya/2016/06/26/10-ulke-daha-abden-cikmak-istiyor, Erişim 
Tarihi; 10.Haziran 2017). Mültecilerin AB’de krize neden olmasının nedeni bu mültecilerin 
hepsinin Müslüman olmasıdır. Dolayısıyla Müslüman mülteci krizi, AB’de aşırın sağın ve 
İslamofobinin yükselmesine neden olmuştur(Kedikli, 2017: 77–78). Avrupa Birliği’nde 
yaşanan bu krizler, Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz yansımıştır. Örneğin krizlerin etkisinde 
kalan AP, tarihinde ilk defa bir aday ülke ile müzakerelerin dondurulması konusunu 
gündemine almış ve 24 Kasım 2016’da Türkiye ile müzekkerelerin geçici olarak 
dondurulması kararını ezici bir çoğunluk ile kabul etmiştir.  Her ne kadar AP’nin Türkiye 
aleyhine aldığı bu karar bağlayıcı olmasa da gelecek dönemlerde bu kararın siyasi yönden 
büyük etkisi olacağı kesindir. Ayrıca bu karar, Türkiye- AB ilişkilerinin gelecek dönemlerde 
nasıl şekilleneceğine yönelik bir mesaj niteliği taşımaktadır.   

 
Son olarak, Türkiye-AB ilişkilerinde gerilime neden olan konu, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halk isterse idam cezasının geri 
getirilebileceği sözleridir. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu her 
platformda dile getirmesi, AB Konseyi’ni endişelendirmiştir. Her ne kadar Türkiye idam 
cezasının geri getirilmesi yönünde herhangi bir eylemde bulunmuş olmasa da AB, bu 
konunun gündemden düşürülmesini istemektedir1. AB, idam cezasının geri getirilmesi halinde 
Türkiye ile ilişkilerin kesileceği kozunu kullanmaktadır. Karşılıklı restleşmeler ister istemez 
ilişkilere zarar vermekte ve ilişkilerin gerilmesine neden olmaktadır. 

 
Sonuç olarak günümüz Türkiye-AB ilişkileri, aşırı sağ ve İslamofobi etkisindeki 

Avrupalı devletlerin Türkiye karşıtı politikalarıyla gergin bir süreçten geçmektedir. Avrupalı 
devletlerin liderlerinin ve AB yetkililerinin Türkiye’ye karşı takınmış oldukları tutumlar, 
Türkiye tarafında hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Türkiye’deki bu hoşnutsuzluk, Gezi 
protestoları ile başlamış; 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası AB ülkelerinin Türkiye’nin 
yanında yer almamasıyla iyice artmıştır. Türkiye, AB’yi 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin 
durumuna hiçbir şekilde duyarlılık göstermediği gerekçesiyle suçlamaktadır. AB ise 
Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası almış olduğu önlem ve tedbirlerle siyasi kriterlerden 
uzaklaştığını ileri sürmektedir. AB’nin müzakere fasıllarını Kıbrıs sorunu nedeniyle bloke 
etmesi, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe kalkışmasına yeterli duyarlılık göstermemesi, 
Ankara’nın üyelik hedefine olan inancının ve AB’ye karşı güveninin kaybolmasına neden 
olmuştur.  Her ne kadar AB, Türkiye’nin inanç ve güvenini kaybetmiş olsa da iki taraf 
arasındaki ilişkilerin tamamen kesileceği sonucu çıkartmamak gerekmektedir. Çünkü her iki 

                                                           
1.1 1 Türkiye’deki idam cezasının geri getirilmesine yönelik tartışmalarda AB ve üyesi ülkeler, idam 

cezasının geri getirilmesi halinde Türkiye ile müzakerelerin ve ilişkilerin sonlandırılabileceğine yönelik 
açıklamalar yapmıştır. Detaylı bilgi için bakınız; BBC, “Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye idam cezası 
uyarısı” 30.10. 2016, http:// www. bbc. Com / turkce / haberler-dunya-37815250(Erişim Tarihi; 12 
Haziran 2017). Kurier, “EU-Kommission warnt Türkei vor 
Todesstrafe”18.04.2017,https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-warnt-tuerkei-vor-todesstrafe 
/259.074. 789(Erişim Tarihi; 20 Haziran 2017). Gutschker, Thomas, Europarat warnt Türkei vor 
Todesstrafe,05.11.2016, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/f-a-s-exklusiv-
europarat-warnt-tuerkei-vor-todesstrafe-14514399.html(Erişim Tarihi; 20 Haziran 2017). 

2  
3  
 

http://www.sabah.com.tr/dunya/2016/06/26/10-ulke-daha-abden-cikmak-istiyor
http://www.faz.net/redaktion/thomas-gutschker-11132364.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/f-a-s-exklusiv-europarat-warnt-tuerkei-vor-todesstrafe-14514399.html(Erişim
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/f-a-s-exklusiv-europarat-warnt-tuerkei-vor-todesstrafe-14514399.html(Erişim
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tarafın da birbirine ihtiyacı vardır bu sebeple her iki tarafın da söylemlerine dikkat etmesi 
gerekmektedir. Özellikle AB, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz sürecine empati ile 
yaklaşmalı ve Türkiye’nin AB’ye olan inancını ve güvenini kazanmaya çalışmalıdır. Aksi 
takdirde Türkiye, AB değerlerinden uzaklaşacağı gibi aynı zamanda da bölünmenin eşiğinde 
olan AB, Türkiye gibi bölgesel bir gücü kaybetmiş olur. Türkiye ise Avrupa gibi büyük bir 
pazarı kaybedebilir. Bu da Türkiye’nin ekonomik olarak büyük sıkıntı ve sorunlar yaşaması 
anlamına gelir. Ayrıca AB ile ilişkilerin bozulması, Avrupa’da yaşayan Türklerin de sorunlar 
yaşamasına neden olabilir.  

 
 

Sonuç Yerine: İlişkilerin Geleceği Açısından Analizi; Senaryolar 
 

2013 yılındaki Gezi Parkı olayları ile gerilmeye başlayan Türkiye AB ilişkileri 15 
Temmuz itibariyle de kopma noktasına gelmiştir. Özellikle AB’nin Türkiye’de yaşanan 15 
Temmuz darbe kalkışması sonrasında Türkiye’nin yanında yer almayıp darbeyi cılız birkaç 
cümle ile kınaması ve kalkışma sonrası Türkiye’nin almış olduğu önlem ve tedbirleri sert dille 
eleştirmesi, bugün AB-Türkiye ilişkilerinin kritik bir yol ayrımı sürecine girmesine neden 
olmuştur. Türkiye-AB ilişkilerini kritik yol ayrımına getiren genel nedenler şu şekilde 
sıralanabilir: 

 Avrupa’da aşırı sağ ve İslamofobinin yaygınlaşması, 
 2013 yılında vuku bulan Gezi Parkı olayında AB’nin Türkiye’yi suçlayarak 

eleştirmesi, 
 AB tarafından Türkiye’de demokrasi zaferi olarak görülen darbe girişiminin 

önlenmesi ve sorumluların bertaraf edilerek cezalandırılması neticesinde “muhalefet 
susturuluyor” “kurgulanmış darbe (Die welt, https://www.welt.de/ politik /ausland/ 
article 157 13 2353/Die-EU-Staaten-haben-einen-ueblen-Verdacht.html, Erişim 
Tarihi; 10.07.2017)” gibi ifadelerle bu durumun farklı olarak yorumlanması ve 
akabinde de Türkiye’nin suçlanması, 

 AB’nin darbeyi basit bir kınama ile geçiştirmesi ve darbe sonrası Türkiye’nin almış 
olduğu kapsamlı tedbirler (darbeye karışan kişilerin ihraç edilmesi, üniversitelerin 
kapatılması, gazetelerin kapatılması ve gazete yazarlarının gözaltına alınması) AB’yi 
endişelendirmiştir. AB liderlerinin darbe sonrası verdikleri demeçlerde Türkiye’de 
devlet eliyle hukuk ve insan hakları ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle Türkiye’yi 
suçlaması, 

 Yine darbe sonrası Türkiye’nin tedbiren ülke genelinde ilan ettiği olağanüstü hal 
uygulaması ve Türkiye’de alınan kararların OHAL çerçevesinde olması, 

 Türkiye’nin AB üyesi ülkelerden darbe sonrası Birlik üyesi ülkelere sığınan 
darbecilerin iadesini talep etmesi ve AB üyesi ülkelerin darbe girişimini FETÖ’nün 
yaptığına dair yeterli belge olmadığı gerekçesiyle darbecileri Türkiye’ye iade 
etmemesi, 

 AB üyesi ülkelerin liderlerinin AB’nin ekonomik olarak Türkiye’ye ihtiyacı olmadığı 
ve Türkiye ile ilişkilerin sonlandırılması gerektiğini her platformda dile getirmeleri, 

 Türkiye’de idam cezasının getirilmesine yönelik seslerin yükselmesi, 
 Türkiye’deki hükümet sistemi değişikliği sürecinde AB’nin tavrını hayırcılardan yana 

koyması ve değişikliği Avrupa’da yaşan Türk vatandaşlarına izah etmek için 

https://www.welt.de/%20politik%20/ausland/%20article%20157%2013%202353/Die-EU-Staaten-haben-einen-ueblen-Verdacht.html,%20Erişim
https://www.welt.de/%20politik%20/ausland/%20article%20157%2013%202353/Die-EU-Staaten-haben-einen-ueblen-Verdacht.html,%20Erişim
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Avrupa’nın pek çok ülkesinde yapılması planlanan toplantılara izin verilmemesi ve 
toplantı salonlarının siyasi baskılar neticesinde rezervasyonlarının tek tek iptal 
edilmesi. 
 
Yukarıda tespit edilen nedenlerden ötürü gerek AB’nin ortaya koymuş olduğu tavır ve 

düşünceler gerekse Türkiye’nin AB’nin argümanlarına karşı göstermiş olduğu sert tepkiler iki 
taraf arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve farklı bir yol ayrımı sürecine girmesine neden 
olmuştur. 15 Temmuz süreci sonrasında AB üyesi ülkelerin aşırı bir şekilde Türkiye’yi 
üyelikle tehdit etmesi ve Türkiye’nin tehdit karşısında AB’yi “Nazi kalıntıları” gibi sözlerle 
itham ederek kendini savunması ilişkilerde kaos yaşanmasına neden olmuştur. Asıl sorun 
bugün ilişkilerin gerilmesi ve farklı bir yol ayrımı sürecine girmesiyle yarım asır öncesi 
başlayan ilişkiler son bulur mu?  

 
Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğinin nasıl şekillenebileceğine karşılıklı bağımlılık ve 

oxymoron kuram çerçevede bakıldığında: Uluslararası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık, 
devletler ve toplumlar arasında çok sayıda etkileşim kanalının yarattığı bağlantı ve ilişkilerin 
belirli bir hiyerarşik gündemden yoksun olan uluslararası sistemde neden olduğu karmaşık 
koşullar bütünüdür(Alagöz, http://www.bilgesam.org/incele/62/-bir-karsilikli-bagimlilik-
ornegi-olarak-ab-cin-ekonomik-ili sk i leri/#. WWSs51FLeM8, Erişim Tarihi;13 Haziran 
2017 ve Robert, 2001: 7).  Söz konusu etkileşimin kaynağı; parasal, ekonomik, toplumsal 
güvenlik konuları veya sorunları olabilir. Birbirine karşı bağımlılık ilişkisi içerisinde olan 
devletler, aralarında yaşanan sorunlardan rahatlıkla etkilenmektedirler. Fakat bu ilişkileri bir 
devlet diğer bir devletten daha fazla önemsemektedir. Bu durumda hangi devletin ilişkiye 
daha fazla ihtiyacı varsa, o devlet diğer devlet karşısında daha zayıf konumda olur ve üstelik 
güçlü olan devlete daha fazla pazarlık imkânı tanımış olur. İlişkiye daha çok ihtiyacı olan 
ülke, ilişkilere, güçlü pozisyonda olan ülkeye göre daha fazla dikkat etmektedir. Güçlü 
pozisyonda olan ülke, her ne kadar da ilişkiye ihtiyacı yokmuş gibi görünse de aslında o ülke 
de değişik nedenlerden ötürü ilişkilerin devam ettirilmesine dikkat edecektir. Karşılıklı 
birbirine bağlı olan devlerin çıkarları birbirinden faklı olabilmektedir. Bugün Türkiye-AB 
ilişkilerinin geleceğini karşılıklı bağımlılık kuramı çerçevesinde değerlendirdiğimizde, her ne 
kadar Türkiye’nin AB’ye daha fazla ihtiyacı varmış gibi gözükse de AB’nin de Türkiye 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün Türkiye AB’ye daha çok ticari ve ekonomik bağlamada ihtiyaç 
duymaktadır. Çünkü AB, Türkiye’nin en büyük pazar ve ticaret ortağıdır. Bugün Türkiye- AB 
aralarında GB oluşturmuşlar ve Türkiye, ihracatının % 48’ini AB ülkelerine 
gerçekleştirmektedir AB tarafından Türkiye ile geliştirilen ilişkilerin önemine bakıldığında, 
her ne kadar AB üyesi ülkeler ekonomik olarak Türkiye’ye ihtiyaç olmadığını dile getirseler 
de bugün Türkiye, AB’nin 5. büyük ticaret partneridir. Birlik ülkeleri ile Türkiye arasında 
ticaret hacmi, 2015 ve 2016 yılarında 143 milyar dolardır(Türkiye İstatistik Kurumu,  

http://www.tuik.gov.tr/ Pre Haber Bul ten leri.do?id=21803, Erişim Tarihi 1 Ocak 2017 ve 
Deutsche welle, http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-ab-birbirine-ne-kadar-
muhta%C3%A7/a-19450619, Erişim Tarihi; 1 Ocak 2017). İstatistik kurumlarının verilerine 
bakıldığında Türkiye- AB arasındaki dış ticaretten kazançlı çıkanın AB olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü AB’nin Türkiye’ye ticarette verdiği fazla, her yıl ortalama 15- 20 milyar 
dolar civarındadır. Başka bir ifadeyle her yıl AB, Türkiye’ye 15–20 milyar dolarlık daha fazla 
ürün ihracatı yapmaktadır. AB’nin Türkiye gibi pazarı kaybetmesi, kendisinin ekonomik 

http://www.bilgesam.org/incele/62/-bir-karsilikli-bagimlilik-ornegi-olarak-ab-cin-ekonomik-ili%20sk%20i%20leri/#. WWSs51FLeM8, Erişim
http://www.bilgesam.org/incele/62/-bir-karsilikli-bagimlilik-ornegi-olarak-ab-cin-ekonomik-ili%20sk%20i%20leri/#. WWSs51FLeM8, Erişim
http://www.tuik.gov.tr/%20Pre%20Haber%20Bul%20ten%20leri.do?id=21803,%20Erişim
http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-ab-birbirine-ne-kadar-muhta%C3%A7/a-19450619,%20Erişim
http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-ab-birbirine-ne-kadar-muhta%C3%A7/a-19450619,%20Erişim
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olarak etkilenmesi ve yeni pazar arayışlarına girmesi anlamına gelmektedir. AB, Türkiye’ye 
sadece ekonomik olarak ihtiyaç duymamaktadır. Bunun yanı sıra mülteci sorunu, düzensiz 
göç, terörle mücadele ve güvenlik konularında da Türkiye’ye ihtiyaç duymaktadır.  Belki AB, 
ekonomi ve ticaret açısından Türkiye’ye olan ihtiyacını kendi içerisinde çözümleyebilir; fakat 
özellikle güvenlik, mülteci sorunu ve terörle mücadele gibi konularda Türkiye’nin yardımı 
olmadan bu problemlerini çözemez. Gelecek dönemlerde de Türkiye ve AB, yukarıda ifade 
edilen nedenlerden dolayı birbirine daha fazla ihtiyaç duyacaklar ve bugün tıkanmış gibi 
görünen ilişkilerin tekrar canlandırılması için yeni senaryolar ve stratejiler masaya 
yatıracaklardır. 

 
Bugün taraflar ilişkilerinde her ne kadar oksimoron bir dil kullanmış olsalar da 2017 

yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye-AB arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin 
yaşanması oldukça yüksek görünmektedir.  Bugün AB ile Ankara, resmi belge ve verilere 
bakmadan sert ve sivri sözlerle medya üzerinden söylem siyaseti yapsalar da işin özünde iki 
taraf da ilişkilerin devam ettirilmesinden yanadır. Tarafların yaptıkları medya üzerinden 
söylem siyaseti, Türkiye ve AB yetkililerinin içerisinde bulunduğu seçim psikolojisinden 
kaynaklanmaktadır. Özellikle Avrupa’da yükselen aşırı sağ, diğer kesimleri de etkisi altına 
almıştır. Bugün sol partiler ve tarafları da aşırı sağcılar gibi söylemlerde bulunmaktadır. 
Avrupa’daki Türkiye karşıtı söylemlerin arkasında oy kaybetme endişesi ve siyasi gücü ele 
geçirme politikasının olduğunu söyleyebiliriz. 

 
 Aslında pek çok Birlik üyesi ülke ve siyasetçisi, Türkiye karşıtı bu söylemlerden 

rahatsızdır ve bu rahatsızlıklarını kısık sesle de olsa dile getirmektedir. AB’de bu sesler 
yükseldikçe Birlik, hem aşırı sağın etkisinden kurtulur hem de Türkiye karşıtı söylemler 
azalır. Zaten karşıt söylemlere rağmen AB’nin politikalarına yön veren Almanya ve Fransa 
gibi ülkelerin Türkiye ile ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi, yeni stratejiler ve senaryolar 
geliştirilmesine yönelik fikirler üretmekte olduğu görülmektedir. Gelecek dönemlerde 
Türkiye-AB ilişkileri muhtemel olarak şu senaryolar çerçevesinde şekillenecektir:  

 
Birinci senaryoda AB, Türkiye’ye yakın vadede üyelik öngörmemektedir; ancak 

Türkiye politikalarını biraz esneterek, daha önce Türkiye’ye vaat edilen ve bir türlü önündeki 
engellerin kaldırılmadığı malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetin serbest dolaşımında 
kolaylık sağlayabilir. Dolayısıyla Türk vatandaşlarına Avrupa’ya vizesiz seyahatin önü 
açılabilir. Böylelikle AB, hem Türkiye’nin Birliğe karşı ekonomik ve siyasi tepkisini çok az 
seviyeye indirebilir hem de mülteci sorununa kesin çözüm bulabilir. 

 
İkinci senaryoda, aşırı sağın etkisiyle Birlik içerisinde milliyetçilik, zaferini ilan etmiş 

durumdadır. Milliyetçi politikalar ise Avrupa’da aşırı sağın yükselişini tetiklemiştir. Bu 
ortamda Türkiye-AB ilişkileri, milliyetçi politikaların baskısı altına girmiştir. Yani Birlik 
içeresinde uygulanan milliyetçi politikalar, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırmıştır. Fakat bu 
durum Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasına ve ittifak kurmasına olanak sağlayacaktır. 
Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması AB için kıyamet gününün senaryosu olabilir. Zaten Rusya 
sık sık AB’yi doğalgaz vanaları kapatmakla tehdit etmekte, son zamanlarda da Doğu 
Avrupa’yı etkisi altına alabilmek için politikalar uygulamaktadır. Rusya’nın Türkiye ile 
ilişkilerini geliştirip ittifak kurması, AB’nin enerji ve güvenlik politikalarının tehdit altına 
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girmesi anlamına gelmektedir. Bu durum AB’ye yakın zamanda kaos yaşatabilir. Bu olasılığın 
farkında olan AB, Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşmasını önlemek için ısrarla çözümünü 
istediği Kıbrıs konusunu yumuşatıp, Kıbrıs sorununa bağlı olarak da tıkanmış durumdaki 
müzakerelerin tekrar canlanmasını sağlayabilir. Ve hatta AB, Türkiye’nin üyeliği ile ilgili 
olarak ayrıcalıklı üyelik gibi farklı alternatifleri masaya yatırabilir. 

 
Üçüncü senaryo ise İngiltere’nin AB’den ayrılmasına yönelik, İngiltere’nin yerini 

doldurmak üzere ekonomik çerçevedeki olası senaryodur. İngiltere’nin Birlikten çıkmasıyla 
AB’nin birtakım ekonomik ve siyasi sıkıntılar yaşaması olasılığı oldukça yüksek 
gözükmektedir. AB, İngiltere’nin Birlikten çıkmasına alternatif olarak Türkiye’ye yakın 
zamanda üyelik vaat etmeden Türkiye ile ilişkileri geliştirme yollarına gidebilir. Bu senaryoda 
AB, Türkiye ile oluşturulan Gümrük Birliği’ni revize edebilir. Bu doğrultuda AB, Türk 
vatandaşlarının ve malların serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırabilir. Ayrıca üçüncü 
ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanırken bu sürece Türkiye’yi de dâhil edebilir. Ya da 
taraflar GB’ni feshedip yerine Serbest Ticaret Antlaşması imzalayabilirler. 

 
Son senaryo ise AB’nin Türkiye ile ilişkilerini tamamen kesmesidir. Avrupa’da aşırı 

sağın yükselmesi aynı zamanda İslamofobi endişelerinin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 
İhtimali zayıfta olsa bu senaryoda AB üyesi ülkeler, Türkiye ile ilişkilerin bitirilmesi kararı 
alabilirler. Fakat bu senaryo AB’nin geleceğini de ciddi bir şekilde zora sokabilir. Hatta 
Avrupa’da pek çok Birliğin oluşmasına olanak sağlayabilir 

 
Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğe yönelik senaryolarda AB, hiçbir şekilde Türkiye’ye 

tam üyelik imkânı tanımamaktadır. 2017 yılının ikinci yarısından itibaren, özellikle de 2018 
yılında, AB, yukarıda ifade edilen senaryolardan ilk üçünden biri veya üçünü de aynı anda 
masaya yatırabilir. AB’nin son senaryoyu gündeme alma olanağı karşılıklı bağımlılık kuramı 
çerçevesinde zor görünmektedir. Şayet AB, böyle bir yol tercih ederse Barış projesinin de 
sonunu tercih etmiş olur, sonucu çıkartılabilir. Çünkü AB bugün tek bir sorunla 
uğraşmamakta; ekonomik, siyasi ve toplamsal alanlarda pek çok sorunla mücadele 
etmektedir. AB’nin bu sorunlarla tek başına mücadele etmesi mümkün görülmemektedir. AB 
pek çok sorununun çözümlenmesinde Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Fakat ilk üç 
senaryodan da anlaşılacağı üzere AB’nin gelecek planında Türkiye’ye yenildiği 
görülmektedir. Bugün her ne kadar taraflar arasındaki ilişkiler durmuş görünse de ilerdeki 
dönemde taraflar, ilişkileri tekrar canlandırmak üzere aynı masaya oturacaklardır.  
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COĞRAFĠ FAKTÖRLER ĠLE EKONOMĠK KALKINMA ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN 
EKONOMĠK COĞRAFYA BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ: ĠNGĠLTERE ÖRNEĞĠ* 

 
 

Orhan CENGĠZ**                                      Erdem Selman DEVELĠ*** 

 

 

Öz 

Ekonomik Coğrafya; ekonomik faaliyetlerdeki coğrafi faktörlerin önemini ele alarak, etkileşimin hangi 
doğrultuda gerçekleştiğini inceleyen bir yaklaşımdır. Coğrafya; bölgesel, ülkesel veya daha küçük ölçekli olarak 
kentsel hiyerarşilerin oluşumunda son derece önemli bir faktör olduğu için, iktisat literatüründe geç de olsa 
kendisine yer bulmuştur. Neo-klasik yaklaşımın hâkim olduğu dönemlerde, mekân unsuru analizlere dâhil 
edilmemekle birlikte; mekân ve ekonominin bir arada değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan Kademelenme 
Teorileri‟nin geçmişi 1930‟lı yıllara kadar götürülebilir. Krugman‟ın 1991 yılında geliştirdiği “Yeni Ekonomik 
Coğrafya Yaklaşımı” ise kent kademelenmesinin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
Çalışmada, ilk olarak iktisat literatüründe son dönemlerde artan bir ilgiyle takip edilen iktisat ve coğrafya 
arasındaki ilişkiden bahsedilmiştir. Daha sonra tarihselci bir yaklaşımla sanayi devrimi, coğrafi keşifler, 
sömürgeciliğin İngiltere‟nin coğrafi konumu ile olan ilişkisi ve bu unsurların İngiltere‟nin kalkınmasındaki 
rolünün oldukça önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Yeni Ekonomik Coğrafya, Kümelenme, Ekonomik Kalkınma, 
İngiltere. 

 
 

EXAMINING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHICAL FACTORS AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GEOGRAPHY: CASE OF ENGLAND 

 

Abstract 

Economic Geography is a approach which takes into account the importance of geographical factors in economic 
activities, and the direction in which the interaction takes place. In order to geography was a very important 
important factor in the formation of urban hierarchies as a regional, national, or even smaller scale, it impressed 
eventually itself in the literature of economics. While the neoclassical approach dominates, space is not included 
in the analysis; The history of the theories of Clustering which have been emerged as a result of a combination of 
space and economy, can be traced back to the 1930s. The "New Economic Geographical Approach" developed 
by Krugman in 1991 reveals how urban cascading is taking place. 
In this study, first of all it is going to mention the relation between economics and geography, which has been 
pursued with increasing interest in the economic literature in the recent period.  After that, it is aim to examining 
the relationship between the industrial revolution, geographical discoveries, colonialism and the England's 
geographical position and its role in the development of England through histrorical approach. 
 
Keywords: Economic Geography, New Economic Geography, Clustering, Economic Development, England 
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1. GĠRĠġ 
Yerleşik gelişme iktisadının ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılığın 

sebebi üzerine ortaya koyduğu argümanların uygulamada bu farklılığı yansıtmaktan uzak 
oluşu, alternatif yaklaşımların geliştirilmesine kaynaklık etmiş ve nicel değişkenlerin büyüme 
ve gelişmeyle birlikte ele alındığında eksiklikle malul oluşu nitel parametrelerin daha çok 
dikkate alınmasına kaynaklık etmiştir. Bilindiği gibi geleneksel büyüme modeli olarak bilinen 
Solow büyüme modelinde ülkeler arasındaki büyüme farklılığının sebebi olarak ülkelerin 
farklı fiziksel sermaye stokuna sahip olması gösterilmiştir. Daha düşük fiziksel sermaye 
stokuna sahip ülkelerde sermayenin marjinal fiziki verimliliğinin gelişmiş ülkelere kıyasla 
daha yüksek olması sebebiyle uzun dönemde fakir ülkelerin zengin ülkeleri yakalayacağı 
öngörülmüştür. Fakat uygulamada büyüme muhasebesi denkliğinde de görüldüğü gibi 
büyümenin önemli bir kısmının Solow kalıntısı (artığı) olarak kavramsallaştırılan teknolojiden 
kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Solow modelinde dışsal olarak kabul edilen teknolojinin 
büyümeye olan etkisinin araştırılması; altyapı yatırımları, yaparak öğrenme, beşeri sermaye, 
telekomünikasyon ve mülkiyet haklarının gücü yaklaşımlarıyla içsel büyüme modelleriyle 
yeni bir boyut kazanmıştır. Daha önceki modeller gibi içsel büyüme modelleri de hiçbir 
şekilde ülkelerin kurumsal ve sosyal yapısına, değer yargılarına yer vermemiştir. Gelişmenin 
sağlanabilmesinin sadece ölçülebilir parametrelere indirgenmiş olması bir tematik eksikliği de 
beraberinde getirmiştir. Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumun sözü edilen 
yaklaşımlarla açıklanabilmesinin zorluğu ve daha somut yöntemlerle ülkelerin gerçeklerinden 
hareketle kavranması zorunluluğunun belirmesi üzerine nicelden çok nitel unsurları ön plana 
çıkaran gelişme kuramları ortaya atılmıştır. Bunlar özellikle gelişmeyi ülkelerin kendi yapısal 
mekanizmalarını dikkate alan ve gelişmiş ülkelerde uygulanan politikaların az gelişmiş 
ülkelerde uygulanmasının gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan aynı sonucu vermeyeceği özellikle 
az gelişmiş ülkelerdeki politik, sosyal, kurumsal, kültürel unsurların daha ön plana alınması 
ve uygulanacak politikaların toplumun değer yargılarıyla örtüşecek türde olması gerektiğinin 
önemini vurgulamaktadır. Bu çerçevede alternatif büyüme ve gelişme kuramları 
incelendiğinde kalkınmanın sadece GSYİH‟nin artması, nüfus artışı, sanayileşme, teknolojik 
ilerleme gibi dar sınırlar içerisinde ele alınmasından ziyade sosyal, kültürel, politik alandaki 
özgürlüklerin genişletilmesi ve coğrafi olarak sahip olunan mekânsal avantajların öneminin 
dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bunlar arasında Paul Krugman öncülüğünde 
1990‟lı yıllardan itibaren coğrafi faktörlerin ekonomik analizini ortaya koyan „Yeni 
Ekonomik Coğrafya‟ yaklaşımı oldukça dikkate değer açılımlar ortaya koymuştur. Küresel 
ölçekteki rekabetle birlikte talep kaynaklı değişmeler ekonomik faaliyetlerin ülkeler ve 
bölgeler arasındaki gittikçe farklılaşmış özellikle belirli bölgede yoğunlaşmıştır. Ülkeler ve 
bölgeler arasında meydana gelen bu mekânsal odaklı değişimin geleneksel iktisadi modellerle 
yeterli genişlikte ve derinlikte açıklanamadığı görülmüştür. Krugman (1991)‟ın öncülük ettiği 
ve Fujita (1993), Venables (1996) ve Puga (1999) tarafından daha da geliştirilen Yeni 
Ekonomik Coğrafya Modeli coğrafi konumun önemi üzerinde durmaktadır. Ölçeğe göre artan 
getiri, eksik rekabet piyasalarının varlığı ve üretim faktörlerinin hareketliliği gibi 
varsayımların benimsendiği bu yaklaşımda, mekânsal etkileri de ön plana çıkararak ulaşım 
maliyetleri ve faktör hareketliliği aracılığıyla yukarıda bahsedilen değişimleri dinamik denge 
modelleri ile açıklanır hale getirmiştir (Çalışkan ve Kaya, 2015: 39). 

Ülkeler arasındaki veya aynı ülkenin farklı bölgeleri içerisindeki gelir dağılımı 
eşitsizliği, yaşam standardı gibi iktisadi kalkınma unsurları bileşenleri arasındaki farklılıklar 
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ekseninde mekânsal dağılımın önemli rol oynadığı ve bu mekânsal dağılımın ülkeler 
arasındaki geri kalmışlığın temelini oluşturduğu kabul edilmektedir. Bazı mekânlar iktisadi 
faaliyetleri kendisine çeken cazibe merkezi olmayı başarırken, kimi yerler de bu imkândan 
yoksun bulunmaktadır. Mekânın sınırları farklı biçimlerde tanımlansa da mekânsal eşitsizliğin 
sebeplerinin neler olduğu, mekânları cazibe merkezi haline getiren özellikler, mekânsal 
özelliklerin iktisadi faaliyetler üzerindeki etkisinin neler ve nasıl olduğu, iktisadi faaliyetlerin 
de mekânsal yapılar üzerindeki etkileri gibi noktalar son yıllarda önem kazanmış ve bu alanda 
belirli bir literatür oluşmuştur. Mekânsal özellikler ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkinin 
farklı teoriler ve yaklaşımlar içerisindeki önemi incelendiğinde, Yeni Ekonomik Coğrafya 
(NEG), ilgi çeken en önemli modellerden birisi olmuştur (Ekinci ve Ersungur, 2013: 206). 

Ekonomik coğrafyanın temel paradigmaları evrimci ekonomik coğrafya, ilişkisel 
ekonomik coğrafya, kurumsal ekonomik coğrafya ve coğrafik ekonomi politik biçiminde 
farklılaşmaktadır. Küresel üretim ağları da bu bağlamda teorik yaklaşım olarak düşünülebilir. 
Evrimci ekonomik coğrafya; hızla büyüyen ekonomik coğrafya ve coğrafi iktisat arasındaki 
farkı açıklama girişimidir. İlişkisel ekonomik coğrafya, ekonomik aktivitelerin uzamsal 
perspektiften analizine odaklanırken; kurumsal ekonomik coğrafya, farklı uzamsal ölçeklere 
sahip formel ve enformel kurumlar üzerinde odaklanmaktadır. Sheppard (2011), Jones (2015), 
Pike vd. (2009), Martin ve Sunley (2015) tarafından farklı yaklaşımla ortaya konulan coğrafik 
ekonomi politik ise esas olarak devlet, işgücü, sermaye ve kapitalizmin yapısal eğilimleri 
arasındaki ilişkisi ile ilgilenmektedir (Hassink ve diğerleri, 2016: 3-4). 

Dünyada farklı şekillerde ve büyüklüklerde ekonomiler vardır. Çok zengin ülkelerle 
birlikte çok yoksul ülkeler de bulunmaktadır. Bu ülkelerden bazıları hızlı büyürken bazıları da 
hiç büyümemektedir. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu bu iki uç arasında yer almaktadır. 
İktisadi büyüme ve kalkınma ile birlikte değerlendirildiğinde ülkeler refah açısından; zengin 
ülkeler, yoksul ülkeler ve bu iki grup arasında kalan ülkeler biçiminde kategorize edilebilir 
(Jones, 2007: 3). 
 
2. COĞRAFĠ FAKTÖRLER VE KALKINMA ĠLĠġKĠSĠNE BAKIġ 

Son dönemlerde büyümenin ve gelişmenin coğrafi özelliklerine veya ekonomik 
etkinliklerin gerçekleştirildiği yerlere ilişkin ilgi gittikçe artmaktadır. Dünya ölçeğinde 
bakıldığında ekonomik kalkınma farklılıkları ile yerleşim alanları arasında belirli bir ilişkinin 
varlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca yoksul ve zengin ülkelerin, gelişmiş - azgelişmiş veya 
merkez-çevre ülkeler biçimindeki ayrımına karşılık gelen bölgesel dağılımı incelemek 
amacıyla genellikle Kuzey-Güney veya Brandt Haritası kavramları kullanılmaktadır. 

Gelişmenin ülkeler içindeki dağılımı incelendiğinde, eşitsizlik ve dengesizliğin bir 
simgesi biçiminde olan bölgesel gelişmişlik farklarının stilize bir olgu gibi durduğu 
görülmektedir. Global harita incelendiğinde genel olarak iki temel ilişkinin varlığını 
belirlemek olasıdır. Bunların ilki gelişmişlik düzeyi ile yerleşim boyutu arasındaki ilişkidir. 
Bu ilişkiye yakından bakıldığında 230 45‟ kuzey ve 230 45‟ güney enlemleri arasında kalan 
bölgedeki ülkelerin hemen hemen yoksul ve orta, daha yüksek enlemlerde bulunan ülkelerin 
ise daha zengin olduğu gözlenmektedir. İkinci olarak ulaşım ve piyasaya erişme olanakları ile 
kalkınma arsındaki ilişkidir. Deniz taşımacılığına uygun kıyısı olan ülkelerin kara ülkeleri ile 
kıyaslandığında daha zengin oldukları göze çarpmaktadır (Küçüker, 2000: 5-6). 

Ekonomik coğrafya ile kalkınma arasındaki ilişkilere yönelik olgular şu şekilde 
sıralanabilir (Gallup ve diğerleri, 1999: 184; Küçüker, 2000: 7): 
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 Tropikal bölgeler, ılıman bölgelere göre daha fazla gelişmiş ve tarımsal verimlilik 
daha yüksektir. 

 Kıyıları büyük ve bu noktalara kolay ulaşım imkânına sahip bölgeler kara bölgelerine 
kıyasla daha fazla gelişme kaydetmiştir. 

 Kıta içinde kalan ülkeler denize ulaşım imkânının kısıtlı olması nedeniyle dezavantaja 
sahiptir. Bu konuma sahip ülkelerin iç kesimdeki ülkelerle denize olan uzaklıklarının 
aynı olması halinde bile sınırların varlığı ve burada alt yapı yatırımlarının yapılma 
zorluğu mevcut dezavantajlı konumu daha da belirgin hale getirmektedir. 

 Kıyı bölgelerinde yüksek nüfus yoğunluğu içsel, bölgesel ve uluslararası ticarete 
ulaşım imkânı nedeniyle kalkınma için uygun ortam yaratmaktadır. Alt yapı 
yatırımlarının gerçekleştirildiği yerlerde ölçeğe göre artan getiri ve nüfus 
yoğunluğunun fazla olması işbölümü ve uzmanlaşmayı artırarak kalkınmayı 
hızlandırmaktadır. 

 Günümüzdeki nüfus artışı ile bir ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli arasında 
negatif bir ilişki vardır. Hızlı nüfus artışına sahip ülkelerde ekonomik büyüme daha 
düşüktür. Fakat nüfus artışı ile bir bölgenin endüstriyel açıdan modern ekonomik 
büyüme potansiyeli arasında güçlü bir tarihsel ilişki olduğu görülmektedir. Çünkü 
nüfus yoğunluklarının sanayi ve hizmet sektörlerinden daha çok tarımsal verimlilik 
tarafından yönlendirildiği görülmektedir. 

 
2.1. Ekonomik Coğrafya 

İktisat biliminin çeşitli alanları gibi, ekonomik coğrafyanın da teorik gelişimi bir dizi 
araştırma projesi sonucunda gerçekleşmiştir. Uzaysal ekonominin analitik temellerini Alman 
geleneğindeki "denge yerleşim teorisi" oluşturur. Von Thünen (1826), Weber (1929) ve 
Christialler (1933) eserleri üzerine Schumpeter'in öğrencisi olan Lösch ( 1940)'ın geliştirdiği 
ünlü Yerleşim Ekonomisi isimli klasiği, uzaysal ekonominin yeni bir bilimsel alan olarak 
ortaya çıkışında etkili olmuştur. Christaller'in kentlerin hiyerarşik bir yapı oluşturduğu 
Merkezi Yerler Teorisinde temel varsayım, büyük kentlerin daha büyük pazar alanlarını ve 
dolayısıyla daha geniş ekonomik etkinlikleri destekleyebileceğine ilişkindir. Klasik yersel 
ekonomide kentlerin hiyerarşik bir sistem içerisinde dağılması sorununa önerilen açıklama, 
sıra-büyüklük kuralıdır. Bu ampirik kurala göre kentlerin büyüklükleri ve büyüklük 
sıralamasındaki yerleri arasında istatistiksel bir ilişki vardır: Bir kentin nüfus büyüklüğü ile 
sıralamadaki yerinin çarpımı, en büyük kentin büyüklüğüne eşittir. Bu doğrultuda ve 
gelenekte katkı yapan Lösch (1940), merkezi yerler örüntüsünün etkin biçiminin altıgen pazar 
alanlarından oluşan petek tipi olduğunu ileri sürmüştür. Bu anlayışın altındaki varsayım, 
belirli ekonomik etkinliklerin ancak sınırlı sayıda yerleşim biriminde yapılabileceği 
üzerinedir. Uzaysal ekonominin iki alt temel disiplin ekseninde geliştiği söylenebilir. Bunların 
birincisi Isard (1956)‟ın öncülük ettiği soyut, formel ve matematiksel yaklaşımdan oluşan 
bölgesel iktisat; diğeri ise Keynesçi konjonktür teorisi, Myrdal tipi kümülatif nedensellik 
anlayışı ve Marksist eşitsiz gelişme ve birikim sürecinden meydana gelen eklektik, çok 
disiplinli ve uygulamalı yöntemlere önem veren ekonomik coğrafya yaklaşımıdır (Küçüker, 
2000: 2-3). 

August Lösch, iktisadi sürece ilişkin teorilerde ekonomistlerin mekân ve yerleşim 
unsurlarını dikkate almaları gerektiğine dikkat çekmiştir. Schumpeter‟in öğrencisi Lösch, 
„Ekonomi mekâna nasıl uyar‟ sorusunun cevabını kökeni Von Thünen (1826)‟nin Isolated 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

33 

State ve 1920 ve 1930‟lu yıllarda Alfred Weber (1929) tarafından geliştirilen Theory of the 
Location of Industries ve Walter Christaller (1933)‟in Central Places in Southern Germany 
isimli çalışması üzerine inşa etmiştir. Yerleşim yeri teorisi, bölge bilimi ve ekonomik 
coğrafya şeklinde iki disiplinin gelişmesini sağlamıştır. Her iki disiplin ortak geçmişe sahip 
olmasına rağmen son zamanlarda hem teorik hem de metodolojik olarak keskin bir biçimde 
ayrılmıştır. Bölge ekonomisi 1970‟li yılların sonunda özellikle Walter Isard‟ın Location and 
Space Economy (1956) ve Methods of Regional Analysis (1960) isimli çalışmasında da 
belirtildiği gibi yoğun matematiksel yöntemlerin kullanıldığı alan haline gelmiştir. Ekonomik 
coğrafya ise bunun tersine daha farklı bir yönteme bürünmüştür (Martin, 1999: 66-67). 

Ekonomideki „Coğrafi dönüşüm‟ ekonomik coğrafyanın alanı olarak ilgi görmektedir. 
1980‟lerden itibaren ekonomik coğrafya geleneksel ekonomik analizden sosyal, kültürel ve 
sosyal bilimlerle iç içe olan disiplinler arası bir yaklaşıma bürünmüştür. Bu dönüşüm 
ekonomik coğrafyada „Kültürel dönüşüm‟ veya „Endüstriyel dönüşüm‟ olarak karakterize 
edilmektedir. Sonraki on yılda neoklasik ekonomist Paul Krugman (1991) tarafından 
ekonomik coğrafyaya yeni katkılar yapılmıştır (Frenken ve Boschma, 2006: 273-274). 

Ekonomik aktivitelerin farklı düzeylerdeki yoğunlaşmasının anlaşılması karmaşık 
sistem içerisinde oldukça önem arz etmektedir. İktisadi faaliyetlerin bölgelere eşitsiz biçimde 
dağılımı nehirler, limanlar gibi doğal kaynak farklılıklarından (first nature-birincil köken) 
kaynaklanabilecektir. Fakat ekonomik aktivitelerin mekânlar arası dağılımı arasındaki 
farklılığı rekabetçi paradigmaya dayanan geleneksel ekonomik teorinin tek başına açıklaması 
zor olmamasına rağmen, yoğunlaşmanın farklılığı ikincil kökenler (second nature) olarak 
adlandırılan içsel mekanizmalardan da kaynaklanabileceği dikkate alınarak bu faktörlerin 
incelenmesini gerektirmektedir (Fujita ve Mori, 2005: 1-2). 
 
2.2. Kademelenme Teorisi 

Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği yer olarak ifade edilebilen ve kendi başına 
oldukça önem taşıyan mekân kavramı, hakim iktisat anlayışının mekândan bağımsız bir tam 
rekabat anlayışı modelini benimsemesi nedeniyle iktisat teorisinde uzun zaman gözardı 
edilmiştir. Esasında 19. ve 20. yüzyılda tam rekabet piyasasının yeterli olmadığı ortaya 
çıkmaya başlamış; zaman faktörü, eksik enformasyon ve monopol kavramları ekonomik 
analizlere dahil edilmeye başlanmıştır. Diğer yandan salt mekânsal unsurlara analizlerde yer 
verilmemesine rağmen 19. yüzyılda kök salan Yerleşim Teorisi ve Bölge Bilimi mekânsal 
unsurları farklı açılardan incelemiştir. 1990‟lı yıllarda ortaya çıkan Yeni Ekonomik Coğrafya 
yaklaşımı da ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiği mekânın analiz edilmesini konu 
edinmektedir (Arıcıoğlu, 2011: 18-19). 

Bazı ekonomik aktiviteler niçin belirli yerlerde toplanmakta ve ekonomik aktivitelerin 
ne gibi coğrafik sonuçları meydana gelmektedir? Bu türden sorular ve mekânsal ekonomik 
aktivitelerin yapısal dengesi merkezcil yığılma kuvvetleri ile merkez kaç dağılma kuvvetleri 
gibi birbirine zıt kuvvetlerin etkileşimi çerçevesinde açıklanmaktadır. Bu yaklaşım yeni 
ekonomik coğrafyanın ilk dönem çalışmaları ile tutarlıdır. Dolayısıyla bazı ekonomik 
etkinliklerin yerleşim alanı seçilme sebebi üzerinde durulması gereken önemli noktalardır. Bu 
açıdan bakıldığında literatürde çeşitli sorular incelenmekte ve bunların merkezinde ise şunlar 
yer almaktadır: i) Yığılma ve dağılma güçleri niçin vardır? ii) Niçin farklı temsilciler 
tarafından şekillendirilen yığılmalar gözlenmektedir? iii) Farklı bölgeler ve şehirler niçin 
farklı alanlarda uzmanlaşmaktadır? Bu kapsamdaki soruların yanıtlanabilmesi için modellerin 
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farklı yönleri üzerinde odalanmak gerekmektedir. Ekonomik gelişmenin farklı aşamalarındaki 
kurumsal yapılarda ortaya çıkan değişikliklerin ekonomik bakımından açıklanmasının 
aranması model açısından anlamlı değildir. Yukarıda da ifade edildiği gibi ilgi çekici 
ekonomik coğrafya modeli merkezcil ve merkezkaç kuvvetleri içermelidir. Mekansal denge, 
çekiş ve itiş kuvvetleri olan tüketicilerin ve üreticilerin daha iyi yerleşim yeri bulamayacağı 
noktada gerçekleşmektedir (Fujita ve Thisse, 1996: 340). 

Kademelenme teorileri ile ortaya konulan yaklaşımlar farklı modeller çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu teorilerin bir kısmı yerleşim yerleri arasındaki etkileşimi dinamik bir 
yöntemle ele alırken, bir kısmı ise nüfus ile yerleşim arasındaki korelasyonu dikkate alan 
statik bir bakış açısına sahiptir. Kademelenme teorisine ilk olarak 1933 yılında Walter 
Christaller‟ın “Merkezi Yerler Kuramı” isimli çalışmasında rastlanılmaktadır. Bu çalışma 
iktisat ile coğrafyanın ilk kesişme yeri olması açısından önem taşımaktadır. Krugman‟a göre 
kent kademelenlerinde ön plana çıkan iki temel teorik yaklaşım söz konusudur. Bunlardan 
birincisi neoklasik yaklaşım olarak bilinen Christaller ve Lösch‟ün ortaya koyduğu teori, 
diğeri ise modern yaklaşım olarak kabul edilen Henderson modelidir (Sakarya, 2013: 29-30). 
 
3. YENĠ EKONOMĠK COĞRAFYA YAKLAġIMI 

Uluslararası ekonomistler uzunca bir süre uzaklık, mekân ve taşıma maliyetleri ile çok 
az ilgilenmişlerdir. Ne Heckscher - Ohlin teorisi ne de yeni ticaret teoremleri bu faktörlerin 
içerilmesine dayanmaktadır. Böyle olmakla birlikte önceki dönem bazı çalışmalarda 
mesafelerin ülkeler arası ticaretteki rolüne ilişkin incelemelere rastlamak mümkündür. 
Örneğin, Bertil Ohlin, “Bölgelerarası ve Uluslararası Ticaret Teorisi” isimli çalışmasında 
taşıma maliyetlerinin ticaret ve uzmanlaşmanın yapısını nasıl etkilediğini incelemiştir. 
Ohlin‟e göre uluslararası ticaret teorisi, mallar ve faktörlerin mobilite eksikliğinin önemine 
eşit olan yerleşim teorisinin kapsamı dışında tutularak anlaşılamaz. Geçen son yıllarda uzaklık 
ve mekânın önemi bölgesel iktisatçılar dışında önemsenmemiştir. Son yıllarda ise bu durum 
Paul Krugman tarafından Yeni Ekonomik Coğrafya kapsamında 1991 yılında yayınlanan 
„Coğrafya ve Dış Ticaret‟ isimli çalışmayla gittikçe değişmiş ve literatürde önem kazanmaya 
başlamıştır (Schmutzler, 1999: 355). 

Bölgesel iktisat ve ekonomik coğrafya literatürü çerçevesinde gelişen teorik 
çerçevesinin bir araya gelmesi, 1990‟lı yılların başından itibaren P.Krugman (1991a, 
1991b,1995) öncülüğünde M.Fujita vd.(1999), M.Fujita ve J.F.Thisse (2002) ve G.Ottaviano 
ve J.F.Thisse (2004) tarafından yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle yerleşik 
iktisadın coğrafi dönüşü, özellikle genel denge modellerinin kullanılması bağlamında 
ekonomik coğrafya literatüründen epistemolojik-ontolojik kopuşu simgelemesi itibariyle Yeni 
Ekonomik Coğrafya (NEG) literatürü de ortaya çıkmış olmaktadır (Özdemir ve Başkol, 2010: 
130). 

Genel tanımıyla ekonomik coğrafya; ekonomik faaliyetlerin doğal çevre ile ilişkisini 
inceler. Örneğin çevreci determinist akımda iklimin; sağlık, fiziksel ve zihinsel yeterlilik 
üzerinde belirleyici rolü bulunduğu düşünülür. Öte yandan bu akıma göre uygarlığın; nüfusun 
enerjisinin ve yeterliliğinin ve ayrıca bilgi ve yaratıcılığının bir sonucu olduğu düşünülürse, 
iklim toplumların ilerleme yada gerilemesinde „ana kaynak‟ olmaktadır. Daha sonra gelişen 
akımlar ise; coğrafi koşulların yanı sıra toplumların kültürel ve tarihi birikimlerinin, 
örgütleniş şekillerinin ve hukuksal yapılarının da toplumsal gelişme üzerinde etkili 
faktörlerden olduğunu vurgulamaktadırlar. Kültürel ve tarihi birikimler, toplumsal ve 
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hukuksal yapılar da beraberinde „bölge‟ kavramının geliştirilip irdelenmesini gündeme 
getirmiştir. Blache ve Vidal (1992)‟den sonra bölge kavramı coğrafyaya yerleşmiş ve 
bölgenin coğrafyanın özü olduğu gerçeği her zaman kabul görmüştür (Arslan, 2005: 277). 

Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı, coğrafik alanda geniş biçimde ekonomik 
yığılmaların (yoğunlaşmanın) nasıl oluştuğunu açıklamaya yönelik bir teoridir. Sözü geçen 
ekonomik yığılmalar farklı coğrafi seviyelerde oluşmaktadır. Örneğin, yığılmalardan bazıları  
küçük alış-veriş yerlerinin ve restaurantların komşu olduğu yerlerde kümelenmektedir. Diğer 
yoğunlaşma örnekleri ise farklı genişlik ve büyüklükteki şehirlerde yer alan endüstriyel 
yerlerin veya aynı ülkede güçlü bölgesel farklılıkların olduğu yerlerde ortaya çıkmaktadır 
(Fujita ve Krugman, 2004: 140). 

Yeni ekonomik coğrafya literatüründe kalkınma sorununa yönelik olarak iki yaklaşım 
gelişmiştir. Bunlardan birincisi yerleşim birimleri arasındaki ekonomik gelişmişlik farklarını, 
fiziksel coğrafya özelliklerindeki farklılıklar ile açıklamaya çalışan diferansiyel coğrafya 
yaklaşımıdır. Diğeri ise yeni ekonomik coğrafya yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda fiziksel 
coğrafya koşullarında avantaj veya dezavantaj yaratan farklılıklar olmasa bile daha sonra 
ortaya çıkan gelişim örüntüsünün açıklanmasına yönelik bir sorunsal geliştirilmiştir: Neden 
bazı yerleşim birimlerinin ekonomik kaderi diğerlerinden farklıdır? Niçin küçük tarihsel 
rastlantılar, sonradan büyük etkiler yaratarak bazı ülkeleri sanayileşmiş merkez (çekirdek) 
konumuna getirirken, diğerlerini çevre (periferi) konumunda bırakmaktadır? Herhangi bir 
yerleşim birimi nasıl dünyanın en büyük mega kentlerinden birisi haline gelmektedir? Bu 
anlamda birinci yaklaşım, dışsal coğrafi koşullar tarafından "önceden belirlenen kaderin 
öyküsünü", ikinci yaklaşım ise "tarihsel rastlantılar ve şansın öyküsünü" anlatmaktadır. Bu 
yaklaşımlar ilk bakışta birbirlerinin alternatifi gibi görünse de aslında, "doğal coğrafya 
farklılıklarının büyük sonuçlar yaratmasının anlaşılması" ile "küçük rastlantısal olayların 
ekonomik coğrafya için uzun dönemli sonuçlar yaratmasının anlaşılması" birbirini 
tamamlamaktadır (Küçüker, 2000: 4-5). 
 
3.1. Coğrafi YoğunlaĢmada Merkez – Çevre ĠliĢkisi 

Ekonomik faaliyetlerin belirli bir coğrafi alanda toplanması sonucunda ortaya çıkan ve 
maliyetlerde azaltma gerçekleştiren etkilere yığılma ekonomileri adı verilmektedir. Yığılma 
ekonomilerini kapsamlı olarak ilk defa tanımlayan iktisatçı Alfred Marshall‟dır. Marshall 
yığılma ekonomilerinden dışsal ekonomiler olarak bahsetmesine rağmen daha çok bu kavram 
yerine yerelleşmiş ekonomiler kavramını ifade etmek için kullanmıştır. Marshallgil dışsal 
ekonomiler olarak firmaların mekânsal yoğunlaşmayı kârlı bulup belirli bir alanda 
yığılmalarının nedenleri; toplu üretim (kitle üretimi, içsel ekonomiler), ileri derecede 
uzmanlaşan işgücü havuzunun bulunması, uzmanlaşmış girdi hizmeti sağlayan firmalar ve 
taşıma imkânlarını da içeren modern altyapının varlığıdır. Ekonomik faaliyetlerin az sayıda 
yerlerde veya kentlerde yığılmasının altındaki ekonomik açıklama, birbirine zıt iki kuvvet 
olan (merkezcil) yığılma ve merkez-kaç (dağılma) kuvvetlerinin karşılıklı etkileşimine 
dayanmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin yerleşim yeri olarak belirli bölgeleri seçmesi ve söz 
konusu bölgelerde belirli coğrafi örgütlenmelerin oluşması son yıllarda iktisatçıların 
açıklaması gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. İşte ekonomik coğrafya dalı bu 
ihtiyaçtan doğan ve çeşitli teorik modeller yardımıyla mekânsal ekonomik ilişkileri 
açıklamaya ve öngörülerde bulunmaya çalışan bir uzmanlık alanıdır (Kum, 2011: 236-237). 
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Kentsel/bölgesel büyüme ve yakınsama yaklaşımları 1980‟li yıllardan sonra 
popülerleşen içsel büyüme modellerinden önemli biçimde etkilenmiştir. İktisadi faaliyetlerin 
mekânsal yığılmasını konu edinen Yeni Ekonomik Coğrafya, esas olarak eksik rekabet-artan 
getiriler gibi önceki dönem görüşlerinden radikal şekilde kopuşu sergileyen kavramlarla 
karakterize edilmektedir. Bu açıdan mekânsal yığılmanın nedenleri, birbirine zıt iki kuvvetin, 
merkezcil-yığılma ve merkezkaç-saçılma kuvvetlerinin karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde 
incelenmektedir. Krugman„a göre coğrafi yığılma, yığılmayı teşvik eden merkezcil-yığılma 
kuvvetleriyle, yığılmayı önleyici merkezkaç-saçılma kuvvetleri arasındaki rekabetten meydana 
gelmektedir. Coğrafi yığılmayı ortaya çıkaran merkezcil yığılma faktörleri; Pazar ölçeği etkisi 
(önsel ve gerisel etkiler), yoğun işgücü piyasası ve saf dışsal ekonomiler, coğrafi yığılmayı 
önleyen merkezkaç (dağılma) kuvvetler ise doğal kaynaklar, arsa rantları ve saf negatif dışsal 
ekonomiler gibi faktörlerden oluşmaktadır (Özdemir ve Başkol, 2010: 133). 

Krugman (1998)‟a göre coğrafi yoğunlaşmaya yol açan merkezcil ve merkezkaç 
kuvvetleri şu şekilde sıralanabilir: 

Tablo 1. Merkezcil ve Merkezkaç Kuvvetler 
Merkezcil Kuvvetler Merkezkaç Kuvvetler 

Piyasa ölçeği etkisi (İleri-Geri Bağlantılar) Üretim Faktörlerinin Hareketsizliği 
İşgücü Piyasasının Yoğunluğu Arsa Rantları 

Saf Dışsal Ekonomiler Saf Negatif Dışsal Ekonomiler 
Kaynak: Krugman, 1998: 8. 

Zaman içerisinde, belirli endüstrilerin yerelleşmesini sağlayan dışsallıkların yapısına 
ilişkin çok önemli görüşler ortaya çıkmıştır. Alfred Marshall‟ın orijinal dışsal ekonomiler 
kavramı, sanayinin yerelleştirilmesi örneği ile özdeşleştirilmiştir. Bu alandaki önemli 
çalışmaların büyük bir kısmı yerelleştirmenin üç nedeninin tanımlanmasında Marshall‟ın 
görüşlerini referans almaktadır. İlk olarak, firmaların tek bir konumda yoğunlaşmış olması, 
endüstriye özel kabiliyetleri olan işçiler için toplu bir piyasa sunarak işsizlik ve emek gücü 
eksikliği olasılığının düşürülmesini sağlar. İkinci olarak, yerelleştirilmiş sanayiler ticareti 
yapılamayan özel girdilerin üretimini destekleyebilir. Üçüncü olarak, bilgi yayılımları 
kümelenmiş firmalara izole edilmiş üreticilerden daha iyi bir üretim fonksiyonu verir 
(Krugman, 2012: 397-398). 

Merkez-Çevre modelinde Krugman (1991), Dixit-Stiglitz (1976)‟nın monopollü 
rekabet modeli şartlarında farklılaştırılmış ürünleri artan getiri ile üreten firmaları göz önüne 
almış, söz konusu üretim yapısında ticaret, yığılma ve uzmanlaşmayı açıklamıştır. Bunu 
yaparken sadece Yeni Ticaret Teorilerinin genişletilmiş versiyonu şeklinde sınırlı kalıplar 
içerisinde modelini bırakmamış Christaller (1933) ve Lösch (1939)‟un klasik yerleşim yeri 
teorisinden, Myrdal (1957)‟in döngüsel nedensellik ve Hirschman (1958)‟in endüstriler arası 
ileri ve geri bağlantılar fikriyle kalkınma teorilerini dikkate alarak modelini genişletmiştir 
(Ekinci ve Ersungur, 2013: 222). 
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Tablo 2. Yeni Ekonomik Coğrafya Modelinin (NEG) Temel Varsayımları 
Tüketim Tüketicilerin mal çeşitliliğine ilişkin farklı 

tercihlere sahip olduğu ve faydalarını CES 
üretim fonksiyonu yoluyla maksimize 
ettikleri varsayılır. 

Üreticiler Atomistik oldukları varsayılır. Her firma tek 
bir mal üretmekte bunun çok mal üretmekten 
ucuz olduğu kabul edilir. Firmalar piyasalara 
(talep) yakın yerlere kurulmayı tercih ederler. 

ĠĢçiler İşgücü piyasası herhangi bir gecikme 
olmadan dengeye gelmektedir. İşçilerin reel 
ücret farklılıklarına bağlı olarak bölgeler 
arasında hareket etmektedirler. 

Piyasa Yapısı İki sektörlü ekonomi söz konusudur. Bunlar: 
geleneksel rekabetçi tarım sektörü ve Dixit-
Stiglitz monopolistik türünün geçerli olduğu 
eksik rekabetçi imalat sektörü. 

Ticaret (TaĢıma) Maliyetleri Buz dağı şeklinde olduğu varsayılır. Bir 
bölgedeki geniş piyasa erişimleri yerleşim 
tercihlerini gösterir. 

Kaynak: Martin, 2011: 57. 
 
4. COĞRAFĠ FAKTÖRLER VE KALKINMA: ĠNGĠLTERE ÖRNEĞĠ 

İngiltere 130.395 km2‟lik alanı ile Birleşik Krallık‟ın yaklaşık %54‟lük bir kısmını 
kaplarken; 60 milyonun biraz altındaki nüfus yoğunluğu ile de Birleşik Krallık‟ın yaklaşık 
%83‟ünü oluşturmaktadır. 1600‟lü yıllarda denizaşırı yayılmacılığı ile yeni piyasalar edinmesi 
ve 1694‟te İngiltere Merkez Bankası‟nın kurulması, ülkeyi parayı dayalı bir ekonomi haline 
getirmiştir. Ülkenin sahip olduğu nehirler ikili bir avantaj sunmaktadır: Hızlı akan nehirler 
yakıt makineleri için bir su gücü kaynağı iken, aynı zamanda bu nehirler sanayi mallarının 
taşınmasında da önemli roller üstlenmektedirler. Bunun dışında ülke sahip olduğu mükemmel 
limanları ile tüccar gemilerine yardımcı olmaktadır. İngiltere özellikle kömür ve demir 
madenleri olmakla birlikte, doğal kaynaklar açısından da zengin bir ülkedir. Kömür enerji için 
değerli bir kaynakken; demir ise makine ve farklı ürünlerin üretilmesinde son derece 
önemlidir (http://ramosworld.weebly.com/uploads/1/1/3/9/11393097/cm5___iid.pdf). 
 
4.1. Ġngiltere’nin Coğrafi Konumu 

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklılıkları coğrafi konum özelinde incelendiğinde; 
kimi ülkeler bu gücü arkasına alarak dünya güç mücadelesinde bir hatta birkaç basamak öne 
çıkarken, kimi ülkeler ise bu coğrafi konumlarından dolayı sürekli sıkıntılarla 
boğuşmaktadırlar. Bu rahatlık veya sıkıntılar ülkelerin uluslararası arenadaki güç 
mücadelesinde ve diğer ülkelerle olan politika geliştirmelerinde etkili olmaktadır. Bu sebepten 
olacaktır ki Napolyon Bonaparte (1769-1821); “Bir devletin politikası coğrafyasında saklıdır” 
diyerek ülkelerin kaderlerinin biraz da bulundukları coğrafyanın şartları tarafından çizildiğini 
belirtmiştir (Tokalak, 2011: 162). 

http://ramosworld.weebly.com/uploads/1/1/3/9/11393097/cm5___iid.pdf
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Şüphesiz ki birçok faktör bir ülkenin gelişmesi üzerinde etkilidir. Ancak bununla 
birlikte pek çok şey de coğrafyanın yadsınamaz gerçeklerine bağlıdır. Bir ülke herhangi bir 
yerde uluslararası bir bunalım olduğu zaman bu bunalımın merkezine mi yakındı, yoksa 
uzağında mı yer alıyordu? Ya da büyük güçler tarafından istilaya uğrama durumuna karşı ne 
kadar güvenliydi? Sadece kendisi ile mi ilgilenecekti, yoksa aynı anda iki ya da üç yöne 
bakmak zorunda mıydı? Bu doğrultuda ekonomi devi bir ülke düşünüldüğünde bu ülkenin sırf 
coğrafi güvenliğinden dolayı askeri bir güce sahip olmayı tercih etmesi son derece normaldir 
(Kennedy, 2015: 246-247). İstilaya uğrama gibi bir tehdit yoksa, uluslararası bunalımların 
uzağında yer alıyorsa ve/veya aynı anda her tarafa bakması gerekmiyorsa, kısacası coğrafi 
konumu o ülkeye çok önemli faktörleri bir arada sunuyorsa, bu ülkenin güç mücadelesinde 
diğer ülkelere kıyasla avantajlı bir konuma sahip olduğu söylenebilir. 

Avrupa Kıtası‟nın merkezinde yer alan Alman İmparatorluğu‟nun bu coğrafi 
konumundan dolayı büyümesi büyük güçler için ciddi bir tehdit oluştururken; Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu‟nun bu kadar çok düşmanının olması da benzersiz coğrafi 
durumundan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bir ada ülkesi olan Japonya‟nın coğrafi 
açıdan soyutlanmışlığı ve Birleşik Devletler‟in büyümesinde coğrafi kısıtlamaların olmayışı, 
coğrafyanın ülkelerin gelişmesine olan olumlu ve olumsuz katkısını göstermektedir. Benzer 
bir şekilde Britanya Adalarının Kıta Avrupası‟ndan ayrılmış olması, aslında ülke geneli için 
büyük bir avantajdır. Çünkü bu durum, komşu ülke ordularından gelecek beklenmedik 
istilalar korkusundan halkı kurtarıyor ve karadan gelecek tehlikelerin azlığından dolayı kara 
gücünden çok deniz gücüne ağırlık verilmesini sağlıyordu (Kennedy, 2015: 258-296). 
İngiltere‟nin sahip olduğu bu coğrafi konum avantajı, yaşanan savaşlarda da etkisini 
göstermiştir. Avrupa ülkeleri yıllar boyunca savaşlarla boğuşurken, İngiltere bölgesi hep bu 
savaşlardan uzak kalmış ve köklü bir yıkıntıya uğramadan gelişimini devam ettirmiştir. 
Katıldığı savaşlar olmakla birlikte, (iç savaşlar hariç olmak üzere) bu savaşlar genel olarak 
kendi topraklarından uzak bölgelerde olmuştur. Yüz Yıl Savaşları (1337-1453) Fransa 
bölgesinde, Otuz Yıl Savaşları (1618-1648) ağırlıklı olarak Almanya‟da, Fransız Devrim 
Savaşları (1792-1802) ve Napolyon Savaşları (1803-1815) çoğunlukla Avrupa merkezde, 1. 
Dünya Savaşı (1914-1918) ve 2. Dünya Savaşı (1939-1945) ağırlıklı olarak Avrupa merkezde 
olan savaşlardır. Şüphesiz ki bu savaşların İngiltere‟ye ya hiç ya da diğer bölgelere kıyasla 
daha az sıçramasının nedeni, ülkenin coğrafi konumudur. Bu konumunun avantajını iyi 
kullanan İngiltere, yenildiği savaşlar olsa bile, bu sayede ülkesinin tahribatını en aza 
indirmeyi başarmıştır. 

Coğrafi konum avantajını arkasına alan İngiltere, iktisadi kalkınmasını hızlı bir şekilde 
gerçekleştirmeye başlamıştır. Kurmuş olduğu sömürge imparatorluğu ile birçok bölgeyi etkisi 
altına almış; ele geçirdiği toprakların zengin yer altı kaynakları ile hammaddelerini hızlı bir 
şekilde ülkesine taşımıştır. Bu doğrultuda özellikle Hindistan‟dan pamuk ve Amerika 
Kıtası‟ndan altın ve gümüş stokları İngiltere‟ye akmıştır. Coğrafi avantajına diğer ülkelerden 
sağladığı kaynakları da ekleyen İngiltere, özellikle 1500‟lü yıllardan itibaren dünya 
üzerindeki hakimiyetini artırmaya başlamıştır. Diğer ülkelerden hep bir adım önde olması 
İngiltere‟ye Sanayi Devrimi‟ni gerçekleştirme imkanını sağlamış ve bu da dünyanın geri 
kalanı ile arasındaki mesafeyi giderek açmıştır. Dolayısıyla coğrafi konum avantajı ile 
başlayıp Coğrafi Keşifler, Sömürgecilik ve Sanayi Devrimi ile devam eden bu süreç, bir bütün 
halinde İngiltere‟yi ileriye taşımıştır. 
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4.2. Coğrafi KeĢifler ve Sömürgecilik 
İngiltere‟nin karaya kıyısının olmaması onu denizlerde büyük bir güç yapmıştır. 

Çünkü bir ülke konumundan dolayı hem topraklarını karadan savunmak zorunda değilse hem 
de bu toprakları aynı kara üzerinde genişletmek durumunda kalmıyorsa, bu ülkenin elindeki 
tek çıkar yol denize yönelmektir. Bu da sınırlarından bir tarafı kara olan bir ülkeye göre daha 
avantajlı bir durumdur (Mahan, 1965: 29; Aktaran, Kennedy, 2015: 132). 

Coğrafi Keşifler, farklı coğrafyaların keşfedilmesiyle dünyayı birbirine daha entegre 
hale getirmekle birlikte; oralarda yaşayan insanları kendilerini gören Avrupalılara hizmet 
etmek için köleleştirmeye ve topraklarındaki tüm zenginlikleri yine Avrupalılara sunmaya 
mecbur bırakmıştır. 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında hız kazanan Coğrafi 
Keşifler, başta Portekiz ve İspanyol denizcilerinin daha sonra ise İngilizlerin de katılımıyla 
dünyanın her tarafına yayılmıştır. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri 
ise coğrafyaların kaderini bu güçlü Avrupalı devletlerin eline bırakmıştır. Coğrafi Keşifler ile 
başlayıp sömürgecilik ile devam eden bu süreçte zenginleşen taraf hep Büyük Güçler olurken, 
topraklarına ve yer altı/yer üstü zenginliklerine el konulan “keşfedilen bölgeler” giderek 
fakirleşmişlerdir. 

Coğrafi Keşifler ve sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri ile beraber 
gücünü giderek artıran İngiltere İmparatorluğu; denizaşırı dominyonları, sömürge bölgeleri, 
köle istasyonları ve ticari malların alınıp satıldığı dükkanlar oluşturarak tam bir sömürge 
devleti olmuştur (Adams, 1922: 485). İngiltere‟de sömürge işlerinin ayrı bir merkezden 
yürütülmesi ilk kez 1660 yılında gündeme gelmiştir. 1768‟den sonra ise sömürgecilik 
faaliyetleri bir bakanlık tarafından ele alınmıştır (Anderson ve Webb, 1906: 7). Sömürgeciliğe 
bu kadar önem veren imparatorluk en geniş sınırlarına da sömürgeler sayesinde ulaşmıştır. 
1920‟li yıllarda imparatorluğun nüfusunun 470 – 570 milyon civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. İmparatorluğun sahip olduğu 
topraklar ise Harita 1‟de görüldüğü gibi her kıtaya yayılmış ve toplamda 37 milyon km2‟ ye 
ulaşmıştır.  (www.newworldencyclopedia.org/entry/British_Empire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/British_Empire
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 Harita 1. 1897 Yılında İngiltere İmparatorluğu 

 
 
Kuzey Amerika‟dan Hindistan‟a, Güney Afrika kıyılarından Avustralya‟ya kadar 

uzanan bu “güneşi batmayan imparatorluk (the empire on which the sun never sets)” tüm 
dünyanın zenginliğini kendi lehine boşaltırken; sanayileşmesini hızlandırmış, bankacılık 
sistemini geliştirmiş ve kalkınma hamlelerini bir bir hayata geçirmiştir (Fordyce, 1932: 152). 

4.3. Sanayi Devrimi 
15. yüzyılın sonunda İspanyol ve Portekizliler tarafından başlatılan ve özellikle 

İngilizlerin katılmasıyla hızlanan Coğrafi Keşif hareketleri, aslında kendinden sonra başlayan 
sömürgecilik faaliyetlerine bir ön hazırlık aşamasıdır. Keşfedilen bölgelerin toprak, insan ve 
kıymetli madenler açısından Avrupalı devletler tarafından ele geçirilmesi, büyük bir 
dönüşümün habercisiydi: Coğrafyalar keşfedilirken zenginleşen hep Avrupalı büyük güçlerdi. 
Zenginleşen bu devletler bir süre sonra sanayilerine ağırlık verirken ön plana çıkan devlet 
İngiltere oldu ve Sanayi Devrimini gerçekleştirdi. 

Sanayi Devrimi, genellikle demir-çelik sanayisinin gelişmesiyle yakından ilgilidir. 
Buhar gücünün kullanılmaya başlanmasıyla üretimde makinenin yer alması, demirden 
yapılmış maddelerin, makinelerin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Bu durum da demir-çelik 
sanayisinde imalatın çağdaş yöntemlerle yapılmasına bağlıydı. Bununla birlikte, benzer 
biçimde modern ulaşım araçlarının, demiryollarının, gemilerin bir süre sonra da uçakların ve 
daha birçok araç-gerecin demirle imal edilmesi ya da demirin değişen miktarda kullanılması, 
demir-çelik sanayisinin gelişmesine ve adeta sanayi devrimiyle özdeşleşmesine yol açmıştır. 
İngiltere‟de demir cevheri yatakları çevresinde kurulan demir sanayi tesisleri, zengin 
ormanların bulunduğu yerlerde ormanlardan da yararlanarak demirçelik üretimine başlamıştır; 
kısa bir süre sonra demirin eritilmesinde maden kömürünün odunun yerini alması üzerine, bu 
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kez ülkenin birçok yerinde varolan maden kömürü kaynakları kullanılarak demir-çelik imalatı 
sürdürülmüştür (Tümertekin ve Özgüç, 1997: 343-344). 

Bir çark halinde devam eden bu süreçte birbirini besleyen gelişmeler şüphesiz ki 
Coğrafi Keşifler, Sömürgecilik ve Sanayi Devrimi‟dir. Zincirin son halkası Sanayi Devrimi 
olmakla birlikte, aslında sonraki dönemler için bir başlangıç ve köklü bir değişimin 
habercisidir. Bu devrimin temelinde tekstil imalatı vardır (Ferguson, 2015: 216). Tekstilin 
hammaddesi olan pamuk ise büyük oranda Hindistan‟dan temin edilmektedir. Amerika 
Kıtası‟nın keşfi ile beraber ele geçirilen toprakların işlenmesi, o toprakları işleyecek olan 
işçilerin Afrika‟dan köle olarak götürülmesi, hem gıda maddeleri hem de altın ve gümüş gibi 
değerli madenlerin İngiltere‟ye getirilmesi Sanayi Devrimi için son derece önemli 
faktörlerdir. Bunları bir arada düşünmeden Sanayi Devrimi‟nden söz edilemez (Ferguson, 
2015: 120). 

Avrupa‟da, İngiltere‟de başlayan ve genelde Fransa-Almanya doğrultusunda doğuya 
doğru ilerleyen sanayileşme, bilindiği gibi zamanla dünyanın diğer ülkelerine de yayılmaya 
başlamıştır. Bununla beraber gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri yoğun bir şekilde 
kullanılmakta olan demir cevheri yatakları, hatta kimi yerlerde kömür yatakları da azalmaya 
başlamıştır. Örneğin, İngiltere‟de 1953‟de 554 milyon ton olan maden kömürü çıkarımı, 
1963‟de 416, 1984‟de 141, 1990‟da ise 98 ve 1995‟de 52 milyon tona düşmüştür. 
Sanayileşmede öncü olan İskoçya‟da, çoğu maden kömürü yataklarıyla iç içe olan demir 
cevheri yatakları daha 1750 ile 1850 yılları arasında yoğun bir biçimde kullanıldığı için 
tükenmeye yüz tutmuştur. Bu nedenle 1870‟lerden itibaren bu alandaki demir-çelik 
tesislerinin kıyılara nakledildiğini görmekteyiz. İngiltere deniz ticaret filosunun da güçlenmiş 
olduğu hatırlanırsa, İngiltere‟nin daha o zamandan demir-çelik sanayisinin ilk kuruluş yeri 
olarak kıyıları tercih etmesi coğrafi faktörlerin etkisiyle olduğu söylenebilir (Tümertekin ve 
Özgüç, 1997: 346-347). 
 
5. SONUÇ 

Yaklaşık 7 milyar insanın yaşamakta olduğu gezegenimizde kalkınma açısından farklı 
kategorilere ayrılan ülke gruplarının büyüme ve gelişme süreçlerinin birbirinden farklı olduğu 
görülmektedir. İktisat, siyaset, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji vb. alanların kapsamı 
alanına giren kalkınma olgusunun özellikle 21. yüzyılda yaşanan gelişmeler de dikkate 
alındığında üzerinde daha çok tartışılacağı şüphe kabul etmeyecek kadar gerçektir. Yukarıda 
da ifade edilidiği gibi her ülkenin geçirmiş olduğu süreç birbirinden farklıdır. Kimi ülke 
kültürel değerleri, kimisi teknoloji ve yetişmiş insan gücünü, kimisi de sahip olduğu coğrafi 
konumun getirdikleri nedeniyle kalkınma hamlesini gerçekleşmiştir. Bu çalışmada da 
üzerinde durulduğu gibi İngiltere, coğrafi faktörlerin sağladığı çeşitli avantajlarla sanayi 
devrimi, coğrafi keşifler, sömürgecilik, ulaşım, sahip olduğu doğal kaynaklar gibi unsurlarla 
kalkınmasını gerçekleştirmeyi başarmıştır. 

Başta Avrupa Kıtası düşünüldüğünde bu kıta üzerindeki hakim güç olan İngiltere; 
özellikle 1. Dünya Savaşı‟ndan sonra Birleşik Devletler‟in ön plana çıkması ve 2. Dünya 
Savaşı‟ndan sonra ise gerek dünyanın iki kutba bölünmesi gerekse de dominyonlarının 
bağımsızlık mücadelesine girişmesi sebebiyle, eski günlerinden uzak bir görüntü 
sergilemektedir. Eski günlerinin en önemli özellikleri ise sahip olduğu coğrafi konum 
avantajını çok iyi kullanması, bu sayede deniz gücünü geliştirmesi, Coğrafi Keşif 
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hareketlerine katılarak sömürge imparatorluğu kurması ve tüm bu süreçlerden elde ettiği 
birikimlerle Sanayi Devrimi‟ni gerçekleştirmesidir. 

Tüm bu faktörlerin İngiltere‟nin gelişmesine olan katkısı bir arada düşünüldüğünde 
sonuçta İngiltere‟nin nasıl büyük bir güç haline geldiği açık bir şekilde görülmektedir. Ancak 
bu faktörlerin her biri ayrı ayrı önemli olmakla birlikte, ülkenin coğrafi açıdan özellikle Kıta 
Avrupası‟ndan ayrı olması ve kara ile kıyısının bulunmaması, başlangıç itibariyle esas önemli 
olan noktalardır. Nasıl ki bir taşıtın tüm aksanları tam olmasına rağmen, hareket etmesi için 
kontağın çevrilmesi gerekiyorsa; İngiltere‟yi harekete geçiren de sahip olduğu bu coğrafi 
konum avantajıdır. Esas üzerinde durulması gereken İngiltere‟nin kalkınmasının tarihsel süreç 
içerisinde geçirmiş olduğu evrelerde aranması gerektiğidir. Bugün dünyanın en önde gelen 
ülkelerinden birisi olması ve sanayinin dünyadaki ilk öncüsü olması rastlantısal bağlantılarla 
açıklanamayacak kadar kompleks ve önemlidir. En basit haliyle bugün İngiltere‟nin Avrupa 
Birliği‟nden çıkmasının Avrupa Birliği‟ne olacak yansımalarından hareketle İngiltere‟nin 
Birlik için ne kadar değer ifade ettiğini görebilmekteyiz. 
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ABD-ÇĠN REKABETĠ BAĞLAMINDA “TEK KUġAK TEK YOL” PROJESĠNĠN 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Kaan Yiğenoğlu* 

ÖZET 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılında Çin ile Avrupa'yı birbirine bağlayan iki önemli projeyi duyurdu. İlki 
"İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (Tek Kuşak)" ve ikincisi "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu (Tek Yol)" dur. Tek Kuşak-
Tek Yol projesi (TKTY), Çin'i Orta ve Batı Asya üzerinden Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlamaktadır. Bu 
çalışmada, OBOR projesinin işlevselliği ve küresel etkileri tartışılmıştır. Zorlukların yanında OBOR projesinin 
de büyük fırsatları var. Her şeyden önce OBOR projesi, Çin'in Asya'daki ABD'ye yönelik büyük stratejisi olarak 
görülebilir. Çünkü ABD son yıllarda Asya'daki nüfuzunu artırmaya başlamıştır. Çin, Asya'da kontrolü 
kaybetmek istemiyor. Bu çalışma Çin'in yeni büyük stratejisini ve ABD ile Çin arasındaki rekabetin önemini 
değerlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Çin'in bölgesel etkisini artıracağı ve TKTY projesi ile ABD'nin Asya'daki 
denetimini kıracağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tek Kuşak Tek Yol, Yeni İpek Yolu Projesi, Çin’in Büyük Stratejisi, Bölgesel Rekabet, 
Hegemonya Mücadelesi 

 

EVALUATION OF “ONE BELT ONE ROAD” PROJECT IN THE CONTEXT OF COMPETITION 
BETWEEN US-CHINA  

 

ABSTRACT  

In 2013, Chinese President Xi Jinping announced two important projects which link China with Europe. The first 
one is “Silk Road Economic Belt (One Belt)” and the second one is “21st Century Maritime Silk Road (One 
Road). One Belt-One Road project (OBOR) links China to the Middle East and Europe through Central and 
Western Asia. In this study, it is discussed that functionality of OBOR project and its global impacts. As well as 
challenges OBOR project has great opportunities. Above all OBOR project can be seen as China’s grand strategy 
toward the US in Asia. Because the US has begun to increase its influence in Asia in recent years. China doesn’t 
want to lose control in Asia. This study is aimed to evaluate China’s new grand strategy and its importance of 
competition between US and China. It has also been concluded that China will boost its regional influence and 
break US’s control in Asia with OBOR project.     

Keywords: One Belt One Road, The New Silk Road Project, China’s Grand Strategy, Regional Competition, 
Hegemony Struggle  

 

INTRODUCTION 

Chinese President Xi Jinping's speeches in Kazakhstan on September 7, 2013, and in 
Indonesia on October 3, 2013, are filled with clues about China's new-era strategies. 2013 is 
the year in which China is declared to adopt an active economic policy in the international 
arena. In his speech in Kazakhstan, he spoke about the "Silk Road Economic Zone (One 
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Belt)" project, while Xi said in his speech in Indonesia, "21. Century Sea Silk Road (One 
Road) "project. These projects, which are called "One Belt-One Road" (OBOR), aim to link 
China to Europe both sea and land. 

The OBOR project is not just about linking China and Europe. The project has far more 
comprehensive and long-term objectives. First of all, when the route planned for the project is 
examined, it is seen that the project is over the continents of Asia, Europe, and Africa. In this 
sense, the project has intercontinental coverage. In addition, although the economic dimension 
of the project is brought to the forefront, the importance of the social, cultural and security 
dimensions of the project should not be forgotten. With this very comprehensive and 
multidimensional project, many countries are going to cooperate and expect mutual benefits 
from the advantages that the project will provide. 

Until the early 1980s, China, which embraced self-enclosed foreign policy, began to an 
outward-oriented foreign policy under the leadership of Deng Xiaoping. This policy change of 
China has been described by some experts as "a revival of a revolution". It really attracts 
everyone with its population that China has. With the high economic growth it has achieved 
in the outward opening process, it has succeeded in attracting attention to neighboring 
countries, Europe and especially the United States. China's growing presence in global trade 
has undoubtedly caused changes in global power balances. 

Having considered the advantage of low labor costs, China has greatly increased its foreign 
trade volume for the last 30 years. As China grows and grows in energy needs, it has to keep 
its economic growth above a certain level in order to meet the needs of such a large 
population. In doing so, however, it should take into account not only internal factors but also 
external factors. Especially in recent years, the interest in the Asia-Pacific region to maintain 
the US's global hegemony has led to conflicts of interest between China and the United States. 

The recent US trade agreement, which includes the Trans-Pacific Partnership (TPP) and 12 
countries, is an attempt to break the increasing activity of China in the region. The United 
States, in particular, aims to increase its relations with Japan through this partnership. The 
United States thus aims to balance the growing co-operation between China and India with 
Japan. In such a competitive environment, China aims not only to neutralize its strategies but 
also to keep its economic growth at a certain level. 

However, the growth of the Chinese economy slowed down in 2015. If this slowdown 
continues in the coming years, China will have economic problems. Besides, there is also the 
problem of idle resource in China. Especially in the production of iron and steel, China has a 
surplus of production, and this excess can not be eradicated. These problems also have an 
impact when China is leading the OBOR project. China wants to accelerate its slow growth 
with projects such as OBOR. Moreover, the aim is to use the excess of production that the 
export problem has suffered in the course of the project or later stages. 

Purpose, Features, and Priority of the OBOR Project 

China's new projects, which have strengthened the economy with great change over the last 
30 years, are making great efforts to pass on life. China, after mentioning its name in the 
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world, wants to be known culturally. The OBOR project, which will link China and Europe, 
will allow Chinese culture to spread to the world. The project, which encompasses more than 
sixty countries, is expected to have a positive impact on many economies. It is expected that 
the acceleration of the flow of goods, services and technology will ensure the provision of 
peace, stability, and development. In this respect, it can be said that the economic, as well as 
social, cultural and political objectives of the project. 

This project is a symbol of peace, co-operation, economic development, transparency and 
equal opportunity for China. Through this project, China aims to create stability in foreign 
policy, development and adaptation of neighbor relations, and a suitable environment for 
trade and economic growth in the region. (Campos, 2015:7) Especially the neighborhood 
policy has a separate prescription for China. Because China is aware that it has to develop 
relations with its neighbors to increase its regional power. The neighborhood policy was 
launched in the period of Hu Jintao, China's leader in 2002-2012, and is further developed 
under the leadership of Xi Jinping in 2013. (Ekman, 2015:7)   

Figure 1. The New Silk Road Project 

 
Source: (Verlare, 2015:32). 

In the new Silk Road project Russia, Iran and Turkey will be strategically important countries. 
Because China wants to implement this project step by step through three corridors, North, 
South, and Central. Russia for the North Corridor; Iran for the southern corridor and Turkey 
for the middle corridor are strategic countries. For this reason, as the project progresses, the 
cooperation of Russia, Iran, China and Turkey should be expected to strengthen. 

The new Silk Road Project also has a great important in terms of its features. China is ready to 
make a fall on this project in order to become international. The plant has four basic 
characteristics. These are; (Campos, 2015:7-8) 
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1) Openness: This project is open to all countries, economies, international organizations and 
non-governmental organizations. 

2) Incorporation: There is no obstacle in front of a country or region that wants to participate 
in this project. Each country and region may voluntarily be the participant, the executive and 
the beneficiary of this project. 

3) Mutual Benefit: All parties involved in the project will benefit mutually from the 
advantages of the project. 

4) Participation: It is very important to make negotiations within the scope of the project in 
the direction of the common interests of the parties in the realization of the cooperation and 
certain objectives. 

What is the significance of this project in terms of China? In recent years, China has faced the 
problem of over-production in steel and construction materials. China wants to solve this 
problem by opening up foreign markets with this project. The second is the rising labor costs 
in China. With this project, China will be able to export labor-intensive and low-value-added 
manufacturing products to overseas countries. In addition, with this project, China plans to 
realize the economic development of the relatively underdeveloped Central and Western 
regions. Finally, Chinese investors will have much more investment opportunities in overseas 
countries thanks to this project. (Campos, 2015:13-14) 

China, with the New Silk Road Project; (Brugier, 2014:2-3) 

1) Inner Stability and Peace: China has underdeveloped regions with instability and 
independence. China is aiming to end the conflicts in the region with the economic 
development that the New Silk Road project will provide. China believes that regional 
development in combating extremism, separatism and terrorism is crucial to maintaining 
regional integration. 

2) Cooperation with nearby neighbors: China's new Silk Road project aims to consolidate its 
cooperation with its neighbors and contribute to its neighbors' stability. Because China is 
worried about the movements in its immediate vicinity leaping to its territory. As a matter of 
fact, the Tulip Revolution in Kyrgyzstan in 2005 and the May Uprising in the Andijan city of 
Uzbekistan show that the concerns of China are not out of place. To this end, China wants to 
maintain economic and political stability in these countries by strengthening economic and 
regional co-operation with their immediate neighbors. 

3) Energy Security: China's energy needs are growing steadily, with the average growth rate 
reaching 10%. It aims to reduce its energy dependence on Russia. To this end, the New Silk 
Road project is considered to have strategic priorities in the development of those countries' 
relations. 

 4) Creating an Alternative Trade Route with Europe: With the new Silk Road project, China 
aims to create an alternative route to Russia in developing trade with Europe. It takes 20 to 40 
days for the Chinese goods to reach the European market by sea. But thanks to this project, 
goods from East Turkestan to Eastern Europe will be reached in 11 days. With this project, 
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China will be less dependent on Russia in trade and aims to be beneficial for regional and 
global commercialization by establishing the development of East Turkestan, cross-border 
trade and infrastructure and supply chain. 

The new Silk Road project offers countless opportunities to consolidate China's strength in 
the Asia-Pacific region. This region is extremely important for China's foreign policy in terms 
of economy, energy and security. The US's interest in the region also leads China to pursue a 
balance-of-policy strategy against the US in the region. It is known that the priority of the new 
Silk Road project is economical. However, the project is much more important, especially 
because of the advantages it provides for energy. China, the world's largest oil importer, 
wants to diversify its energy suppliers and reduce its dependence. At the same time, China's 
energy companies aim to pass on their various projects in Central Asia, especially in 
Kazakhstan and Turkmenistan. The project is extremely important for these aspects. (Ekman, 
2015:9-10) 

OBOR Project and Multi-Polar New World Order 

The post-World War II period is known as the bipolar world order. In the post-war period, 
there are countries on the one side favoring capitalist ideology and free-market economy that 
the US pioneered and on the other side countries under the roof of the Soviet Socialist 
Republics (Union of Soviet Socialist Republics-USSR) where the socialist ideology and the 
planned economy are defended. In this process, both the US and the USSR have been fighting 
hegemony. Both sides have implemented various strategies in order to have a say in world 
economy and management. 

From time to time, the possibility of a hot conflict between the two poles has increased. But in 
this period, there were no hot conflicts between the parties. For this reason, this period is 
referred to as the cold war period. In this process, the USSR suffered more damage and had to 
give up its policy of spreading its own ideology. The end of the Cold War began with the 
arrival of Gorbachev in the USSR. Gorbachev played an active role at the end of the cold war 
with the "Glasnost" (openness) policy, the development of democratic freedoms and the 
"Perestroika" (restructuring) policy and policies that facilitated the transition to the free 
market economy. 

As the activities of the Soviets diminished, the unipolar world began. With the collapse of the 
Berlin Wall and the unification of East and West Germany, the bipolar world has come to an 
end. The end of the bipolar world order is undoubtedly a historical turning point for the 
United States. Because before, there was a power to balance itself. Now it was time to seize 
all dominance. Thus, a revolution has been passed through which the western-oriented and 
capitalist ideology spreads rapidly around the world. On the front of the USSR, preparations 
were made for the transition to the free market economy. This period, in which the West 
acquired the ideological superiority, was expressed as the New World Order (NWO). 

The unique concepts of NWO have also started to spread around the world. Some of them are 
liberalization, free market economy, democratic rights and freedoms, neoliberalism, rule of 
law, deregulation and privatization. Thus, the US has begun to restructure the world according 
to its own ideology and to spread its economic, political, military and cultural sovereignty as 
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much as possible. Towards the end of the 21st century, however, the position of the US as the 
only sovereign power began to shake. In this process, the countries and blocks that have 
completed the economic development in the cold war period against the USA have begun to 
emerge. China is at the head of these countries.  

China has begun to increase its effectiveness in Asia with its outward-looking policies in the 
post-1980 period. Significant progress has also been made in foreign trade with low labor 
costs. It seeks to capture the US market with low exchange rate policy and imitation products. 
It also occasionally explains that China should reduce the global dominance of the dollar as 
much as possible and that the national currency outside of the dollar should be used in 
bilateral trade. In addition, the European Union (EU), which emerged as a union against the 
United States, has begun to threaten the interests of the United States. The use of the euro in 
1999, a move against the US dollar. 

There is another point that should not be missed out of all these. The US has to struggle with 
the countries that can cooperate with China, not just China. For now, cooperation between 
China and Russia is threatening the United States. Both economic, political and military 
initiatives by the United States to protect global dominance are signs of China and Russia's 
attempts against it to move towards the world's multi-polar new world order (MPNWO).  

Distribution of poles according to poles of India, Indonesia, Philippines, Taiwan, South 
Korea, Malaysia, Turkey, Iran, Saudi Arabia and Balkan countries will play a major role in 
the formation of the new era in MPNWO. MPNWO is reminiscent of the power struggle of 
the cold war era. China began to take an active role in the Syrian civil war. It is also trying to 
weaken the US control in Latin America. In Africa, it is trying to put his weight with his aid 
diplomacy.  

The improvement of the relations between Russia and Turkey has relieved the hand of Russia 
which started to be surrounded. Russia, however, realizes that Turkey is, above all, a NATO 
country. For this reason, Turkey wants to take slow and successful steps in its policies. 
Through agreements such as nuclear power plants, energy and pipelines signed between 
Russia and Turkey, both sides have announced to the world that they are ready to cooperate 
on their economic interests.  

Hegemony Struggle and the Role of OBOR Project in this Process 

Of course, OBOR is not the only initiative that China has made to increase its effectiveness in 
Asia. China has also established the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), which it 
has embraced. In addition to China, there are also Germany, South Korea, Australia and the 
United Kingdom in the AIIB, where Turkey is a regional and founding member. Japan took 
part in the TPP, which was initiated by the United States, instead of joining the AIIB, which 
was led by China. This shows that China and Japan are in a power struggle in Asia and that 
they can take part in different poles to succeed in this struggle. (Katada, 2016:2)  

There are many reasons for the Southeast Asian hegemony struggle between China and Japan. 
These are: (Mazza, 2015) 
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1) Dynamic Market Structure: Southeast Asia markets have a very vibrant market structure 
for both China and Japan. By 2020 the middle-class population of the region is expected to be 
400 million. In this respect, the region has the potential to become a major export market. It 
also attracts Chinese and Japanese entrepreneurs for infrastructure investments. 

2)  The Struggle for Influence: Japan aims to reduce its influence in the region of China with 
development aid and investments in Southeast Asia. So Japan wants to prevent China from 
moving freely in the region. 

3) South China Sea Issue: Another reason for Japan's interest in Southeast Asia is the problem 
of the South China Sea. The number of Southeast Asian naval forces is not the same as China. 
Japan aims to balance China's strength in the South China sea by increasing its naval capacity 
in Southeast Asia. 

Cooperation between China and Russia is important in the hegemony struggle between USA-
China, USA-Russia, China-Japan. However, there is a point that China and Russia need to 
emphasize for cooperation. China and Russia are two major countries that want to increase 
their activities in Central Asia. While both countries are collaborating against the US as they 
are in the South China Sea issue, there are conflicts of interest in some issues. (Brugier, 
2014:1-3)   

China's OBOR project is an area where this conflict of interest is experienced. Because this 
project reduces the effectiveness of Russia in Central Asia. It is unclear whether China has 
started this project to break Russia's effectiveness in Central Asia. But China seems 
uncomfortable with some of the steps Russia has taken recently. Russia's action towards 
Ukraine and the attempts it has made to establish the Eurasian Union are examples of this 
disturbance. The efforts of both countries to excel in the region cause them to meet from time 
to time. (Brugier, 2014:1-3) 

Besides these, China is uncomfortable with the US control over sea transportation, which 
takes up much of its trade with Europe. Because the sea routes used in trade with China and 
Europe are controlled by US navy. China intends to form an economic corridor with Pakistan 
to break this control of the US. (Blackwill and Harris, 2016:125)   

Russia has also rejected the free trade zone initiative China is trying to create with the 
members of the Shanghai Cooperation Organization. After this initiative of China, Russia, 
together with Kazakhstan and Belarus, established the Customs Union of Eurasia. After all, it 
is normal for Russia to feel uncomfortable with China's "New Silk Road" project. However, 
increasing tensions between China and Russia have also damaged the co-operation of the two 
countries against the US. The occupation of Russia by Crimea is a sign that China can not 
take an independent step in the region. Because China saw the Crimea as a transit point in its 
trade with Europe because of the $10 billion deep water port in Crimea. But with the 
intervention of Russia in the Crimea, the Crimea, which has a strategic prescription for China, 
has been controlled by Russia. (Brugier, 2014:1-3)  
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CONCLUSION  

The OBOR project, announced by Chinese President Xi in 2013, is an important project that 
revives the historic Silk Road. The project connects China and Europe both from land and sea. 
But the project not only links China and Europe but also strengthens cooperation in the 
economic, social, cultural and security spheres between Asia, Europe, and Africa. So that the 
countries under the project will have mutually significant advantages. With these advantages, 
countries will increase their regional activities. 

The globalization process is beneficial in many areas, but in many other areas it creates 
harmful results. One of these harmful consequences is the change in regional power balances. 
Regional balances can be changed rapidly by various cooperation and partnerships. And these 
changes have negative consequences for the countries with the current regional power. 
Another negative consequence of the globalization process is uncertainty. The project is 
extremely important both as a stabilizer against regional power changes and uncertainties. 

It is more accurate to interpret the project according to the development of China's weight in 
the global economy. China has made important strides in the post-1980 period under the 
leadership of Deng Xiaoping. With the advantage of its population and cheap labor, it has 
quickly become one of the most important countries in global trade. So that global balances 
have changed again. The US, Europe, Russia, and Japan have to do with their policies taking 
into account this new position of China. 

China's economic progress has brought with it various difficulties. First of all, China is a 
country that is dependent on the outside for energy. For this reason, as China grows 
economically, its energy needs are also increasing. As a result, China's power is limited and 
the monitoring of independent politics is partially hampered. For this reason, China is trying 
to minimize this dependence with new projects. In the post-1980 period, China's growth rates 
have increased steadily. But China's remarkable growth has slowed in recent years. In order to 
reduce both energy dependency and slowing growth in recent years, China has passed through 
this project.  

It would be incomplete to simply evaluate this project from an economic point of view. When 
interpreting in terms of international relations, the significance of this project can be better 
understood in the hegemony struggle between countries. In the bipolar world after the Second 
World War, the United States and USSR strived to spread their ideologies. The USSR 
suffered further from this process and eventually collapsed. With the collapse of the USSR, a 
unipolar world order has formed in the US pioneer. But the US has found new forces before 
too soon. 

China, one of these forces, has become dominant in the US market with both exchange rate 
policy and imitation products. So that China has come to be the country that has to struggle 
primarily for the USA. For this reason, the US has been allied with Japan as a force to balance 
China. It even promoted this alliance to include the Trans-Pacific agreement and the countries 
neighboring China with this agreement. The two most profitable countries are the US and 
Japan about this agreement. 
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With these initiatives, the United States aims to reduce the effectiveness of China in the 
region. China responded with the OBOR project. It can be said that in the long term China 
will maintain or even enhance its activity in the region with this project. Trump's election as 
President will make it easier for China to focus on this project. Because Trump interpreted 
TPP as a disaster during the Presidential campaign. This means that the US will not make as 
much effort as before to become active in Asia in the coming period. 
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DEVLETİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AB 
İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ 

 

Hüsamettin İNAÇ 

Özet 

16 Nisan 2017 referandumunun Türk halkı tarafından geniş bir kabul görmesinin akabinde Yeni Türkiye yeniden 
inşa edilmeye başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yeni yönetim biçimi, bürokrasiden 
güvenliğe savunmadan ekonomiye göre pek çok politikayı radikal bir biçimde değiştirmiştir. Avrupa Birliği‟nin 
dağılma sürecine girdiği, Suriye‟de iç savaşın şiddetlendiği, Körfez ülkelerinin büyük ihtilaflar yaşadığı ve 
Türkiye‟nin kuzey ve güneyinin tamamen istikrarsızlaştığı bir dönemde bu yeni sistem, Türk dış politikasını da 
önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bu tebliğ, Türk dış politikasının geleneksel yörüngesinden çıkarak çevredeki 
gelişmlere nasıl tepkiler ürettiğini sosyo-politik ve yapısal boyutlarıyla tartışmaya açmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, Türk dış politikası, 16 Nisan referandumu, Avrupa 
Birliği entegrasyonu süreci, oluşturucu ötekilik 

 
TURKISH FOREIGN POLICY AND THE FUTURE OF EU RELATIONSHIP IN THE STATE RE-

CONSTRUCTION 

Abstract 

After the strong approval of the April 16, 2017 referendum by the Turkish people, New Turkey attempted to be 
reconstructed. A new type of governance known as the executive presidential system drustically changed almost 
every fields of the politics such as security, defence, bureaucracy, and economics. In a recent history when the 
European Union at the edge of collapsing, Syrian civil war has been deteriotaring, the Gulf states suffered great 
conflicts and te southern and northern part of Turkey has been rapidly destabilizing this system has been 
transformed the Turkish foreign policy orientation. This presentation aims to discuss how Turkish foreign policy 
reacts against the developments outside by diverging from its traditional trajectory with socio-political and 
structural perspectives. 

Keywords: executive presidential system, Turkish foreign policy, April 16 referendum, EU İntegration process 
of Turkey, constitutive otherness 

GİRİŞ 

Haddi zatında ikinci dünya savaşında sonra, Kıta Avrupası‟nda savaşı imkânsız kılmak 
amacıyla kurulan Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel 
entegrasyonu sağlama hususunda ciddi başarılara imza atmış bir projedir. 1957 yılında Roma 
Anlaşmasıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1992 Maastrich Anlaşmasıyla 
siyasi bir kimlik kazanmış ve 2000‟lerin başından itibaren kültürel bir entegrasyon modelini 
                                                           
 Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr., 
husamettininac@yahoo.com 
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benimsemiştir.  Ne var ki, bu başarı hikâyesi 2004 yılında Merkezi ve Orta Avrupa ülkesiyle 
birlikte Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini alarak genişlemeyi bir dış politika aracı ve 
uluslararası sistemde artan gücünün temel kaynağı olarak görmesiyle akamete uğramaya 
başlamıştır.  Zira sınır problemleri olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimini - Kıbrıs‟ın bir kısmına 
hâkim olmasına rağmen - tüm Ada‟yı temsil edecek bir biçimde AB‟ne alması, Birliğin 
güvenilirliğine ilk önemli darbeyi vurdu. Birliğin güvenilirliğini zedeleyen ikinci önemli 
dönüm noktası, 2008 küresel mali kriz ve bunun getirdiği avro krizi oldu (Budak 2017: 67). 
İlginç bir biçimde ekonomik kriz, tüm gözlerin yabancılara, azınlıklara ve mültecilere 
dönmesine neden oldu. 11 Eylül‟ün getirdiği rüzgârın da etkisiyle nerdeyse tüm Avrupa 
ülkelerinde ırkçı, faşist, İslamofobik ve şoven partiler dramatik bir biçimde yükselişe geçti.  

1. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

Bu zaman diliminde İslam‟ı temsil eden sembollere ve Müslümanlara yönelik etnik ve dini 
temelli binlerce saldırı yapıldı. Almanya‟da PEGİDA ırkçı protestolar yapılırken, 13 DİTİB 
mensubu imam ajanlık yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı edildi. Ezan, minare ve camiler 
referandum mevzuu haline getirildi. 2010 sonundan itibaren sahne alan Arap baharının tersine 
dönmesiyle beraber ortaya çıkan göçmen sorunu ve özellikle Suriyeli mülteciler konusunda 
Avrupa çok kötü bir sınav verdi. Türkiye üç milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaparken, 
Avrupa Birliği Türkiye‟yle imzaladığı Geri Kabul Anlaşması‟nın gereklerini dahi yerine 
getirmedi. Birliğin bu insani soruna karşı refleksi kalın duvarlar örmek, elektrikli teller 
döşemek ve Avrupa Kalesi‟ni daha da muhkem hale getirmek oldu. 

Haddi zatında etnik ve dini ayrımcılığın, yabancı düşmanlığının ve gittikçe azgınlaşan 
ırkçılığın temelinde, farklı kültürlerin farklılıklarını yitirmeden bir araya, yan yana ve iç içe 
yaşama pratiği demek olan „çokkültürlülüğün‟ (multiculturalism) Birlik düzeyinde 
kurumsallaşamaması problemi mevcuttu (Murphy 2012: 22-23). Ekonomik anlamda daralan, 
kendine meşruiyet kazandıran normatif değerleri inkâr eden ve siyasi ufka sahip liderlerden 
mahrum kalan AB, kendine olan güvenini hızla kaybetmeye başladı. İkinci Dünya Savaşından 
2008 küresel mali krizine kadar küresel barışa hizmet eden, insan hakları, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, çokkültürlülük ve kültürel çoğulculuk gibi evrensel değerler üzerinden 
meşruiyet kazanan ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözebilen AB, artık patinaj 
yapmaktaydı  

2. AB’NİN ÇÖKÜŞÜ VE TÜRKİYE  

Hâlbuki Türkiye, bir uygarlığın tehdidinden kurtulmak için o uygarlıkla bütünleşme dayalı 
batılılaşma macerasının kaçınılmaz bir halkası olarak AB ile ilişkilerinde 1999 yılında adaylık 
(İnaç 2016: 186), 2005 yılında müzakereci sıfatını kazandı. Ne var ki, bu ilişkiler ilk 
dönemlerinde entegrasyonu derinleştirmeye yönelik teknik, siyasi ve kültürel boyutlar 
üzerinden AB‟yi „dışsal bir değişim dinamiği‟ gören eşitler arası bir ilişki niteliği taşırken, 
AB zaman içerisinde üyelik müzakereleri üzerinden Türkiye‟yi siyasi denetim altına almaya 
çalıştı. Türkiye‟nin dış politik tercihlerini „eksen kayması‟ olarak gördüler. Üst üste 
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seçimlerin yaşandığı Avrupa ülkelerinde Türkiye‟nin müzakere süreci seçimler için malzeme 
yapıldı.  

Tam da bu konjonktürde 15 Temmuz travmasına karşı AB ülkelerinin ikircikli açıklamaları, 
taziye ziyaretinde bulunmamaları, bu dramatik işgal girişiminin insani boyutuna dikkat 
çekmek yerine OHAL ve ifade, gösteri ve düşünce özgürlüğü üzerinden Türkiye‟yi kıyasıya 
eleştirmeleri ilişkileri ciddi bir biçimde gerdi (Çakır 2015: 27). Daha da vahimi 15 Temmuz 
sonrası süreçte bu meşum olayın faili olan FETÖ mensupları, Avrupa ülkelerinde geniş kabul 
gördü. Türkiye‟nin kırmızı bültenle aradığı PKK, DHKP-C ve FETÖ mensuplarını iade 
edilmedikleri gibi, bu terör örgütlerinin Türkiye karşıtı faaliyetlerini cesaretlendiren AB, 
çokkültürlü yapısını önemli ölçüde Türklere borçlu (Murphy 2012: 98).  1960‟lı yıllarda 
Almanya başta olmak üzere Avrupa‟nın farklı ülkelerine geçici bir süreyle çalışmaya giden 
Türkler, bugün dördüncü kuşak olarak Avrupa ekonomisine ciddi kaynak sağlamaya devam 
ediyor. Ne var ki Avrupa, bir kısmına vatandaşlık verdiği Türkleri kendi topraklarında kalıcı 
olarak görmüyor ve azınlıkları entegre etmek yerine asimile etmeyi tercih ediyor.   

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde çok sıkıntılı ve gergin bir dönemden geçiyor. 
Kuşkusuz uzayan müzakere sürecinin, ısrarla müzakere açılmayan fasılların, AB‟nin 
Türkiye‟ye karşı geliştirdiği ikiyüzlü ve ikircikli tutumun ve özellikle 15 Temmuz işgal 
girişiminden itibaren FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerine ev 
sahipliği yapmasının bu gerilime sebep olduğu aşikâr. Buna ilaveten ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı, ayrımcılık ve nefret söylemine yenik düşen, azınlıkları entegre etmek yerine 
asimile etmeyi tercih eden, kendine güvenini yitirmiş ve din ve vicdan özgürlüğü başta olmak 
üzere normatif değerlerini inkar eden bir Avrupa‟yla karşı karşıyayız.  

İşin ilginç yanı, bu siyasi yapının son üç beş yıllık zaman diliminde Türkiye‟ye saldırmayı 
kendilerine ontolojik bir hedef haline getirmesi oldu. Son günlerde Almanya ve Hollanda‟da 
bakanlarımıza yapılan ve adeta bir akıl tutulması neticesinde gerçekleşen nezaketsizlik, 
sözünü ettiğimiz sapmayı daha çok fark edilir ve tartışılır hale getirdi. Kuşkusuz bu tercihin 
ve „eksen kaymasının‟ tarihi, sosyolojik, ekonomik ve siyasi nedenleri var.  Zira 
İslamofobinin de ötesine geçerek Türkofobi haline dönüşen bu kabil sistematik ve uzun süreli 
refleksler, – kamuoyuna yansıdığı biçimde -  sadece Hollanda, Fransa ve Almanya‟daki 
seçimlerle açıklanamaz.    

3. OLUŞTURUCU ÖTEKİLİK AÇISINDAN TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ 

İsterseniz – milletlerin bakış açılarını çoğu zaman şartlandıran ve bir bagaj haline gelen- tarihi 
arka plana bir bakalım. On altıncı yüzyıla gidiyoruz.  Bu yüzyılda Akdeniz, bir Müslüman ve 
Türk Gölü haline gelmiştir (Karakaş 2000: 66-67). Devir, Kanuni dönemidir. Bu dönem 
Avrupa‟nın hedefi, kutsal topraklar olan Kudüs‟e ulaşmaktır. Ancak doğuda çok güçlü bir 
Türk İmparatorluğu‟nun varlığı, doğuya yönelmeyi imkansız hale getirmiş ve Avrupa‟nın 
kendine özgü ulusal değerlerini evrenselleştirerek oluşturduğu “uygarlık” olgusunun meydana 
gelmesine yol açmıştır.  

Şöyle ki, öncelikle ortak bir tehdit olarak gördükleri Osmanlı İmparatorluğu‟na karşı 
Avrupalılar kendi iç bütünleşmesini sağlamış ve bu birleşmeyi ortak bir kimlik ve kültürel 
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değerler üzerine inşa etmişlerdir (İnaç 2007:57). Öte yandan Kudüs‟e yani, doğuya gitmek 
yerine Hollanda, İspanya ve Portekiz gibi deniz güçleri vasıtasıyla daha batıya giderek ve 
gittikleri her yerde acımasız bir kolonileşme/sömürgecilik örneği sergileyerek Avrupa 
kültürünü evrenselleştirdiler. Netice itibarıyla, Osmanlı İmparatorluğu „oluşturucu bir öteki‟ 
olarak (İnaç 2016: 112) Avrupa uygarlığını şekillendirme hususunda belirleyici bir rol oynadı. 
Din-mezhep ve Papa-İmparator çatışmalarına maruz kalan ve bir araya gelmeleri kolay kolay 
mümkün olmayan Avrupalıları, Türk tehdidi ve korkusu birleştirmişti. Bu gerçek, böylelikle, 
bir toplumun uygar olabilmesi için Batı‟nın geçtiği kültürel evrim basamaklarından geçmesi 
gerektiğini vaz eden Aydınlanmacı ve Avrupa-merkezci ideolojiyi çürütülmüş oldu. Bu arada 
İspanya‟ya karşı bağımsızlık mücadelesi verirken Osmanlı‟dan yardım dilenen ve 17.yüzyıl 
başında padişaha kulluğunu sunan Hollanda‟nın yaşadığı aşağılık kompleksini de analizimize 
dâhil etmemiz gerekiyor. 

Hızla bugüne dönersek, Avrupa‟nın kendisi açısından bu acı hatırayı hala hafızasında taze 
tuttuğu görülmekte. Nitekim bugün Avrupa Birliği dağılma tehdidiyle karşı karşıya. 
İngiltere‟yi Birlik ‟ten ayıran Brexit hadisesi ve 2005 yılında Fransa ve Hollanda‟nın 
reddetmesi neticesinde AB müktesebatının bir Anayasa yapma kabiliyetinden uzak oluşu 
(Çakır 2016: 143), Avrupa birleşmesi efsanesini bir mit haline dönüştürüyor. Bunun ötesinde 
ortak savunma ve dış politika geliştiremeyerek ortak bir ordu kuramaması, 2008 mali 
krizinden kaynaklı derin bir avro krizinin hasarının bugün bile giderilememesi ve ortak 
Avrupa projesini meşrulaştıran en önemli parametre olan çokkültürlülüğün (multiculturalism) 
bir türlü kurumsallaştırılamaması dağılmayı nihai bir kader haline getiriyor. Bugün Avrupa, 
kurucu liderlerini çağrıştıran stratejik ufuk ve vizyon sahibi liderler yetiştiremiyor 
(Kösebalaban 2014: 88). Suriyeli mültecilerin istilasından korkarak Türkiye limanına sığınan 
bu ikiyüzlü insanlar, bize verdikleri hiçbir taahhüdü arsızca göz ardı ediyor. 

4. TÜRKİYE’NİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ VE DIŞ POLİTİKA 

Öte yandan Türkiye‟nin 2002-2013 yılları arasında ortalama bir Avrupa ülkesine nazaran beş 
kat daha fazla büyümesi (dolar üzerinden gayri safi milli hasıla bakımından Hollanda % 76, 
Almanya %73, Fransa %70 büyürken Türkiye, %310 büyüdü) ve üçüncü köprü, üçüncü 
havalimanı, Kanal İstanbul gibi makro ve mega projelere/yatırımlara imza atması Avrupa‟yı 
korkutuyor. Gene ülkemizin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığı travmaya ve askeri bünyede 
gerçekleşen kayba rağmen Fırat Kalkanı Operasyonunu gerçekleştirebilmesi ve bölgesel bir 
aktör olarak Ortadoğu‟da ABD ve Avrupa‟yı önemli ölçüde denklemin dışında tutmayı 
başarması Türk tehdidini daha belirgin hale getiriyor. Ekonomik ve diplomatik hamlelerle 
Afrika topraklarındaki varlığımız Almanya‟yı kara kıtanın dışına atıyor.   

Türkiye‟nin Varlık Fonunu oluşturması ve şimdi Katar sermaye ve fonlarıyla bu sermayeyi 
birleştirerek Almanya, İngiltere ve Fransa‟ya meydan okuması, küresel piyasada kartların 
yeniden dağıtılmasını zorunlu kılıyor. Milli ve yerli savunma sanayisini kurarak bu sektörde 
dışa bağımlılığını azaltan ülkemiz, bununla yetinmeyip Almanya‟nın silah sanayiinde pazar 
payını daraltıyor. S 400 füzeleri başta olmak üzere Patriot gibi NATO sisteminin dışındaki 
hava savunma mekanizmalarına başvurması, Batı‟da Türkiye‟yi kaybetme korkusunu 
dramatik bir biçimde depreştiriyor. Daha da vahimi, 2003-2007 yılları arasında Avrupa 
Birliğini  “dışsal bir değişim dinamiği” olarak gören ve Kopenhag Siyasi Kriterleri ve 
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Maastricht Ekonomik Kriterlerini büyük bir hızla gerçekleştirerek Avrupa değerlerine adapte 
olan Türk insanı, artık Birliğe güvenmiyor. Bu duygusal kopmaya muvafık olarak Türk 
insanının üyelik talebi, AB‟ye ilgisi ve motivasyonu hızla erozyona uğruyor (Berting 2017: 
77).  

Tüm bu olumlu gelişmeleri kalıcı birer kazanım haline getirecek bir değişim ve dönüşüm 
dönemi yaşayan ülkemiz, kalıcı kaosa anayasal meşruiyet getiren ve daima krizlere gebe olan 
parlamenter yapısıyla yüzleşiyor (Berting 2012: 33). 16 Nisan‟da gerçekleşecek stratejik bir 
referandumla bürokratik vesayete, istikrarsızlıklara, koalisyonlara, erken seçimlere, darbelere, 
karar alma mekanizmalarında şahit olunan aktörel bazdaki parçalanmaya (Parlamento, 
bürokrasi, Cumhurbaşkanı) ve dış mihrakların baskılarına veda etmeye hazırlanıyor.   

1815 Viyana Kongresi ve Metternich Düzeniyle kurulan Avrupa Devletler Sistemi (Avrupa 
Ahengi) oluşurken „Avrupa‟nın Hasta Adamı‟ olarak dışarıda bırakılan, 1916‟da Sykes-Pycot 
Anlaşmalarıyla toprakları gasp edilerek istikrarsızlık yaratan cetvelle çizilmiş sınırlara 
mahkûm edilen (Delanty 2012: 42-43) ve bugün yeniden dizayn edilen dünya sisteminde 
PYD, YPG ve Suriye rejimi üzerinden denklem dışı bırakılmaya çalışılan Türkiye, artık 
küresel oyunlara küresel refleksler geliştirebiliyor. 

Öte yandan 2004-2005 yıllarında Ukrayna ve Gürcistan üzerinden kuzeyi, 2010 yılı sonunda 
Arap baharı süreciyle güneyi ve nihayet 15 Temmuz 2016 ile kendisi istikrarsızlaştırılma 
teşebbüsüne maruz bırakılan Türkiye, mutlak istikrarı getirecek cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine geçişle bu kaotik dış alanın tesirlerini sıfırlamaya hazırlanıyor.   

SONUÇ 

Mustafa Kemal‟in ifadesiyle „az zamanda çok ve büyük işler‟ yapmak suretiyle bu zaman 
diliminde kendine güveni gittikçe artan Türkiye, Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere 
geleneksel ittifak sisteminin dışına çıkarak farklı ve alternatif ittifaklar kurabiliyor. Ülkemizin 
bu yönelimi, AB‟de patolojik ve travmatik bir kaybetme korkusu yaratıyor. Ne var ki 
Türkiye‟yi kaybetmekten korkan AB, ülkemizi kendi aralarında tutmak için ne yapacakları 
konusunda üzerinde uzlaşılmış strateji ve politikadan henüz yoksun.  

Sosyo-politik bir gerçeklik olarak ifade etmeliyiz ki, dağılmakta olan AB, dağılma sürecini 
geciktirmek adına sahici bir Öteki ve dış tehdide muhtaç. Makalemizin başında özetlemeye 
çalıştığımız tarihsel süreci hiç zihinlerinden çıkaramayan Batılılar, ortak Öteki ve ortak 
düşman olarak Türkleri ve Türkleri görmeyi tercih ediyorlar. Bu tercihi tüm Avrupa‟ya 
dayatan ülke, AB‟nin de lokomotif gücü olan Almanya. Hollanda‟nın arkasında da, sekiz 
darbeci askeri vermemekte ısrar eden ve yeniden Kardak ve ENOSİS benzeri krizler yaratan 
Yunanistan‟ın arkasında da Almanya var.   

Kuşkusuz devlet ve millet olarak bize düşen en önemli tedbir, birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirecek önlemler alarak hâlihazır sistemimizi revize etmek. Sadece yönetim sistemimizi 
değil, aynı zamanda ırkçılık ve faşizm dönemlerine ve adeta Ortaçağ‟ın karanlık dehlizlerine 
geri dönmeye yeltenen Avrupa Birliğine karşı stratejimizi de revize etmeliyiz.   
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AMERĠKA’DA YAġAYAN TÜRKLERDE ETNĠK KĠMLĠK, KÜLTÜRLEġME, 
DĠNDARLIK VE BUNLARIN YAġAM MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ 

 
Abdurrahim GÜLER* Tuğça POYRAZ TACOĞLU** 

ÖZ 

Bu makalede Amerika‟da yaşayan Türk göçmenlerin yaşam memnuniyetleri açısından sergiledikleri farklılıklar 
incelenmektedir. Yaşam memnuniyetini etkileyen faktörler olarak Türk göçmenlerin dindarlığı, sosyo-ekonomik 
seviyeleri, Amerika‟daki yaşam süreleri, sahip oldukları miras kültürleri ve Amerikan ev sahibi kültürle 
kültürleşme süreçleri ve kendilerini etnik kimlikle tanımlama dereceleri ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini 
Türkiye‟de doğup Amerika‟ya yerleşen 344 Türk göçmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Vancouver 
Kültürleşme İndeksi, Çok Gruplu Etnik Kimlik Ölçeği ve Yaşam Memnuniyeti Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 
Bu ölçeklerin yanı sıra örnekleme demografik özelliklerini kapsayan anket uygulanmıştır. Genel olarak 
bakıldığında Amerika‟daki Türk göçmenlerin yaşam memnuniyetlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Ayrıca çalışmada lojistik regresyon testi kullanılmıştır. Buna göre ilk model, dindarlık derecesi ve sosyo-
ekonomik seviye arasında farklılıkları göstermektedir. Son model ise dindarlığının, sosyo-ekonomik seviyenin 
ve ev sahibi kültürle kültürleşmenin artmasının yaşam memnuniyetini pozitif olarak etkilediğini açıklamaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Etnik Kimlik, Kültürleşme, Gidilen Yerde Yaşama Süresi, Dindarlık, Yaşam Memnuniyeti. 

 

Ethnic Identity, Acculturation, Religiosity of Turkish Immigrants in the United States and Their 
Relations to Life Satisfaction 

ABSTRACT 

This study examines the differences in life satisfaction for Turkish immigrants in the United States. The 
religiosity, socio-economic status (SES), duration of residence, acculturation to heritage and host culture, and the 
degree of ethnic identification in the United States of Turkish immigrants are discussed as possible factors 
influence on life satisfaction. Data are obtained from 344 Turkish-born adult immigrants who live in the United 
States. The Questionnaire is filled with several measures; including demographic background, Vancouver Index 
of Acculturation, Multiethnic Identity Measure, and Satisfaction with Life Scale. On the whole, the Turkish 
immigrants were found to be quite satisfied with their life in the United States. Logistic regression models are 
computed to compare factors on life satisfaction. Initial differences are obtained in the first model among 
religiosity and SES. The final model indicates that an increased in participant‟s religiosity, being in higher SES, 
and more acculturation to host culture significantly explains the positive effect on life satisfaction.  
 

Keywords: Ethnic Identity, Acculturation, Duration of Residence, Religiosity, Life Satisfaction. 

 

GĠRĠġ 
Yüzyıllardır insanoğlu çeşitli sebeplerden ötürü sürekli hareket halindedir. Birleşmiş Milletler 
(2013) verilerine göre 2013 yılı itibariyle 232 milyon insan, doğduğu toprakların dışında 
başka bir yerde yaşamını sürdürmektedir. Savaşlar, iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar, nüfus 
dengeleri, dini ve politik süreçler insanların kendi yurtlarını terk etmelerinin başlıca 
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sebepleridir. İnsanlar, daha iyi ekonomik şartlara ve hayat standartlarına ulaşmak veya yeni 
yerler görmek için doğdukları toprakları gönüllü olarak terk ettikleri gibi, ölüm korkusu ve 
işkence gibi zorlayıcı faktörler sebebiyle de yaşadıkları yerleri istemeden terk edebilirler (Van 
Oudenhoven 2006: 163). Bu hareketin yönü, çoğunlukla güvenli görülen ve ekonomik 
fırsatların daha yoğun olduğu Batı ülkeleri ile diğer gelişmiş ülkelerdir. Son iki yüzyıllık 
süreçte dünyanın her tarafından Amerika Birleşik Devletleri (ABD)‟ne göç her geçen gün 
artmakta ve ABD bir sığınak olarak görülmektedir. Bu göç kervanına katılan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da önemli ölçüde artış göstermiştir. Amerikan verilerine 
göre, Amerikan toprakları dışında doğan fakat ABD‟de yaşayan Türk göçmenlerin sayısı 
197.550‟dir (U.S. Census Bureau 2012). Göçmenlerin farklı kültüre sahip bir ülkede 
yaşaması; onların etnik kimliklerini, kendi miras kültürlerini, ev sahibi kültürle olan 
ilişkilerini ve dolayısıyla yaşam memnuniyetlerini de kaçınılmaz olarak etkilemektedir 
(Zagefka ve Brown 2002:171). ABD‟de yaşayan Türk göçmen nüfusuna rağmen Türk 
göçmenlerle ilgili yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Amerika‟nın gerek küresel 
kültürün baş aktörlerinden olması ve çok kültürlü bir etnik doku taşıması gerek Amerika‟daki 
Türklerin eğitim seviyeleri ve göç nedenleri yönünden Avrupa‟daki Türklerden farklılıklar 
göstermesi (Çolak Bostancı 2014:106) bu çalışmayı göçmen Türklerin kültürleşme süreci ve 
yaşam memnuniyetlerinin anlaşılması açısından önemli kılmaktadır. 

Çalışmada Türk göçmenlerle ilgili ele alınan kavramlardan birisi etnik kimlik kavramıdır. 
Brubaker (2004:31)‟e göre etnik kimlik, kişinin kendi etnik grup üyeliğini algılama, 
tanımlama ve anlama bakımından diğer gruplardan ayıran sosyal bir yapıdır. Bu yapı; etnik 
öz-kimlik, aidiyet duygusu ile etnik gruba karşı olumlu veya olumsuz tavırları kapsayan 
çeşitli boyutlara sahiptir. Dolayısıyla bu boyutlar kişiyi bir gruba veya topluma bağlar 
(Phinney 1992:158) ve kendisini güvene alınmış hissettirir fakat güven hissi, etnik grubun 
avantajlı veya dezavantajlı olma durumuna göre değişebilmektedir. Etnik kimliğin bu 
boyutlarının yanında, günümüz dünyasında kültürel değişim ve etkileşim de kültürel açıdan 
kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu gerçeklik, gerek sosyo-biyolojik güçler gerek de durumsal 
sosyo-kültürel faktörler tarafından dayatılır (Trimble 2003:4). Kültürel etkileşim veya 
kültürleşme, farklı kültürel arka planlara sahip en az iki kültürel grubun belli bir zaman 
diliminde ve mekânda bir arada bulunması ve yüz yüze etkileşimde olmasını ifade eder 
(Redfield, Linton ve Herskovits 1936:149; Social Science Research Council 1954:974; Berry 
1970:239). Göçmenlerin temel hedeflerinden birisi, kendi miras kültürleri ile baskın ev sahibi 
kültürü arasında bir uzlaşı arayışı olduğundan, son dönemde etnik kimlik ve kültürleşmenin 
yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi yaygın olarak araştırma konusu olmuştur. 

Bireylerin kültürleşme süreci, farklı kültürleri paylaşan bireyler bir arada yaşadığı müddetçe 
varlığını devam ettirmektedir. Ayrıca bu süreç, bireylerin etkileşim oran ve amaçlarına göre 
diğer kültürün dilini, yemek alışkanlıklarını, giyinme tercihlerini ve düşünme biçimlerini 
öğrenme gibi farklı aşamalarda ortaya çıkmaktadır. Borjas (1989:472)‟a göre göçmenler, yeni 
bir ülkeye gittikleri zaman genellikle o ülkenin dili, kültürü, eğitim ve iş tecrübesi gibi birçok 
yetenek ve beceriden yoksundurlar. Berry (2005:700)‟e göre kültürleşme süreci bazen kolay 
ve sancısız (dil öğrenme gibi), bazen de çatışmalı ve stresli (din farklılığı gibi) bir süreç 
olabilmektedir. Şayet kültürel etkileşim, dostane ve her iki kültürün üyelerinin isteği ile 
gerçekleşirse yaşam memnuniyeti yükselir; aksine düşmanca ve zorla bir etkileşim 
gerçekleşirse kültür çatışmasına yol açar ve neticesinde bireyler psikolojik da olarak 
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etkilenirler. Bu nedenle Berry ve meslektaşları kültürleşme sürecinin beş farklı kategoride 
ortaya çıkabileceğini belirtmişlerdir. Birincisi, yeni bir çevrede, yeni bir ev tipinde, daha 
kalabalık bir ortamda yaşamak gibi fiziksel olan değişikliklerdir. İkincisi, yeni beslenme 
tarzları, yeni hastalıklar ve melez ırklar gibi olan biyolojik değişikliklerle ilgilidir. Üçüncüsü 
sosyal, ekonomik, politik ve dini yapılardaki değişiklikler ile bunların yeni formları gibi olan 
kültürel değişikliklerle ilgilidir. Dördüncüsü sosyal ilişkiler bağlamında meydana gelen grup-
içi ve grup-dışı ile baskın kültürün hâkimiyetinde meydana gelen değişiklerdir. Yeni bir 
sosyal çevrede yaşamaktan dolayı meydana gelen davranışsal ve tutumsal değişiklikler 
sonucunda ortaya çıkan sosyo-psikolojik değişimler ise kültürleşme sürecindeki en son 
kategori olarak tanımlanmıştır (Berry, Kim, Minde, ve Mok 1987:492).  

Zor ve stresli olan göç süreci kişinin yaşam memnuniyetini de etkilemektedir, çünkü farklı bir 
kültür ile etkileşime geçmenin kendi içerisinde handikapları vardır. Göçmenler yeni bir 
toplum ve ülkede yaşamaya başladığında o ülkenin hâkim dilini öğrenmek, temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için devlet kurumlarıyla iletişime geçmek, bazı gereklilikleri yerine getirmek 
(örneğin, çocuğunu okula kaydettirmek veya ehliyet almak gibi) ve ev sahibi toplumla nasıl 
iletişime geçeceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Ayrıca ev sahibi kültürün bireyselci veya 
kolektivist bir toplumsal yapıya sahip olması da göçmenlerin yaşam memnuniyetlerini 
etkilemektedir (Organista, Marin ve Chun 2010:118).  

Kendini etnik kimlikle tanımlamanın yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisini inceleyen 
araştırmalarda benzer ve farklı göçmen grupları için tutarlı sonuçlar bulunmamıştır. Son 
dönem çalışmalarda etnik kimlikle tanımlanma derecesinin yaşam memnuniyeti üzerinde hem 
pozitif (Dimitrova ve diğerleri 2013; Köydemir 2013; Morawa ve Erim 2014), hem negatif 
(Birman Trickett ve Vinokurow 2002; Mahmud ve Schölmerich 2011), hem de nötr (Neto 
2001) bir etkisi olduğu bulunmuştur. Ward (2006), Yeni Zellanda‟da yaşayan gençler 
üzerinde yaptığı araştırmada etnik kimlikle tanımlanma derecesinin artması ile yaşam 
memnuniyetinin yükselmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde 
İsveç ve Norveç‟te Türk göçmenlerle yapılan bir araştırma da etnik kimliğin güçlü olmasının 
yaşam memnuniyetinin de yükselmesine yol açtığı sonucuna ulaşmıştır (Virta, Sam ve Westin 
2004). Bunların aksine Hollanda‟da Türk göçmenlerle yapılan bir araştırmada etnik aidiyeti 
zayıf olanların daha iyi yaşam memnuniyetine sahip oldukları bulunmuştur (Vedder ve Virta 
2005). Dahası, Los Angeles‟ta yaşayan Hintliler ile yapılan çalışmalarda etnik kimlik ile 
tanımlanma derecesi ile yaşam memnuniyeti arasında herhangi bir bağ bulunmamıştır (Farver, 
Narang ve Bhadha 2002). 

Göçmenlerin dindarlık dereceleri yaşam memnuniyetini etkileyen bir başka faktördür. 
Yapılan çalışmalarda dindarlık derecesinin yaşam memnuniyeti ile pozitif bir ilişkisi 
olduğunu göstermektedir. Hovey (2000a:146) dindarlık dereceleri daha yüksek olan 
Meksikalı göçmenlerin yaşam memnuniyetleri daha yüksek olarak bulmuştur. Hovey‟e göre 
daha dindar olanların ruhsal risklere karşı din gibi güçlü bir koruma kalkanları vardır. Buna 
rağmen Friedman ve Saroglou‟ya (2010:190) göre Avrupa‟da yaşayan Müslümanlar için 
dindarlık derecesinin yaşam memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu durum 
kültürel ve grup içi bağlamsal faktörlere bağlanabilir. Şöyle ki dindarlık bir göçmen topluluk 
için yaşam memnuniyeti üzerinde pozitif bir katkı sağlarken başka bir topluluk için hiçbir 
etkisi olmayabilir.  
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Göç edilen ülkedeki yaşama süresinin de kişinin yaşam memnuniyetini etkilediği 
görülmüştür. Farklı göçmen gruplarının gençleriyle yapılan bir araştırmaya göre ev sahibi 
ülkede geçirilen yaşama süresinin uzaması, anlamlı bir şekilde ve pozitif olarak göçmenlerin 
yaşam memnuniyetlerini artırmaktadır (Liebkind ve Jasinskaja-Lahti 2000).  

Bu çalışma, aşağıdaki iki araştırma sorusuna cevap arayarak literatüre katkı sağlamayı 
hedeflemektedir:  

a) Türk göçmenlerin kendilerini etnik kimlikle tanımlamaları ile yaşam memnuniyetleri 
arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? 

b) Amerika‟da yaşayan Türk göçmenlerin cinsiyetleri, aile yapıları, dindarlık dereceleri, 
ABD‟deki legal statüleri, sosyo-ekonomik düzeyleri, ABD‟deki yaşam süreleri, sahip 
oldukları miras kültürleri ile baskın Amerikan kültürü ve kendini etnik kimlikle 
tanımlamaları yaşam memnuniyetlerine ne derece etki etmektedir? 

 

METODOLOJĠ 
ĠĢlem 
Araştırma için Florida Eyalet Üniversitesi Etik Kurulu‟ndan gerekli izin alındıktan sonra, 
Florida, Kaliforniya, Texas ve New York eyaletlerinde yaşayan Türklerle iletişime 
geçilmiştir. İletişime geçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden Türklerden ya yüz yüze ya da 
online olarak anket formlarını doldurmaları istenmiştir. Ayrıca anketin giriş bölümünde 
araştırmanın amacı, katılımcıların hakları ve yönergeleri içeren katılım sözleşmesi yüz yüze 
olan görüşmelerde katılımcılara okunmuş, uzak olan katılımcılara da email olarak 
gönderilmiştir. Bu araştırmada, anketler hem Türkçe hem de İngilizce olarak uygulanmıştır 
(Brislin 1986). 

Katılımcılar 
Bu çalışmanın verileri, ABD‟ne göç etmiş ve en az bir yıldır orada yaşayan 344 Türk 
göçmenden toplanmıştır. Katılımcıların 186‟sı (%54.1) erkek ve 158‟i (%45.9) kadınlardan 
oluşmaktadır.  Katılımcıların yaşları 19 ile 69 arasında değişmekte iken, ortalama yaş 37.72 
ve standart sapma ise ± 10.92‟dir. Katılımcıların ABD‟deki ortalama yaşam süreleri 13.48 yıl 
ve standart sapma ise ± 10.83 iken, ABD‟de kalma süresi 1 yıl ile 49 yıl arasında 
değişmektedir. Tamamlanan eğitim seviyesine bakıldığında, katılımcıların %11.3‟ü lise 
diplomasına, %7.3‟ü ön lisans, %29.1‟i lisans, %35.5‟i yüksek lisans ve %16.9‟u doktora 
derecesine sahiptir. Katılımcıların tamamı ABD‟de yaşamak için yasal bir izne sahiptir. 
Bunların 165‟i (%48) ABD vatandaşı iken, 78‟i (%22.7) yeşil karta ve 101‟i (%29.4) ise 
çalışma izinli vize çeşidine sahiptir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, başka bir deyişle 
%86.3‟ü, 17 yaşından sonra ABD‟ye göç etmiştir. Araştırmanın örneklemi ABD‟de yaşayan 
Türk nüfusuyla yaş, cinsiyet, eğitim gibi karakteristik özelikler açısından büyük bir benzerlik 
göstermektedir (U.S. Census Bureau 2012). 

Veri Toplama Araçları 
Etnik kimliği ölçmek için, Roberts ile diğerleri (1999) tarafından geliştirilen 6 maddeli “Çok 
Gruplu Etnik Kimlik Ölçeği” uygulanmıştır. Çok Gruplu Etnik Kimlik Ölçeği, etnik kimliğin 
“aidiyet” (Etnik grubuma karşı güçlü bir bağlılık hissediyorum), “etnik başarı” (Etnik 
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grubumun başarıları ile gurur duyuyorum) ve “etnik davranış ve pratikler” (Etnik grubumun 
geçmişini daha iyi öğrenmek için zaman ayırıyorum) gibi üç yönünü değerlendirmek için 
tasarlanmıştır. Ölçeğin maddeleri 9 puanlı (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 9 = Kesinlikle 
Katılıyorum) Likert formatında oluşturulmuştur. Yüksek puanlar etnik kimlikle tanımlanma 
derecesinin güçlü olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirliliği Cronbach‟s α ile 
hesaplanmış ve 0.79 ile yüksek ve kabul edilebilir bir değer bulunmuştur. 

Katılımcıların kültürel etkileşim durumlarını değerlendirmek için Ryder, Alden ve Paulhus 
(2000) tarafından geliştirilen 24 maddelik “Vancouver Kültürleşme İndeksi” uygulanmıştır. 
İndeksin 12 maddesi Türk göçmenlerin sahip olduğu Türk miras kültürün, diğer 12 maddesi 
ise baskın Amerikan kültürünün kültürel değerleri, sosyal ilişkileri, yemek tercihleri, evlilik, 
gelenek ve davranışları gibi faktörleri ölçmektedir. Her bir madde biri Türk miras kültürü, 
diğeri baskın Amerikan kültürü olmak üzere „Türklerin kültürel etkinliklerine katılırım‟ ve 
„Amerikalıların kültürel etkinliklerine katılırım‟ örneğinde olduğu gibi iki kez sorulmuştur. 
Ölçeğin, kültürleşmeye dâhil olan Türk miras kültürü ile baskın Amerikan kültürünü 
birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek maksadıyla tek rakamlı maddeler Türk miras 
kültürü için, çift rakamlı maddeler ise baskın Amerikan kültürü için düzenlenmiştir. Ayrıca, 
ölçekler arası uyumu sağlamak için 9 puanlı (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 9 = Kesinlikle 
Katılıyorum) Likert formatı kullanılmıştır. Kültürleşme Ölçeği‟nin güvenirliliği Cronbach‟s α 
ile her bir kültür için ayrı ayrı hesaplanmıştır ve 12 maddelik Türk miras kültürü için 0.89 ve 
12 maddelik baskın Amerikan kültürü için 0.86 gibi yüksek oranlar bulunmuştur. 

Katılımcıların yaşam memnuniyetlerini ölçmek için; Diener, Emmons, Larsen ve Griffin 
(1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Memnuniyeti Ölçeği” kullanılmıştır. “Çoğu açıdan, 
idealime yakın bir yaşamım var”, “Hayatımı yeniden yaşayabilseydim, hiçbir şeyi 
değiştirmezdim” gibi toplamda 5 maddeden oluşan ve 9 puanlı (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 
9 = Kesinlikle Katılıyorum; dolayısıyla yüksek puan daha iyi yaşam memnuniyetini ifade 
etmektedir) Likert formatında olan bu ölçeğe, katılımcılar her bir ifadeye ne kadar 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Yaşam Memnuniyeti Ölçeği katılımcıların sadece sosyo-
ekonomik durumları, sağlıkları ve başarı/başarısızlıkları gibi belli yaşam alanları için 
memnuniyetlerini ölçmemekte, yaşamı bir bütün olarak ele alarak yaşamlarından ne kadar 
memnun olduklarını değerlendirmektedir. Bu çalışmada Yaşam Memnuniyeti Ölçeği‟nin 
güvenirliliği Cronbach‟s α ile ölçülmüş ve 0.88 gibi yüksek bir oran bulunmuştur.  

 

ARAġTIRMA BULGULARI 

Betimsel Analizlerle Ġlgili Bulgular 
Araştırma için kullanılan ölçeklerin madde sayısı, muhtemel puan aralığı, elde edilen puan 
aralığı, ortalama, standart sapma ve iç tutarlılık katsayıları (Cronbach‟s α) Tablo 1‟de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Betimsel Ġstatistikler ve Ölçeklerin Güvenirlilik Katsayıları 

Ölçekler Madde 
Sayısı 

Muhtemel 
Puan Aralığı 

Elde Edilen 
Puan Aralığı Ort. SS Cronbach’s 

α 

Etnik Kimlik 6 6-56 6-54 42.69 8.71 .79 

Miras Kültür 12 12-108 24-108 85.76 15.61 .89 

Ev Sahibi Kültürü 12 12-108 24-108 76.53 14.65 .86 

Yaşam Memnuniyeti 5 5-45 7-45 30.77 7.87 .88 

Betimsel istatistikler, katılımcıların etnik kimlikle tanımlanma derecesi ortalamasının 42.69, 
standart sapmasının da 8.71 olduğunu göstermektedir. Katılımcıların miras kültür ile 
etkileşimlerinin ortalaması 85.76 ve standart sapması 15.61 olarak bulunurken, baskın ev 
sahibi (Amerikan) kültürüyle etkileşimlerinin ortalaması 76.53 ve standart sapması da 14.65 
olarak bulunmuştur. Yaşam memnuniyeti ortalaması 30.77 ve standart sapması ise 7.87 olarak 
bulunmuştur. Betimsel değerler katılımcıların etnik kimlikleriyle tanımlanma derecelerinin 
güçlü olduğunu göstermektedir. Bulgular, hem miras kültür ile hem de baskın Amerikan 
kültürüyle etkileşimin aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak var olabileceğini, her ne kadar 
miras kültür ile etkileşimin ortalaması biraz daha yüksek olsa da her iki kültürün birbirlerinin 
alternatifi olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca ABD‟deki Türk göçmenlerin yaşam 
memnuniyetlerinin iyi ve ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.  

Ölçeklerin güvenirlilikleri Cronbach‟s α ile hesaplanmıştır. Etnik kimliğin iç tutarlılık 
katsayısı 0.79 iken, miras kültür ve baskın ev sahibi kültürü için sırasıyla 0.89 ve 0.86 ve 
yaşam memnuniyeti için de 0.88 gibi bütün ölçeklerin güvenirlilikleri yüksek ve kabul 
edilebilir oranda bulunmuştur. Dolayısıyla bütün bu ölçeklerin Amerika‟da yaşayan Türkler 
için uygulanabilir ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

 Korelasyon Analiziyle Ġlgili Bulgular 
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi bulmak için Pearson korelasyon analizi 
uygulanmıştır. Pearson korelasyon analizi öncesi, bu testin varsayımlarını kontrol etmek için 
ön analizler yapılmış ve verilerin normal dağılıma sahip olduğu [etnik kimlik için veriler 
normal dağılımı ihlal etmesine rağmen örneklemimizin yeterince yüksek olmasından bu 
değerler ihmal edilmiştir (Pallant 2011)], doğrusallık ve eş varyanslık gösterdiği görülmüştür. 
Sonuçlar Tablo 2‟de sunulmuştur. 
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Tablo 2. DeğiĢkenler Arası Pearson Korelasyon Analizi 
 1 2 3 4 5 6 7 

Cinsiyet –       

Dindarlık -.053 –      

ABD’de Yaşama Süresi .051 -.099 –     

Etnik Kimlik .076 .287** .024 –    

Miras Kültür .030 .376** .059 .682** –   

Ev Sahibi Kültürü .040 -.114* .328** .158** .270** –  

Yaşam Memnuniyeti .007 .131* .192** .134* .158** .305** – 
*p < 0.05 (2-tailed). **p < 0.01 (2-tailed). 

Tablo 2‟deki sonuçlar, dindarlığın; etnik kimlik ile (r = 0.287, n = 344, p < 0.01), miras kültür 
ile (r = 0.376, n = 344, p < 0.01) ve yaşam memnuniyeti ile (r = 0.131, n = 344, p < 0.05) 
anlamlı ve pozitif bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca dindarlığın ev sahibi kültür ile 
(r = -0.114, n = 344,  p < 0.05) anlamlı fakat negatif bir ilişkiye sahip olduğunu ortaya 
çıkmıştır. ABD‟de yaşam süresinin; ev sahibi kültür (r = 0.328, n = 344, p < 0.01) ve yaşam 
memnuniyeti ile (r = 0.192, n = 344, p < 0.01) arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. Dahası, etnik kimliğin; miras kültür ile (r = 0.682, n = 344, p < 0.01), ev sahibi 
kültür ile (r = 0.158, p < 0.01)  ve yaşam memnuniyeti ile (r = 0.134, n = 344, p < 0.05) 
anlamlı ve pozitif bir ilişkisi gözlenmiştir.  

Bunlara ek olarak, miras kültürün; ev sahibi kültür ile (r = 0.270, n = 344, p < 0.01) ve yaşam 
memnuniyetiyle (r = 0.158, n = 344, p < 0.01) arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. Yine ev sahibi kültür ile yaşam memnuniyeti arasında (r = 0.305, n = 344, p < 
0.01) anlamlı ve pozitif bir ilişki gözlenmiştir. Bu sonuçlar kültürleşmenin iki yönlü 
olduğunu; miras kültür ile ev sahibi kültürün birbirinden bağımsız olduğunu, biriyle 
etkileşimde olmanın diğerinden uzaklaşma anlamına gelmediğini, aksine iki kültür arasında 
pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3, her bir değişkenin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisini ve bunun ne kadarını 
açıkladığını hesaplamak için uygulanan hiyerarşik çoklu regresyon testinin sonuçlarını 
göstermektedir. Ön analizler yapılmış ve regresyon testi için değişkenlerin varsayımları yerine 
getirip getirmediği test edilmiştir. Öncelikle 344 olan örneklem sayısı, verilen dokuz bağımsız 
değişken için yeterli olduğu için hepsi analize dâhil edilmiştir (Tabachnick ve Fidell 2007). 
Bağımsız değişkenler (cinsiyet, ABD‟ye geliş tarihindeki aile yapısı, dindarlık, yasal statü, 
sosyo-ekonomik düzey, ABD‟de yaşam süresi, miras kültür ve baskın ev sahibi kültür ile 
etnik kimlik) bağımlı değişkenin toplamı veya bir parçası olmadığından tekillik (singularity) 
varsayımını karşılamaktadır. Ayrıca bağımsız değişkenler arasında yüksek oranda korelasyon 
(r < 0.09) bulunmamıştır. Çoklu doğrusallık (multi-collinearity) (Tolerance ve VIF) ise kabul 
edilebilir limitlerde bulunmuştur.    
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Tablo 3. YaĢam Memnuniyetini Açıklayan DeğiĢkenlerin HiyerarĢik Çoklu Regresyonu 

Cinsiyet 

Model 1 Model 2 Model 3 

B SH Ba β B SH B β B SH B β 

Kadın .08 .17 .02 .02 .17 .01 .01 .17 .00 

Erkek - - - - - - - - - 

ABD’ye Geliş Tarihinde Aile Yapısı 

< 18 Yaş -.05 .28 -.01 .01 ,27 .00 -.01 .27 -.00 

≥ 18 Yaş ve Bekâr - -  - -  - -  

≥ 18 Yaş ve Evli .29 .18 .09 .38 .18 .12* .38 .18 .12* 

Dindarlık  .19 .04 .18*** .13 .04 .19*** .13 .04 .12*** 

Legal Statü 

ABD Vatandaşı .34 .23 .11 .31 .23 .10 .32 .23 .10 

Yeşil Kartlı - - - - - - - - - 

Çalışma İzinli .25 .23 .07 .30 .23 .09 .32 .23 .09 

Sosyo-Ekonomik Düzey 

Alt  -.15 .20 -.04 -.09 .19 -.03 -.09 .19 -.03 

Orta - -  - - - - -  

Üst .56 .22 .15* .47 .21 .13* .49 .21 .13* 

ABD’de Yaşama Süresi .02 .01 .13 .01 .01 .05 .01 .01 .06 

Miras Kültür -.00 .07 -.00 -.07 .09 -.06 

Baskın Ev sahibi Kültürü   .37 .08 .28**** .37 .07 .28**** 

Etnik Kimlik   .09 .08 .08 

Constant 4.99 2.76 2.60 

F 4.29 6.25 5.85 
Not: Model 1 için R2 =.104, Model 2 için ΔR2 = .068, p < 0.001 ve Model 3 için ΔR2 = .003, p > 0.05‟tir. 
a: SH B = B için Standart hata, *P < 0.05, **p<0.01, ***p<0.005, ****p<0.001 

Üç modelli hiyerarşik çoklu regresyon için cinsiyet, ABD‟ye geliş tarihinde aile yapısı, 
dindarlık, yasal statü, sosyo-ekonomik düzey, ABD‟de yaşam süresi, Türk miras kültürü ve 
baskın ev sahibi kültürü ile etnik kimlik bağımsız değişken iken, yaşam memnuniyeti ise 
araştırmanın bağımlı değişkenidir. Birinci modele demografik veriler girilirken, model 2‟ye 
miras kültür ve baskın ev sahibi kültürü girilmiş ve son modele de etnik kimlik değişkeni 
girilmiştir.  

Analizin sonuçları R2‟nin her bir model sonunda sıfırdan farklı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bütün bağımsız değişkenler analize dâhil edildikten sonra regresyon bir bütün olarak F (12, 
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331) =  5.85, p < 0.001‟de anlamlı bir farklılık göstererek toplamda yaşam memnuniyetinin 
yüzde 17.5‟ini açıklamaktadır.  

Hiyerarşik çoklu regresyonun birinci basamağına demografik özellikler (cinsiyet, ABD‟ye 
geliş tarihinde aile yapısı, dindarlık, yasal statü, sosyo-ekonomik düzey ve ABD‟de yaşam 
süresi) girilmiş ve bu model istatistiki olarak yaşam memnuniyeti üzerinde, F (9, 334) =  4.29, 
p < 0.001‟de anlamlı bir farklılık meydana getirmiştir. Ayrıca bu değişkenler yaşam 
memnuniyeti varyansının yüzde 10.4‟ünü tek başlarına açıklamaktadır. Miras kültür ile baskın 
ev sahibi kültürü ikinci basamağa girdikten sonra, model tarafından açıklanan toplam varyans 
yüzde 17.2‟ye yükselmiştir. Ayrıca hesaplamaya eklenen bu iki değişken, yaşam memnuniyeti 
üzerinde (F 11, 332 =  6.27, p < 0.001) anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Etnik kimliğin son 
basamağa eklenmesiyle bütün model tarafından açıklanan varyans, yüzde 17,5‟e yükselmiş ve 
istatistiki olarak anlamlı (F 12, 331 =  5.85, p < 0.001) bir etkiye sahip olmuşlardır; fakat 
etnik kimlik tek başına yaşam memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etki oluşturmamıştır.  

ABD‟ye geliş tarihindeki aile yapısına bakıldığında, bireylerin 17 yaşından büyük ve evli 
olması, dindarlık dereceleri ve baskın ev sahibi kültür ile etkileşimleri istatistiki olarak yaşam 
memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmuşlardır. Tablo 3‟te gösterildiği gibi birinci 
basamak yaşam memnuniyetinin toplam varyansının yüzde 10,4‟ünü, ikinci basamak yüzde 
17.5‟ini ve son basamak da yaşam memnuniyetinin yüzde 17.5‟ini açıklamaktadır. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada ABD‟de yaşayan Türk göçmenlerin etnik kimlik tanımlamaları, dindarlık 
dereceleri, Amerika‟daki yaşam süreleri, kültürleşme süreçleri ve bunların yaşam 
memnuniyetleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk 
göçmenlerin kendilerini etnik kimlikleriyle tanımlamalarının güçlü olduğu, hem sahip 
oldukları Türk miras kültürle hem de Amerikan kültürü ile güçlü bağları olmasına rağmen, 
miras kültürlerinin daha baskın olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Türk göçmenlerin 
Amerika‟daki yaşam memnuniyetlerinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu ve yaşamlarından 
memnun oldukları tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve iç 
tutarlılıkları da elde edilen verilerin geçerli olduğunu göstermektedir.  

Değişkenler arası korelasyon analizi sonuçlarına göre, kendini etnik kimlik ile tanımlanmanın 
hem miras kültür hem de Amerikan kültürü ile etkileşimle ve bunun yanı sıra yaşam 
memnuniyeti ile pozitif bir ilişkisi vardır. Türk göçmenlerin kendilerini etnik kimlikle 
tanımlanma dereceleri, onların Amerika‟daki yaşam memnuniyetleri ile doğrudan ilişkilidir. 
Dahası, miras kültür ile yaşam memnuniyeti arasında da benzer bir ilişki bulunmuştur. Böyle 
pozitif bir ilişkinin bulunması, Amerika‟daki kültürel ortamın Türklerin kimlikleri ve 
kültürlerini yaşatmalarına engel oluşturmadığı ve Amerika‟nın farklı kültürlere toleranslı 
davrandığı ve çok-kültürlü bir ortamın mevcut olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Türk 
kültürü ile Amerikan ev sahibi kültürü arasında anlamlı pozitif bir ilişkinin olması da bu 
varsayımı desteklemektedir. Ayrıca ev sahibi kültürle etkileşimin artması, yaşam 
memnuniyetinin daha fazla yükselmesini sağlamaktadır. Ev sahibi kültürle etkileşimin 
artması, Türk göçmenlerin hayatlarını idame ettirmek ve gerekli günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için (örneğin dilin öğrenilmesi, ev sahibi olunması, ehliyet ve pasaport alınması) 
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gerekli görülmektedir. Bu anlamda Türk göçmenlerin günlük yaşamlarının kolaylaşması, 
genel olarak yaşam memnuniyetlerinin yükselmesini sağlamaktadır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre demografik özeliklerinden cinsiyet, aile yapısı, Amerika‟daki 
yasal statü ve yaşam süresi Türk göçmenlerin yaşam memnuniyetlerini tek başına açıklamakta 
yetersizdir. Yaşam memnuniyetinde anlamlı bir açıklamaya ulaşmak için sosyo-ekonomik 
düzey ve dindarlık derecelerinin önemli olduğu görülmektedir. Dahası, Türk göçmenlerin 
kendilerini etnik kimlikle tanımlanma derecelerinin ve miras kültürle olan etkileşimin yaşam 
memnuniyeti ile pozitif bir ilişkisi olmasına rağmen, tek başlarına yaşam memnuniyetini 
anlamlı bir şekilde açıklamamaktadırlar. Türk göçmenlerin yaşam memnuniyetinin 
açıklanmasında en etkili olan değişkenlerin Amerikan ev sahibi kültürü ile etkileşim ve 
dindarlık derecesi olduğu söylenebilir. Türk göçmenlerin dindarlık derecesinin yüksek olması 
ayrıca dini aktivitelerini rahatça yerine getirdikleri varsayılabilir. Bu aktiviteler Türk 
göçmenleri hem miras kültür hem de ev sahibi kültürden sosyal destek almalarını sağlamakta 
yaşam memnuniyetlerini artırmaktadır. Buna rağmen ev sahibi kültürle artan etkileşim ve 
artan dindarlık yaşam memnuniyetini pozitif yönde etkilese de örneklemimizin Amerika‟daki 
yaşam memnuniyetinin yalnızca yüzde 17.5‟ini açıklamaktadır.   

Sonuç olarak Türk göçmenlerin Amerika‟daki yaşam memnuniyetleri ile etnik tanımlanma 
derecesi, yaşam süresi, dindarlık derecesi, miras kültür ve ev sahibi kültürle etkileşim arasında 
pozitif ve doğrusal bir ilişki mevcuttur. Ayrıca sahip olunan miras kültür ile Amerikan ev 
sahibi kültürle kültürleşmenin birbirinden bağımsız olduğu ve bu iki kültürün birbirinin 
alternatifi olmadığı, dahası birbirini tamamladığı görülmektedir. Dolayısıyla araştırma 
sonucunda Amerika‟da entegrasyonun, asimilasyondan daha güçlü bir kültürel etkileşim 
süreci olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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MODERN AHĠLĠK ÖLÇEĞĠ GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI 
 

 
Fetullah BATTAL*                            Ġbrahim DURMUġ** 

 
 
Öz 
AraĢtırmanın amacı; Üniversitede eğitim öğretim gören önlisans ve lisans öğrencilerinin ahilik ve iĢ ahlakına 
yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliĢtirmektir. Yöntem: AraĢtırmanın çalıĢma 
grubunu; Bayburt üniversitesi ile GümüĢhane Üniversitesi eğitim ve öğretim gören 231 öğrenci oluĢturmaktadır. 
ÇalıĢma grubunda bulunan öğrencilerin 144‟ü erkek 87‟si ise kızdır. Ölçeğin geçerlik çalıĢmaları kapsamında 
baĢlangıçta açımlayıcı faktör analizi çalıĢmalarına yer verilmiĢ, daha sonra doğrulayıcı (confirmatory) faktör 
analizi çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. AraĢtırmanın açımlayıcı faktör analizi SPSS 20 paket programıyla,  faktör 
analizi çalıĢmaları ise Lisrel 8.8 yazılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  AraĢtırmada, ölçeği geliĢtirilmek için kullanılan 
aĢamalar Ģu Ģekildedir 1. Madde Havuzunun OluĢturulması 2. Uzman GörüĢü Alınması, 3. Ön Deneme 
Formunun OluĢturulması 4. Faktör Analizinin yapılması. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam 24 maddeden 
oluĢan 6 faktörlü ölçek elde edilmiĢtir. Ölçeğin bütününe iliĢkin Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı (0. 913), 
KMO (Kaiser Mayer Olkin) değeri  (0.853) olarak hesaplanmıĢtır. . Bartlett testi sonucu olarak ( 2376,708) tespit 
edilmiĢtir. 
 Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kök ortalama kare yaklaĢım hatası (RMSEA) 0.067; P-value for Test of 
Close Fit (RMSEA <0.05)=0.00059; standardize edilmiĢ kök ortalama kare artık (S-RMR) 0.074; uyum iyiliği 
indeksi (GFI) 0.85; düzeltilmiĢ uyum iyiliği indeksi (AGFI) 0.86; normlanmıĢ uyum indeksi (NFI) 0.95; 
karĢılaĢtırmalı uyum indeksi (CFI) 0.95 ve benzerlik uyum indeksi (RFI) 0.87 olarak belirlenmiĢtir. Analizler 
sonucunda; artmalı uyum indeksi (IFI) 0.95; Parsimony uyum iyiliği indeksi (PGFI)) 0.67; Parsimony 
normalleĢtirilmiĢ uyum iyiliği indeksi (PNFI)=0.87 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca Ki-kare /serbestlik derecesi; 
=496,24/ 237 =2.09 olarak ve normlanmamıĢ uyum indeksi, (NNFI) 0.93 olarak saptanmıĢtır.  
ÇalıĢma sonunda Ahilik Ölçeğinin, 6 faktör altında toplanmıĢ 24 maddeyi kapsayan 5‟li likert tipi geçerli ve 
güvenilir bir ölçek oluğu belirlenmiĢtir. Ġçeriklerinden dolayı faktörlere; “Ġyi Ahlaklı Olmak Faktörü” (6 madde), 
“Yardımsever ve HoĢgörülü olmak Faktörü” (6 madde), “Selim Olmak Faktörü” (3 madde) ve “Ġstikrarlı Olmak 
Faktörü” (3 madde), “Oportünist olmak Faktörü” (3 madde), Makyavelist olmak‟‟  (3 madde) adları verilmiĢtir. 
 
Anahtar Sözcükler: Modern Ahilik Ölçeği, Güvenirlik Analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör 
Analizi, Yapısal EĢitlik modeli, SPSS 
 
 

A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY FOR THE SCALE OF MODERN  
AKHISM 

 
Abstract 
Purpose of the research; It is the development of a valid and reliable scale that will measure the attitudes of 
students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences to their ethics and business ethics. Method: 
The study group of the study; Bayburt University consists of 231 students who study at the Faculty of 
Economics and Administrative Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences at GümüĢhane 
University. Of the students in the study group, 144 were males and 87 were males. Initially, descriptive factor 
analysis studies were included in the scale validity studies, and confirmatory factor analysis studies were 
completed. Explanatory factor analysis of the study was performed with SPSS 20 package program and factor 
analysis studies with Lisrel 8.8 software. In the research, the steps used to develop the scale are as follows: 1. 
Formulation of the item pool 2. Obtaining the Expert Opinion 3. Formulating the Pre-Test Form 4. Performing 
the Factor Analysis. As a result of the factor analysis, a total of 24 factors were obtained. The Cronbach Alpha 
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reliability coefficient (0.913) and KMO (Kaiser Mayer Olkin) value (0.853) for the whole scale were calculated. 
The Bartlett test was concluded (2376,708) as a result. 
 Root mean square approach error (RMSEA) as a result of confirmatory factor analysis was 0.067; P-value for 
Test of Close Fit (RMSEA & lt; 0.05) = 0.00059; Standardized root mean square residual (S-RMR) 0.074; 
Goodness of fit index (GFI) 0.85; Adjusted adaptive well-being index (AGFI) of 0.86; Normed compliance 
index (NFI) 0.95; The comparative compliance index (CFI) was 0.95 and the similarity compliance index (RFI) 
was 0.87. As a result of analysis; Incremental fit index (IFI) 0.95; Parsimony goodness of fit index (PGFI)) 0.67; 
Parsimony normalized goodness of fit index (PNFI) = 0.87. In addition, Chi-square / degree of freedom; = 
496,24 / 237 = 2.09, and the non-normative adjustment index was (NNFI) 0.93. 
 At the end of the study, it was determined that the Ahilik Scale was a valid and reliable 5-point Likert-type scale 
consisting of 24 items that were collected under 6 factors. Factors due to their content; (6 items), "Factor to be 
helpful and tolerant" (6 items), "Reliable and Patient Factor" (3 items) and "Stable Factor" (3 items), "Personal 
Interest Factor" (3 items), Materialist Behavior Factor "(3 items). 
 
Keywords: Modern Akhism Scale, Reliability Analysis, Explicit Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, 
Structural Equation Model, SPSS 
 
 
 1.GĠRĠġ 
 
ÇalıĢmanın temel konusunu oluĢturan Ahilik kavramını irdelemeden önce ahilik kavramının 
etimolojik kökenini bilmeli ve modern dönemlere kadar geçen süreçlerde nasıl değiĢimlere 
maruz kaldığını anlamak zorundayız. Bu yüzden bu bölümde kısaca Türklerin ahilik ile nasıl 
tanıĢtıklarını ve ne gibi kurallar ile bu kurumun devamını getirdiklerini açıkladıktan sonra 
geliĢtirdiğimiz ölçek çalıĢmasının aĢamalarını ifade etmeye çalıĢılacaktır. 
Ahilik 1100 lü yılların ilk yarısından 1800‟lü yılların ikinci yarısına kadar Anadolu‟da 
yaĢayan Türklerin mesleki ve sanatsal anlamda yetiĢmeleri ile ahlaki yönden geliĢmelerini 
sağlamak için kurulmuĢ olan sosyal yenilikleri barındıran kurumsal mekanizmadır (Kızıler, 
2015: 409). Ahilik bu açıdan incelendiğinde Taeschner ve Cahen‟in de belirttiği üzere Ahilik 
tarihi ve toplumsal bir kurum olup daha önce oluĢmuĢ olan Fütüvvet ile de sıkı bir iliĢkisi söz 
konusudur (Özerkmen, 2004: 64). 
Ahilik kelime anlamı Arapça „kardeĢim‟ ya da Türkçe „cömert‟, „akı‟, „eli açık‟ anlamları ile 
kullanılmaktadır (Ceylan, 2013: 12). Ayrıca Ahilikte iĢ, meslek, kültür, sanat, eğitim ve 
sosyal hayat ele alınmıĢ olup birey ve toplum bütün olarak değerlendirilmiĢtir. Bireylerde 
güvenilirlik, vefa, doğruluk, cömertlik ve tevazunun olması gereken kurallar olduğunu kin, 
nefret, iftira, yalan gibi kötü davranıĢlardan da uzak durulması gerektiği vurgulanmıĢtır 
(Ekinci, 2008: 19). Ahilik Ġslam ile Türk örf ve âdetini birbiri ile kaynaĢtıran bir düĢünce 
sistemidir. Ahilikte önemli olan insan kavramıdır. Ġnsan da dünya ve ahiret mutluluğu 
düĢünülerek ahilik bu çerçevede ĢekillendirilmiĢtir. Hiçbir Ģeye insandan daha fazla değer 
verilemez. Ahilik insanı temelde böyle tanımlamaktadır (Kızıler, 20015: 420). 
 
2.YÖNTEM  
2.1.ÇalıĢma Grubu 
AraĢtırmamız Bayburt ve GümüĢhane Üniversitesindeki Lisans ve Önlisans eğitimi ve 
öğrenimi gören öğrencilerden oluĢmaktadır. ÇalıĢmamızda, verilerin toplanması için 
görüĢlerine baĢvurulmak istenen öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle ana kütleyi 
temsil için örnekleme yoluna gidilmiĢtir. Bu bağlamda iki ilde de çalıĢma evreni içerisinden 
tesadüfî örnekleme yoluyla belirlenen (231) öğrenci araĢtırmamızın örneklemini 
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oluĢturmaktadır. Örneklem belirlenirken; cinsiyet, yaĢ ve gelir değiĢkenlerine göre kapsayıcı 
bir örneklem alınmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklem grubunu oluĢturan katılımcıların 
bu değiĢkenlere göre dağılımı Tablo. 1‟de gösterilmiĢtir: 
 
Tablo.1: Örneklem Grubunun Sosyo- Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

Cinsiyet Frekans Yüzde Eğitim  Frekans Yüzde 
Kadın 87 37,7 Önlisans  72 33,8 
Erkek 144 62,3 Lisans  141 66,2 
Toplam  213 100,0 Toplam  213 100,0 
      

Gelir Frekans Yüzde YaĢ  Frekans Yüzde 
200-400 157 68,0 17 ve altı 128 55,4 
401-600 30 13,0 18-19 34 14,7 
601-800 16 6,9 20-21 53 22,9 
8001-1000 14 6,1 22-23 14 6,1 
1001 ve üzeri 14 6,1 24 ve üzeri 2 0,9 
Toplam  213 100,0 Toplam  213 100,0 

 
Tablo 1 incelendiği zaman örneklem grubunun % 62,3 ü erkeklerden oluĢmakta olup %66,2 si lisans 
öğrencisidir. Ayrıca %68 ile gelir durumu 200-400 arası olup çalıĢma grubunun %55,4 ü 17 ve altı yaĢ 
gurubundan oluĢmaktadır.  
 
2.2.Ölçeğin GeliĢtirilme Süreci ve Literatür Taraması  
Ölçek geliĢtirme sürecinde ilk olarak, Ahilik sistemi üzerine yapılmıĢ alan-yazın incelemesi 
yapılmıĢtır. Burada toplamda beĢ (5) adet tez çalıĢması, sekiz(8) adet makale ve son olarak da 
yapılan sempozyum ve bildiriler ile beraber tüm çalıĢmalar incelenmiĢtir. Gerekli incelemeler 
yapıldıktan sonra ( 57) soruluk soru havuzu oluĢturulup alanında uzman olan beĢ (5) 
akademisyenin görüĢüne baĢvurmak üzere soru havuzu gönderilmiĢtir. Uzman görüĢlerinden 
hareketle iki (2) adet soru ölçekten çıkarılmıĢtır. Sonra ki aĢamada Bayburt Üniversitesi 
öğrencilerinden (80) kiĢiye ön deneme (pilot) olarak Ahilik ile ilgili değerlendirilmelerini 
ölçmek üzere uygulama yapılmıĢtır. Bu değerlendirmeden sonra Her üç kaynaktan elde edilen 
bilgilerden yola çıkılarak, Ahilik değerlendirilmesinde kullanılacak toplam (55) maddeden 
oluĢan Ön değerlendirme formu (madde havuzu) söz konusu çalıĢma grubu üzerinde 
uygulanmıĢtır. Son olarak da güvenirlik ve faktör analizleri yapılmıĢtır. Ölçek, 
cevaplayanların “onaylama” eğilimlerini dengelemek amacıyla 27‟si olumlu 28‟i olumsuz 
toplam (55) maddeden oluĢmaktadır (YeĢiltaĢ ve Yılmazer, 2015: 239). Daha sonra 1932‟de 
Rensis Likert tarafından geliĢtirilen ölçek ile maddelerin karĢısına; (1) “Kesinlikle 
katılmıyorum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Kısmen katılıyorum”, (4) “Katılıyorum”, (5) 
“Kesinlikle katılıyorum” ifadeleri yazılmıĢtır (Köklü: 1995: 89). 
Ġlgili kaynaklar incelendiğinde ölçek geliĢtirme aĢamaları aĢağıdaki gibi oluĢturulmuĢtur 
(Hinkin, 1995: 968-985 ve Hinkin, 1998: 107); 
1. Madde Üretimi  
2. Ölçek GeliĢimi için Uzman GörüĢü Alınması  
3. Ön Deneme Formunda ÇalıĢmanın Tasarlanması  
4. Doğrulayıcı Faktör Analizi  
5. Ölçeğin Güvenirliğinin Değerlendirilmesi 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

74 

Ölçek formu, çalıĢma grubunda tanımlanan gruba uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın açımlayıcı 
faktör analizi (AFA)ve Madde Analizi (MA) madde analizi çalıĢmaları SPSS 20.00 paket 
programıyla; doğrulayıcı faktör analizi (DFA) çalıĢmaları ise Lisrel 8.8 yazılımı ile 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Modern Ahilik Ölçeğinin (MAÖ) geçerlik ve güvenirlik analizleri 
sonucunda ulaĢılan bulgular aĢağıda sunulmuĢtur. 
 
2.3. Bulgular Ve Yorum 
2.3.1. Açımlayıcı Faktör Analizi ÇalıĢmaları 
AraĢtırmada uygulanan faktör analizi sonuçlarına göre; Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 
0.853 bulunmuĢ ve bu sonuç çalıĢma için yeterli bir veri kaynağı olarak değerlendirilmiĢtir 
(AltunıĢık, 2005: 216-217). Bartlett testi sonucu 2376,708 olarak tespit edilmiĢtir. Bartlett 
testi 0,001 düzeyinde anlamlı çıkmıĢtır. Bu durum ölçekteki maddeler ile varyans arasında 
anlamlı korelasyon olduğunu teyit etmektedir (Butt ve Run, 2010: 664). Temel bileĢenleri 
belirlemek için dik döndürme yöntemi (varimax rotation) kullanılarak yapılan faktör analizi 
sonucuna göre; öz değeri 1‟den büyük 6 faktör vardır. Bu altı faktörün açıkladığı toplam 
varyans %.58,143‟tür. Döndürme sonrasında bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans 
yüzdeleri sırasıyla; (16,612; 12,521; 8,837; 7,670; 6,422; 6,081)‟dir. 
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BaĢlangıçta 55 maddeden oluĢan ölçek taslağı döndürme sonrası sonuçlara göre faktör yük 
değeri 0.50‟nin altında olan 31 madde elenmiĢtir. Elenen 31 maddenin faktör yükü 0.35‟in 
üzerinde olmasına rağmen araĢtırmada alt kesme noktası 0.50 olarak kabul edildiğinden bu 
maddeler de ölçekten çıkartılmıĢtır. Sonuçta faktör yükü 0.50‟nin üstünde olan 24 madde 
ölçeğe alınmıĢtır. Maddelerin 4‟ü olumsuz, 20‟si ise olumludur. Boyutlandırılan faktörler 
maddeler halinde incelenmiĢtir. Bu boyutlar ve faktörleri aĢağıdaki gibidir.  

 
Tablo 2. Ölçeğin Faktörlere Göre Yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

MADDELER FAKTÖR YÜKLERĠ (F) 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1-Bir iĢletmeci iyi huylu ve güzel ahlaklı olmalıdır. (Madde: 
1) ,851      

2-Bir iĢletmeci iĢinde ve hayatında doğru, güvenilir 
olmalıdır. (Madde: 2) ,843 

3-Bir iĢletmeci ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı 
olmalıdır. (Madde: 3) ,750 

4-Bir iĢletmeci sözünü bilmeli sözünde durmalıdır. (Madde: 
4) ,681 

5-Bir iĢletmeci güler yüzlü olmalıdır. (Madde: 7) ,664 
6-Bir iĢletmeci tatlı dilli olmalıdır. (Madde: 8) ,586 
7-Bir iĢletmeci cömert, ikram eden ve kerem sahibi 
olmalıdır. (Madde: 20) 

 ,722     

8 -Bir iĢletmeci gelmeyene gitmeli, dost ve akrabayı ziyaret 
etmelidir.  (Madde: 31) ,705 

9-Bir iĢletmeci tevazu sahibi olmalıdır. . (Madde: 38) ,688 
10-Bir iĢletmeci hiç kimseyi azarlamamalıdır.  (Madde: 39) ,580 
11-Bir iĢletmeci anaya ve ataya hürmet etmelidir.  (Madde: 
40) ,563 

12- Bir iĢletmeci komĢularına iyilik etmelidir.  (Madde: 47) ,584 
13-Bir iĢletmeci dedikodu yapmamalıdır. (Madde: 46)   ,723    
14-Bir iĢletmeci baĢkasının malına hıyanet etmemelidir. 
(Madde: 49) ,645 

15-Bir iĢletmeci sabır ehli ve iyimser olmalıdır. (Madde: 50) ,634 
16-Bir iĢletmeci uzun bir sürede olsa kendisine verilen sırrı 
saklamalıdır. (Madde: 24) 

   ,713   

17- Bir iĢletmeci sınırsız olan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklar 
ile gidermeye çalıĢmalıdır. (Madde: 28) ,667 

18-Bir ĠĢletmeci kendisine fayda vermeyen iĢlerin peĢinden 
koĢmaz. (Madde: 44) ,608 

19-Bir iĢletmeci bütün ürünlerini satmalı ve sadece karını 
düĢünmelidir. (Madde: 10) 

    ,672  

20-Bir ĠĢletmeci sadece kendi kazancını düĢünmelidir. 
(Madde: 12) ,643 

21-Bir iĢletmeci dostluğa önem vermemelidir. (Madde: 36) * ,595 
22- Bir iĢletmeci iyi bir insan olmasa da öyleymiĢ gibi 
gözükebilir(Madde: 9)* 

     ,638 

23-Bir iĢletmeci kar için herhangi bir değere bağlı olmak 
zorunda değildir. (Madde: 11) * ,608 

24- Bir iĢletmeci söz konusu para olduğunda babasına bile 
güvenmemelidir. (Madde: 16) * ,607 

        * Olumsuz Tutum Cümlelerini ifade etmektedir. 
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Faktör-1: İyi Ahlaklı Olmak; Ahilik özellikleri itibari ile ahlak ve görgü kurallarına 
dayanmaktadır (Doğan, 2015: 28). Ölçeğin birinci alt boyutu 6 maddeden (1,2,3,4,7,8)‟den 
oluĢmaktadır. Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu faktörü oluĢturan maddeler 
(1.2.3.4.5.6.) olmuĢtur. Modern Ahilik Ölçeğinde ilk faktördeki maddeler vefa, hoĢgörü, 
dürüstlük ve güler-yüzlü olmak gibi ifadeleri içerdiğinden bu boyuta „‟iyi ahlaklı olmak‟‟ ismi 
verilmiĢtir. Birinci alt boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri( 0.586 ile 0.851) arasında 
değiĢmektedir. Ayrıca Varyansa katkı miktarı: %16,612 oranındadır. 
Faktör-2: Yardımsever ve Hoşgörülü Olmak; Ölçeğin ikinci alt boyutu-da 6 
maddeden(20,31,38,39,40,47)‟den oluĢmaktadır. Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu 
faktörü oluĢturan maddeler (7,8,9,10,11,12 )olmuĢtur. Ġkinci boyutta yer alan maddeler genel 
olarak kerem sahibi, yardımseverlik, akrabalık değerlerini bilen, büyüklerine saygılı olmak 
gibi ifadeleri barındırdığından daha çok „‟Yardımseverlik ve HoĢgörü‟‟ ile 
iliĢkilendirilirmiĢtir. Ġkinci alt boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri( 0.584 ile 0.722) 
arasında değiĢirken Varyansa katkı miktarı: % 12,521 oranındadır. 
Faktör-3: Selim Olmak; Ölçeğin üçüncü alt boyutu 3 maddeden (46,49,50)‟den oluĢmaktadır. 
Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu faktörü oluĢturan maddeler (13,14,15)olmuĢtur. 
Üçüncü boyutta yer alan maddeler, baĢkasının malına hıyanet etmeyen, kimsenin 
dedikodusunu yapmayan ve sabırlı biri olması gerektiğini belirtmesi nedeniyle etimolojik 
araĢtırmalarından hareketle „‟Selim olmak‟ ‟olarak isimlendirilirmiĢtir. Selim kelimesi 
kendisinden zarar gelmeyen, güvenilir, sabır ehli, samimi insan anlamına gelmektedir. 
Üçüncü alt boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri( 0.634 ile 0.723) arasında değiĢirken 
Varyansa katkı miktarı: % 8,837 oranındadır. 
Faktör-4: İstikrarlı Olmak; Ölçeğin dördüncü alt boyutu 3 maddeden (24,28,44)‟den 
oluĢmaktadır. Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu faktörü oluĢturan maddeler 
(16,17,18 )olmuĢtur. Dördüncü boyutta yer alan maddeler incelendiğinde kendisine verilen 
sırrı uzun bir süre boyunca saklaması, kendi durumunu sürekli dengede tutabilmek için 
ihtiyaçlarını dengede ve rasyonel tutabilmeli bu yüzden bu boyutu en iyi ifade eden kelime 
„‟Ġstikrarlı Olmaktır‟‟ Dördüncü alt boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri( 0.608 ile 
0.713) arasında değiĢirken Varyansa katkı miktarı: 7,670 oranındadır. 
Faktör-5: Oportünist Olmak: Ölçeğin BeĢinci alt boyutu 3 maddeden (10,12,36)‟dan 
oluĢmaktadır. Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu faktörü oluĢturan maddeler 
(19,20,21)olmuĢtur. BeĢinci boyutta karını artırmayı düĢünen, bireyci, arkadaĢlığı 
önemsemeyen gibi ifadeler ile özdeĢleĢtiğinden „‟Oportünist olmak‟ ‟ile iliĢkilendirilmiĢtir. 
BeĢinci alt boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri (0.595 ile 0.672) arasında değiĢirken 
Varyansa katkı miktarı: 6,422 oranındadır. 
Faktör-6: Makyavelist Olmak: Ölçeğin altıncı alt boyutu 3 maddeden (9,11,16)‟dan 
oluĢmaktadır. Maddeler elendikten sonra yeni ölçekte bu faktörü oluĢturan maddeler 
(22,23,24) olmuĢtur. Altıncı Boyutta daha özel olarak ölçmeye çalıĢtığımız herhangi bir 
değere bağlı olmamak, tokenizm (MıĢ gibi) yapmak, para için her Ģeyi mubah görme ifadeleri 
„‟Makyavelist Olmak „‟ile iliĢkilendirilmiĢtir. Altıncı alt boyutta yer alan maddelerin faktör 
yükleri( 0.607 ile 0.638) arasında değiĢirken Varyansa katkı miktarı: 6,081 oranındadır. 
 
 
 
2.3.2. Madde Analizi 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

77 

Faktör analizi sonucunda 24 maddeye indirilen ölçekteki her madde ayrı ayrı analiz edilmiĢtir. 
Maddeler irdelenirken 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıĢtır. Özgün biçimiyle Likert tipi bir 
ölçekte her bir maddeye verilecek cevap beĢ seçenekten biridir. Bu seçenekler için birden 
beĢe doğru bir puan dağılımı olmalı, her ifadede (3) puan kararsızlığı ifade etmelidir. (1) puan 
olumsuz uçtaki tutumun derecesini, (5) puan olumlu uçtaki tutumun derecesini temsil eder. 
Puanlama yolu ölçek boyunca aynı kalmalıdır (TezbaĢaran, 2008: 21-22). BoĢ bırakılmıĢ 
cevap bulunmamalıdır Madde analizi kapsamında öncelikle betimsel (descriptive) istatistikler 
hesaplanmıĢtır buna göre Modern Ahilik Ölçeğinden (MAÖ) alınabilecek en düĢük toplam 
puan 24, en yüksek toplam puan ise 120‟ dir. Bu ölçekten alınan puanların ortalaması 
102,970; ortanca değeri 115,00; standart sapması ise 20,99237 olarak belirlenmiĢtir. Dağılım 
için hesaplanan çarpıklık katsayısı (Skewness) -1,085, basıklık katsayısı (Kurtosis) ise 
1,142‟dir. 
 
2.3.3.Ölçeğin Güvenirliği 
Modern Ahilik Ölçeği üzerinde yapılan açımlayıcı faktör analizi ve madde analizi çalıĢmaları 
sonuçlandırıldıktan sonra ölçeğin güvenirlik analizi çalıĢmalarına geçilmiĢtir. Modern Ahilik 
Ölçeğinin Ġç Tutarlılık Katsayıları Tablo 3‟te verilmiĢtir. 
 
 
Tablo. 3. Modern Ahilik Ölçeğinin Bütününe ĠliĢkin Ġç Tutarlılık Katsayısı 
Reliability Statistics 

Standardize edilmemiĢ 
Cronbach Alfa 

Standardize edilmiĢ Cronbach 
Alfa 

Madde Sayısı 

,891 ,913 55 
 

 
Modern Ahilik Ölçeğinin bütününe iliĢkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.913‟tür. 
Testin birbirine eĢit iki ayrı bölüme ayrılması ile hesaplanan Spearman-Brown iç tutarlılık 
katsayısı 0.911 ve Guttman iç tutarlılık katsayısı 0.910‟dur. Bu durum Modern Ahilik 
Ölçeğinin güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu ortaya koymaktadır (Cronbach,  1951: 297-334 
). Modern Ahilik Ölçeği; iyi ahlaklı olmak, yardımsever ve hoĢgörülü olmak, selim olmak, 
istikrarlı olmak, oportunist olmak, ve makyavelist olmak üzere 6 bileĢenden oluĢmaktadır. Bu 
bileĢenler ve tutarlılık katsayıları Tablo-4‟te verilmiĢtir. 
  
Tablo 4. Modern Ahilik Ölçeğinin Alt Boyutlarına ĠliĢkin Ġç Tutarlılık Katsayıları 

Cronbach's Alpha Standardize edilmiĢ 
Cronbach's Alpha 

Madde Sayısı Boyutların Ġsimleri 

,872 ,878 6 Ġyi Ahlaklı Olmak 

,808 ,813 6 Yardımsever ve 
HoĢgörülü Olmak 

,764 ,780 3 Selim Olmak 
,774 ,778 3 Ġstikrarlı Olmak 
,706 ,712 3 Oportünist olmak 
,697 ,701 3 Makyavelist olmak 
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Modern Ahilik Ölçeği ve alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları dikkate alındığında her bir 
bileĢenin Cronbach's Alpha‟sı 1. Boyut için; 0.878, 2.Boyut için; 0.813, 3. Boyut için; 0.780, 
4. Boyut 0.778 5.Boyut için 0,712, 6.Boyut için ise; 0.701‟dir. Bu sonuçlara göre Modern 
Ahilik Ölçeğinin yüksek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Gholami 
vd., 2013: 210). 
 
2.3.4. Doğrulayıcı faktör analizine (DFA) iliĢkin bulgular 
 Ölçeğin geçerliliğini belirlemek üzere yapılan AFA sonuçlarına göre belirlenen 6 boyutlu 
yapının doğruluğunu sınamak için DFA‟ya baĢvurulmuĢtur. DFA, AFA için kullanılan 
verilerin toplandığı örneklem dıĢında 231 öğrenciden toplanan veriler üzerinde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. DFA‟nde örtük değiĢkenler teorik bir yapıyı temsil ederken gözlenen 
ölçümler ise bu yapının göstergeleri olarak tasarlanır (Jöreskog ve Sörbom, 1993: 22-23). 
Buradan hareketle aĢağıda ġekil 1‟de görüldüğü üzere AFA ile ortaya konan 6 faktörlü ve 24 
gözlenen değiĢkenli yapının doğru bir Ģekilde yordanabildiği bir eĢitlik modellemesi 
kurulmuĢtur. 
DFA sonucunda örneklem büyüklüğüne göre değiĢen Ki Kare (χ2) değerinin 488,27 serbestlik 
derecesinin (df) ise 237 olduğu belirlenmiĢtir. χ2/df ise 2,06‟ dır. Bu değerin mükemmel 
uyuma çok yakın olan bir değer yani Kabul edilebilir uyum anlamına geldiği söylenebilir 
(Kline, 2005: 107). Bunun yanında yapının uygunluğu için model uygunluk ölçütlerinden 
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), SRMR (Standardized Root Mean 
Square Residual), GFI (Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), CFI 
(Comparative Fit Index) ve NFI (Normed Fit Index) değerleri dikkate alınmıĢtır., (YeĢil ve 
Aslanderen, 2017: 574-576). Modelin uygunluğu için 0,080‟in altında olması gereken 
(Browne ve Cudeck, 1993: 144). RMSEA değerinin 0,067; 0,10 değerinin altında olması 
gereken (Schumacker ve Lomax, 2004: 82-83) SRMR değerinin 0.074 olduğu belirlenmiĢtir. 
RMSEA ve SRMR değerlerinin sıfır değerini alması ya da sıfıra çok yakın -olması modelin 
mükemmelliğini ortaya koyar (Brown, 2006: 81-88). Bunun dıĢında modelin uygun olması 
durumunda 0,85 ve üzerinde olması gereken (GFI değerinin 0,85; AGFI değerinin 0,86 
olduğu belirlenmiĢtir. AGFI örneklem sayıları ile birlikte artma eğilim gösterir. GFI da 
olduğu gibi AGFI değerleri de 0 ile 1 arasında değiĢir ve genellikle 0.90 ve daha fazla 
değerlerde mükemmel uyum modeli olarak kabul edilmektedir (ġimĢek, 2007: 14). Bu açıdan 
çalıĢmada çıkan sonuç kabul edilebilir bir uyumu ortaya koymaktadır (Hooper vd., 2008: 54). 
0 ve 1 değerleri arasında 1‟e yakın olması gereken NFI değerinin 0,95 olduğu; 0 ve 1 arasında 
yine 1‟e yakın olması gereken CFI değerinin 0,95 olduğu görülmüĢtür (Raykov ve 
Marcoulides, 2006: 409). Elde edilen verilerden hareketle modelin doğrulandığını 
görülmektedir. ġekil 1‟de görülebileceği gibi standardize edilmiĢ faktör yükleri; I.Ahlak (iyi 
ahlak) için, 0,55 ile 0, 91; Y.sever (yardımseverlik)  için 0,54 ile 0, 74; S.olmak (selim) için, 
,I.olmak (istikrarlı) 0,41 ile0,72; O.olmak (Oportünist) için 0,20 ile 0,56 ve M.olmak 
(Makyavelist ) için de 0,21 ile 0,62 arasında değiĢmektedir. 
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ġekil 1. Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Korelasyon Diyagramı (Standardize EdilmiĢ) 
AraĢtırmada incelenen uyum indekslerine iliĢkin mükemmel ve kabul edilebilir uyum 
ölçütleri ile birinci düzey doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum indeksleri Tablo 
4‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 5. Uyum Değerleri Ġle Doğrulayıcı Faktör Analizi Ġle Elde Edilen Uyum Ġndeksi 
Değerleri 
 

Uyum Ölçüsü Model Ġyi uyum değerleri Kabul Edilebilir uyum 
değerleri 

Sonuç 

2

sd


 
2,06 

0 ≤ χ2/sd ≤ 2 2
2 4sd

 
 

Kabul Edilebilir 
Uyum 

RMSEA 0,068 0.<RMSEA<0.05 0 0.08RMSEA   Kabul Edilebilir 
Uyum 

NFI 0,95 0.95<NFI<1.00 0,95 1,00NFI   
Mükemmel Uyum 

 

NNFI 0,97 0.95<NNFI<1.00 0,97 1,00NNFI   
Mükemmel Uyum 

CFI 0,95 0.95<CFI<1.00 0,95 1,00CFI   
Mükemmel Uyum 

IFI 0.95 0.95≤ IFI ≤1.00 0.95≤ IFI ≤1.00 Mükemmel Uyum 

S-RMR 0.074 0.00<SRMR<0.05 0,05 ≤ S-RMR ≤ 0,10 Kabul Edilebilir 
Uyum 

GFI 0.85 0.95<GFI<1.00 0,85 ≤ GFI ≤ 0,95 Kabul Edilebilir 
Uyum 

AGFI 0.86 0.90<AGFI<1.00 0,85 ≤ AGFI ≤ 0,95 Kabul Edilebilir 
Uyum 

RFI 0.87 0.90<RFI<1.00 0,85 ≤ RFI ≤ 0,95 Kabul Edilebilir 
Uyum 

 
Yukarıda ki Tablo 3‟deki bulgulara göre, birinci düzey DFA analizi uyum indekslerinin kabul 
edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum Modern Ahilik Ölçeğinin (MAÖ) yapı 
geçerliliğinin doğrulandığı anlamına gelmektedir. ÇalıĢmada ayrıca doğrulayıcı faktör analizi 
kapsamında; RMSEA 0,068;SRMR. 0.074; GFI 0.85; AGFI 0.86; NFI 0,97; CFI 0,95; RFI 
0.87; NNFI 0,97; ve IFI 0.95; olarak tespit edilmiĢtir. Analiz sonuçlarının tümü mükemmel 
sonuçlara sahip olmasa bile, değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu söylemek 
mümkündür. Yani bu yapısal modelin tüm uyum indeksleri iyi bir uyum içerdiği söylenebilir 
(ErcoĢkun, 2016: 1135). Sonuç olarak, (MAÖ) „nün geçerli ve güvenilir olduğu konusunda 
elde edilen değerler dikkate alındığında; 6 faktör altında toplanmıĢ 24 maddeden oluĢan , 
(MAÖ)‟nün Ahilik düzeyini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
 
 
3. SONUÇ VE ÖNERĠLER 
 
Bu araĢtırmada Bayburt Üniversitesi ve GümüĢhane Üniversitesi Lisans ve Önlisans 
öğrencileri tesadüfi olarak seçilerek; görüĢlerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek 
güvenilir ve geçerli 5‟li likert tipi bir ölçek geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla ölçek 
geliĢtirme sürecinde 59 maddelik ön madde havuzu oluĢturulmuĢtur. Uzman görüĢleri ve ilgili 
geribildirimler doğrultusunda 4 adet madde elenerek 55 maddelik yeni bir havuz 
oluĢturulmuĢtur. Kapsam geçerliliği çalıĢması sonucunda, uzmanların gösterdiği maddeler 
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kabul edilmiĢtir. Daha sonra ön deneme formu çalıĢma grubu içinde yer almayan öğrenciler 
üzerinde uygulanarak ön deneme uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir.  
Ön deneme uygulaması sonucunda son halini alan ön deneme formu çalıĢma grubuna 
uygulanmıĢtır. Daha sonra yapı geçerliliği çalıĢmalarına geçilmiĢtir. Öncelikle veriler 
üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılarak faktör yükleri 0.50‟nin altında olan maddeler 
elenmiĢtir. Ölçekteki tüm maddeler için madde toplam, madde kalan ve madde ayırt edicilik 
indeksleri ayrı ayı incelenerek her madde ayrıntılı bir analize tabi tutulmuĢtur. Analizler 
sonucunda 24 maddelik altı boyutlu bir Ahilik ölçeği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca ölçeğin 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı; 0,913 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre ölçeğin 
iyi bir güvenirlik katsayısına sahip olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2009: 324-328). 
(XIII.-XIV.) yüzyılda yazılan ve günümüz modern Ģartlarına göre ele alınan Burgazi 
fütüvvetnamesinden, ahiliğin iĢ ahlakı boyutunu ele alacak Ģekilde; geliĢtirmeye çalıĢtığımız 
Modern Ahilik Ölçeği, Üniversiteler, Yüksekokullar, Mesleki Liseler de eğitim gören 
öğrenciler üzerinde, tutumlarını ölçmek amacıyla uygulanabilir.  
Gelecekte yapılacak olan çalıĢmalarda diğer Fütüvvvetnameler de incelenerek, toplamda 
yazılı olmayan 740 tane Ahilik kuralının (ahlak, etik, görgü vb. ) ve yazılı olan gençlere 
öğretilen 124 altın kuralı ile beraber boyutlandırılıp, batıda aynı dönemlerde devam eden 
loncalar ile kültürel anlamda karĢılaĢtırılarak daha kapsamlı ve uluslararası düzeyde bir 
çalıĢma yapılabilir. Ayrıca Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı için oldukça önemli olan 
Toplam Kalite Yönetim ve Standardizasyonunu daha iyi anlamak adına 1502 yılında Sultan 
Bayezid Han tarafından Bursa‟nın ahilerine çıkarılan ‟‟Kanunname-i Ġhtisab-ı Bursa‟‟ adlı 
eser incelenerek bu bağlamda çalıĢmalar yürütülebilir (Ekinci, 2008: 376). Böylece 
entelektüel sermayemiz ile beraber stratejik bir derinliği olan ahilik kavramının daha iyi 
anlaĢılmasını ve günümüze uygulanmasını mümkün kılabiliriz. Osmanlı çınarının ilk 
filizlenmesi ve büyümesinde Ahiliğin katkısını da bu çerçeveden bakınca daha iyi görebiliriz. 
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MODERN AHĠLĠK ÖLÇEĞĠ 
 

Bu Anket, Modern Ahilik seviyesinin ölçülmesine yönelik soruları barındırmaktadır. Ġlgili tümcelerin 
karĢısında "1 = Kesinlikle katılmıyorum", "2 = Katılmıyorum", "3 = Orta Derecede Katılıyorum ", "4 
= Katılıyorum" ve "5 = Kesinlikle katılıyorum" olmak üzere beĢ seçenek verilmiĢtir. Lütfen her 
tümceyi dikkatle okuyarak, sizin için en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz. 
1-Kesinlikle Katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Orta Derecede Katılıyorum 4-Katılıyorum 5-Tamamen 
Katılıyorum. 
 
 1 2 3 4 5 

1-Bir iĢletmeci iyi huylu ve güzel ahlaklı olmalıdır.       
2-Bir iĢletmeci iĢinde ve hayatında doğru, güvenilir olmalıdır.       
3-Bir iĢletmeci ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmalıdır.       
4-Bir iĢletmeci sözünü bilmeli sözünde durmalıdır.       
5-Bir iĢletmeci güler yüzlü olmalıdır.       
6-Bir iĢletmeci tatlı dilli olmalıdır.       
7-Bir iĢletmeci cömert, ikram eden ve kerem sahibi olmalıdır.       
8 -Bir iĢletmeci gelmeyene gitmeli, dost ve akrabayı ziyaret etmelidir.        
9-Bir iĢletmeci tevazu sahibi olmalıdır. .       
10-Bir iĢletmeci hiç kimseyi azarlamamalıdır.        
11-Bir iĢletmeci anaya ve ataya hürmet etmelidir.        
12- Bir iĢletmeci komĢularına iyilik etmelidir.        
13-Bir iĢletmeci dedikodu yapmamalıdır.       
14-Bir iĢletmeci baĢkasının malına hıyanet etmemelidir.       
15-Bir iĢletmeci sabır ehli ve iyimser olmalıdır.       
16-Bir iĢletmeci uzun bir sürede olsa kendisine verilen sırrı saklamalıdır      
17- Bir iĢletmeci sınırsız olan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklar ile gidermeye 
çalıĢmalıdır 

     

18-Bir ĠĢletmeci kendisine fayda vermeyen iĢlerin peĢinden koĢmaz.      
19-Bir iĢletmeci bütün ürünlerini satmalı ve sadece karını düĢünmelidir.       
20-Bir ĠĢletmeci sadece kendi kazancını düĢünmelidir.       
21-Bir iĢletmeci dostluğa önem vermemelidir.      
22- Bir iĢletmeci iyi bir insan olmasa da öyleymiĢ gibi gözükebilir.      
23-Bir iĢletmeci kar için herhangi bir değere bağlı olmak zorunda değildir.       
24- Bir iĢletmeci söz konusu para olduğunda babasına bile güvenmemelidir.       

 
 

 
 
 
 
 
 

SCALE OF MODERN AKHISM 
 
 

This questionnaire contains questions about the measurement of the level of Modern Akhism. Five 
choices were given against the related subjects: "I = I do not agree", "2 = I do not agree", "3 = 
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Participate in middle grade", "4 = Participate" and "5 = Participate strongly". Please read each 
sentence carefully and select the option that is most appropriate for you. 

1-Absolutely Disagree 2-Disagree 3-Intermediate Participation 4-Participate 5-Totally Participate. 
 

 1 2 3 4 5 

1-One operator should be good-natured and good moral.      
2- An operator must be accurate and reliable in his work and life.      
3- An operator should be loyal in his covenant, in his word and in his love.      
4- An operator must stand by the word.      
5- An operator should be gullied.      

6- An operator must be sweet-tongued.      

7- An operator should be generous, catering, and possessive.      

8 - An operator should come and visit, visit a friend and a relative.      
9- An operator should be humble. .      
10- An operator should never punish anyone.      
11- An operator should respect the headquarters and the horse.      

12- An operator should do good to his/her neighbors.      

13- An operator should not make gossip.      
14- An operator must not betray someone else's property.      
15- An operator should be patient and optimistic.      

16- An operator should keep the secret given to him for a long time      

17- An operator should try to avoid unlimited needs with limited resources      

18- An Operator does not pursue jobs that do not benefit him.      

19- An operator must sell all its products and only think of its profit.      

20- An Operator should only consider his own gain.      

21- An operator should not give importance to friendship.      

22- An operator may seem like it is not a good person.      
23- An operator does not have to be tied to any value for profit.      

24- An operator should not even trust his father when it comes to money.      
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DEĞERLER EĞĠTĠMĠ GRUP REHBERLĠĞĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN 
AHLAKĠ GELĠġĠM DÜZEYLERĠNE ETKĠSĠ 

 
 

Muhammed YILDIZ* 
 

Öz 

Araştırmanın amacı değerler eğitimi grup rehberliğinin üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerine 
etkisini incelemektir. Çeşitli fakültelerde öğrenim gören 137 öğrenciye “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim 
Ölçeği” uygulandı. Öğrencilerden gönüllü olan 24’ü araştırmaya katıldı. Aritmetik ortalamaları ve standart 
sapmaları benzer iki grup oluşturuldu. 12 öğrenci deney grubuna eklendi. 12 öğrenci kontrol grubuna eklendi. 
Deney grubunda bulunan öğrencilere 6 hafta değerler eğitimi grup rehberliği programı uygulandı. Grup 
rehberliği çalışması bitiminde tekrar “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulandı. Araştırmanın 
sonuçları değerler eğitimi grup rehberliğinin üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir 
biçimde artırdığını ortaya koydu. Araştırmanın bulgularına göre, değerler eğitimi, üniversite öğrencilerinde 
ahlaki gelişim düzeyinin artması için bir yöntem olarak kullanılabilir. 
 
Anahtar kelimeler: Ahlaki gelişim, değerler eğitimi, grup rehberliği. 
 
 
 

THE EFFECTS OF VALUE EDUCATION GROUP GUIDANCE ON MORAL DEVELOPMENT 
LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
 

 

Abstract 

The aim of the study is to examine the effects of value education group guidance on moral development levels of 
university students. “Moral Development Scale for Professionals” was implemented for 137 students in various 
faculties. He participated in the survey of 24 volunteer students. Two groups, similar to arithmetic mean and 
standard deviation, were constructed. 12 students were added to the experimental group. 12 students were added 
to the control group. The students in the experimental group were given the 6 weeks value education group 
guidance program. At the end of the group guidance study, the “Moral Developmental Scale for Professionals” 
was applied again. The results of the study showed that the value education group guidance significantly 
increased the level of moral development of university students. According to the findings of the research, values 
education can be used as a method to increase the level of moral development in university students. 
 
Keywords: : Moral development, value education, group guidance. 

 
 

      GĠRĠġ  
 
      Ahlak iyi ve doğru davranışlar bütünüdür ve insanların uymakla sorumlu oldukları 
davranış ve kurallardır (Kulaksızoğlu, 2011, s. 98). Anne babanın ve diğer yetişkinlerin 
otoriter kısıtlamaları sonucu çocukta görülen ahlaki yargıya baskı ahlakı, demokratik 
davranma ve işbirliğine dayalı tutum sonucu çocukta gerçekleşen ahlaki yargıya otonomi 
ahlakı adı verilir (Kulaksızoğlu, 2011, s. 100). Ahlak, bir topluluk veyahut belirli bir çevrede 
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izin verilen, onaylanan ortak davranış kurallarının tamamıdır. Bu teorik tanım pratikte iyi 
davranış olarak ifade edilmektedir. Ahlak, aynı zamanda iyi davranışların öğretilmesi 
manasına da gelmektedir (Onur, 1976). Ahlak, belirli bir topluluğun belirli konularla ilgili 
değer yargıları, o toplumdaki normları, ilkeleri veya toplulukta yaşayan kişilerin uyması 
gereken tutum ve kuralların tamamı olarak ifade edilmektedir (Akyol, 2002). Ahlaki 
gelişimse, kişinin belirli davranışları veya yanlış davranış diye nitelendirdiği 
değerlendirmeleri doğrultusunda onlara rehberlik eden ve kendi davranışlarını yönetmelerini 
gerçekleştiren ilke ve tutumları kazanma sürecidir (Çırak, 2006). Aynı zamanda ahlak 
gelişimi, kişinin toplumda etkin bir biçimde kullanacağı bir değerler bütünü meydana getirme 
sürecidir (Çam, Çavdar, Seydooğulları ve Çok, 2012).  

      Bireyde ahlâk gelişimi, çok erken çocukluk yıllarında, bireyin etrafındakilerle ilk 
ilişkileriyle başlayan ve bilhassa üç yaşından itibaren dilsel anlamdaki gelişimiyle pekişen bir 
süreçtir. Çocuk, bu süreçte ebeveynlerin genel tavırlarını içselleştirdiği gibi onların ahlâk 
anlayışlarını da içselleştirir. Bu süreçte takdir edilme arzusu ve cezalandırılma korkusu 
önemli bir rol oynar. Dolayısıyla okul öncesi dönem ve çevre, çocuğun ahlaki gelişimi için 
önemli bir yer tutar (Fişek ve Yıldırım, 1993). Çağımızda bilim ve teknoloji alanında elde 
edilen başarı ve ilerlemelerle toplumsal hayatta birçok kolaylık elde edilmiştir. Ancak 
insanlığın bu ilerlemeyle sorunlarının azaldığını iddia etmek imkânsızdır. Bu durum bilgi 
teknolojilerinin ve yaşam araçlarının gelişmesine rağmen, ahlaki anlamda ve değerler 
sistemindeki kayıplardır (Hökelekli ve Gündüz, 2014). Güngör (1998) insanlara nasıl küçük 
yaşlardan itibaren zehirli maddelerle faydalı yiyeceklerin farkını öğretiyorsak onlara iyiyle ve 
kötü davranışın arasındaki farkı algılayabilecek ahlaki eğitimi de vermemizin zorunlu 
olduğunu vurgulamaktadır. Burada üzerinde düşünülmesi gereken nokta ahlaki gelişimin 
çocuğun kendi dışındaki bireyler tarafından verileceği olgusudur. 

      Ahlaki gelişimde kuşkusuz en önemli rol ebeveynlere düşmektedir. Ebeveynlerin 
cezalandırıcı değil, çocuklarına karşı sıcak, samimi ve onların değer sistemini destekleyici bir 
tavır içinde olmaları, disiplin tekniğini bir cezalandırma metodu olarak değil de, davranışların 
nedensel açıklamalarını kullanan, empati kazanması için çocuklarının diğer bireylerin bakış 
açılarına saygı duymaları için fırsatlar yaratan, çocuklarını yaşamsal konularda karar alma ve 
ahlaki kararlar üstünde düşünme süreçlerine aktif bir biçimde katan, ama her şeyden önemlisi 
ahlaki davranışlar konusunda onlara model olan ve çocuklarına bu tarz davranışları 
sergilemeleri için fırsat tanıyan bireyler olmalıdır. Aynı zamanda ebeveynler çocuklardan 
beklenen ahlaki tutum ve davranışlara ve bu davranışları neden sergilemeleri konusunda 
onlara bilgi vermeli, bilhassa dışsal ahlaki motivasyonlar yerine içsel ahlaki motivasyonlar 
kullanmalıdır (Santrock, 2012, s. 240). Doğru davranış ve yanlış davranışın ne olduğu ve iyi 
insan olmanın ne demek olduğunun farkına varmak ilk çocukluktan başlayan ve yetişkinliğe 
kadar süren bir gelişmeyle ortaya çıkmaktadır. Ahlâk gelişimi, ilk önce ahlâk alanıyla ilgili 
davranışlar, duygular ve düşüncelerde ilerleyen zamanla meydana gelen farklılaşmaları konu 
edinir (Clouse, 2000). Ahlaki gelişim, diğer bütün gelişim alanlarında olduğu gibi insan 
gelişiminin en önemli boyutlarından biridir. Bireyin içinde bulunduğu toplumun değer 
yargılarını içselleştirmesi ve o toplumun iyi dediği şeylerle kötü dediği şeylerini bu 
sosyalleşme sürecinde öğrenmesidir (Çağdaş ve Seçer, 2002). Ahlaki gelişimle ilgili bir diğer 
yaklaşım psikoanalitik kuramdadır. Bu yaklaşıma göre, çocuk bir id olarak dünyaya 
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gelmektedir. Bu tutku ve içgüdüler çocuğu zevk veren nesnelere ve hazza doğru yönlendirir. 
Zaman ilerledikçe birey gerçek dünyanın realiteleriyle karşılaşır ve ego ortaya çıkar. En son 
ise doğru ve yanlış konularına toplum tarafından yönlendirilen bir süperego duygusu gelişir 
(Muckenhoupt, 1997). İnsan erken çocukluk dönemlerinde daha çok id’in istekleri 
doğrultusunda hareket ederken, yaş ilerledikçe toplumsal değerlere doğru yönlenmektedir.  

      Çocukta ahlaki gelişimin ilk aşaması, vicdan duygusunun uyanmasıyla gerçekleşir. Bu 
nedenle ahlaki gelişim kavramı, bireyin davranışlarını kontrol eden içsel süreçlerin elde 
edilmesiyle hız kazanır (Hökelekli, 1998).

 
Ahlaki gelişimde bir diğer önemli husus ahlaki 

davranışın değerlendirilmesidir. Ahlaki davranışın ortaya konmasının yanı sıra 
değerlendirilmesi de bireyin zihin gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla bireyin yaşının 
ilerlemesi ve hayat tecrübesinin artması ve gelişmesiyle ahlaki gelişimde de değişimler 
meydana gelir (Güngör, 1995). Bu ilke belirli ahlaki değerlerin öğretimi için bireyin belli bir 
hazırbulunuşluğa sahip olması gerektiğini ifade eder.

 
Ahlak kavramını sadece süperegonun 

bir dayatması olarak görmek doğru bir tutum değildir. Çünkü ahlâk gelişimi kendi dışındaki 
bireylerin ya da sosyal hayattaki tüm değerlere sorgusuz bir biçimde edilgen bir tarzda uyma 
değil, içinde yaşanılan topluma etkin bir uyum gerçekleştirmek için değerler sistemi meydana 
getirmektir (Senemoğlu, 2005, s. 68).  

      Bu araştırmada, değerler eğitimi grup rehberliğinin üniversite öğrencilerinin ahlaki 
gelişim düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk bölümünde ahlakla 
ilgili kuramsal çerçeveye değinilmiştir. İkinci bölümde literatür taramasına yer verilmiştir. 
Üçüncü bölümde yöntem, dördüncü bölümde bulgular, son bölümde ise tartışma yer 
almaktadır. 

      KURAMSAL ÇERÇEVE 

      Ahlaki DavranıĢ 

      19.yüzyılda yaşayan filozoflardan biri olan Herbert Spencer bir kişinin ahlaklı olmasının 
yetmeyeceğini tüm alanlarda ahlaka uygun ilke ve standartların oluşturulması ve bunların aynı 
anda yürürlükte olması gerektiğini ifade eder (Aktan, 1999, s. 13). Birey ahlaki davranışı bir 
haz ya da saadet elde etmek için yapmamalıdır. Böyle bir hareket gösterişten ibaret olur. 
Ahlak, ancak bilim gibi karşılıksız yapıldığı sürece kişiliği yüceltebilir. Bu nedenle ahlaki 
görevler sadece ahlaki olduğu için yerine getirilmelidirler (Sena, 1970, s. 68). Topçu’ya 
(2005) göre ahlaki davranışın gelişimi üç safhada olmaktadır. Birinci safhada çocuk 
içgüdüleriyle getirdiği davranışların sosyal düzenle çatışanlarını feda etmesi gerçekleşir. 
Bireyde henüz bu dönemde vicdan ve ahlak duygusu gelişmemiştir. Alacağı telkinlerle ve 
terbiyelerle bu altyapı verilmelidir. İkinci evrede birey tamamen toplumun arzu ettiği amaçlar 
uğruna yaşamakta ve her davranışı toplumun beklentilerine uygun bir biçimde 
gerçekleştirmektedir. Üçüncü aşamada ise birey ahlaki amaçlarını insanlığın üstüne 
yükseltmektedir. Mevlana’nın “Ben bu dünyayı araştırdım, güzel ahlaktan değerlisini 
bulamadım” dediği ahlaki seviyeye gelmiştir. Ahlaki davranışın şu nedenlerle gereklidir. 
Öncelikle daha iyi bir dünya düzeni sağlamak için herkes sorumluluk almalıdır. İnsan hakları, 
huzur, refah ve adaletin korunması için herkes bir şekilde katkıda bulunmalıdır. Çeşitli dini ve 
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kültürel gelenekler, toplumsal özellikler bizi ahlaki olmayan insanlık dışı hareketlerle 
mücadele etmek için inisiyatif almaktan alıkoymamalıdır (Küng ve Kuschel, 1995). 

       

      Ahlak Eğitimi 

      Ahlak eğitiminde en önemli kural, ilke öğrenimidir. Dolayısıyla çocukların bilişsel 
hazırbulunuşlukları ve bilişsel yapıları dikkate alınarak, kendi seviyelerine uygun bir biçimde 
kuralları anlayabilecekleri eğitim-öğretim ortamları düzenlenmelidir (Senemoğlu, 1997). 
Çocukta ahlak eğitiminde dikkat edilmesi gereken nokta, onda herhangi bir erdem 
duygusunun süreçle ortaya çıkması değil, zamana yayılmış biçimde uygun yöntemleri 
kullanarak ve ahlaki anlamda genel temayülleri oluşturup onda bu davranışların kalıcı 
olmasının sağlanmasıdır. Bu süreçte ise en önemli kavramlardan biri disiplindir. Disiplin 
toplumsal yaşam örgütlenme tarzlarından biridir. Bireyler örgütlü yaşamın kuralları 
çiğnendiği zaman ortaya çıkabilecek zarar verici sonuçları tahmin edebilecek bir içsel sürece 
sahip olmak zorundadır. Bu içsel sürece sahip olmada kritik yaşlar okul öncesi dönemdir. 
Diğer dönemlerde de ahlaki gelişim meydana gelmektedir. Ancak çocuklukta kazanılan 
erdemlerin kalıcılığı daha fazladır. Çocuk bir kez alışkanlık edindiğinde bu alışkanlıklara 
yetişkinlerden daha fazla sadık kalmaktadır (Durkheim, 1934). 

      Çocuğa ahlaki davranıĢ kazandırma 

      Çocukta ahlaki davranışların kalıcı olması için dikkat edilmesi gereken temel noktalar 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki taklittir. Çocuk doğal olarak taklit etmeye eğilimlidir. Bir 
davranışı gözlediğinde onu başka bir zaman aynı şekilde tekrarlamaya çalışmaktadır. 
Dolayısıyla çocuğun çevresinde bulunan ebeveynler, akrabalar ve öğretmenlerin ahlaki 
davranışın öğrenimi için rol model olması adeta doğru davranış için kılavuz olması 
gerekmektedir. Bir diğer nokta ise ahlaki eğitimde disiplindir. Eğitimcinin tutarlı, kesin ve 
kararlı bir tutum içinde olması gerekmektedir. Çocuk ailesi ve öğretmenlerini rol model 
alması için onların entelektüel anlamda üstünlüklerini fark etmelidir. Ancak bundan sonra 
onların talimatlarını dikkate alır ve bunları davranış haline dönüştürür (Durkheim, 1934, s. 
169). Buradan hareketle eğitimcilerin kendi özel hayatlarında da ahlaki, etik davranışlara 
uygun hareket etmeleri, sadece sözle değil uygulamada da etik davranışlar sergilemesi 
gerekmektedir. Ahlak eğitimi matematik eğitimi ya da kimya eğitimi gibi sadece bilişsel bir 
eğitim öğretim süreciyle açıklanamaz. Eğitimcinin örnek olması gerekmektedir. Örneğin 
saygı eğitimi veren bir öğretmen başka bir gün bir öğrencisiyle alay ettiğinde, söylediğiyle 
yaptığı arasında bir tutarsızlık ortaya çıkar ve öğrenciler söylenenden ziyade davranışlara 
odaklanırlar. Ahlaki gelişimde okul disiplini önemli bir görev yapar. Okul disiplinin amacı 
sadece dersin sükûnetle yürütülmesini değil aynı zamanda sınıfta bir ahlak anlayışının temsil 
edilmesidir (Durkheim, 1934, s. 177). Kohlberg, ahlaki davranışın olması için bilişsel bir 
yeterliliğin olması gerektiğini ifade eder. Ahlaki davranış için en temel faktör kişinin, ilkeli 
yargılamalarda bulunması, ilkeli kararlar alması ve en sonunda ilkeli davranmasıdır. 
Kohlberg'e göre ahlak kavramı hak, haksızlık, doğru davranış yanlış davranış ve iyi kötü 
konularında bilinçli bir yargıda bulunmadır. Aynı zamanda ahlak bu eksende karar verme ve 
verdiği bu kararlar doğrultusunda bir davranışı sergilemeyi ifade eder (Çiftçi, 2003). 
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      Ahlak GeliĢimi Kuramları 

      Bireylerde ahlaki gelişimin nasıl gerçekleştiği konusu birçok bilim adamının dikkatini 
çekmiştir. Ahlaki gelişim kuramlarından üç tanesini inceliyoruz. 

      John Dewey’in Ahlâk GeliĢimi Kuramı    

      Gelenek Öncesi Düzey: Bireylerin doğuştan getirdiği biyolojik dürtüler ve zamanla 
kazandığı sosyal dürtüler ile güdülenmiş, pekiştirilmiş ahlâkî davranışlar bu dönemde 
meydana gelmektedir (Arı, 2003, s. 96). 

      Geleneksel Düzey: Bu evrede birey içinde olduğu grubun değerlerini kabul etmektedir. İlk 
evredeki biyolojik dürtülerden sıyrılıp ait olduğu grubun değer ve normlarına uygun bir 
biçimde hareket etmektedir (Arı, 2003, s. 96). 

      Özerk Düzey: Bu evre salt bir grubun normları ya da yönlendirmelerinin değil bireyin 
kendi felsefesi ve yorumlarının önem kazandığı evredir. Birey bu dönemde davranışlarını akıl 
yürüterek gerçekleştirir. Birey içinde yaşadığı toplumsal yapıyı eleştirerek benimsemektedir 
(Arı, 2003, s. 96).  

      Jean Piaget’in Ahlâk GeliĢimi Kuramı    

      Dışa Bağlı Dönem (0-10): Bu dönemde bireyin ahlâkî değerlendirmeleri kendi dışındaki 
insanlara bağlıdır. Çocuklar yaşadıkları olay ve durumları soyut anlamlarına bakmadan somut 
neticelerine göre değerlendirdiklerinden dolayı ahlâkî anlamda gerçekçidirler. Mesela, bir 
çocuk iyi niyetli biri olsa ancak çok bardak kırsa, bilerek o çocuktan daha az bardak kıran bir 
çocuktan çok daha fazla suçludur. Çünkü burada soyut kavramlar yani niyet önemli olmayıp 
kırılan nesnenin sayısı önemlidir (Gölcük, 2010).  

      Özerk Dönem (11-Üstü): Bu yaştan itibaren bireyler kendileri isterse, kuralların bir 
şekilde değişeceğini kabul ederler. Örneğin çocuklar kurallardan çok neden çiğnendiğine göre 
karar verirler (Can, 2005, s. 130).  

      Kohlberg’in Ahlaki GeliĢim Kuramı  

      1.Evre: Ceza-İtaat Evresi: Bu evrede çocuk, davranışlarının doğru ya da yanlış olup 
olmadığına, davranışlarının fiziksel neticelerine göre karar verir. Eğer bir davranışın sonunda 
birey cezalandırılmışsa o davranış yanlış, eğer o davranışın sonunda cezalandırılmamışsa o 
davranış doğrudur. Birey için az zarar veren bir sonuç, çok zarar veren bir sonuçtan daha 
iyidir. İki vazoyu yere düşüren, bir vazoyu yere düşürene göre daha kötü bir davranış 
yapmıştır (Karakavak Çırak, 2006, s. 32).  

      2.Evre: Çıkarcı Amaçlar Evresi: Bu evrede birey, kendi çıkarlarını her şeyin önüne 
koyarak, kendi önceliklerini ve ilgilerini tatmin eder. İnsanlar arası ilişkilerde çıkar temelli bir 
alışveriş söz konusudur. Bu evrede kişideki belirgin düşünce salt eşitlik anlayışı olduğu için, 
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eşit paylaşım bireyin ahlaki anlayışının temelini meydana getirmektedir (Temel, 1991).  

      3.Evre: İyi Çocuk Eğilimi: Birey bu dönemde ahlaki yargılarında temel olarak, toplumun 
kabulünü alır. Kendisinden beklenen davranışı sergilemek ve kurallara uymak, kurallara bağlı 
olmak iyi birey olma önem kazanmaktadır (Aydın, 2003). 

      4.Evre: Kanun ve Düzen Evresi: Bu dönemde birey toplumun beklentisi olan görev ve 
sorumlulukları kabul eder. Toplumun sahip olduğu hakları korumayı amaçlar. Bu dönemde 
doğru davranış içinde bulunduğu toplumun mutluluğu doğrultusunda hareket etmektir. Birey 
başkalarının isteklerine, beklentilerine saygı duyduğu, bağlı bulunduğu grubun veya toplumun 
normlarına katkıda bulunduğu ölçüde doğru davranmıştır (Kulaksızoğlu, 2011, s. 102). 

      5.Evre: Sosyal kontrat evresi: Bu dönemde birey yasaların gerekliliğine inanır, toplumsal 
düzeni devam ettirmeye, korumaya ve kişisel hak ve özgürlüklere önem verir ve tüm bunların 
yaşamın güvencesi için önemli olduğuna inanır. Kanunlar, kurallar ve değerler topluma göre 
değişebilir ve tüm bunlar çoğunluk üzerinde uzlaşmaya vardığı için vardır. Asıl önemli olan, 
kişinin mutluluk ve refahıdır (Akbaba, 2008, s. 131).  

      6.Evre: Evrensel Ahlâk İlkeleri: Buraya erişen birey doğru davranışlar ve mantıki 
tutarlılıklar için evrensel olmanın ve tecanüs ifade eden prensiplerin önemine inanır. Adaletli 
olmak, insan haklarına önem vermek, karşılıklı ve eşitlikçi bir tavır içinde olmak, insanlara 
koşulsuz saygı göstermek gibi konular bu evrenin temelini teşkil eder (Güngör, 1995, s. 53-
55).  

      Değerler Eğitimi 

      Değerler, bireylerin ve toplumların sağlıklı biçimde ortak bir temelde buluşmasında çok 
büyük bir rol oynamaktadır. Ortak değerler etrafında birleşen toplum, böylelikle birlikte 
yaşama fırsatını elde eder (Dilmaç ve Bircan, 2015). Kuşkusuz bireylerin ahlaki gelişimleri 
için önemli kavramlardan biri değerler eğitimidir. Değerlerin bireyin yaşamına yaptığı 
katkılar yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Değerler eğitimi alan ergenlerin öz düzenleme 
becerilerinin arttığı, bilişsel stratejilerinin geliştiği ve içsel değerlerinin arttığı ve bireylerin 
sınav kaygısının azaldığı sonucuna varılmıştır (Ergün, 2013). Değerler ahlaki gelişim için 
sosyal denetim mekanizmalarıdır. Kişinin hayatında hemen her olay değerlerin ışığında 
algılanır ve hayatın anlamı bu perspektifte öğrenilir (Güven, 1999, s. 163-164). Toplumsal 
hayatın niteliğin artması için temel insani değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirilmelidir. Bu 
nedenle aile, toplum ve okul bu konuda sorumluluk almalıdırlar. Bu nedenle okulların en 
temel iki amacı, hem akademik açıdan başarılı bireyler hem de temel değerleri içselleştirmiş 
bireyler yetiştirmektir (Ekşi, 2003, s. 79).  
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Tablo 1. Değerler (Güven, 2014).   

DEĞERLER ALT BAġLIKLAR 
Sevgi İnsan, Hayvan, Doğa, Yaşam Sevgisi 
Saygı Büyüklere, Başkalarına, Farklılıklara 

Hoşgörü Merhamet, Tevazu, Öfke Kontrolü, Empati 
Yardımlaşma Dayanışma İyilik, Cömertlik, Arkadaşlık, Dayanışma 

Sorumluluk Topluma, Ülkeye, Doğaya, Tutumluluk, Vefakârlık 
Dürüstlük Doğruluk, Adil Olma 

Barış Kendiyle, İnsanlarla, Dünyayla 
Ulusal Değerler Milli, Bağımsızlık, Atatürkçülük 

Özgüven Girişimcilik, Cesaret, Hakkını Savunma 
      

Eğitimciler değerler eğitimi sürecinde model ve yol gösterici olmalıdırlar. Sınıflarda ahlâkî 
bilinç oluşturmaları gerekmektedir. Disiplin yöntemlerini yapılandırırken ahlaki temelli bir 
yaklaşım sergilemelidirler. Sınıf atmosferini oluştururken demokratik bir tutum içinde 
olmaları öğrenme yöntemlerini yapılandırırken yardımlaşma, dayanışma, sevgi gibi 
kavramların edinimi için işbirlikçi yöntemleri kullanmaları gerekmektedir (Ekşi, 2015). 
Hökelekli (2011) değerler eğitimi sürecinde dikkat edilmesi gereken ilkeleri şöyle 
sıralamıştır: Değerler eğitiminin ders dışı bir faaliyet olarak düşünülmemesi, bütün ders 
programlarının içinde bireyin edinmesi gereken değer türlerinin kazanımı için yeterli bir 
müfredat hazırlanması gerekmektedir. Sınıftaki günlük olaylar kadar, okulun diğer 
katmanlarında kantin, spor salonu gibi okulun her alanında insani değerlerin vurgulanması ve 
yaşanması gerekir. Değerler eğitiminde bir diğer önemli nokta yaşam boyu eğitim ilkesidir. 
Hayatın erken dönemlerinden itibaren üniversiteye kadar birey okul hayatının her döneminde 
temel değerleri öğrenecek ve bunları davranış haline dönüştürecek bir sürecin içinde 
olmalıdır. Değerler eğitiminde diğer bir önemli nokta akademik öğrenmenin mi yoksa ahlaki 
davranışların mı önemli olduğu sorusudur (Hökelekli, 2010). Bireyde öncelikle ahlaki 
standartlar yükseltilmeli akademik başarı onu takip etmelidir. Değerler eğitiminde sadece 
konferanslar paneller yapmak bilgi düzeyinde bu davranışların gösterilmesi yetersizdir. 
Önemli olan yaparak yaşayarak öğrenmedir. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, ahlak ve değer 
eğitimi alanında da en etkili yöntem budur. Değerler eğitiminde önemli konulardan biri ahlaki 
cesaret kavramıdır. Birey farklı yaşam tarzlarına karşı tahammül anlayışı içinde olmalıdır. Bir 
toplumda değerlerin korunması toplumsal yapının devamı açısından önemlidir. Bu değerlerin 
sarsılması ya da yıpranması, sosyal yapının bireylerinin sağlıklı gelişimden yoksun olmasına 
neden olur. Ne için, hangi gayeyle yaşadığını bilmeyen ve yaşamının anlamını 
bulamayanlarda huzursuzluk, kaygı ve anlam boşluğu oluşur. Bu durumda birey kendine ve 
doğaya yabancılaşır. Hayatı donuklaşır ve otomatikleşir. Değerlerin aşınması, çok önemli 
problemleri beraberinde getirir. Ailenin mahremiyeti ve kutsallığı zedelenir. Namus ve iffet 
kavramları güç kaybeder. Genel olarak bir bencillik ve sadece kişisel çıkarlarını düşünen 
bireyler oluşur. Maddiyat önem kazanır, her yol mubah kabul edilmeye başlanır. Toplumda 
yolsuzluk, adam kayırma, sahtekârlık gibi davranışlar suç olmaktan çıkar, bu tarz davranışlar 
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beceriklilik ve isbilirlilik şeklinde ifade edilmeye başlanır. Böyle toplumlarda temel 
kurumlara güven azalır. Bireyler birbirlerine güvenmez, toplumun genelinde güvensizlik 
duygusu gelişir. (Hökelekli, 2010) 

      Değerler Öğretiminde Kullanılacak Yöntemler 

      Değerler eğitiminde kullanılan yöntemlere bakıldığında genel olarak öğretmen asistanlığı 
programı, bireylerin birbirlerini teşvik etmeleri amacıyla akran danışmanlığı programları, 
bireylerin empati, yardımseverlik gibi değerleri kazanmaları için toplumsal hizmet 
programları ve genel anlamda ahlak eğitimi çalışmaları ön plandadır. Bu tür programlarla, 
bireylere duyarlı olmayı, insanlara önyargısız yaklaşmayı, demokrasiyi, hoşgörüyü, insanlara 
yardım etmeyi, tüm canlılara sevgiyi ve herkese saygıyı, kişilerarası problemlerde yaşanan 
sorunları iletişim yoluyla çözecek ortamlar oluşturulmaya çalışılır (Aydın, 2010). Değerler 
eğitiminde yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkisi unutulmamalıdır. Bu nedenle öğrencilerin 
drama yöntemleriyle değerleri özümsemeleri amaçlanmaktadır. Örnek olay incelemesi, 
değerlerle ilgili dramatizasyon yöntemleri ve eğitsel oyunlar kullanarak değerler eğitimi 
süreçleri gerçekleştirilebilir (Aydın, 2010). 

      Değerler 

      Dürüstlük: Değerler eğitiminde önemli konulardan bir tanesi dürüstlüktür. Dürüstlük 
bireyin özsaygısı için önemli bir erdemdir. Dürüstlük eğitimi verirken bireyin hataları 
karşısında çok tepkili olmamak gerekir. Bu şekilde davranmak çocuğun yalana başvurmasını 
engeller. Diğer önemli nokta bireyin eleştirilmemesidir. Çocuklara sık sık kendilerine 
güvenildiği mesajı verilmelidir (Ertan, 2003).  

      Barış: Barış değerinin kazandırılması için öncelikle bireyde empati becerisinin 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle öğrenciler birbirlerinin duygularını ve bakış açılarını 
anlayarak, özgeci davranışlar ve ahlaki davranışlar sergileyecekler, sonuçta saldırganlık ve 
antisosyal davranışları terk edeceklerdir (Feshbach ve Feshbach, 2009). Toplumda böyle bir 
davranış biçiminin egemen olabilmesi için öncelikle barış kültürünün geliştirilmesi ön plana 
çıkmaktadır. Eğitim programlarında, barışçıl bir biçimde çatışma çözümü, kişilerarası 
problemlerde diyalog ve anlaşmazlıklarda uzlaşmacılık gibi ögeler yer almalıdır. Özellikle 
kadın figürünün güçlenmesi, özel gereksinimi olan gruplar için toplumsal sorumluluk 
projeleri geliştirilmeli aynı zamanda sosyal adaletin sağlanarak bireyler arası eşitsizliği 
azaltmak barış eğitimi için önemli gereklilikler arasındadır. Bu kapsamda bireylerin 
demokratik katılımını sağlamak, içinde bulunulan toplumda, karşılıklı anlayış, problemlere 
tolerans ve bireylerarası dayanışmanın artırılması önem kazanmaktadır (UNESCO, 2005). 
Barış eğitimi çok erken yaşlarda verilmelidir. Örneğin Labbe ve Puech, savaş ve barış 
kavramlarını çocuklara basitleştirerek öğretmiştir. Barışı bir çiftçinin tarlasına 
benzetmişlerdir. Şayet çiftçi tarlasını ekip biçmezse tarla çölleşir. Dolayısıyla insanlar da 
bulundukları dünyadaki barış için herhangi bir emek harcamazlarsa barış yok olur, şiddet ve 
çatışma buradan kaynaklanır (Labbe ve Puech, 2005). Barış, kendi kendine oluşan bir kavram 
değildir. Çok erken yaşlarda barış eğitimi için önlemler alınmalıdır. Örneğin, aileler 
çocuklarının nazik ve kibar olmasını isterler. Bu davranışı kazanmak kolay değildir. Barış için 
de aynı koşullar geçerlidir. Toplumsal kurallara uymak, toplumdaki yasalara uygun hareket 
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etmek, kendinde bulunan doğal gücü denetlemeyi öğrenmek gerekir. Tüm bunları disipline 
etmek zor olabilir (Labbe ve Puech, 2005). Barış eğitiminde temel noktalardan biri 
uyuşmazlığın hayatın doğal bir süreci olduğudur. Ancak şiddet öyle değildir. İkisi arasındaki 
fark, uyuşmazlığın çözülmesi için metot olarak şiddetin kullanılıp kullanılmamasıdır. 
Dolayısıyla erken dönemlerden itibaren çocuklara uyuşmazlığın doğal olduğu vurgulanmalı 
ancak bunun çözümü için uygun yöntemler öğretilmelidir (Besseling, Coulardeau, Schweitzer 
ve Villanueva, 2014). Değerler eğitimi çalışmalarında önemli kavramlardan biri grup 
çalışmalarıdır. Demokratik öğrenme ortamları bireylerin eşitliğini, güven duygusunu inşa 
eder, katılımı destekler, ait olma duygusunu güçlendirir, bireysel sorumluluğu artırır, 
bireylerin eleştirel düşünme biçimlerini kullanmalarını teşvik eder (Yılmaz, 2011). Eğitim 
sürecinde kurulacak olan barış kültürü sayesinde, kişiler arası bağlar güçlenir, toplumsal 
yakınlık artar ve özgürlük gereksinimleri karşılanır. Barış kültürü tüm kişiliklerin, bakış 
açılarının, tutumların, hayata ilişkin değerlerin, inançların ortak bir paydası, bir mozaiği 
olarak belirtilir. İnsanların birbirleriyle ve doğayla ahengi, farklı düşüncelere hoşgörüyle 
yaklaşmaya neden olur (Erkman, 2012). 

      Çevre: Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil. Dolayısıyla insan ırkının hem sağlığını 
korumak hem de ilerde türlerin devamını gerçekleştirmek için bir dizi önlemler almamız 
gerekiyor (Çelikbaş, Yalçınkaya ve Banoğlu, 2013). Burada en temel önlemlerden biri hiç 
kuşkusuz çocuklara verilecek doğa eğitimidir. Çocuklar çok erken yaşlarda doğanın ilişki 
düzenini kavramalı, doğadaki çeşitliliği fark etmeli, dünyadaki ekolojik döngüleri 
anlayabilmeli, canlılar arası beslenme zincirinin işleyişini fark edebilmeli, birçok türün bir 
arada nasıl yaşadığını kavramalıdır. Bütünsel bir bakış açısını kazanmalı ve böylelikle 
insanın, doğadaki bütünlüğünü ve bireylerin bu bütünlük içindeki konumunu kavramalıdır 
(Devall, 1994). Çocuklara verilecek çevre eğitimi, öncelikle çevrenin korunması için bireyde 
temel tutumların oluşmasıdır. Bireyin değer yargılarının, çevreyle ilgili bilgi ve becerilerin 
artırılması ve çevre dostu tutum ve davranışlar göstermesi önem kazanmaktadır. Hiç kuşkusuz 
çevre eğitimi ne kadar erken olursa bireydeki davranışların kalıcılığı da o kadar fazla 
olacaktır. Çünkü okul öncesi dönemde ve okul yıllarında bireyde oluşan ilgiler ve tutumlar 
ilerde çevreyle ilgili karşılaşabileceği problemler için sergileyeceği istendik davranışların esas 
kısmını oluşturur. Bunun için bilhassa doğayla, canlılarla, çevreyle, ekolojimizle ilgili olan 
durumlarda empatinin gelişmesi önemlidir. Öncelikle bireyde doğa sevginin oluşması 
önemlidir. Birey çevrenin korunması için evvela çevre dostu davranışlar sergilemelidir (Erten, 
2004). 

      Demokrasi: Vatandaşlık eğitiminin amacı bir demokrasi sistemi içinde bireyin toplum 
hayatına karşı sorumlu bir bakış açısı geliştirmesi ve etkin şekilde bu hayata katılabilmesi için 
gerekli bir takım bilgi, beceri tutum ve davranışları kazandırmaktır. Bu eğitimi alan bir birey 
demokrasinin prensiplerini edinmiş ve demokrasinin işleniş biçimi hakkında bilgiye ve 
düşünceye sahiptir. Bu eğitimi almış bir birey gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarına 
katılım sağlarlar. Kamu yararına bir takım amaçları yerine getirebilmek için adeta politik 

biçimde hareket ederler. Kamu yararı, toplumsal kalkınma gibi konularda ahlaki erdemlere 
ve toplumsal erdemlere sahiptirler (Patrick, 2003, s. 1).  
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      Hoşgörü: Hoşgörü eğitimi için en önemli noktalardan biri yetişkinlerin tutum ve 
davranışlarıyla örnek olmasıdır. Çocuklara hoşgörü kavramını, hoş görmenin nasıl olduğunu, 
hangi davranışların hoş görüleceğini hangilerinin hoş görülmeyeceğini anlatmak 
gerekmektedir. Çocuklara adil davranışı, karşısındakine saygı göstermeyi, kendisi ve 
başkasının hakkına nasıl sahip çıkacağı öğretilmelidir. Çevrede olup bitene karşı bireylerde 
duyarlılık uyandırılmalıdır. Bu duyarlığın oluşturulmadığı durumlarda olan bitene karşı adeta 
duyarsız ve tepkisiz bireyler yetişiyor. Çocukların yanında başka insanları eleştirmekten 
özellikle kaçınmalıyız. Örneğin, müzik, edebiyat, sanat, spor gibi etkinlikleri hoşgörü 
eğitiminde kullanabiliriz (Ertan, 2003). Okullarda hoşgörü eğitiminde bazı dikkat edilmesi 
gereken noktalar bulunmaktadır. Bunların ilki dildir. Öğrencilerin birbirlerine ırkları ve etnik 
kökenleriyle ilgili küçük düşürücü sözler kullanmamalıdır. Çocukların arkadaşlarının bazı 
kişisel özellikleriyle dalga geçmesi, ailesini aşağılaması hoşgörüsüzlüğe neden olmaktadır. 
Yine hoşgörüsüzlüğe neden olan bir diğer tutum öğrencilerin ırksal anlamda, etnik 
kökeninden dolayı ya da kişisel niteliklerinden dolayı yetenekleri veya değerleri konusunda 
eksikliklerinin olduğunu varsaymadır (Kaymakcan, 2007). 

      Kanaatkârlık: Gözü gönlü tok olma anlamına gelmektedir. Kanaatkâr olan birey elinde 
bulunanla yetinir, kayıtsız şartsız ve kontrolsüz bir şekilde mal arzusuna kapılmaz ve dünya 
tutkusuna sahip olmaz. Doyumsuzluk duygularını kontrol altına almıştır. Kanaatkâr birey 
elinde olan nimetlere şükreder. Kanaatkârlık ahlâkî bir meziyet ve aynı zamanda insanî bir 
erdemdir. Bu eğitim bireye çok erken yaşlarda verilmelidir. Çocuk, kanaat değerini edinirse 
israfçı, savurgan, elindekiyle yetinmeyen, doyumsuz ve sabırsız olamaz (Yılmaz, 2010). 

      YÖNTEM 
 
      Araştırma, yöntem olarak deneysel bir çalışmadır. Öğrenciler deney ve kontrol grubu 
olarak iki gruba ayrılmıştır. Çalışmamızda ön test-son test kontrol gruplu bir deneysel desen 
kullanılmıştır. 
 
      AraĢtırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 
 
      Araştırma Gaziantep’te üniversite öğrenimi gören 24 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrencilerin 
“Profesyoneller İçin Ahlaki Gelişim Ölçeği”ni içtenlikle cevapladıkları varsayılmıştır. 
 
      ĠĢlem 
 
      Üniversitede çeşitli fakültelerde öğrenim gören 137 öğrenciye “Profesyoneller İçin Ahlaki 
Gelişim Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek skorlarına göre standart sapmaları ve aritmetik 
ortalamaları benzeşik 24 öğrenci (12 deney grubu, 12 kontrol grubu) seçilmiştir.  Grup 
rehberliği etkinlikleri 6 hafta, her bir oturum 60 dk. sürmüştür.  Grup rehberliği çalışmaları 
bittikten sonra deney ve kontrol grubundaki öğrencilere “Profesyoneller İçin Ahlaki Gelişim 
Ölçeği” bir kez daha uygulanmıştır. Öğrenci sayısı 30'dan az olduğu için non-parametrik 
istatistiksel analiz yöntemleri tercih edilmiştir. Öğrencilerin deneysel çalışmadan önce 
birbirine benzeşik olup olmadığını test etmek için Mann-Whitney U Testi yapılmıştır ve iki 
grubun birbirine benzeşik olduğu ortaya konmuştur. Daha sonra deney ve kontrol grubunun 
son test sonuçlarının birbirinden farklı olup olmadığını test etmek için Mann-Whitney U Testi 
yapılmıştır ve iki grubun son test sonuçlarının birbirinden anlamlı bir biçimde farklı olduğu 
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ortaya konmuştur. En son ise deney grubunun ön test ve son test skorları arasında anlamlı bir 
farkın olup olmadığını test etmek için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi 
uygulanmıştır ve deney grubun ön test ve son test skorları arasında anlamlı bir farklılık ortaya 
konmuştur. Çalışmamızda anlamlılık değeri olarak p<0.05 alınmıştır. Çalışmanın bitiminde 
deney grubuna uygulanan grup rehberliği etkinlikleri kontrol grubuna da uygulanmıştır. 
 
      Oturumlar 
 
      Birinci Oturum: Tanışma gerçekleşmiş ve grubun toplanma amacı belirtilmiştir. Ahlak 
kavramı üzerinde durulmuştur. Ahlakın kişinin yaşamı için ne kadar önemli olduğu ortaya 
konmuştur. Bireylerde ahlaki gelişim için değerlerin etkisi ortaya konmuştur. İlk değer olan 
dürüstlük değeri üzerinde durulmuş, dürüstlükle ilgili meşhurların sözlerine yer verilmiş, 
bireylerden dürüstlük ile ilgili anılarını anlatmaları istenmiş ve dürüstlük değeri ile ilgili 
olarak ne düşündüklerini ifade etmeleri için geri bildirim vermeleri istenmiştir. 
      İkinci Oturum: İlk oturumun bir özeti yapılmıştır. Ardından barış değerine geçilmiştir. 
Bireylerin günlük hayatta kişiler arası ilişkilerde barışın önemine değinilmiş, barışla ilgili 
olarak videolar izletilmiş, barışın bireyin ve toplumun hayatındaki önemiyle ilgili olarak 
öğrencilerden geribildirim alınmıştır. 
      Üçüncü Oturum: İlk oturumun bir özeti yapılmıştır. Çevre değerine geçilmiştir. Doğal 
kaynakların sınırlı oluşu ve birey-çevre ilişkisine değinilmiştir. Bireylere çevrenin ve doğanın 
korunması, kaynakların israf edilmemesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. 
      Dördüncü Oturum: İlk oturumun bir özeti yapılmıştır. Demokrasi değerine geçilmiştir. 
Bireysel ve toplumsal hayatta bireylerin demokratik tutum ve davranış göstermelerinin 
gerekliliğine değinilmiştir. Demokrasinin önemiyle ilgili olarak ünlülerin sözlerine değinilmiş 
ve demokratik yaşam biçiminin önemi vurgulanmıştır. 
      Beşinci Oturum: İlk oturumun bir özeti yapılmıştır. Hoşgörü değerine geçilmiştir. 
Başkalarının hakları ve saygı üzerinde durulmuştur. Bireylere hoşgörü göstermenin 
farklılıklara saygının önce empatik kazanımlarla mümkün olduğu üzerinde durulmuş, 
öğrencilere hoşgörüyle ilgili videolar izletilmiştir. 
      Altıncı Oturum: İlk oturumun bir özeti yapılmıştır. Kanaatkârlık değeri üzerinde 
durulmuştur. Tüketim çılgınlığı üzerinde durulmuş, israfın bireydeki ve toplumsal hayattaki 
etkileri üzerinde durulmuştur. Tüm oturumlar özetlendikten sonra son testler yapılmıştır. 
 
      Veri Toplama Araçları 
 
      Araştırmada öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerini ortaya koymak için “Profesyoneller 
için Ahlaki Gelişim Ölçeği” uygulanmış ve diğer özelliklerini saptamak için 
Sosyodemografik Bilgi Formu uygulanmıştır. 
 
      Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği 
      Ölçek, Skisland ve arkadaşları tarafından 2011’de Norveç’te geliştirilmiştir. Ölçek 
toplamda 3 faktörden oluşmaktadır. Birinci faktör gelenek öncesi düzey (6,10), ikinci faktör 
geleneksel düzey (1,3,5,7), üçüncü faktör gelenek sonrası düzeydir (2,4,8,9,11,12) (Öztik ve 
Çoban, 2016). Ölçekte toplam 12 madde bulunmaktadır. 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 
alınacak en az puan 12, en yüksek puan 60’dır. Puanların yüksek olması yüksek ahlaki 
gelişim düzeyini ifade etmektedir. Türkçe’ye uyarlaması Öztik ve Çoban (2016) tarafından 
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yapılmıştır. Türkçe versiyonunda ölçek iki faktörlü çıkmıştır. Türkçe versiyonu için cronbach 
alpha değeri 0.821 bulunmuştur (Öztik ve Çoban, 2016). 
 
 
 

      BULGULAR 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön test ve Son Testten Aldıkları Puanların 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Deney Kontrol 

 N X  Ss N X  Ss 

Ön test 12 33.66 8.96 12         33.83 6.01 
Son test 12 45 8.97 12         34.66 5.88 

 
      Tablo 2’de öğrencilerin deneysel çalışma öncesindeki ön test ölçek puanları ve deneysel 
çalışma sonrasındaki son test ölçek puanları yer almaktadır. Deney grubunda bulunan 
öğrencilerin ön test puan ortalamaları 33.66, standart sapmaları 8.96; kontrol grubundaki 
öğrencilerin ön test puan ortalamaları 33.83, standart sapmaları 6.01’dir. Yapılan deneysel 
çalışma sonrasında deney grubundaki öğrencilerin son test puan ortalamaları 45, standart 
sapmaları 8.97 bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin son test puan ortalaması 34.66, 
standart sapmaları 5.88 bulunmuştur. 
 
Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubu Ön Test Sonuçları için Yapılan Mann-Whitney U Testi 
Sonuçları 
 

 Grup X  Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı U Z p 

Ön Test 
Deney 12 11.58 139 

61 -0.637 0.524 
Kontrol 12 13.42 161 

(*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001) 
 
      Tablo 3'te deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test skorlarının benzeşik olup 
olmadığını test etmek üzere yapılan Mann-Whitney U Testi sonuçları yer almaktadır. 
Sonuçlara göre deney grubundaki öğrencilerle (Sıra Ort.=11.58), kontrol grubundaki 
öğrenciler arasında (Sıra Ort.=13.42) “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği”nde elde 
ettikleri puanlar bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır (U=61, p=0.524>0.05). 
Dolayısıyla deney ve kontrol grupları benzeşiktir. Bu sonuçlar iki grubun son test skorlarının 
karşılaştırılması için gerekli koşulların sağlandığını ortaya koymaktadır. 
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubu Son Test Sonuçları için Yapılan Mann-Whitney U Testi 
Sonuçları 
 

 Grup X  Sıra Ortalaması Sıralar Toplamı U Z p 

Son Test 
Deney 12 16.38 196.50 

25.50 -2.692 0.007** 
Kontrol 12 8.63 103.50 

(*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001) 

      Tablo 4’te deney ve kontrol gruplarının “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği”nde 
elde ettikleri son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için yapılan 
Mann-Whitney U Testinin sonuçları yer almaktadır. Sonuçlara göre deney grubundaki 
öğrencilerle (Sıra Ort.=16.38), kontrol grubundaki öğrenciler arasında (Sıra Ort.=8.63) 
“Profesyoneller için Ahlaki Gelişim Ölçeği”nde elde ettikleri puanlar açısından anlamlı bir 
fark bulunmuştur (U=22.50, p=0.007<0.05). Dolayısıyla anlamlı farklılığın ortaya çıkması 
yapılan deneysel çalışmanın öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir biçimde 
artırdığını ortaya koymaktadır. 

Tablo 5. Deney Grubu Ön Test ve Son Test Sonuçları için Yapılan Wilcoxon Eşleştirilmiş 
İki Örneklem Testi Sonuçları 
 

Profesyoneller 
Ġçin Ahlaki 

GeliĢim Ölçeği 
Ön test-Son test 

  N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p 

Negatif Sıra 1 1 1 

-2.982 0.003** 
Pozitif Sıra 11 7 77 

Eşit 0 
 

  

Toplam 12     

(*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001) 

      Tablo 5’te deney grubundaki öğrencilerin “Profesyoneller için Ahlaki Gelişim 
Ölçeği”nden elde ettikleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığını test etmek amacıyla yapılan Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi sonucu yer 
almaktadır. Analiz sonucuna göre deney grubunda bulunan öğrencilerin ön test ve son test 
skorları anlamlı bir biçimde farklıdır. (Z:-2.982, p=0.003<0.05). Yapılan deneysel çalışma 
öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir biçimde artırmaktadır. Deney grubundaki 
öğrencilerin ön test skor ortalaması 33.66 iken son test skor ortalaması 45’e çıkmıştır.   
 
      TARTIġMA 

      Araştırmamızın sonuçları değerler eğitimi odaklı grup rehberliği çalışmasının üniversite 
öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir biçimde artırdığını ortaya koymaktadır.      
Sağkal, Türnüklü ve Totan’ın (2012) araştırmasında, barış eğitimi programının ilköğretim 
öğrencilerinin empati seviyeleri üzerindeki etkisi incelenmiş, deney grubunda yer alan 
öğrencilerle yapılan barış eğitimi çalışmasının öğrencilerin empati düzeylerini artırdığını 
ortaya koymuştur. Bizim araştırmamızda da değerler eğitimi grup rehberliği, üniversite 
öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeylerini anlamlı bir biçimde artırmıştır. Keskinoğlu (2008) 
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araştırmasında, insani değerler eğitimi verilen beşinci sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk 
seviyelerinin yükseldiğini ve bu öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin azaldığını ortaya 
koymuştur. Dilmaç’ın (2007) fen lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmasında, 
deney grubundaki öğrencilerin sorumluluk, arkadaşlık, barışçılık, saygı, dürüstlük ve hoşgörü 
değerleri açısından kontrol grubundaki öğrencilerden anlamlı bir biçimde olumlu anlamda 
farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Çokdolu’nun (2013) ilköğretim ikinci kademedeki 
öğrencilerle ilgili çalışmasında, karakter eğitim programına alınan bireylerin çatışma ve 
saldırganlık seviyelerinde olumlu değişiklikler saptanmıştır. Weissberg ve Elias’ın (1990) 
ilköğretim 5 ve 8. sınıf öğrencileriyle yaptığı bir çalışmada, deney grubunda bulunan 
öğrencilerin, sorun çözme becerilerinde anlamlı bir artış ortaya konmuştur. Germaine (2001) 
araştırmasında, sekizinci sınıf öğrencilerine verilen değerler eğitimi çalışmalarının sonucunda 
bireylerin hem özsaygı düzeylerinde hem de çevresindeki bireylere gösterdikleri saygıda 
artma gözlenmiştir. Lamberta (2004)’nın çalışmasında, özgürlük değeri dikkate alındığında 
deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır. 

      Literatür taramasında da ortaya çıktığı gibi değerler eğitimiyle ilgili deneysel çalışmalar 
daha çok okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle yapılan çalışmalarla sınırlı 
gözükmektedir. Üniversite öğrencileriyle yapılan değerler eğitimi çalışmalarına 
rastlanamamıştır. Çalışmamız üniversite öğrencileriyle yapılan değerler eğitimi 
çalışmalarında öncül bir araştırma olarak ön plana çıkmaktadır. Üniversite öğreniminde büyük 
ölçüde akademik başarı ve mezun olma kaygıları ön plana çıkmaktadır. Öğrencilere değer 
kazandırma ve olumlu davranış değişikliğiyle ilgili kaygılar yükseköğretimin bir problemi 
olarak algılanmamaktadır. Oysa psikososyal açıdan incelendiğinde gelişim doğumdan ölüme 
kadar her yaş ve gelişim düzeyinde gerçekleşen bir olgudur. Psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetleri her yaş ve düzeydeki bireyin ihtiyaçları ve problemlerine cevap vermek 
zorundadır. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarında sadece bireysel psikolojik danışma 
hizmeti yeterli olmayıp, değişik konularda grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma 
programlarına yer verilmelidir. Çalışmamızda da ortaya konduğu gibi değerler eğitimi odaklı 
bir grup rehberliği çalışması üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim seviyelerini anlamlı bir 
biçimde yükseltmiştir. Üniversitelerde mediko-sosyal ve psikolojik danışma birimlerinin 
özellikle değerler eğitimi ve ahlaki gelişim konularında çalışmalar yapması önem 
kazanmaktadır. Üniversite öğrenim yılları salt akademik kaygılar içeren bir dönem olmaktan 
çıkmalı, bireyin tüm alanlarda kendini geliştireceği bir hüviyete bürünmelidir. Çalışmamızın 
yukarıda sözünü ettiğimiz faktörlere göre psikolojik danışma ve rehberlik alanına önemli bir 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ancak araştırmanın etkililiğiyle ilgili olarak karşılaştırma 
imkânı bulma ve bu tür çalışmaların niteliğini artırmak için benzer çalışmaların sayısının 
artması gerekmektedir.    
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DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN 
DEĞİŞİMİNE ETKİSİ 

 

Hasan EYÜPOĞLU* 

Özet 

İnsan, yaşadığı toplum değiştikçe değişen bir varlıktır. Değişimin kaynağı ne olursa olsun insanın karakteri 
etkilenmektedir. Yaşadığımız çağa bakacak olursak en büyük değişim teknolojik gelişmelerde yaşanmaktadır. 
Böylece insan karakterinin değişimine en büyük etkiyi teknolojik gelişmeler yapmaktadır. Bu çalışma, bireylerin 
teknolojik anlamda gerçekleşen değişimlerden karakter olarak nasıl etkilendiklerini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Değişen teknolojik imkânlar toplumsal hareket anlayışını, iletişim teknolojilerini ve dolayısıyla 
bunları kullanan insanları doğrudan etkilemektedir. Çalışmada, geleneksel medya döneminden dijital medya 
dönemine kadar bireylerin yaşadığı bazı karakteristik değişimler ele alınmıştır. Yaşanan değişimin bireye ne gibi 
özellikler kattığı, bireyin hangi özelliklerini kaybettiği ve toplumun nasıl bir değişime uğradığı araştırılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda bireylerin toplumsal etkileşime katılımında karakteristik değişimlere uğradıkları 
alanyazın taramasına dayalı olarak teorik düzeyde tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: iletişim teknolojileri, dijital medya, insan karakteri 

 

The Effect Of Communication Technologies In Digital Age On Human Character 

 

Abstract 

People, is a changing entity as society changes. Whatever the source of change, the human character is affected. 
İf we look at the age we live in, the greatest change is in technological developments. Thus technological 
developments are making the greatest impact on human character change. This study is aiming how individuals 
are affected in character by technological changes. The changing technological possibilities directly influence 
the understanding of social movement, the communication technologies and therefore the people who use them. 
İt has been researched how living changes have added characteristics to individuals, which characteristics of 
individuals have lost and how society is changing. As a result of the study, it is discussed at the theoretical level 
based on the scanning of literature that individuals undergo characteristic changes in social interaction 
participation. 

Keywords: communication technologies, digital media, human character 

 

Dijital Çağda İletişim Teknolojilerinin İnsan Karakterinin Değişimine Etkisi 

Giriş 

Dünyada toplumsal anlamda dijital bir sürece girildiğinin başlangıcı olarak 2000’li yılları 

göstermek mümkündür. Yeni iletişim teknolojilerinin ve bu teknolojileri kullanan insan 

sayısının 2000 yılı sonrası bir hayli artması toplumların medya ve haberleşme sistemlerinde 
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oluşacak değişimle dönüşüme uğrayacağının habercisi olarak görülmüştür. Son yıllarda 

dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de yeni iletişim teknolojilerinin ve toplumsal 

hareket biçimlerinin, bireyler ve toplumsal olaylarla ilişkisi ve bu olayların oluşumuna 

yaptıkları etki tartışılmaktadır. Bireylerin, değişen iletişim anlayışı ile geleneksel karakteristik 

özellikleri dijital çağa uygun bir şekilde değişime uğramıştır. İletişim imkânlarının değişime 

uğraması etkinlik davranışını farklılaştırmış, böylelikle talep ve tepkilerini ortaya koymak 

isteyen birey geleneksel yöntemlerin dışında, yeni medya temelli bazı yöntemlere yönelmiştir. 

Son 6 yıllık dönemde ülkemizde ve dünya çapında gerçekleşen toplumsal hareketlerin toplum 

yapısında meydana getirdikleri köklü değişimleri gözlemlemekteyiz. Bazı yabancı yayın 

kuruluşları, (http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-
interactive-timeline,02/02/2017; http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2013 

/10/21/ why-the-modest-harvest-of-the-arab-spring, 02/02/2017) özellikle Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’da meydana gelen toplumsal olayların sosyal medya vasıtasıyla örgütlenen bireyler 

tarafından organize edildiğini vurgularken bu halk hareketlerini ‘sosyal medya devrimi’ 

olarak adlandırdı. 

Arap Baharı adı ile bilinen Kuzey Afrika ülkelerinin halkları tarafından başlatılan siyasi ve 

ekonomik temelli devrim de sosyal medya vasıtasıyla tüm ülkelere olağan süreden çok daha 

kısa bir zamanda yayılarak büyük etki oluşturdu. Yapılan bazı çalışmalarda (Fosshagen, 2014; 

Vijay,2012’den aktaran Babacan, 2015:295) Kuzey Afrika ülkelerinde çıkan halk 

ayaklanmalarının, daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte bir kitleyi harekete 

geçirebilmesinin dijital teknolojilerle mümkün olabileceği vurgulanmıştır.  Yaşanan bu 

süreçte yapılan tüm vurguların odak noktası, yeni iletişim teknolojileri açısından bu toplumsal 

hareketlerin bir ilk niteliği taşımasıydı. Yeni medya araçları ilk kez böylesine büyük bir 

kitleyi örgütleyebilmiş ve yönetim biçimlerine karşı harekete geçirebilmişti. 

Çalışmanın odak noktası, yenilenen iletişim teknolojileri ve bu teknolojilere bağlı gelişen yeni 

medya sistemleri vasıtasıyla bireylerin sosyal medyadaki karşılıklı ilişkilerinde, toplumsal 

hareketlere katılımlarında ve yeni medya ortamlarındaki diğer davranış biçimlerinde farklı bir 

kişilik kazandıklarına dikkat çekmektir. Yeni iletişim anlayışı ile birey sosyal medya 

ortamlarında kurmuş olduğu profillerle haberleşmekte, görüşlerini paylaşmakta ve dijital 

anlamda aktivizmin mecralarında var olan iktidar biçimlerine karşı tepkisini dile 

getirmektedir. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal paylaşım ağları milyonlarca insanı 

toplayarak yeni bir kamusal alan sağlarken, muhaliflerin sesini duyurduğu yeni agoralar 

olarak değerlendirilmektedir. Yeni medyanın en önemli rolleri, değişik iletişim olanakları 

sağlaması, yeni temsiller yaratması ve muhalif politik sesleri duyurması olmaktadır.(Karagöz, 

2013:145) Çalışmada bireylerin karakter değişimlerine etki eden üç farklı konu ele alınmıştır. 

Bunlar; iletişim teknolojilerinin gelişimi, toplumsal hareket anlayışının değişimi ve teknolojik 

determinizmdir. 

İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Hareket İçerisindeki Bireyle İlişkisi ve Medya 

Kuramı 

Marshall McLuhan, medyanın nasıl çalıştığını öğrenmeden toplumdaki sosyal ve kültürel 

değişimleri anlamanın mümkün olmadığını belirtmektedir. Kitle iletişim araçlarının gücü 

üzerine çalışmaları bulunan İnnis’in yaklaşımı üzerine yoğunlaşan McLuhan; yazıyla parçalı 

http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline,02/02/2017
http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline,02/02/2017
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2013%20/10/21/%20why-the-modest-harvest-of-the-arab-spring,%2002/02/2017
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2013%20/10/21/%20why-the-modest-harvest-of-the-arab-spring,%2002/02/2017
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bir toplum modelini, matbaayla birlikte toplumun bireyciliğe yönelimini ve elektronik 

medyanın yükselişiyle ise toplumun yeniden biçimlendiğini belirtmektedir. (Bourse ve Yücel, 

2012:107) Bu yaklaşıma göre medyanın en önemli özelliği bireylerin neyi nasıl düşüneceğini 

ve nasıl davranacağını belirlemesidir. Bu yaklaşımda medyanın yapısından çok, iletinin 

olanakları ön plandadır. McLuhan’a göre medya bireyleri biçimlendirmektedir. Özellikle de 

teknolojiyle birlikte bireyler teknokrata dönüşmektedir. Bu bağlamda medya kuramı; iletişim 

ortamlarında aktarılan iletiler doğrultusunda düşünmenin sistemli bir yolu olarak 

tanımlanmaktadır.(Yengin, 2012:27) 

İnnis, insanların kullandığı iletişim teknolojilerini toplumsal ve ekonomik yapının temel 

belirleyicisi olarak kabul etmektedir. Teknoloji her zaman içeriği belirler ve teknolojinin 

belirlediği bilgi iktidarın dağılımını da belirlemektedir.(Yaylagül, 2010:68) Bu durum 

teknolojinin ne denli önemli bir yönetim aracı olduğunu göstermektedir. İktidar ve teknoloji 

ilişkisine yoğunlaşan İnnis, bireyi ve toplumu yönetmenin bu aygıtlara bağlı gerçekleştiğini 

ifade etmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki toplumu yöneten kesimlerin dijital teknolojileri 

bireyleri hâkimiyet altında tutmak amacıyla kullanmaları her daim istenilen sonucu 

vermeyebilmektedir. Şöyle ki; iktidar unsurları istedikleri enformasyonu kitlelerin 

kullanımına sunmakta ya da istenmeyen iletişim olanaklarını keserek etkileşim ihtimalini 

ortadan kaldırabilmektedir. Ancak halk gelişen teknolojinin çok çeşitli iletişim imkânlarına 

sahip olduğundan mutlaka bir iletişim yöntemi bularak (sosyal medya, kaçak yazılımlı 

iletişim programları v.s.) örgütlenmeyi sağlayabilmektedir. Burada da görüldüğü üzere birey 

dijital ortamlara adapte oldukça karakteristik özelliklerine dijital ortamların ürünleriyle 

değişimler katmaktadır. Yani istediği sonucu alma yolundaki engelleri aşmak için yine dijital 

çözümler üreterek bu çözümleri alışkanlık haline getirmektedir. 

İnnis’in belirttiği gibi iktidarın kitleleri yönetme aracı olarak iletişim teknolojilerini kullanma 

davranışına karşın, kitlelerin de iktidara karşı yeni iletişim teknolojilerinden faydalandıklarını 

belirtmek gerekmektedir. Nitekim yakın dönemde yaşadığımız toplumsal değişimler ve halk 

hareketleri, sosyal medya desteği ile gerçekleştirilmiştir. İktidar biçimlerine veya iktidar 

güçlerinin aldıkları kararlara karşı direnç gösterme eğilimi içerisinde olanlar ya da alınan bazı 

kararları değiştirme amacını taşıyan halk kesimi, hızlı bir biçimde örgütlenmek için sosyal 

medyayı aktif olarak kullanmıştır. Sert gücü elinde bulunduran iktidar sahipleri veya güç 

odakları ise amaçlarını gerçekleştirmek için sadece kendi güçlerine dayanmaktadırlar. Somut 

halk topluluklarına karşı müdahalede bulunan bastırıcı güç unsurları halkın bu toplu 

hareketinin tasarlandığı dijital teknolojiler ayağına müdahale edemedikleri için var olan halk 

hareketlerini ancak geçici olarak bastırabilmişlerdir. Bu da gösteriyor ki sanal ortamda dijital 

iletişim olanakları ile örgütlenen halkın sadece görünen kısmına müdahale edilebilmektedir. 

Oysa bu hareketlere sanal ortamda destek veren topluluk var olduğu müddetçe sert güç 

unsurları çaresiz kalmaktadır. Çünkü bu unsurlar, olay meydana gelmedikçe harekete 

geçememektedir. Medya kuramına göre, medyayı kontrol altına alarak bireyleri yönlendirme 

amacı taşıyan iktidar örgütleri, karşılarında sosyal medyayı aktif kullanan bir toplumla 

karşılaşmaktadır. Bunu medya-sosyal medya mücadelesi olarak nitelemek mümkündür. 

İktidar, çeşitli yasal hükümlerle birçok medya kuruluşunu ya da mecralarını kontrol altına 

alabilirken halkın kullanımına açık olan sosyal medyadaki kendi gücüne muhalif olan ve 

karakterini farklı bir profille sergileyen bireye karşı etkisini yitirmektedir. Birey, kişisel 

bilgilerini ve karakteristik özelliklerini sosyal medyada farklı belirterek direnişini etkili 
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kılmayı amaçlamaktadır. Böylece sosyal medya kullanıcısı olarak bireylerin toplumsal 

hareketlere dijital ortamlarda destek vermeleri, onlara farklı karakteristik özellikler edinmeyi 

öğretmiştir. 

 

Bireyin Kimlik Değişim Süreci ile Teknolojik Determinizmin İlişkisi 

Teknolojinin tarihsel değişmenin ana unsuru olduğuna yönelik tezlerin teknolojik 

determinizm savunusu olduğu bilinmektedir. Bu görüşe göre teknoloji sosyo-kültürel ve 

sosyo-politik alanda en önemli belirleyicidir. Bu durum teknolojiye bütün toplumsal 

etkinlikleri belirleme gücü verir. (Yerlikaya, 2016:100) Bu toplumsal etkinlikler ekonomiden 

politikaya, popüler kültürden ticarete, devletten gündelik yaşama dek bütün kurum ve 

ilişkileri kapsayan bir düzeydedir. Teknolojik determinist anlayış çeşitli yaklaşımlara göre 

farklı değerlendirmelere maruz kalarak paylaşılır. Geleneksel çoğulcu yaklaşım, teknolojinin 

toplumsal düzenin önüne kaçınılmaz bir değişim süreci koyduğunu ve böylece değişimin 

gerçekleşeceği çevreyi ve değişim konularını belirlediğini belirtir. Bu anlamda geleneksel 

çoğulcu yaklaşıma göre teknoloji, bireylerin gelecek planlarını ve yaşam standartlarını 

belirlediği yeni düzeni yeni iletişim teknolojileri ile ele alır. Bu yaklaşıma karşı farklı öğeler 

içeren bir diğer görüş ise eleştirel yaklaşımdır. Bu yaklaşım yine teknolojinin insan hayatına 

ve geleceğine yön verdiği ve insan yaşamını tekdüze hale getirdiği yaklaşımından hareketle 

teknoloji karşıtı bir konuma yerleşir. Ele alınan her iki görüş de temelde teknolojinin 

belirleyiciliğini öne çıkarmaktadır. 

 
İki farklı yaklaşıma göre teknolojinin, özellikle de yeni iletişim teknolojilerinin bireyin 

çevresiyle yakın temas halinde olduğu açıkça görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin, bireyin 

en çok kullandığı doğal ihtiyaçlardan biri olan iletişime bu denli yakın olması ve iletişim 

tarzlarını kısa sürede değişime uğratması bireyin bu iletişim teknolojileri ile oluşturduğu 

kimliği de değiştirmektedir. Bu bağlamda sosyal iletişim mecralarının ilk oluşum evrelerinde 

sürece dâhil olma çabası içerisinde bulunan bireylerin oluşturduğu ilk kişisel profillerle 

günümüzde ulaşılan sosyal medya anlayışında kullanılan yeni profillerin ve kişisel 

özelliklerin değiştiğini gözlemlemek mümkündür. Bunun sebebi sadece bireylerin geçmişten 

günümüze kendilerinde oluşan kimliksel değişimler değildir. Bu kimliksel değişimlerin 

yanında teknolojinin sunduğu iletişim olanaklarına adapte olan birey, değişen bu iletişim 

teknolojileri yoluyla oluşturduğu kişisel sayfalarında o mecraya özgü bir dil ve davranış 

kullanır. Örneğin bir bireyin lise öğrenciliği dönemlerinde kullandığı kimlik ile üniversite 

mezunu bir birey olarak oluşturduğu kimlik farklılıklar gösterir. Bunun sebebi sadece yaşının 

büyümesi, bir olgunluğa erişmesi ya da hobilerinin değişmesi değildir. İletişim 

teknolojilerinin uğradığı değişimler bireylerin hayatlarında ne tür standartları tercih 

edeceklerini belirlediğinden oluşturulan yeni kimlikler de teknolojinin çizdiği belirli bir yolu 

takip etmek durumunda kalmaktadır. 

 
Toplumsal Hareket Anlayışının Değişimiyle Bireyin Yenilenen Kimliği 

Toplumsal hareketler, modern dönem öncesinde farklı medeniyetlerde ve toplumsal 

ortamlarda çeşitli iktidar sistemlerine, özellikle siyasal iktidar biçimlerine karşı, toplumsal 
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tabanlı direnişler halinde görülmektedir. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar, ‘toplumsal 

hareketler’ olgusunu daha çok modern dönem içerisinde ele almaktadır. Modernleşme 

düşüncesi, modern öncesi insanlık tarihinden farklı olarak yeni bir yaşam formunun 

oluşmasına zemin hazırlamakta ve modern anlamda toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Modernleşme döneminde yenilenen toplumsal hareketler, modern öncesi 
dönemde olduğu gibi askeri, iktisadi ve iç işleri gibi sorunların dışında kaliteli yaşam şartları, 
kendini gerçekleştirme, insan hakları gibi konulara odaklanmaktadır. (Habermas, 2001:849) 
Bir diğer ifadesiyle toplumsal hareketler, toplumu oluşturan bireylerin, toplumu belli 

açılardan değiştirmek amacıyla yapmış oldukları bilinçli, planlı ve sürekli çabalarıdır. 

Toplumsal hareketler çoğunlukla siyasal iktidarların kararlarını etkilemeye yönelik ortaya 

çıkan siyasi içerikli katılımlardır. Siyasi katılım doğrudan siyasi kurumlar ve onların işleriyle 

bağlantılı olan oy vermek, siyasi gruba bağışta bulunmak, siyasi toplantılara katılmak vb. gibi 

davranışları kapsamaktadır.(Boulianne, 2009:96) Çevrimiçi siyasi katılım ise kamusal 

meselelere katılım ile hükümetin eylemini etkilemeye yönelik çevrimiçi faaliyetleri 

içermektedir.(Lutz vd. 2014:72) 

Tanımda belirtildiği gibi çevrimiçi katılım, toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlayan bir siyasi katılım çeşididir. Toplumsal hareketleri meydana getiren bireyin 

eylemleri yeni iletişim teknolojileri vasıtasıyla çevrimiçi siyasi katılıma dönüşmektedir. Yeni 

medya araçlarının kullanımı örgütlenmeyi kolaylaştırırken, bireyin sürece katılması onun 

kişiliğini dijital sistemlere adapte bir biçimde değişime uğratmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasından sonra bireylerin ortaya koydukları yeni 
kimlik biçimleri, kolektif toplumsal hareketleri yapısal bir değişime uğratırken, bir yandan da 
yeni bir aktivist karakteri örneği sergilemektedir. Bu yeni karakter, toplumsal hareketlerin 
yeni medya ortamlarına taşınmasıyla, toplumsal özne anlayışını yapısal değişime uğratarak 
Niedzviecki’nin ifadesiyle (2011:57)‘’ben özelim’’algısıyla yeni bir özne oluşturmaktadır. 
Toplumsal hareketlerde önemli ve köklü değişiklikler oluşturacak olan bu yeni karakter 
anlayışı hiç şüphesiz birden ortaya çıkmış bir olgu değildir. Teknolojik gelişmelere zamanla 
ayak uyduran bireyler, teknolojinin getirdiği yeniliklerle birtakım değişiklikleri 
kabullenmişlerdir. Teknolojik imkânların artışı teknolojiyi taşınabilir hale getirmekte ve her 
zaman insanlara hizmet eder özellikte geliştirmektedir. Öyle ki, Marshall McLuhan, sosyal 
ağlar ve internet ortamına erişmemiz için gerekli olan yeni medya ortamlarının, bedenin bir 
uzantısı haline geldiğini belirtmiştir. Örneğin, tekerlek, ayağın; yazılı eserler, gözün; giysiler, 
derinin; elektrik devreleri merkezi sinir sisteminin uzantısıdır.(McLuhan ve Fiore, 2012:28) 
Böylece gündelik yaşamda yeni medyanın yoğun bir şekilde kullanımı; toplumun sosyal ağlar 
şeklinde tanımlanmasına yol açmıştır. Sosyal paylaşım ağları ise, kendine özgü bir kültür 
oluşturmuş ve bu kültürün devamlılığına katkı sunmuştur. (Castells, 2005:79) Teknolojik 
gelişmeler ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan toplumlar yeni kültürü oluşturan 
mimarlardır. Bu teknolojinin ürettiği teknokültür içerisinde yaşamaya başlayan insanlar, kendi 
kültürlerini internetle oluşturmaya başlamıştır. (Lister vd.,2009 ’dan aktaran Dağtaş ve 
diğerleri, 2015:12) Bu kültür içerisinde, sosyal medya ortamlarındaki profiller vasıtasıyla, 
kendini tanımlama ihtimali ile daha fazla karşılaşan birey böylelikle yavaş yavaş ben merkezli 
karakterini inşa etmiştir. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

108 

Sonuç 

Yeni iletişim teknolojileri ile birey kendisine ben özelim algısı geliştirir. Çünkü katıldığı 
sosyal medya içeriklerinde ya da aktivist eylemlerde bir grubun üyesi olmasına rağmen 
yazdığı bir yorum veya tıkladığı bir buton üzerinde (like gibi) kendi profil ismi yazmaktadır. 
İsmini arzu ettiği kişi ya da gruba fark ettirme çabası ‘’ben özelim’’ algısını pekiştiren bir 
davranıştır. İletişim teknolojilerinin henüz gelişmediği yıllarda bireyler kişisel etkileşimde 
bulunurken ya da bir aktivist olarak toplumsal hareketlere katılırken kendi isimlerini 
duyurmak için değil ait oldukları grubun taleplerini iletmek için eylemde bulunurlardı. Ancak 
2000’li yıllardan sonra gelişen yeni iletişim teknolojileri, toplumsal hareketleri sosyal medya 
zeminine taşıdı. Sosyal medyada birey, üyesi olduğu grubu temsil ederken bir yandan da 
kendi isminin duyulması ya da görülmesinden haz duymaktadır. Öyle ki bazı sosyal medya 
platformlarında yorumu ‘’like’’ alan kişinin ismi en yukarıda görünür. Bu da ‘’like’’ almak 
için aktiviteye katılmayı doğurmaktadır. Çünkü bireyin ismi en yukarıda olursa sevdiği 
karakter, film yıldızı ya da siyasi odak onun ismini okuyacaktır. Bu durum bireyde ‘’ben 
özelim’’ algısını pekiştiren önemli bir unsurdur. Bunun yanı sıra bireyler sosyal medya 
ortamlarında gerçekleştirilen toplumsal davranışlara elektronik ortamın sunduğu hizmetlerle 
cevap vermektedirler. Öyle ki bireyler paylaşılan bir bilgiyi ‘’like’’ butonuyla beğenen, 
‘’share’’ butonuyla paylaşan ve gönderi kaynağına ‘’subscribe’’ butonuyla abone olan bir 
karakter kazanmaktadırlar. Yine sosyal medyada bir bilgiyi ve ya tepkiyi paylaşmak, o fikri 
ve tepkiyi tasvip etmek için sadece ‘modaya uymak’ amacıyla yine ‘like’ ve buna benzer 
özellikler kullanılmaktadır. (Babacan,2015:300) 

Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi bireyler ifade ve tepkilerini belirtmek için geleneksel 

katılımdan daha farklı bir yöntem olan sosyal medya da paylaşımı tercih etmektedirler. Buna 

benzer davranış değişikliği kişilerarası iletişim açısından da aynı olabilmektedir. Mesela 

geleneksel ortamda konuşan bireyler selamlaştıkları gibi konuşmalarını bitirirken veda 

ünlemleri de kullanmaktadırlar. ‘’Elektronik ortamlarda ise bireyler ‘’Naber?’’ diyerek hızla 

başlattıkları bir iletişimi aynı şekilde hızla, hatta hiçbir şey deme gereği duymadan aniden 

sonlandırabilmektedirler. Oysa selam vererek diyaloğa girdiğimiz bir kişiyi en azından 

‘’Hoşça kal’’ demeden terk etmek, ona aniden sırtımızı dönmek, daha evvelki iletişim 

alışkanlıklarımıza göre kabul edilemez kaba bir tutum olurdu’’(Şimşek-Rathke, 2014, ss.2-3) 

Buna benzer çok sayıda davranış değişimleri ve üretilen teknokültür, bireylerin karakteristik 

özelliklerini değiştirmektedir. Sosyal medya ortamında ‘’ben özelim’’ vurgusu etrafında bir 

kimlik inşası, postmodern döneme son derece uygun bir algıdır. Ben merkezli ve ya narsist 

düşünce yapısına sahip bireyin birlikte hareket etme anlayışı ve çevresindekilerin görüşlerine 

önem verme davranışını geliştirebilmesi mümkün görünmemektedir. 
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DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASININ DİLİ 
 

Ercan Petek*  Serdar Dağıstan** 
 
 
ÖZ 
KökĢetav‟daki Edebiyat ve Sanat Müzesinde bulunan Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav nüshası; imlâ ve gramer 
özellikleri ile söz varlığı bakımından diğer nüshalardan ayrılmaktadır. “Dîvân-ı Hikmet‟in Yeni Bir Nüshası: 
KökĢetav Nüshası” baĢlıklı makalemizde bu nüshanın imlâ ve gramer özellikleri ile kullanılan kağıdın türüne 
bakarak mevcut nüshalar arasındaki en eski nüsha olduğunu ve 15-16. yy.larda Çağatay Türkçesiyle kaleme 
alındığını belirtmiĢtik.  
Nüsha, dönemin edebî dilinin özelliklerini yansıtmaktadır. Eraslan, Dîvân-ı Hikmet‟in TaĢkend yazmasında 
Özbek dili hususiyetlerinin, Kazan baskılarında ise Kazan Tatarcası hususiyetlerinin göze çarptığını belirtmiĢtir. 
Eser üzerinde yaptığımız çalıĢmalar neticesinde biz de KökĢetav nüshasında Kazak dili hususiyetlerine 
rastladığımızı ifade edebiliriz. Söz konusu nüshada, bugün lehçe gruplarımızın ayırıcı özelliği olan bazı unsurları 
da bir arada görmekteyiz (küy- / yan-; öt- /keç- vb.).  
Bu makalede imlâ ve gramer özelliklerine yeni eklemeler yapılarak nüshanın mevcut nüshalar arasındaki en eski 
nüsha olduğu savı güçlendirilmiĢ, söz varlığındaki ikili kullanımlar incelenmiĢ ve nüshadaki Kazak dili 
özellikleri üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca nüshadaki Çağatay Türkçesine Oğuzcadan geçen unsurlara da kısaca 
değinilmiĢtir. 
 
Anahtar kelimeler: Dîvân-ı Hikmet, Kökşetav Nüshası, Kazak dili 
 

THE LANGUAGE IN THE KOKSHETAU COPY OF DIVAN-I HIKMET 
 
ABSTRACT 
Kokshetau copy of  Divan-ı Hikmet, which was found in the Museum of Literature and Art in Kokshetau, differs 
from the other copies in terms of grammatical features and vocabulary. We indicated in the article “A New Copy 
of Divan-ı Hikmet: Kokshetau Copy” that Kokshetau copy is the earliest copy among the current copies and it 
was written in the 15-16th centuries in Chagatai Turkish considering the orthographic and grammatical features 
of the copy.  
The copy reflects the characteristics of the literary language of that era. Erarslan states that Divan-ı Hikmet has 
the Uzbek language features in the Tashkent manuscript while it has the Kazan Tatar features in the Kazan 
edition. As a result of the studies we have done on the work, Kazakh language features can be seen in the 
Kokshetau copy. In the copy, it is possible to see some of the distinctive features of the dialectic groups. (küy- / 
yan- “to burn”; öt- /keç- “to pass” vb.) 
In this article, we corroborated the thesis that the copy is the earliest among the others by providing new addings 
to the orthographic and grammatical features of the copy. The use of the synonymous words in the vocabulary 
between the dialects has been analysed, and we examined the features of the Kazakh language in the copy. 
Moreover, we briefly mentioned the elements that came to Chagatai Turkish from Oghuz Turkish. 
 
Keywords: Divan-ı Hikmet, Kokshetau copy, Kazakh language 
 

GİRİŞ 
Hoca Ahmet Yesevî ve onun müridleri tarafından yazıya geçirilen hikmetler bütün 

Türk Dünyasının manevî geliĢiminde önemli bir yere sahiptir. Hikmetler, 11-12. yüzyıllarda 
söylenmiĢ olmakla birlikte daha geç bir dönemde ve genellikle Çağatay Türkçesi ile kaleme 
alınmıĢlardır. Hikmetlerin toplandığı kitaplara Dîvân-ı Hikmet adı verilmiĢtir: “Esere Dîvân-ı 
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Hikmet adının verilmesinde; Kur‟ân-ı Kerîm‟de yirmi ayette geçen hikmet sözünün Kur‟ân-ı 
Kerîm‟in muhtevası, hükümleri veya ilim anlamlarını taĢıması ve „ġiirin bir kısmı Ģüphesiz ki 
hikmettir‟ hadisinin rolü olması muhtemeldir” (Yeniterzi, 1997: 72). Hikmet kelimesi 
lugatlerde birbirine yakın tanımlarla verilirken, en yaygın Ģekliyle “dinî-tasavvufî özlü söz” 
olarak kabul edilir (Eraslan, 1983: 40). “Ahmed Yesevî‟nin manzumelerine hangi nazım 
Ģekliyle yazılırsa yazılsın „hikmet‟ adı verilmiĢtir… Ġster Hoca Ahmed Yesevî tarafından, 
ister onun yolundan giden derviĢler eliyle olsun, onun Ģiirlerine hikmet ve bunların bir araya 
getirildiği kitaba da Dîvân-ı Hikmet denmiĢtir. Daha sonraları ise bu tarzda yazılan Ģiirlere 
hikmet adı verilegelmiĢtir” (Ayan, 1997: 80). “Âyet hadîs ma‟nâsıdın aydım muna” diyen 
Ahmed Yesevî, hikmetlerin ana kaynağının Kur‟ân-ı Kerim ve hadisler olduğunu belirtmiĢtir 
(Eraslan, 1983: 29). 

Köprülü‟ye göre bugün elimizde Ahmed Yesevî tarafından yazıldığı muhakkak olan 
hiçbir eser mevcut değildir (Köprülü, 1978: 211). Bugün elde mevcut yazma ve basma Dîvân-
ı Hikmet nüshaları en sathî bir tarzda tetkik edilince, bu manzumelerin muhtelif Yesevî 
derviĢlerine ait olduğu derhal anlaĢılır.” denilmektedir (Köprülü, 1978: 213). K. Eraslan, 
Dîvan-ı Hikmet‟in nüshaları arasında dil bakımından önemli farklılıklar olduğu için bunların 
farklı Ģahıslar tarafından değiĢik yerlerde meydana getirildiğini ve zamanla değiĢikliğe 
uğrayan hikmetlerin aslından uzaklaĢtığını belirtmiĢtir (Eraslan, 1989: 159-161). 

Fuad Köprülü Ġslam Ansiklopedisi‟ndeki “Ahmed Yesevî” maddesinde “Dîvân-ı 
Hikmet‟in eski bir nüshasını bulmak Ģimdiye kadar mümkün olamamıĢtır… Herhâlde Ģimdiye 
kadar XVII. asırdan evvele ait bir nüshanın malûm olmadığını emniyetle söyleyebiliriz.” 
(Köprülü, 1978: 213) demektedir. Kemal Eraslan ise “Mevcut Dîvân-ı Hikmet nüshalarında 
bulunan hikmetlerin dilinin Ahmed-i Yesevî‟nin dilini aksettirmediği kesindir. Hikmetler 
muhteva bakımından Yesevî derviĢlerince yaĢatılmakla beraber, zamanla dil değiĢtirilmiĢ, 
mahallî bir takım dil hususiyetleri hikmetlere dâhil edilmiĢtir. Mesela, TaĢkend yazmasında 
Özbek dili hususiyetleri, Kazan baskılarında Kazan Tatarcası hususiyetleri derhal göze 
çarpar.” (Eraslan, 1983: 45) demektedir. Eser üzerinde yaptığımız çalıĢmalar neticesinde biz 
de KökĢetav nüshasında Kazak dili hususiyetlerine rastladığımızı ifade edebiliriz.  

Biz, Ģimdiye kadar Dîvân-ı Hikmet‟in üç nüshasından haberdâr idik. 2016 yılının 
Aralık ayında Kazakistan‟ın KökĢetav Ģehrinde Akmola Eyaleti Kültür Ġdaresine bağlı 
Edebiyat ve Sanat Müzesi tarafından “Hoca Ahmet Yesevî Mirası: Önemi, Niteliği ve 
Etkileri” isimli ulusal bir konferans düzenlenmiĢtir. Bu konferansta Dîvân-ı Hikmet‟in yeni 
bir nüshasının bulunduğu haberi verilmiĢtir. Bu nüsha KökĢetav‟da bulunmuĢtur ve 
KökĢetav‟daki Edebiyat ve Sanat Müzesinde korunmaktadır.  

KökĢetav‟daki Edebiyat ve Sanat Müzesinde bulunan Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav 
nüshası toplam 180 sayfadır ve 59 hikmet bulunmaktadır. Kullanılan kâğıdın türüne (buhar 
kâğıt türü) ve nüshanın imla ve gramer özelliklerine bakarak 15-16. yy.larda Çağatay 
Türkçesiyle kaleme alındığı söylenebilir. Bu aynı zamanda bu nüshanın mevcut nüshalar 
içerisindeki en eski nüsha olduğunu da gösterir (Petek; Dağıstan, 2017: 221). Bu makalede 
imlâ ve gramer özelliklerine yeni eklemeler yapılarak nüshanın mevcut nüshalar arasındaki en 
eski nüsha olduğu savı güçlendirilmiĢ, söz varlığındaki ikili kullanımlar incelenmiĢ ve 
nüshadaki Kazak dili özellikleri üzerinde durulmuĢtur. Ayrıca nüshadaki Çağatay Türkçesine 
Oğuzcadan geçen unsurlara da kısaca değinilmiĢtir: 
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I. Kökşetav Nüshasının Söz Varlığı ve İkili Kullanımlar 
 
KökĢetav nüshasının dili incelendiğinde, bugün farklı lehçelerin karakteristiği olan 

bazı kelimelerin “denk çiftler” halinde, birlikte kullanılmıĢ olduğunu görürüz. “Bir kavram 
için bazı lehçe gruplarının kullandığı kelimeye karĢılık olarak, diğer bazı lehçe gruplarında 
baĢka bir kelime tercih edilmektedir” (Gülsevin, 2007: 281). Tabii, nüsha kaleme alındığı 
dönemde birden fazla yazı dili/edebî dil bulunduğu ve KökĢetav nüshasının Çağatay edebî 
diliyle yazıldığı unutulmamalıdır. AĢağıda incelenen denk çiftler için, tarihî lehçelere ait 
örnekler verilmiĢ ve yanlarında alıntı yapılan kaynaklar gösterilmiĢtir. Bu bölümde, denk 
çiftlerden hangisinin daha erken dönemde kullanıldığı ve sözkonusu nüshada hangisinin daha 
çok tercih edildiği belirlenecektir. 

 
I.1. küy- / yan- “yanmak” denk çifti 
 
 yan- küy- 
Köktürkçe   
Eski Uygurca  küy- EUTS.84 
Karahanlı Türkçesi yan- DLT.658 köy- DLT.329 
Harezm Türkçesi yan- NF.217.6 köy- NF.329.13 
Çağatay Türkçesi yan- DH.284.3 küy- DH.284.3 
Kıpçak Türkçesi yan- KTS.309 küy- KTS.170 

 
KökĢetav nüshasında “yanmak” anlamında hem küy- hem de yan- fiili kullanılmıĢtır. 

1/3‟ünü incelediğimiz nüshada küy- fiili 14 kez; yan- fiili ise 5 kez kullanılmıĢtır. 
 
I.2. öt- / kėç- “geçmek” denk çifti 
 
 kėç- öt- 
Köktürkçe keç- KT.G.4  
Eski Uygurca käç- EUTS.69 öt- EUTS.103 
Karahanlı Türkçesi keç- DLT.II.5 öt- DLT.382 
Harezm Türkçesi keç- NF.426.14 öt- NF.30.2 
Çağatay Türkçesi kėç- DH.231.7 öt- DH.286.5 
Kıpçak Türkçesi keç- KTS.135 öt- KTS.212 
 
KökĢetav nüshasında “geçmek” anlamında hem kėç- hem de öt- fiili kullanılmıĢtır. 

1/3‟ünü incelediğimiz nüshada kėç- fiili 7 kez; öt- fiili ise 11 kez kullanılmıĢtır. keç- fiilinin 
“ömür geçmek, gün geçmek” anlamlarıyla Oğuz grubu Türk lehçeleri tarafından tercih 
edildiği bilinmektedir. 
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I.3. tel- / tėş- “delmek” denk çifti 
 
 tėş- tel- 
Köktürkçe  tel- KT.D.22 
Eski Uygurca  tel- U.II.76 
Karahanlı Türkçesi teĢ- KB.I.4099 tel- DLT.II.22 
Harezm Türkçesi teĢ- NF.303.14 tėl- Kutb.177.9 
Çağatay Türkçesi tėĢ- DH.268.11 tėl- San.198v.9 
Kıpçak Türkçesi teĢ- KTS.272 tel- KTS.269 

 
KökĢetav nüshasında “delmek” anlamında bir yerde tėĢ- fiili kullanılırken H. Bice‟nin 

Dîvân-ı Hikmet isimli çalıĢmasında aynı yerde tel- fiili kullanılmıĢtır. tėĢ- / tel- denk 
çiftlerinden tel- fiili daha eskidir ve Köktürkçe döneminden beri kullanılmaktadır. tėĢ- fiili, 
Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkçe, Azerbaycanca ve Türkmencede de kullanılmaktadır 
(Clauson, 1972: 559). 

 
I.4. yavuk / yakın “yakın” denk çifti 
 
 yakın yavuk 
Köktürkçe   
Eski Uygurca yaḳın EUTS.183  
Karahanlı Türkçesi yaḳın DLT.663  
Harezm Türkçesi yaḳın NF.39.14 yavuḳ NF.20.14 “yakın, eĢ dost” 
Çağatay Türkçesi yaḳın DH.267.10  
Kıpçak Türkçesi yaḳın KTS.307 yavuḳ KTS.315 “yakın, hısım” 

 
KökĢetav nüshasında “yakın” anlamında bir yerde yaḳın kelimesi kullanılırken Hayati 

Bice‟nin Dîvân-ı Hikmet çalıĢmasında aynı yerde yavuk kelimesi kullanılmıĢtır. Görüldüğü 
üzere yakın / yavuk denk çiftlerinden yakın kelimesi daha eskidir ve Eski Uygurca 
döneminden beri kullanılmaktadır.  

Ayrıca KökĢetav nüshasında “taraf” anlamında 2 kez yan (H. Bice‟nin Dîvân-ı Hikmet 
çalıĢmasında 1 kez “yan”; 1 kez “yak”); “arka” anlamında 1 kez art (H. Bice‟nin çalıĢmasında 
“arka”); “sonra” anlamında 5 kez soñra (H. Bice‟nin çalıĢmasında 4 kez “soñra”; 1 kez 
“keyin”); “bütün, hep, tüm” anlamında 5 kez cümle; 2 kez barça (H. Bice‟nin çalıĢmasında 6 
kez “cümle”; 1 kez “barça”) kelimeleri kullanılmıĢtır. 

 
II. Kökşetav Nüshasının İmla ve Gramer Özellikleri 
 
Bu bölümde tıpkıbasım metnin 1/3‟ü esas alınarak KökĢetav nüshasını diğer 

nüshalardan ayıran imla ve gramer özellikleri üzerinde durulmuĢtur. Bir önceki yazımızda 
kapalı e (ė), yönelme hâli, vasıta hâli, ek-fiilin şimdiki-geniş zaman III. teklik şahıs olumsuz 
çekimi konularına değinmiĢtik (bk. Petek; Dağıstan, 2016: 214-216). Bu yazımızda ise gramer 
özelliklerine yeni eklemeler yapılarak mevcut nüshanın en eski nüsha olduğu savı 
güçlendirilecektir: 
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II.1. Kapalı e (ė): Türkçe‟de kapalı e (ė) dediğimiz dokuzuncu bir ünlünün varlığı 
Türkologlar arasında tartıĢma konusu olmuĢtur. Ancak son zamanlarda Türkçe‟nin tarihî 
metinlerinde kapalı e (ė) ünlüsünün olduğu konusunda yaygın görüĢler vardır. Kapalı e (ė) 
sesi Türk dilinin Eski Türkçeden günümüze kadarki uzun dönemleri boyunca hep dokuzuncu 
ünlü olarak var olmuĢtur. Bu ses Türkçe kelimelerin ilk hecesinde yer alır (ArgunĢah, 2014: 
77). Bizim metnimizde de kapalı e (ė) ünlüsü bulunmaktadır ve bir imla özelliği olarak bu ses 
genellikle ا (elif) ve ى (ye) harfleri ile gösterilmektedir. Ancak Arap harfleri ile kaleme alınan 
tarihî dönem metinlerinden yola çıkarak bu iki harf ile iĢaret edilmeyen kapalı e (ė) ünlüsünü 
bünyesinde bulunduran kelimelerin olduğunu da söyleyebiliriz. Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav 
nüshasında:  dėdi (K. 286, 8),  yėdi (K. 286, 9),  ėyledi (K. 286, 10),  kėlgeç 
(K. 281, 6),  ėrmes (K. 279, 8, 9, 10),  ėlkiñ (K. 277, 3) vs. 

II.2. Ünsüz Uyumu 
Çağatay Türkçesinde tam bir ünsüz uyumundan bahsedemeyiz. Kimi eklerin 

kalıplaĢmıĢ imlaları sebebiyle bu uyum bozulmaktadır. Kimi ekler sürekli tonsuz ünsüzle 
gelerek tonlu ünsüzle biten kelime tabanlarında uyumu bozmaktadır (ArgunĢah, 2014: 87). 
Ancak KökĢetav nüshasında 4 yerde, Kazan ve TaĢkend nüshalarından istifade eden Bice‟nin 
çalıĢmasından farklı olarak eklerin ünsüz uyumuna girdiği görülmektedir:  taĢḳa (K. 281, 
11),  tartḳıl (K. 252, 11),  yattı ya (K. 231, 6),  ittek (K. 229, 6). 

II.3. Ünsüz Değişmeleri  
II.3.1. /g/ > /k/ değişmesi (tonsuzlaşma) 
(Çağatay Türkçesinde) +lIG sıfat yapma ekinin son ünsüzünün tonsuzlaĢarak +lIK 

olduğu çokça örnek vardır (ArgunĢah, 2014: 93). KökĢetav nüshasında da bunun bir örneği 
vardır:  atlıḳ (K. 247, 2). Bice‟nin çalıĢmasında ise aynı yerde ek, tonlu ünsüzle 
kullanılmıĢtır.  

II.3.2. /k/ > /g/ değişmesi (tonlulaşma) 
Çağatay Türkçesinde iki ünlü arasında tonsuz ünsüzler tonlulaĢır. Ancak 

tonlulaĢmanın olmadığı örnekler de vardır. KökĢetav nüshasında, iki yerde, iki ünlü 
arasındaki tonsuz ünlü tonlulaĢmamıĢtır:  aḳardı (K. 266, 2),   feryad ėter (K. 248, 
9). Bice‟nin çalıĢmasında, iki yerde de iki ünlü arasındaki tonsuz ünlüler tonlulaĢmıĢtır. 

II.3.3. /t-/ > /d-/ değişmesi (tonlulaşma) 
Çağatay Türkçesinde kelime baĢındaki /t-/ sesleri korunmaktadır. Fakat metinlerde sık 

sık /d-/li örneklerle karĢılaĢmaktayız. Birçok kelimenin de ikili biçimleri vardır. Bu sesteki 
tonlulaĢma Oğuz Türkçesinin etkisidir (ArgunĢah, 2014: 94). KökĢetav nüshasında bir yerde 
“demek” anlamında tė- fiili kullanılmıĢtır:  tėyü (K. 274: 4). Bice‟nin çalıĢmasında ise fiil 
tonlu ünlüyle kullanılmıĢtır: deban.  

II.4. İyelik Ekleri 
Çağatay Türkçesinin önemli özelliklerinden birisi teklik 3. kiĢi iyelik ekinden sonra 

durum ekleri (+GA, +dA, +dIn, +çA) geldiğinde araya zamir n‟si girmemesidir (ArgunĢah 
2014: 119-120). Teklik 3. kiĢi iyelik eklerinden sonra zamir n‟sinin yer aldığı örnekler de 
vardır. Bunlar Oğuz Türkçesi etkisidir (ArgunĢah, 2014: 120). KökĢetav nüshasında da 3. kiĢi 
iyelik ekinden sonra zamir n‟sinin yer aldığı örnekler vardır:  

Melāyikler hemrāhı „arĢnıñ üstinde kördüm (K. 250, 10).  
Bice‟nin çalıĢmasında 3. kiĢi iyelik ekinden sonra zamir n‟si yer almamaktadır. Ġyelik 

ekinden sonra zamir n‟sinin görüldüğü diğer örnekler Ģunlardır: 
Tufraḳ bolup  yer astında bolgan yaḫĢi (K. 261, 9) 
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Ḳara yüzlüg maḥĢerde ḳolın artında kördüm (K. 248, 1) 
II.5. Yönelme Hâli: Vokallerden sonra -ġa/-ge; sedalı konsonantlardan sonra 

umumiyetle -ġa/-ge, fakat b ve d‟den sonra bazen de -ḳa/-ke; sedasız konsonantlardan sonra 
umumiyetle -ḳa/-ke, bazen de -ġa/-ge‟dir (Eckmann, 2009: 71). 

KökĢetav nüshasında:  astıġa “altına” (K. 286, 1),  üçke “üçe” (K. 285, 5), 
 taĢḳa “taĢa” (K. 281, 11) vs.  

Ġyelik eklerinden sonra: -ġa/-ge, Ģiirde -ġa/-ge yanında -a/-e, üçüncü Ģahısta -na/-ne 
(Eckmann 2009: 71). 

KökĢetav nüshasında:  ḥaẓretiñe “(senin) hazretine” (K. 282, 6). 
Türkçe kökenli kelimelerde kalınlık-incelik uyumu vardır. (Çağatay Türkçesinde) Az 

da olsa yönelme, gelecek zaman, emir/istek teklik 2. kiĢi, Ģart çokluk 1. kiĢi, mastar vb. 
eklerde uyum dıĢı örneklere rastlanır. Uyum dıĢı örneklerde kalın ünlülü kimi Türkçe 
kelimeler ince ünlülü ekler alırlar (ArgunĢah 2014: 78). Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav 
nüshasında:  nādānlarge (K. 282, 2),  dānālarge (K. 278, 4),  rāstke (K. 
238, 3),  evliyāge (K. 231, 7).  

Uyum dıĢı kimi örneklerde ince ünlülü kelime tabanları kalın ünlülü ekler alır. 
KökĢetav nüshasında:  tilġa (K. 238, 4). 

II.6. Vasıta Hâli: Eski Türkçede vasıta hâli eki “+n” idi. Bu ek kullanımdan düĢtükten 
sonra ile, birle edatları bu görevde kullanılmıĢtır. Bazen “+n” eki vasıta hâli yerine kullanılan 
“ile” edatından sonra gelerek ek yığılması dediğimiz durumu meydana getirmektedir. Çağatay 
Türkçesinde asıl vasıta hâli eki “+n”dir. “ile” edatından kalıplaĢan “+le, +la” eki de nadiren 
kullanılmaktadır. Çağatay Türkçesinde vasıta hâli eki görevinde kullanılan “bile, bilen, birle, 
birlen, ilen” Ģekilleri de vardır.  

KökĢetav nüshasında arka arkaya iki satırda vasıta hâli görevinde hem birle hem de 
birlen yapıları kullanılmıĢtır: 

Essiz Manṣūr ḫārlıḳ birle boldı eda 
Bir söz birlen yārānlardın boldı cüdā (K. 279: 4, 5). 
Kazan ve TaĢkent nüshalarından istifade eden Hayati Bice‟nin çalıĢmasında ise aynı 

satırlarda sadece birle yapısının kullanıldığı görülmektedir (bk. Bice, 1993: 23). 
II.7. Hâl Eklerinin İşlevleri 
Çağatay Türkçesinde hâl eklerinin birbirinin yerine kullanıldığı durumlar da vardır. +n 

ve +nI belirtme durumu eki, ilgi durumu ekinin iĢlevinde kullanılır. KökĢetav nüshasında 
belirtme durumunun ilgi durumu eki iĢlevinde kullanıldığı bir örnek vardır: 

Vücūdımnı „azāzilni pak ḳaçurdı (K. 269, 2) 
Kazan ve TaĢkend nüshalarından istifâde eden Bice‟nin çalıĢmasında ise aynı satırda 

ilgi durumu eki kullanılmıĢtır. 
II.8. Ek-fiiller 
Fiillerin birleĢik çekimleri (hikâye, rivayet ve Ģart) ėr- fiiliyle yapılmaktadır. Asıl ek-

fiil ėr- olmakla birlikte bazı kullanımlarda /r/ ünsüzünün düĢtüğü görülür (ArgunĢah, 2014: 
181).  

II.8.1. ek-fiil + görülen geçmiş zaman: 
Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav nüshasında 1 kez ek-fiil + görülen geçmiĢ zaman yapısı 

tespit edilmiĢtir. Ek-fiilin /r/ ünsüzü henüz düĢmemiĢtir: 
Yoldın azġan gümrāh ėrdim yolġa saldı (K. 259: 3) 
II.8.2. ek-fiil + şimdiki-geniş zaman (olumsuz çekim): 
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Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav nüshasında 8 kez ek-fiil + Ģimdiki-geniĢ zaman (olumsuz 
çekim) yapısı tespit edilmiĢtir. Bu yapılardan 4 tanesinde ek-fiilin /r/ ünsüzü düĢmemiĢtir: 

ġāh Manṣūrnıñ  Ene‟l-Ḥaḳḳı bicā ėrmes  
Yolın  tapḳan bizge oḫĢaĢ gümrāh ėrmes 
… nācinsler bu sözlerge  … ėrmes (K. 279: 8, 9, 10) 
Ḥācet ėrmes āĢıḳlarġa köp ü azı (K. 242: 3) 
Görüldüğü üzere Çağatay Türkçesinde ek-fiilin Ģimdiki-geniĢ zaman III. teklik Ģahıs 

olumsuz çekimi ė(r)mes/ ėmes yapılarıyla karĢılanmaktadır. Ancak, ėrmes yapısı daha arkaik 
bir unsurdur ve KökĢetav nüshasında da bu Ģekildedir.  

II.8.3. ek-fiil + şart: 
Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav nüshasında 1 kez ek-fiil + Ģart yapısı tespit edilmiĢtir. Ek 

fiilin /r/ ünsüzü henüz düĢmemiĢtir: 
„Āḳil ėrseñ ġanîmetdür senge bu dem (K. 251: 1) 
II.9. Soru Eki 
Çağatay Türkçesinde isimlere (ve fiillere) gelen soru eki daima yuvarlak ünlülüdür 

(ArgunĢah, 2014: 129). KökĢetav nüshasında da soru eki yuvarlak ünlülüdür: 
Ümmet bolsañ ėĢitip yėrge kirmes musen  
Muṣṭafāġa cānıñ fedā ḳılmas musen  
Cān ne bolġay imānıñnı bermes musen (K. 251: 8, 9, 10) 
Bice‟nin çalıĢmasında ise soru eki düz ünlülüdür. 
 
III. Kökşetav Nüshasında Kazak Dili Hususiyetleri 
 
K. Eraslan, Dîvân-ı Hikmet‟in TaĢkend yazmasında Özbek dili hususiyetlerinin, 

Kazan baskılarında ise Kazan Tatarcası hususiyetlerinin göze çarptığını dile getirmiĢtir 
(Eraslan, 1983: 45). Biz de bu bölümde KökĢetav nüshasındaki Kazak dili hususiyetleri 
üzerinde duracağız. 

III.1. Ünsüzlerde Düzensiz Ses Değişmeleri (  > ğ) 
Söz baĢında ve söz içinde, Arapça asıllı sözcüklerde bulunan ancak Türk lehçelerinin 

hiçbirinde bulunmayan  ayın sesi, arka damak ünsüzü olan ğ ünsüzüne dönüĢür. KökĢetav 
nüshasında da bunun bir örneği görülmektedir:  Ġsmaġıl (K. 259, 8).  

III.2. Ünsüz Düşmesi (h > Ø) 
Türkçede zaten bulunmayan, alıntı sözlerdeki gırtlak ünsüzü h‟nin düĢürülmesi 

olayıdır. Bu sesin, bütün Türk lehçelerindeki gibi Kazak Türkçesinde de bulunmaması, h‟nin 
bir Ģekilde bertaraf edilmesi ihtiyacını gündeme getirmektedir (Koç ve diğerleri, 2004: 121). 
KökĢetav nüshasında da 4 örnekte Arapça asıllı kelimelerin sonundaki h‟nin düĢtüğü 
görülmektedir:  güva (K. 279, 6) (Ar. güvāh),  teba (K. 266, 3) (Ar. tebāh),  güna (K. 
266, 4) (Ar. günāh),  fena (K. 256, 3) (Ar. penāh).  

III.3. Bil- Fiilinin Fonksiyonu 
Kazak dilinde bil- fiili “1. bilmek, anlamak, öğrenmek 2. tanımak” anlamlarında 

kullanılmaktadır (Koç ve diğerleri, 2003: 103) . ÇağdaĢ Kazakçada “anlamak” anlamında 
aktif olarak tüsin- fiili kullanılmaktadır. Ancak bil- fiili bazı durumlarda, bilinen geçmiĢ 
zamanın olumsuz çekimiyle kullanıldığında “anlamadım” anlamını vermektedir. KökĢetav 
nüshasında bunun bir örneği tespit edilmiĢtir:  

“Men bilmedim Allah özi ḳıldı dostlar” (K. 265, 2). 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

118 

Aynı satır, Bice‟nin çalıĢmasında Ģu Ģekilde yer almaktadır: 
“Aklım ketip bi-hûĢ bolup kaldım dostlar” 

 
 SONUÇ 
 Dîvân-ı Hikmet‟in KökĢetav nüshası; söz varlığı, imlâ ve gramer özellikleri, sınırlı da 
olsa bünyesinde barındırdığı Kazak dili hususiyetleri ile diğer nüshalardan ayrılmaktadır. Bir 
önceki yazımızda KökĢetav nüshasının toplam 59 hikmetten ibaret olduğunu belirtmiĢtik. 
Diğer nüshalarla karĢılaĢtırıldığında hacimce daha küçük olmasına rağmen hikmetlerin 
bünyesindeki eskicil unsurlar, nüshanın mevcut nüshalar arasındaki en eski nüsha olduğunu 
kanıtlamaya yeterlidir.  
 Üç bölümden oluĢan yazımızın birinci bölümünde “KökĢetav nüshasının söz varlığı ve 
ikili kullanımlar” konusuna değinilmiĢtir. KökĢetav nüshasında, bugün farklı lehçelerin 
karakteristiği olan bazı kelimelerin “denk çiftler” hâlinde, birlikte kullanıldığı tespit 
edilmiĢtir. Denk çiftlerden dört tanesinin tarihî Türk lehçelerinin hangi dönemlerinden 
itibaren kullanıldığı tablolar hâlinde gösterilmiĢtir.   
 Ġkinci bölümde söz konusu nüshanın imla ve gramer özellikleri 9 baĢlık altında ele 
alınmıĢtır. Bir önceki yazımızda, diğer nüshalarla karĢılaĢtırıldığında nüshadaki bazı 
hikmetlerin sırasının karıĢık olduğu ve anlamlı bir bütün oluĢturmadığı; söz varlığı, ögelerin 
diziliĢi ve eklerin kullanımı açısından da farklılıklar olduğunu belirtmiĢ; kapalı e (ė), yönelme 
hâli, vasıta hâli, ek-fiilin Ģimdiki-geniĢ zaman III. teklik Ģahıs olumsuz çekimi konularına 
değinmiĢtik (bkz. Petek; Dağıstan 2016: 214-216). Bu yazımızda ise ünsüz uyumu, ünsüz 
değiĢmeleri, iyelik ekleri, hâl eklerinin iĢlevleri, soru eki gibi yeni konular ele alınmıĢtır. 
KökĢetav nüshasında 4 yerde, Kazan ve TaĢkend nüshalarından istifade eden Bice‟nin 
çalıĢmasından farklı olarak bazı eklerin ünsüz uyumuna girdiği görülmüĢtür. Çağatay 
Türkçesinin önemli özelliklerinden birisi teklik 3. kiĢi iyelik ekinden sonra durum ekleri 
geldiğinde araya zamir n‟sinin girmemesidir. KökĢetav nüshasında 3. kiĢi iyelik ekinden sonra 
zamir n‟sinin yer aldığı örnekler vardır. Bu Oğuzcanın Çağataycaya etkisidir. Çağatay 
Türkçesinde hâl eklerinin birbirinin yerine kullanıldığı durumlar da vardır. +nI belirtme 
durumu eki, KökĢetav nüshasında bir örnekte ilgi durumu eki iĢlevinde kullanılmıĢtır. Ek-
fiilin Ģimdiki-geniĢ zaman çekiminin yanı sıra ek-fiil + görülen geçmiĢ zaman ve ek fiil + Ģart 
yapıları incelenmiĢ; KökĢetav nüshasında ėr-  yardımcı fiilinin /r/ sesini yitirmeden 
kullanıldığı örnekler tespit edilmiĢtir. Çağatay Türkçesinde isimlere (ve fiillere) gelen soru eki 
daima yuvarlak ünlülüdür. Bice‟nin çalıĢmasında soru ekinin düz ünlülü olduğu görülürken 
KökĢetav nüshasında soru eki yuvarlak ünlülüdür. Bütün bu özellikleriyle nüshanın tipik bir 
Çağatay Türkçesi eseri olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak edebî Çağatay dilinden ayrılan bazı 
imlâ özellikleri de görülmektedir. 
 Yazımızın son bölümü olan üçüncü bölümde, edebî Çağatay dilinden ayrılan, nüshada 
tespit edilen Kazak dili hususiyetleri üzerinde durulmuĢtur. Kazak Türkçesinde, Arapça asıllı 
sözcüklerde söz baĢında ve söz içinde bulunan ع ayın sesi, arka damak ünsüzü olan ğ 
ünsüzüne dönüĢür. KökĢetav nüshasında da bunun bir örneği görülmektedir. Ayrıca Arapça 
asıllı sözcüklerin sonunda bulunan /-h/ sesinin KökĢetav nüshasında 4 örnekte, Kazak 
Türkçesinde olduğu gibi, düĢtüğü görülmektedir. Sadece bu iki örnek bile KökĢetav nüshasına 
Kazak dilinin tesir ettiğini göstermektedir.  
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KARMA ÖĞRENME TASARIMLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖZEL YETENEKLĠ 
ÖĞRENCĠLERĠN YARATICILIKLARINA ETKĠSĠ* 

 

Çiğdem Nilüfer UMAR**  Zerrin Ayvaz REĠS*** 
 

Öz  

Bu araştırmada, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının özel yetenekli öğrencilerin 
yaratıcılıklarına etkisi incelenmektedir. Bu amaçla 10. sınıf Kimya dersinin “Maddenin Halleri” ünitesiyle özel 
yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir ünite 
programı oluşturulmuştur. Çalışma, İstanbul ilinde, bir vakıf okulunun fen lisesi bölümünün, 10. sınıfına devam 
eden 17‟si deney grubunda, 17‟si de kontrol grubundaki toplam 34 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve 
kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin düzeyinde performans gösterdikleri uzmanlar 
tarafından daha önce tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin Halleri” ünitesi 8 hafta boyunca 
kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken aynı 
üniteyi kontrol grubundaki öğrenciler, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 
müdahalenin yapılmadığı öğretim ortamında işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki verilerin 
toplanması için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi A ve 
B Formları kullanılmıştır. Bu testin A formu deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere öntest ve B Formu da 
sontest olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiş ve analizde Mann Whitney-U 
testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının 
üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerilerinin detaylandırma boyutunu arttırdığı 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karma Öğrenme, Kimya Eğitimi, Üstün Zekâlı Öğrenci, Yaratıcı Düşünme. 

THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED CURRICULUM WITH BLENDED LEARNING METHOD 
ON GIFTED STUDENTS’ CREATIVITY 

Abstract 

The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with blended learning method on 
gifted students‟ creative. For this aim, a unit plan that takes into account the special academic needs of the gifted 
learners was constructed which relies on the blended learning and the unit was chosen from 10th grade 
Chemistry lesson. In this study, pretest and posttest experimental model was used. The study was conducted with 
a total number of 34 gifted students, 17 of them in experimental group and 17 in wait list control group, who 
were students from 10th grades of A Foundation High School in Istanbul. While the differentiated curriculum 
with blended learning in chemistry was being administered to the experimental group, the regular curriculum 
without any differentiation was being administered to the control group. Raven Matris Test and Torrance 
Creative Thinking Figural Test A and B Forms, are used in order to derive the needed data. Torrance Creative 
Thinking Figural Test A Form was administered as pretest and B Form was administered as posttest to all 
students in the experimental and control groups. Mann-Whitney U Test taking place in the statistical program 
analyzed the data obtained. According to the findings of the study, it has been observed that differentiated 
curriculum with blended learning method on gifted students‟, increases the elaboration dimension of the creative 
thinking test of the students. 

Keywords: Blended Learning, Chemistry Education, Gifted Student, Creative Thinking. 
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1. GĠRĠġ 
Tarih boyunca özel yetenekli öğrencilerin farklılıklarına hitap eden çeşitli eğitim çalışmaları 
yapılmıştır. Johnsen ve Ryser‟e göre (1996) öğrencilerin başarısını arttıran ve yaratıcılıklarını 
destekleyen öğretimsel stratejilerin kullanımı özel yetenekli bireylerin eğitiminde önemli 
noktalardan biridir. Örneğin teknoloji, sınıf müfredatının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi 
için destek sağlamakta ve özel yetenekli öğrencilerin teknolojiyi kullanmaları bu öğrencilerin 
21. yüzyılın becerileri içerisinde özellikle vurgulanan üst düzey düşünme ve ortak çalışma 
becerilerinin geliştirilmesine teşvik etmektedir (Eckstein, 2009; Kay, 2010). Pearlman‟a 
(2010) göre teknoloji ve yeni öğrenme ortamları 21.yüzyıl okullarının karakteristik imzası 
olacaktır.  

Ward‟a (2010) göre özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ortamlarında 
webquest, video oyunları, simülasyonlar ve öğrenme yönetim sistemlerinin öğretmenler 
tarafından kullanılması bu öğrencilerin bireysel öğrenimini geliştirmektedir. Öğretim ortamını 
farklılaştırmada 21. yüzyılın gereği teknolojiyi öğretim ortamına katmak amacıyla bireyin 
ihtiyaçlarına yönelik, çözümler üretmede karma öğrenme yaklaşımından faydalanabilir. 
Osguthorpe ve Graham‟a göre (2003) karma öğrenmede, çevrim içi eğitimin güçlü yönleri, 
yüz yüze eğitimin güçlü yönleri ile tamamlanabilmektedir. Bu nedenle karma öğrenme 
yaklaşımlarının amacı, bilgiye çevrim içi erişim ile yüz yüze etkileşim arasındaki uyumlu 
dengeyi bulmaktır.  

Özel yetenekli öğrencilerin zihinsel güçlerinin yüksekliği nedeniyle öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek farklı eğitim modellerine ihtiyaçları vardır. Kendilerine doğru ve ihtiyacı 
karşılayan eğitim verilip yönlendirilebilirlerse başarılı birer birey olarak topluma önemli 
hizmetlerde bulunabilirler (Özel ve diğerleri, 2009). Bu amaçla araştırmanın problem cümlesi 
“ Karma öğrenme yöntemi kullanılarak farklılaştırılmış öğretim ortamının, özel yetenekli 
öğrencilerden oluşturulan deney ve kontrol gruplarının yaratıcılığına etkisi var mıdır?” olarak 
belirlenmiştir. 

1.1. Üstün Zekalı Birey 
Bazı bilim adamlarına göre zeka, gerçekler ya da doğruluk açısından iyi olarak 
nitelendirilebilecek cevapların gücü (E.L. Thorndike), sürekli soyut düşünebilme yeteneği 
(L.M. Terman), duyusal ve algısal tanılama kapasitesi, hız, çeşitli ya da esnek çağrışımlar 
kurabilme, yetenek ve hayal gücü, dikkat süresi, tepkide hızlılık (F.N. Freeman), çevreye 
uyum sağlamayı öğrenmiş olma ya da öğrenebilme yeteneği (S.S.Colvin), yaşamdaki yeni 
sayılabilecek durumlara yeterli düzeyde uyum sağlayabilme yetisi (R.Pintner), öğrenme ve 
deneyimlerden yararlanabilme kapasitesi (W.F. Deaborn), hassasiyet, algı, bağlantı kurma, 
hafıza, hayal gücü, farkı ayırt edebilme, yargı ve muhakemede bulunmadır (N.E. Haggety) 
(Akt: Özyaprak, 2006). Zekâ tanımlarının çeşitlilik göstermekte, zekaya dair farklı tanımları 
bulunmakta ve uzmanların bir tek zeka tanımında uzlaşamamalarının sonucu olarak özel 
yetenekli bireyin tanımında da çeşitlilikler bulunması, Sousa‟a göre  (2009) ortak bir tanımın 
oluşturulamamasındaki nedenin, üstünlük alanlarına ve yeteneklerine bakış açılarında farklılık 
gösteren araştırmacılar ve kültürlerin farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklandığını 
düşünmektedir. 
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1.2. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklarda Yaratıcılık 
Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin önemli özelliklerinden birisi, derslerde yaratıcı fikirleri 
öne sürebilmeleridir. Sahip oldukları yaratıcı özellikler dikkate alındığında, bu çocukların 
üstün özellikleriyle dikkat çektikleri görülmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin yaratıcı 
özellikleri okulun ilk dönemlerinden itibaren göze çarpabilmektedir. Okul çevrelerindeki 
yerel ekosistemleri tanıma ve anlamaya yönelik ağaç dikme, doğal bitki bahçeleri ve sebze 
bahçeleri oluşturma, kuş besleme, hava istasyonları vb. gibi çalışmalar, özellikle özel 
yetenekli okul öncesi dönemdeki çocukların buluşlarını, yaratıcılıklarını kolaylıkla ortaya 
koyabildikleri uygulamalardır (Dönmez, 2009). 

Aslında bir öğrencinin özel yetenekli olup olmadığını anlamak için gerekli olan yaratıcılık 
özelliğinin belirlenmesi oldukça karmaşık ve zordur. Torrance‟a (1986) göre yaratıcılık, 
problemlerin veya bilgideki boşlukların hissedilmesi, düşünce veya hipotezlerin 
oluşturulması, hipotezlerin sınanması, geliştirilmesi ve verilerin iletilmesidir. Gowan (1981) 
üstünlük ile yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ilk önce kişisel ve kültürel yaratıcılık arasında 
ayırım yaparak tartışmıştır. O‟nun inancına göre, herkese kişisel yaratıcılık öğretilebilir, ancak 
kültürel yaratıcılık, yani başlıca keşifler ve yeni düşünceler üreten ve sonuçta insanoğlunun 
geleceğini kaçınılmaz şekilde değiştiren yaratıcılık şekli için üstünlük gereklidir. Üstünlüğü 
yaratıcılık için bir potansiyel olarak görmüştür (Akt: Clark, 2002).  

Çalışmalardan elde edilen birçok sonuç, zekâ olarak yüksek performans gösteren bireylerde 
yaratıcılık özelliklerinin kimi zaman bulunmadığını göstermiştir. Bunun yanı sıra yüksek 
yaratıcılık sürecinin yüksek zekâ ile birlikte giden bir yetenek olarak düşünme eğilimi de 
yaygındır. Oysa zekâ, öğrenme süreci içinde çabuk ve hızlı kavramayı, yaratıcılık ise orijinal 
ve yararlı tepkiler vermeyi ifade eder. Araştırmacılar zekânın yaratıcılık için gerekli olduğunu 
ancak yüksek zekânın yaratıcılığı garanti etmediğini ifade etmektedirler (Aktamış ve Ergin, 
2006; Çağlar, 2013). 

Yaratıcılık kavramından bahsederken “yaratıcı düşünme” becerisinden de bahsetmek 
gerekmektedir. Aslında yaratıcılık ve yaratıcı düşünme farklı kavramlardır. Fakat günlük 
hayatta bu iki kavramın birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. Yaratıcı düşünme 
daha çok zihinsel etkinlikleri, yaratıcılık ise hem zihinsel hem de performansa dayalı 
etkinlikleri çağrıştırmaktadır. Yaratıcılık daha kapsayıcı bir kavramdır. Bu nedenle yaratıcılığı 
tanımlarken dolaylı biçimde yaratıcı düşüncenin de tanımlandığı kabul edilebilir 
(Palandökenlier, 2008). 

1.3. Karma Öğrenme Ortamı 
Farklılaştırmanın en önemli özelliği, sunduğu seçeneklerin çeşitliliğidir. Öğrencilerin bir 
konuyu öğrenmede tercih edebileceği farklı yöntemler farklılaştırılmış öğretim sayesinde 
sunulmaktadır. Zira öğrenciler bilgiyi talep ederken farklı yöntemleri 
benimseyebilmektedirler. Farklılaştırılmış öğretim, ürünlerin oluşturulmasında, bilginin elde 
edilmesinde ve kalıcı olmasında öğrencilere farklı alternatifler sunmaktadır. Bu şekilde tüm 
öğrencilerin farklı yollardan geçerek konu ve kavramları etkili bir şekilde öğrenmeleri 
sağlanmaya çalışılmaktadır (Yabaş ve Altun, 2009). 

Şaldırak (2012) farklılaştırılmış öğretimin beş temel ilkesini; 

1. Davetkâr ve güvenilir bir sınıf ortamı sağlamak, 
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2. Öğretilen ders programının en üst nitelikte olduğundan emin olmak, 

3. Hazır bulunuşluk, derse ilgi ve öğrenme stillerini sürekli olarak değerlendirmek, 

4. Düzgün farklılaştırılmış öğretim çalışmaları tasarlamak, 

5. Esnek grup çalışmaları uygulamak şeklinde sıralamaktadır. 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için farklılaştırmaya gidilecekse eğitimcilerin 
farklılaştırmanın hızlandırma, karşılaştırma, derinlik, zorlayıcılık, yaratıcılık ve soyutluk 
özelliklerini uygulaması gerekir (VanTassel-Baska, 2003). Bu bağlamda öğretim programını 
farklılaştırmada öğrenmeyi destekleyen ve 21.yüzyılın gereği teknolojiyi öğretim ortamına 
katmak amacıyla özel yetenekli çocuğun ihtiyaçlarına cevaben çözümler üretmede karma 
öğrenme yaklaşımı faydalı olabilir. 

Bailey, Ellis, Carri ve Vander  (2012) karma öğrenmenin özelliklerini; öğrenmeyi 
bireyselleştirmeye yardım etmek, kişisel gelişim potansiyeli sunmak, öğrenci katılımını ve 
motivasyonunu yükseltmek, online testlere ve materyallere kolay erişim sağlamak, kaynakları 
ve zamanı daha verimli kullanmak, öğretmenlerin etkisini artırmak, çalışma şartlarının 
geliştirilmesine yardımcı olmak, materyal maliyetlerini düşürmek, öğrenci ve velilerin 
öğrenme uygulamalarına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve dijital ortamların faydalarından 
yararlanmak olarak sıralamaktadır. 

Karma öğrenme yöntemini kullanan hem öğrenciler hem öğretmenler, yüz yüze öğrenmenin 
sahip olduğu bazı dezavantajların bilgisayar tabanlı öğrenme ile giderilebileceği ve bilgisayar 
tabanlı öğrenmenin sahip olduğu bazı olumsuz özelliklerin de yüz yüze öğrenme ile 
giderilebileceğini ifade etmektedirler (Uluyol ve Karadeniz, 2009; Tomlinson ve Whittaker, 
2013). 

2000 yılından sonra doğan, dijital yerli (Prensky, 2008)  olarak ifade edilen günümüz 
öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal ve eğitim hayatlarında teknolojiyi çok iyi 
kullanmaktadırlar. Bu konuda onlara yardımcı olan da Web 2.0‟dir.  Web 2.0‟de, kullanıcılar 
içerik geliştirebilmekte, birbirleriyle işbirliği halinde bilgi ve fikir alışverişi 
yapabilmektedirler. Web 2.0 araçları, öğrencileri 21. yüzyıl eğitim-öğretim ve iş hayatına 
hazırlamada önemli rol oynamakla birlikte yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini 
desteklemekte, grup çalışma alışkanlığını kazandırmakta, bireye özgü, üst düzey bilişsel 
becerilere yönelik etkili ve yapılandırmacı öğrenme ortamı sunmaktadır. 

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim 
ortamının özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi incelenmektedir. 

 
2. YÖNTEM  
2.1. AraĢtırmanın Modeli 
Araştırmada; deneysel yöntemin “kontrol gruplu öntest-sontest” modeli kullanılmıştır. Öntest-
sontest kontrol gruplu modelde, yansız belirleme ile oluşturulmuş iki grup bulunmaktadır. 
Bunlardan biri deney, öteki kontrol grubu olarak kullanılır. Her iki grupta da deney öncesi ve 
deney sonrası ölçmeler yapılır (Karasar, 2005). Mevcut araştırmanın çalışma grupları, Raven 
İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi A formu 
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öntest puanlarına göre random-yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. 
Deney grubu olarak belirlenen sınıfta 10.sınıf kimya dersi “Maddenin Halleri” ünitesi, karma 
öğrenme yöntemi kullanılarak farklılaştırılmış bir öğretim ortamında araştırmacı tarafından 
işlenmiştir. Kontrol grubu olarak belirlenen sınıfta ise aynı ünite, öğretmenin öğrenme-
öğretim sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin olmadığı ortamda 
işlenmiştir. 

2.2. ÇalıĢma Grubu 
Deneysel desen ile çalışılan bu araştırmada evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir. 
Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul İli‟nde bir vakıf okulunun Fen Lisesi bölümünün 10. 
sınıf düzeyindeki iki şubesinde öğrenim gören 17‟si deney grubunda ve 17‟si kontrol 
grubunda olmak üzere toplam 34 özel yetenekli öğrenciden oluşturulmuştur. Öğrenciler 
yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubuna atanmıştır.  

Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilere ait frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları Tablo 
1‟de verilmiştir. 

Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilere Ait Frekans(f) ve Yüzde(%) Dağılımları 
 

 

 

 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 
Her iki gruptaki öğrencilerin üstün yetenekli olup olmadıklarını belirlemek amacıyla Raven 
İlerleyen Matrisler Testi ve Torrance (1986) tarafından geliştirilen Yaratıcı Düşünme Şekilsel 
Testi A ve B formları uygulanmıştır. Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi alıştırma 
kısmı ve esas kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Alıştırma kısmında 12, esas 
kısımda 36 soru yer almakta ve sorular her iki kısımda da sonlara doğru gidildikçe 
zorlaşmaktadır. Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi, Spearman‟ın Zekâ Kuramı‟na 
göre, kişilerin genel zekâsını (“g” faktörünü) ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir (aktaran 
Yakmacı, 2002). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi E. Paul Torrance tarafından geliştirilmiş ve 
ilk kez 1966 yılında yayınlanmıştır. O tarihten bu yana Dünya üzerinde geniş kullanımı olan 
bir ölçektir. Test doğrudan yaratıcı düşünceyi ölçen bir araç olup, paralel formları vardır. 
Türkiye‟de testin anaokulu, ilköğretim, lise ve yetişkin için olan A ve B formlarına ait dilsel 
eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Aslan (1999) tarafından yapılmıştır. Şekilsel test 
için (.50 ile .96) arasında değişen, 0.01 ve .05 düzeyinde anlamlı korelasyon değerleri elde 
edilmiştir. Ayrıca puan türlerinin tümü için İngilizce ve Türkçe form ortalamalar arası 
farklılık t testi ile analiz edilmiştir ve testin Türkçe yönergesinin kullanılmasına karar 
verilmiştir (Aslan ve Puccio, 2006). Araştırmada kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünme 
Şekilsel Testi; akıcılık, orijinallik, detaylandırma, başlıkların soyutluğu, kapamaya karşı 
direnç boyutlarını içermektedir. 

 

Gruplar  Frekans(f) Yüzde(%) 

Deney     17   50 

Kontrol     17   50 

Toplam     34 100 
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2.4. Verilerin Toplanması 
Veriler; 2011-2012 öğretim yılı 2. döneminde 10. sınıf “Maddenin Halleri” kapsamında 8 
haftalık uygulama sürecinin bir hafta öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin 
zekâ değerlerini ölçmek için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve yaratıcılıklarına 
yönelik Torrance Yaratıcı Düşünce Şekilsel Testi A Formu kullanılarak toplanmıştır. Deney 
grubu olarak belirlenen sınıfta 10.sınıf kimya dersi “Maddenin Halleri‟‟ ünitesi, karma 
öğrenme yöntemi kullanılarak farklılaştırılmış bir öğretim tasarımında araştırmacı tarafından 
ve kontrol grubu olarak belirlenen sınıfta ise aynı ünite, öğretmenin ders işleyiş sürecine 
araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin olmadığı ortamda 8 hafta sürecinde 
işlenmiştir. Takip eden 9. hafta içinde; her iki gruba sontest olarak Torrance Yaratıcı Düşünce 
Şekilsel Testi B Formu kullanılarak veriler toplanmıştır. 

2.5. Verilerin Çözümlenmesi 
Ölçeklerden alınan puanların deney ve kontrol grupları için normal dağılıma uygun olup 
olmadıkları Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleriyle incelenmiştir. Gruptaki kişi 
sayısı 50 kişiden küçük olduğu durumunda Kosmogorov-Smirnov yerine ve Shapiro-Wilk 
testi sonuçlarının dikkate alınması önerilir (Tabachnik ve Fidell,2000; Coakes ve Steed, 
1997). Bu nedenle normallik dağılımı hakkında karar vermek için Shapiro-Wilk testi dikkate 
alınmıştır. Deney ve kontrol grupları zeka testi öntest toplam puanlarının dağılımlarının 
normalliklerine ilişkin Shapiro-Wilk Testi sonuçlarının anlamlılık düzeylerine(p) 
bakıldığında, p değerlerinin .05‟ten büyük olduğu görülmüştür. Bu durum puanların normal 
dağıldığını göstermektedir. Deney ve kontrol gruplarının zeka testi öntest toplam puanları 
açısından denkliğini ispatlamak üzere t testi yapılmıştır. t-testi, iki örneklem grubu arasında 
ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır. t-testi bir gruptaki 
ortalamanın diğer gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler 
(Kalaycı, 2008). t-testi anlamlılık düzeyi olarak p<.05 değeri alınmıştır.  

Deney ve kontrol grupları yaratıcı düşünme testi öntest toplam puanlarının dağılımının 
normalliğine ilişkin Shapiro-Wilk Testi sonuçlarının anlamlılık düzeylerine (p) bakıldığında, 
p değerlerinin yalnızca deney grubu öntest puanları için .05‟ten büyük olduğu; bir başka 
deyişle normal dağıldığı görülmektedir. Bu nedenle deney ve kontrol gruplarının yaratıcı 
düşünme testi toplam puanları açısından denkliğini ispatlamak üzere Mann-Whitney U testi 
yapılmıştır. Mann –Whitney U testi, t-testinin parametrik olmayan alternatifidir. Mann-
Whitney U testi grupların medyanlarını karşılaştırarak iki grup arasında fark olup olmadığını 
test etmek için kullanılır (Kalaycı, 2008). Mann-Whitney U testinde anlamlılık düzeyi olarak 
p<.05 değeri alınmıştır. Araştırmanın denenceleri t-testi ve Mann-Whitney U testi ile test 
edilmiştir.   

2.6. Deney ve Kontrol Gruplarının Zekâ Testi Toplam Puanlarına Göre Denkliği 
Öğrencilerin üstünlüklerinin belirlenmesi için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi 
Esas Kısmı (Raven ve diğerleri, 1998) uygulanmış ve uzman görüşü alınarak testin sonuçları 
değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının zekâ testi toplam puanları açısından 
denkliklerini belirlemek üzere grupların zekâ testi toplam puanları arasındaki farkın 
anlamlılığını test etmeye yönelik önce t-testinin varsayımlarından normalliğin karşılanıp 
karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Normal dağılımın test edilmesinde özellikle küçük gruplar 
için güvenilir değerler veren (Coakes ve Steed, 1997; Tabachnick ve Fidell, 2000) Shapiro-
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Wilks istatistiğine bakılmıştır. Shapiro-Wilk istatistiğine bakıldığında, p değerlerinin tümünün 
.05‟ten büyük olduğu görülmüş ve bu durumda dağılım normal olduğundan grupların zekâ 
testi toplam puanları arasındaki farkın anlamlılığını ve grupların zekâ testi toplam puanlarına 
göre denkliğini test etmek için analize t-testi ile devam edilmiştir. Deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin zekâ testi toplam puanlarının anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere yapılan t-testi sonucunda grupların zekâ puanları arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (t(32)=0,615, p>.05). Bu sonuç her iki grubun zekâ testi toplam puanları 
açısından birbirine denk kabul edilebileceğini göstermektedir. 

2.7. Deney ve Kontrol Gruplarının Yaratıcı DüĢünme Testi Öntest Toplam Puanlarına 
Göre Denkliği 
Grupların yaratıcılık öntest toplam puanları açısından denkliklerini belirlemek üzere deney ve 
kontrol gruplarının Torrance Yaratıcı Düşünme Şekilsel Testi A formu öntest toplam puanları 
arasındaki farkın anlamlılığını test etmeye yönelik önce t-testinin varsayımlarından 
normalliğin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Normal dağılımın test edilmesinde 
özellikle küçük gruplar için güvenilir değerler veren Shapiro-Wilks istatistiğine bakılmıştır 
(Coakes ve Steed, 1997; Tabachnick ve Fidell, 2000). Shapiro-Wilk istatistiğine bakıldığında, 
p değerlerinin deney grubunda .05‟ten büyük olduğu görüşmüş ve bu durumda dağılım 
normal olmadığından grupların yaratıcı düşünme testi öntest toplam puanları arasında farkın 
anlamlılığını ve grupların yaratıcı düşünme testi öntest toplam puanlarına göre denkliğini test 
etmek için analize Mann-Whitney U testi (Kalaycı, 2008, s. 99) devam edilmiştir. Deney ve 
kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcı düşünme öntest toplam puanlarının anlamlı şekilde 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda 
grupların yaratıcı düşünme öntest toplam puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(U= 135,000, p>.05). Bu sonuç her iki grubun yaratıcı düşünme öntest toplam puanları 
açısından birbirine denk kabul edilebileceğini göstermektedir. 

2.8. Deney Grubuna Karma Öğrenme Yöntemini Temele Alan Öğretim Ortamı 
Uygulaması 
Tomlinson‟a göre (1995) farklılaştırılmış bir öğretim programında, öğrencilerin hazır 
bulunuşluklarına, ilgi ve öğrenme stil farklılıklarına göre içerik, süreç ve ürün boyutlarında 
çeşitli plan ve uygulamalar öğretmenler tarafından yapılabilir. Çağımızda bilgiye kısa sürede 
ulaşma teknolojideki gelişmelerin her geçen gün hızlanması ve internet kullanımının 
yaşantının doğal bir parçası haline gelmesinin neticesindedir. İşte bu bağlamda bu araştırmada 
öğretme-öğrenme sürecinde geleneksel olarak kullanılan yüz-yüze öğrenme yaklaşımı ile 
bilgisayar/web destekli öğrenme yaklaşımının karışımı olan karma öğrenme yöntemi işe 
koşularak öğretim programında sürecin farklılaştırılmasına gidilerek karma öğrenme ortamı 
oluşturulmuştur.  

Araştırmada; Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 2011-2012 öğretim yılı 10.sınıf kimya dersi öğretim 
programının „‟Maddenin Halleri‟‟ ünitesi kazanımları incelenmiştir. Söz konusu ünitenin 
kazanımları içerisinde Bloom Taksonomisi‟nin değerlendirme ve yaratma üst düzey düşünme 
becerilerini harekete geçirecek kazanıma rastlanmamıştır. Bu nedenle mevcut kazanımlar 
revize edilmiş Bloom Taksonomisi‟nin değerlendirme, yaratma gibi üst düzey düşünme 
becerilerini harekete geçirecek şekilde farklılaştırılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 
karma öğrenme yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin evlerinden 
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internete bağlanmalarında sorun yaşamadıkları bilgisi alınmıştır. Karma öğrenme yöntemi 
kullanılarak farklılaştırılmış öğretim ortamının oluşturulmasında kimyanın haricinde 
disiplinler arası bağlantılar kurularak; fizik, matematik, geometri, müzik, resim ve felsefe 
alanlarından yararlanılmış ve ders planları, çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenmenin karması 
olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın yüz yüze öğretim boyutu, deney grubundaki üstün zekâlı ve 
yetenekli öğrencilerle tartışma temelli ve grup çalışmaları ile desteklenen bir yapıda 
işlenmiştir. Çalışmanın kimya laboratuvarındaki uygulamalarında deney grubundaki 
öğrencilere kimya deneylerini kendilerinin kurgulayabilecekleri ortamlar sunulmuştur. 
Çalışmanın çevrim içi öğretim kısmında deney grubundaki öğrenciler, hem okulun bilgisayar 
laboratuvarında işlenen derslerde hem de evden bağlanarak katılacakları derslerde Moodle 
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment/ Modüler Nesne Yönelimli 
Dinamik Öğrenme Ortamı) kullanmışlardır (Train-To-Cap, 2009). Kimya öğretiminde 
öğrencilerin zihinlerinde tasarlayarak anlamaya çalıştıkları atom, molekül, bileşik, kimyasal 
bağlar vb. gibi pek çok kavram ve konunun; doğru tasarlanıp anlaşılabilmesi için bilgisayar 
destekli eğitimin materyallerinden yararlanılmaktadır(Ayvaz Reis, Z., Kırbaşlar F. G. ve 
Güneş, Z. Ö., 2010). Deney grubundaki öğrencilerin evlerinden öğretmenle mail üzerinden bir 
araya gelmeleri, eş zamanlı olarak öğretmen ve öğrencilerin soru-cevap saatlerine katılmaları 
desteklenmiştir. Tartışma odaları kurulmuş ve ikili gruplar halinde öğrencilerin bu odalarda 
tartışmaları istenmiş ve öğretmen gerekli gördüğü noktalarda katkı sağlamıştır. Her hafta sınıf 
ortamında işlenen dersler powerpoint sunumlar ve ders notları şeklinde bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Doğru-yanlış, boşluk doldurma gibi bilgisayar ortamındaki uygulamalarla 
öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Her hafta işlenen kazanımlarla ilgili 
çalışma kağıtları ödev olarak verilmiştir. Her hafta derslerde kullanılan videolar ve 
animasyonlar bilgisayar ortamında da sunulmuştur. Öğrencilerin kendilerini sınayacakları 
küçük sınavlar hazırlanmış, Mooodle‟ın sınavlar bölümüne konulmuş ve öz-
değerlendirmelerine sunulmuştur. Öğrencilere o hafta işleyecekleri/işledikleri dersin içeriği ile 
ilgili video/film/reklam vs linki vererek izledikleri görüntü ile dersin içeriğini ilişkilendiren 
yorumlar yapmaları istenmiştir. Öğrencilerden değerlendirme ve yaratma basamağı 
becerilerine yönelik gelişimlerini desteklemesi amacıyla; gaz kanunlarının oluşturulması 

sırasında ilk olarak yapılmış olan deneyleri kimya laboratuvarında günümüz koşullarında 
yeniden kurgulamaları istenmiştir. Kimya laboratuvarında tasarladıkları deneyleri V 
diyagramıyla çalışma kağıtlarında yorumlamışlardır. Ödevler bilgisayar ortamında sunulmuş 
ve öğrencilerin haftalık olarak yaptıkları ödevleri öğretmen, yüz yüze veya web üzerinden 
değerlendirmiş ve dönüt vermiştir. Öğrencilerden ders içeriğiyle ilgili kendilerine verilenlerin 
haricinde deney videoları ve animasyonlarını araştırmışlar ve arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. 
Öğrencilerden deneysel animasyon ve uygulamalara bağlı olarak bilgisayar ortamında 
uygulama basamağına ilişkin becerilerine yönelik olarak grafik çizmeleri istenmiştir. 

 
2.9. Bulgular  
Araştırmanın soruları ve kendilerine ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

Soru 1; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
son test toplam puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi 
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bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi son test toplam puanları 
arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Soru 2; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
akıcılık boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi akıcılık 
boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Soru 3; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
orijinallik boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi orijinallik 
boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Soru 4; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
detaylandırma boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı 
tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi 
detaylandırma boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Soru 5; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
başlıkların soyutluğu boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı 
tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi 
başlıkların soyutluğu boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Soru 6; Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan deney grubunun yaratıcı düşünme testi 
kapamaya karşı direnç boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı 
tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubunun yaratıcı düşünme testi 
kapamaya karşı direnç boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Yaratıcı DüĢünme Testi Sontest Puanlarının Mann-Whitney U 
Testi Sonuçları 

    Grup     n    Sıra Ortalaması    Sıra Toplamı        U         p 

Toplam  Deney 

Kontrol 

17 

17 

18,24 

16,76 

310,00 

285,00 

132,000 .683 

Akıcılık Deney 

Kontrol 

17 

17 

16,59 

18,41 

282,00 

313,00 

129,000 .610 

Orijinallik Deney 

Kontrol 

17 

17 

15,47 

19,53 

263,00 

332,00 

110,000 .245 

Detaylandırma Deney 

Kontrol 

17 

17 

23,24 

11,76 

395,00 

200,00 

47,000 .000 

Başlıkların 
Soyutluğu 

Deney 

Kontrol 

17 

17 

20,24 

14,76 

344,00 

251,00 

98,000 .114 
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Tablo 2‟de görüldüğü gibi karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı 
düşünme testi toplam puan, akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve kapamaya karşı 
direnç boyutları sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi toplam puan, akıcılık, 
orijinallik, başlıkların soyutluğu ve kapamaya karşı direnç boyutları sontest puanları arasında 
anlamlı bir fark yoktur.  

Karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi detaylandırma 
boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 
müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi detaylandırma boyutu sontest 
puanları arasında anlamlı bir fark vardır (U= 47,000, p<.05). 
Sontest puanlarının anlamlı farklılık göstermesi ve karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan 
öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin detaylandırma boyutundaki gelişimlerinin yüksek 
olmasına dayanarak karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim tasarımının, üstün 
zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin detaylandırma boyutunda 
öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı 
öğretim tasarımına göre daha etkili olduğu söylenebilir. 

 

3. TARTIġMA ve SONUÇ 
Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi sontest puanları ile 
öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı 
grubun yaratıcı düşünme testi sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.  

Davaslıgil (2013) yaratıcığı, azınlığın sahip olduğu ender rastlanan bir yetenek olarak değil de 
bütün insanların sahip olduğu geliştirilip beslenebilen bir bilişsel beceri olarak kabul 
etmektedir. Torrance‟ın 1950‟lilerde geliştirmeye başladığı Torrance Yaratıcılık Testi bilişsel 
yetenekleri ölçmek için dizayn edilmiştir (Aslan, 2003). Eğitimciler arasında bilişsel 
becerilerin eğitimle belli bir derecede arttırabileceği düşüncesi yaygındır (San, 2002). Mevcut 
çalışmada karma öğrenme ortamında öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı düşünme testi 
sontest puanları, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 
müdahalenin yapılmadığı öğrenme ortamında öğretim gören öğrencilerinkinden daha yüksek 
olmasına karşın iki grubun puanları arasında istatistiksel açısından anlamlı farklılık 
görülmemiştir. Karma öğretim tasarımıyla yapılan uygulamanın daha fazla bilişsel 
antremanlarla gerçekleştirilmesi durumunda öğrencilerin yaratıcı düşünmelerinin ve bilişsel 
yeteneklerinin gelişmesine ve grupların yaratıcı düşünme testi sontest puanlarında anlamlı 
farklılık görülmesine sebep olabileceği söylenebilir. Koray ve diğerlerine (2007) göre 
yaratıcılık, karmaşık bir yapıya sahip ve değerlendirilmesi zor bir süreçtir. Tecrübe zenginliği 
ile geliştirilebilir. Bir başka sebep olarak, öğrencilerin kendi ifadelerine dayanarak bu tarz 
yüksek düzeyde düşünme süreçlerine çok da alışık olmamaları ve bu tarz düşünme süreçlerini 
yerleştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duymaları gösterilebilir. Bununla birlikte Figl ve 
diğerleri (2005) yaptıkları bir araştırmada karma öğrenme tasarımının; öğrenme ortamı, 

Kapamaya 
Karşı Direnç 

Deney 

Kontrol 

17 

17 

14,24 

20,76 

242,00 

353,00 

89,000 .057 
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öğrenme içeriği, öğretmen, öğrenci ve aralarındaki iletişim ve birbirleriyle etkileşimleri gibi 
değişkenlerle ilişkisi olması nedeniyle etkililiğini belirlemenin kolay olmadığını ifade 
etmektedirler. 

Tablo 2‟de görüleceği üzere karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı 
düşünme testi akıcılık boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı 
tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi akıcılık 
boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Torrance (1969) akıcılığı üretilen 
fikirlerin sayısı olarak tanımlamıştır. Aslan ve Puccio (2006) Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri‟ndeki öğrencilerin yaratıcılıklarını karşılaştırmak için yaptıkları çalışmada 
kullandıkları Torrance Yaratıcılık Testinin akıcılık boyutunda her iki ülke öğrencilerinin 
akıcılık puanlarının boyutlar içinde en yüksek değere sahip olduğunu ve aralarında anlamlı 
fark olmadığını ifade etmektedirler. Bu çalışmada üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 
yaratıcı düşünme testi akıcılık boyutunun sontest puanlarında anlamlı farklılık görülmemesi 
neticesinde karma öğretim tasarımıyla öğretim yapmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme 
becerilerinin akıcılık boyutunun gelişiminde yani fikir üretiminin akıcılığında geleneksel 
öğretime göre daha etkili olmadığı söylenebilir. 
Karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi orijinallik boyutu 
sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 
müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi orijinallik boyutu sontest puanları 
arasında anlamlı bir fark yoktur. Torrance (1969) orijinalliği alışılmışın dışında cevaplar 
üretmek olarak tanımlamıştır. Aslan ve Puccio (2006) Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri‟ndeki öğrencilerin yaratıcılıklarını karşılaştırmak için yaptıkları çalışmada 
kullandıkları Torrance Yaratıcılık Testinin orijinallik boyutunda her iki ülke öğrencilerinin 
puanlarının arasında anlamlı fark olmadığını ifade etmektedirler. Bu çalışmada üstün zekâlı 
ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme testi orijinallik boyutunun sontest puanları 
arasında anlamlı farklılık görülmemesi neticesinde karma öğretim tasarımıyla öğretim 
yapmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin orijinallik boyutunun gelişiminde 
öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı 
ortamdaki öğretime göre daha etkili olmadığı söylenebilir. 

Karma öğretim yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi detaylandırma 
boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir 
müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi detaylandırma boyutu sontest 
puanları arasında anlamlı bir fark vardır. Torrance (1969) detaylandırmayı ürünün 
tanımlanması için yapılan detaylandırmaların sayısı olarak tanımlamıştır. Akkaş (2013), 33 
üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciden oluşan gruba verilen destek eğitimin neticesinde 
öğrencilerin akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluğu ve erken kapamaya direnç boyutlarında 
öntest sontest puanlarında anlamlı fark bulurken detaylandırma boyutunda öntest sontest 
puanları arasında anlamlı fark bulunmadığını ifade etmiştir. Bu durum mevcut çalışmada 
üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme testi detaylandırma boyutunun sontest 
puanlarında anlamlı farklılık görülmesi ile paralellik göstermemektedir. Bu durumda karma 
öğretim tasarımıyla öğretim yapmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin 
detaylandırma boyutunun gelişiminde öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı ortamdaki öğretime göre daha etkili olduğu 
söylenebilir. 
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Karma öğretim tasarımıyla öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi başlıkların 
soyutluğu boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı grubun yaratıcı düşünme testi başlıkların soyutluğu 
boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Karma öğrenme yöntemiyle öğretim 
gören öğrencilerin yaratıcı düşünme testinde oluşturdukları ürünlere ve şekillere yükledikleri 
soyut anlamların fazla sayıda olması neticesinde başlıkların soyutluğu boyutunda öğretmenin 
ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı yöntemle 
öğretim gören öğrencilerden daha yüksek puan almalarına rağmen iki grubun yaratıcılık testi 
başlıkların soyutluğu sontest puanları arasında anlamlı fark görülmemiştir. Bu çalışmada 
üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme testi başlıkların soyutluğu boyutunun 
sontest puanlarında anlamlı farklılık görülmemesi neticesinde karma öğretim tasarımıyla 
öğretim yapmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin başlıkların soyutluğu 
boyutunun gelişiminde geleneksel öğretime göre daha etkili olmadığını söyleyebilir. 

Karma öğrenme yöntemiyle öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi erken kapamaya 
direnç boyutu sontest puanları ile öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından 
herhangi bir müdahalenin yapılmadığı ortamda öğretim yapılan grubun yaratıcı düşünme testi 
erken kapamaya direnç boyutu sontest puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Aslan‟nın 
(2003) Torrance Yaratıcılık Testi Türkçe Versiyonu çalışmasında okul öncesi, ilkokul, lise ve 
üniversite öğrencileri yer almıştır. Çalışmada ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin diğer 
boyutlara göre erken kapamaya direnç boyutunda en düşük puanı aldıkları görülmüştür. Erken 
kapamaya direnç puanlarına bakıldığında, okul öncesi öğrencilerinin fikirlerini daha detaylı 
olarak ortaya koyma eğilimde oldukları, ancak daha büyük deneklerin bu puan türünde zayıf 
kaldıkları gözlenmiştir. Bu durum öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesinde fikirlerini 
rahatlıkla ifade edecekleri ortamlarda eğitilmediklerini düşündürmektedir (Aslan, 2003). Bu 
çalışmada üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yaratıcı düşünme testi erken kapamaya direnç 
boyutunun sontest puanlarında anlamlı farklılık görülmemesi neticesinde karma öğretim 
tasarımıyla öğretim yapmanın öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin erken kapamaya 
direnç boyutunun gelişiminde öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi 
bir müdahalenin yapılmadığı öğretime göre daha etkili olmadığı söylenebilir. 

Alan yazında Liamthaisong ve diğerlerinin (2011) karma öğrenmenin öğrencilerin yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirdiği; Bigum ve diğerlerinin (1997) de gençlerin grup 
çalışmalarına teknolojiyi entegre ederek, yaratıcı ürünler oluşturdukları ifade edilmektedir 
(aktaran Siegle, 2004). Alan yazındaki birçok araştırmada karma öğrenmenin yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmasına rağmen, bu çalışmada tersi bir sonuca 
ulaşılmasının nedeni, gerçekleştirilen diğer çalışmaların genelde yükseköğrenim öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirilmesinden kaynaklanabilir. Örnek vermek gerekirse, alan yazın 
incelendiğinde, Kashefi ve İsmail (2012) üniversitede okuyan matematik bölümü öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında karma öğrenmenin öğrencilerin yaratıcı düşünme 
ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Kadar ve Achim 
(2013) ise üniversitede mühendislik eğitimi gören öğrencilerin düşünme türleri üzerinde 
durmuşlardır. Karma öğrenme ile düşünme becerileri arasındaki ilişkiyi görmeye çalışan 
yazarlara göre karma öğrenmeyle yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri 
geliştirilmektedir. 
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Alan yazında incelenen çalışmalarda yaratıcı düşünme ile karma öğrenme arasında ilişki 
görülmesine rağmen bu çalışmada aksi durumun söz konusu olmasında çeşitli faktörler etkili 
olmuş olabilir. Öncelikle, yukarıda da belirtildiği üzere, karma öğrenme içerikli çalışmaların 
çoğu üniversite öğrenimi gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Yaş ve benzeri özellikleri 
nedeniyle 10. sınıf öğrencileri ve üniversite öğrencilerinin aralarındaki farklar sonuçların zıt 
yönlü çıkmasına sebep olmuş olabilir. Bu çalışmada literatürün aksine bir sonuç çıkmasının 
bir diğer nedeni ülkesel faktörler olabilir. Alan yazında elde edilen bulgular, Türkiye dışında 
gerçekleştirilmiş ve büyük bir çoğunluğu üstün zekalı olmayan öğrencilerle ilgili bulgulardır. 
Bu durum, çeşitli ülkelerdeki öğrenci profillerinin farklı olabileceği gerçeğini göz önünde 
bulundurduğumuzda, ülkeler ya da bölgeler arasında farklılıklar olabileceği gibi üstün ve 
normal zekâlı öğrencilere göre de farklılıklar olabilir şeklinde yorumlanabilir. Torrance 
Yaratıcılık Testi‟nde deney ve kontrol grubunun yaratıcılık puanlarında anlamlı fark 
bulunmaması  da testin bilişsel yeteneği ölçen bir test olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu 
durumda karma öğrenme ortamında yapılan bu öğretimin bilişsel aktiviteleri manidar olarak 
ivmelendiremediği söylenebilir.  
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FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE TEORİK YAKLAŞIM 

 
Recep Ulusoy*  İslam Altun** 

 
 

Öz 
 
Faizsiz finans sistemi, modern finans sisteminde ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu karmaşayı ortadan 
kaldırma amacına yönelik bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Önceden belirlenmiş sabit faizi 
yasaklayan ve gerçekleşen gelirden pay almayı öneren bu sistem, kullanılan fonlarla elde edilen ekonomik 
sonuca, kâra ortaklık esasına dayanmaktadır. Sırasıyla faizsiz finans sistemi, ortaklık, kar paylaşımı, helal 
kazanç, öz sermaye ve adil gelir bölüşümü gibi temel ilklere dayanır. Bu sistemin tarihi seyri içinde mudarebe, 
muşaraka, murabaha ve vakıf gibi, kendine mahsus bazı kurumları da oluşmuştur. Modern çağlara gelindiğinde 
bu kurumlar kendilerini yenileyememiş ve yeni gelişmelere uyum sağlayamamışlardır. Ancak yirminci yüz yılın 
başlarından itibaren Hint Pakistan bölgesinde ve daha sonra da Ortadoğu‟da ve diğer Müslüman ülkelerde 
uygulama alanı bulmuştur. Artık bugün hem Müslüman ülkelerde ve hem de dünyanın birçok ülkesinde faizsiz 
sisteme uygun çalışan bağımlı ve bağımsız birçok finans kurumu vardır ve halen dünya finans sisteminin bir 
alternatifi olma yönünde ilerlemektedir. 
Anahtar kelimeler: finans, faizsiz finans, sermaye, kredi, adalet, ahlak, kar ortaklığı 
  
 

THEORETICAL APPROACH TO THE İNTEREST-FREE FINANCIAL SYSTEM 

Abstract 
 
The interest-free finance system emerged as an alternative to the purpose of removing the complexity of the 
irregular order arising in the modern financial system. This system, which prohibits pre-determined fixed interest 
rates and allows them to take a substantial share, is based on the principle of profit sharing, which is the 
economic result obtained with the funds used. The interest-free financial system is based on basic principles such 
as partnership, halal profits, equity and fair income distribution. In this historical system, some institutions such 
as mudarebe, musharaka and foundations have formed. When it comes to modern ages, these institutions have 
not been able to modernise themselves and adapt to new modern improvment. However, after the first quarter of 
the twentieth century, İslamic finance has found practice starting with the Indian Pakistani region, Middle East 
and then in other Muslim countries. Today, there are many dependent and independent financial institutions that 
work in harmony with the interest-free system both in Muslim countries and in many countries of the world, and 
interest-free financial system moving towards becoming a new finance method in cooperation with the world 
financial system, adhering to their own rule. 

Keywords: finance, interest-free finance, capital, credit, justice, morality 

 
Giriş 
 
İktisadi bir terim olarak Finance (İng) ve financement (Frn) kavramları sözlükte para, maliye, 
para bulma, para sağlama gibi anlamlara gelmektedir. Türkçe‟mizde bunların yerine Fransızca 
telaffuzuyla finansman kavramı kullanılmaktadır. Ortodoks iktisat geleneğinde tartışılan 
finans teorisine göre finansman, üretim faaliyetinde bulunan iktisadi birimlerin bu faaliyetleri 
                                                           
* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi 
Politiği, recep.ulusoy@marmara.edu.tr 
** Arş. Gör. Mardin Artuklu Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, islamaltun@gmail.com 
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için ihtiyaç duydukları sermayeyi temin etme gayretleridir. Ancak klasik iktisat teorisinde 
finansman konuları çok açık tartışılmamıştır. Çünkü onlara göre para mübadele aracından 
başka bir şey değildir. Bu anlamda klasik iktisatçılar tasarruf ve sermaye üzerinde dururlar. 
Modern zamanlarda ise finansman meselesi daha çok tartışılmış, sonuçta finansman teorisi 
ortaya çıkmış ve paranın fonksiyonları da çok değişmiştir. Bu bağlamda A. Marshall, Keynes, 
Friedman, Gurley ve Show finans üzerine çok önemli çalışmalar yapmışlardır.  
Finansman teorisine göre iktisadi birimler esas itibariyle ikiye ayrılır. Birinci gurupta 
üreticiler ile yatırım ve tüketim yapanlar; ikinci gurupta ise para ve finans alanında faaliyette 
bulunanlar yer alır.  Bunlardan birinciler harcama birimleri ikinciler de mali aracılar olarak 
isimlendirilir. 
Harcama birimlerini de üç başlık altında toplamak mümkündür. 
-Bütçeleri denk olanlar 
-Bütçeleri fazlalık verenler 
-Bütçeleri açık verenler 
Bunlardan birinci sıradakiler bütçelerini denk tutmayı başaran birimlerdir. İkinci guruptakiler 
ise bütçeleri fazla veren guruptur ve dolayısıyla fon arz edebilecek durumdadırlar. Son 
sıradakiler ise bütçesi açık veren ve ödünç para bulması gereken guruptur. Bu durumda 
faaliyetlerini devam ettirebilmek için bütçesi açık verenler bütçesi fazla verenlerden ödünç 
para talebinde bulunmaları gerekmektedir. İşte finansman olayı bütçeleri fazla veren harcama 
birimlerinin ellerindeki fazla fonların, faaliyetlerini devam ettirebilmek için bütçeleri yeterli 
olmayan birimlere aktarılmasıdır. Mali aracıların rolü de burada başlar. 
Mali aracıları, bankalarla banka dışı mali kurumlar olarak iki başlık altında toplamak 
mümkündür. Bu kurumlar primer senetlere aracılık yaparlar ve kısa vadeli tasarrufların uzun 
vadeli yatırımlara dönüşmesini sağlamaktadırlar. Ayrıca mali aracı kurumlar yeni 
geliştirdikleri finansman teknikleriyle tasarruf ve yatırımların hem seviyesini artırır ve hem de 
tasarrufların yatırımlara tahsisini kolaylaştırır (Kanyılmaz, 1992: 23-76). 
 
Günümüzde bankalar fon sahipleri ile fon talep edenler arasında çeşitli yöntemlerle aracılık 
yaparak fon akışını sağlamaktırlar. Hisse senedi ve tahvil işlemlerinin dışında bankalar 
mevduat adıyla fon toplamakta ve bu fonları kredi adıyla ihtiyaç sahiplerine aktarmaktadırlar. 
Bu esnada mevduat sahibine faiz ödemekte kredi alandan da faiz almaktadır. Bugün itibariyle 
dünyanın geliştirdiği ve uyguladığı en yeni yöntem budur ve bazı eleştiriler olsa da Müslüman 
ülkeler dâhil bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bütün bu açıklamalardan 
anlaşıldığına göre mesleğinde uzman ya da proje sahibi bir kişi mesleğini icra etmek veya 
projesini hayata geçirmek istiyor ama ihtiyaç duyduğu parayı da kendi kaynaklarından 
sağlayamıyorsa tek çaresi bankaya gidip faiz karşılığı kredi kullanmaktır. Faizsiz finans 
sistemi ise bu bağlamda araya girerek faizin hem iktisadi ve hem de ahlaki olmadığı iddiasıyla 
ortaya çıkmakta ve bunun yerine bir bakıma ortaklık yöntemini savunmaktadır. 
Faizsiz finans sistemi, en geniş tanımıyla “fon sahipleriyle fon kullanıcılarını kar ortaklığı 
ilkesi etrafında ve faizsiz işlemler temelinde buluşturan canlı bir mekanizmanın” adıdır. 
Burada muşaraka, mudarebe, icare ve murabaha gibi birkaç çalışma yöntemi vardır. Kar 
paylaşımı da nispi olarak karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Bu düzlemde konu birçok yönüyle 
halen tartışılmaktadır 
İşte bu makalede, İngilizce, Arapça ve Türkçe literatür taranarak, mevcut faizsiz uygulamalar 
ve kurumlar, olumlu ve olumsuz eleştireler etrafında ele alınmıştır. Ayrıca faizsiz finans 
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sistemi, çağdaş örnekler üzerinden de tartışılmış, fırsatlar ve engeller bağlamında 
değerlendirilmiştir. Bir başka ifadeyle yazı, faizsiz finans kurumlarını ve çalışma biçimlerini 
derinliğine analiz etmekten ziyade bütüncü yaklaşımla ortaya çıkış amaçlarını, bu amaçlara ne 
kadar uyum sağladıklarını, bunlarla ilgili bazı tartışma alanlarını ve farklı görüşleri ortaya 
çıkarma girişiminden ibarettir.  
 
1- Faizsiz Finans Sistemi 

A- Teorik Çerçeve 
Faizsiz finans teorisi hem içerik ve hem de kavram olarak en tartışmalı alanlardan biridir. 
Ancak bu tartışmalar ve öneriler yeni otaya çıkarılmış keşif veya buluşlar değildir. Bazı 
kısıtlamalarla çağdaş argümanlar etrafında şekillendiği söylenebilir. Bu kısıtlamaların 
temelinde de bazı dini hassasiyetler vardır.  
 
Faizsiz finans sistemi, parasal işlemlerle mal ve hizmet hareketlerinin sıkı sıkıya bağlı olduğu 
her para hareketinin mutlaka bir mal ya da hizmete karşılık geldiği, gelirin de ortaklık esasına 
göre paylaşıldığı bir sistem olarak tanımlamak mümkündür (Akın, 2010). Kısaca ifade etmek 
gerekirse, faizsiz finans teorisi, yukarıda açıklanan Ortodoks finans teorisinin kısmen şeriat 
ilkelerine uyarlanmış şekli olarak tanımlanabilir.  
 
Faizsiz finans ya da İslami finans sistemi “gelecekte elde edilecek bir para karşılığında şu 
andaki ticaretten vazgeçmek” şeklindeki temel düşünceden yola çıkar. Çünkü finans bir tür 
para sağlama biçimidir. Bu ister varlık karşılığında ister bazı haklar mukabili olsun aynı 
sonuca götürür. Sonuçta finansör gelecekteki işletme karına ortak olmuş demektir. Ayrıca 
finans, teslim edilen mal ya da hizmet biçiminde de sağlanabilir. Bu da mal ve hizmetlerin 
karşılığını gelecek bir tarihte ödeme mukabilinde olacaktır. Bu yöntem geleneksel 
yöntemlerin yanında ayrıca bir seçenektir. Faiz odaklı geleneksel yöntemde ihtiyaç sahibi 
ödünç para alır ve gelecekte faiz ilavesiyle öder (Mabid Ali: 3). Bu sistem ise faizsiz finansa 
ihtiyaç duyan bireylere bu konuda yardım etmek amacındadır. Böylece sosyal adaleti, hakça 
gelir dağılımını sağlamayı beklemektedir. Aslında sistem diğer parçalarıyla bir bütündür. Bu 
da parasal istikrarı ve güveni sağlar. Ayrıca sistemi, aşırı talep ve spekülatif faaliyetlerin yol 
açtığı finansal streslerden kaynaklanan potansiyel risklere karşı da korur (Salahuddin Ahmed: 
2006). 
 
Önceden belirlenmiş sabit faizi yasaklayan ve gerçekleşen gelirden pay almaya izin veren bu 
sistem kullanılan fonlarla elde edilen ekonomik sonuca, kara ortaklık esasına dayanmaktadır. 
Böyle bir sistemin teorik olarak uygulanabilirliği mümkün olabilir. Ancak uygulama 
esnasında yani, sistemin uygulanabilirliğini gösterme sürecinde yapılan bazı araştırma ve 
uygulama örnekleri bu sistemi modern finans sisteminden ayırmıştır.  
Borç sözleşmelerine dayanan modern finans sisteminde riskler ve ödüller sistematik olarak 
ortaktır. Bu durumda borçlu daha büyük bir risk üstlenmekte ve sözleşmenin yürütülmesini de 
üzerine almaktadır. Aslında böyle bir sistem moral tehlikeyi barındırmakta ve asimetrik 
bilginin varlığına dayanmaktadır. Ayrıca bu sitem yakın takibi gerektirmektedir ve bu takip işi 
her iki taraf adına bankaya verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında modern finans sisteminde 
banka kurumunun gereği ortaya çıkmaktadır (İkbal ve Greuning: 2008). 
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Faizsiz finans sistemi 1970‟lere kadar sadece faizli banka kredisi yerine kar ortaklığını koyma 
meselesiydi. Bu değişim aynı zamanda fon sahiplerini girişim riskine ortak ederek finansal 
aracının tabiatını değiştirecekti. Bu ilk çalışmaların hepsi adalete vurgu yapmıştır. Modern 
finans sitemine göre fon kullanan girişimcilerin, işletmenin bütün riskini üstlenerek hem fon 
sahiplerine ve hem de bankaya önceden belirlenen oranda gelir payı ödemesi Faizsiz finans 
sistemince gayri adil bir yol olarak görülmüştür. Bütün bunlardan dolayı pozitif gelir garantisi 
haklı görülmemiştir. Hatta faiz; işsizlik, enflasyon, bolluk içinde yoksulluk, eşitsizlik, gibi 
bazı problemlerin kaynağı olarak da görülmüştür. Faizsiz finans sistemine göre bütün bu 
problemler faizin yerine kar ortaklığını koymakla çözülebilirdi. Bununla birlikte geçen 
argümanlar göstermiştir ki faizsiz bir banka kurmak da mümkündür ve bu kurum yatırım ve 
tasarrufları ters yönde etkilemez hatta yatırım ve üretimi artırır (Sıddıki: 2006). 
 
Eğer faizsiz finans sistemi sadece faizsiz sistem olarak yorumlanırsa tam bir finans sistemini 
kapsamış olmaz. Faizi reddetmesi sistemin çekirdeğidir. Fakat sosyal adalet, risk ortaklığı, 
bireysel ve toplumsal haklar, mülkiyet ve sözleşme hakkı gibi diğer prensiplerle 
desteklenmesi gerekir (İkbal ve Greuning: 2008). 
 
Bu konuda ilk teorik çalışmayı yapanlardan birisi olan Sadr, ekonomiyi adalet ve ahlaka 
dayandırır. Ancak arz-talep ve azalan verim yasası gibi evrensel ilkeleri de reddetmez. Ona 
göre bencillik ve diğer ahlaki özellikler önemlidir ve bunlar geliştirilmeli ve 
olgunlaştırılmalıdır. Sadr finans teorisine de bu gözle bakar ve faiz yasağını merkeze koyar. 
Çünkü ona göre faiz haksız ve gayri ahlaki bir kazançtır (Wilson: 2008). 
 
Faiz, bankacılık ve finans sistemini güvensiz ve adaletsiz bir hale getirir ve halkın daha iyi 
gelir elde etmesini engeller. Müslüman araştırmacılar genelde bu noktadan hareket ederler ve 
bu konuda bazı çözümler üretmek için çalışmaktadırlar. Mesela 1940‟larda ilk araştırmacılar 
iki gelişmeyi görmüşler ve bunu karşı tavır olarak algılamışlardır. Birincisi, dünya özellikle 
gelişmiş ülkeler olağan üstü bir şekilde değişmiş ve gelişmiştir. Bunun yanında aynı zamanda 
zenginleşmiştir. İşte burada bankacılık ve finans alanındaki gelişmeler buna en büyük katkıyı 
sağlamıştır. İkinci olarak mevcut sistemle ilgili memnuniyetsizlik artmaya devam etti. Çünkü 
çoğuna göre sistemin kendisi gelir ve refahın dağılımında adaletsizliğin sebeplerinden biriydi. 
Son 20-30 yıldır mali değerlerde ciddi dalgalanma ve istikrarsızlık yaşandı. Aynı dönemde 
bazı sosyal çatışmalar da yaşandı ve bazı çözülmeler oldu. Bunlar sadece tarihi bir gerçek 
değil aynı zamanda faizsiz finans ve bankacılığın anlaşılması ve insanlığın onunla tanışmasına 
da vesile oldu (Sıddıki: 2006). 
 

B- Gerekçeler 
Faizsiz finans teorisinin dayandığı bazı gerekçeler vardır. Bunlardan birincisi finansmanın 
iktisadi bir ihtiyaç olarak algılanmasıdır. Çünkü insanların genelinde, sermaye kaynaklarının 
tabiatının farklı olmasından dolayı bu finansman ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden de 
uygulamada zaten var olan mudarebe geleneği teoride de çok tartışılmıştır. Çünkü ne her 
parası olan ticaret yapabilir ve ne de her yetenekli kişi ticaret yapacak parayı bulabilir. Ayrıca 
bazı bilginlere göre finansman bir çeşit gelir kaynağıdır. Bunların dışında bazı beklenmeyen 
durumlarda da finansman ihtiyacı olabilir ve bu ihtiyaç bu şekilde giderilebilir.  
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Borç verme hatta karşılıksız borç verme dini, sosyal ve iktisadi gerekçelerle teşvik edilmiştir. 
Ayrıca da sıkıntıya düşen borçluya süre verilmesi ahlaki bakımdan tavsiye edilmiştir. Yine 
İslam hukukçuları mudarebe sürecinin mantıki gerekçesini açıklarken önemli bir noktaya da 
işaret ederler. Bu da “bütün toplumlar için mübadele ve ticaretin vazgeçilmez bir gerçek 
olmasıdır.”  
 
Tasarruf sahipleri fonlarını ortaklık yoluyla kullandırırlarsa bu yolla toplumun refah artışına 
katkı sağlamış olacaklardır. Bu durumda hem fon verenlerin ve hem de alanların refah 
düzeyleri artmış demektir. Yani refah artışına ortak olmuşlardır. Bu da gösteriyor ki, ortaklık 
sistemi sadece borç alana değil aynı zamanda hatta daha fazla borç verene (fon sahibine) 
hizmet eder (Humayun ve Presley: 1989).  
 
Her şeyden önce faizsiz finans teorisinin ortaya çıkışında dini gerekçeler ön plandadır. 
Müslümanlar kendilerini gelecekteki hayata hazırlamaktadırlar ve bu dünyanın geçici ve bir 
sınama yeri olduğunu düşünürler. Bu bakımdan İslami öğretiyi esas alan bireyler toplumsal 
çatışmaya ortam hazırlayan, adil düzeni bozguna uğratan ve özellikle uhrevi hayatı tehlikeye 
atan faizli sistemden geri durmak istemektedirler (Geelani: 2005). 
 

C- Ortaya çıkışı 
Finans ile ilgili meseleler çoğu kere banka kurumu üzerinden tartışılmaktadır. Çünkü finans 
problemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bankacılığın da yavaş yavaş filizlendiği tarihi 
kaynaklarda belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda bankacılığın kökeninin tarih öncesine kadar 
gittiği ifade edilmektedir. Aslında bankacılık ticaretin zaruri bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Ticarette uygun değişim ortamının oluşmasıyla birlikte banka kurumu ortaya 
çıkmıştır. Bu yolda atılan ilk ve akılcı adım ödünç verme ve alma faaliyetlerinin 
geliştirilmesiydi. İlk bankalar tapınaklar içinde ve Akdeniz‟in kuşattığı çevrelerde ortaya 
çıkmıştır. Bu tapınaklar içinde papazlar ve tefeciler işlemleri yönetir, tasarrufları kabul 
ederlerdi. Bu tasarruflar arasında ilki ürün-paradır. Sonraları taşıma kolaylığı nedeniyle 
kıymetli metaller değişim aracı olarak ürünlerin yerine kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre 
eski Mezopotamya‟da bu tapınaklar çok güvenli yerlerdi ve gümüş ayarları da burada tespit 
edilir ve bölgede para olarak kullanılırdı. Ödeme kayıtlarıyla birlikte kredi ve diğer işlemler 
bu tapınaklarda yapılırdı.  
 
İlk uluslararası düzenli altın-para “Bezant” 4. yüzyılda Bizans imparatorluğu tarafından 
İstanbul‟da çıkarıldı. Böylece Ortaçağ Avrupa‟sı ile İslam kültürü arasında İstanbul aracılığı 
ile bir köprü kurulmuş oldu. Bu ortam ve uluslararası altın para geniş kitlelere ticari 
ortaklıklar kurma ve seyahat imkânı hazırladı. Bu da bireylere, Avrupa ve Ortadoğu boyunca 
zenginlik ve refah kazandırdı. Bu istikrarlı metal parayı takiben bankacılık işlemleri 
uluslararası ticaretin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hızla gelişti. İlk ticari bankalar krediye 
dayalı işlemler ve döviz değişimi ile işe başladı. Bu yolla Batı Avrupalı ve Ortadoğulu 
birleşik güçlerin bankacılık uygulamaları dünyaya ihraç edilmiş oldu. Böylece bölgenin 
uluslarıyla yeni ticari ilişkiler başladı. Ancak ortaklık ve kâr zarar ortaklığı gibi faizsiz 
finansın temel yapıları Akdeniz bölgesinde 12 ve 13. asırlarda tanınmaya başladı ve giderek 
gelişti. Bugün bu yapıların yansımaları dünyada kooperatifler, şirketler ve diğer şekillerde 
görülmüş ve görülmektedir (Bala ve Zahari: 2009). 
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İslam öncesi Arap toplumunun ekonomisi tefeci ve tüccara güven duyulan ortamda takasa 
dayalı ticaretti ve organize bir kredi sistemi yoktu. Felaket ve kıtlık zamanlarında borçlu 
borcunu vadesinde ödemediğinde borç yekûnu yükselir ve ödeme tarihi de uzardı. O dönemde 
gayrı resmi faize dayalı bir ticari sistem vardı. Kur‟an‟da belirtildiği gibi riba gönüllü ya da 
hayri bir eylem olmadığı gibi, satış ya da mal değişimi de değildir. Bu yüzden riba tamamen 
haksız ve kazanılmayan bir artıştır ve İslam‟a göre yasaklanan da budur (Holden: 2008). 
 
Aynı dönemlerde Arap yarımadasında en önemli dini ve ticari merkezler Mekke ve Medine 
idi. Mekke‟nin en tanımış kabilesi Kureyşin en temel ekonomik aktivitesi ticaret olduğu için 
çoğu kervan Mekke halkı tarafından mali olarak desteklenirdi. Bu dönemde Kureyşliler ve 
Hıristiyanlar arasında Taif‟te faize dayalı bir finans sistemi vardı. Dönemin en büyük 
finansörleri de Abbas ve Taif‟li zenginlerdi. Bu dönemde borç faizinin yıllık %12 ye ulaştığı 
bildirilmektedir. O yıllarda birinci derece önemli finansman yolu faiz/ribaya dayalı olmakla 
birlikte ikinci sırada mudarebe yöntemi yer almaktadır. Çünkü bu dönemde Mekke 
toplumunda mudarebe yönteminin bilindiği ve yaygın olarak kullanıldığı belirtilmektedir. 
Medine‟de ise Muzaraa ve Musakat iki önemli finansman yoluydu. Bunların dışında kredili 
satış da Hz. Peygamber zamanında vardı, ancak bu daha çok tüketimin finansmanında 
kullanılmaktaydı. Bir diğer finansman yöntemi de gelecekte teslim edilecek mal için önceden 
ödeme yapma biçimi olan selemdir (Kahf and  Khan: 1409 H). 
 
Ortaklık ya da K/Z ortaklığı yöntemleri Hz. Muhammed'in öğretilerinden önce ve sonra da 
İslam inançlarıyla tutarlı olduğu için finans faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmıştır. 
Zamanla bu yöntemler ekonomik çekim merkezlerine, batı dünyasına geçmiştir. Ortaklık 
yaklaşımı finansal işlemleri yapılandırmak için batı finans kurumlarının çok işine yaradı. 
Fakat Müslüman ülkelere gelince uyguladıkları yöntemler doğru ve inançlarına uygun 
olmasına rağmen batı kaynaklı finans yöntemleri karşısında varlıklarını sürdüremedi ve 
sonuçta faize dayalı sisteme adapte edildi. Müslüman toplumlardaki bu çatışma batı 
yöntemlerinin veya batı finans metotlarının giderek kabulüne yol açtı (Bala ve Zahari: 2009). 
 
2- Modern Çağlarda Faizsiz Finans Teorisi 
Önceleri, koloni dönemlerinde riba ve garar yasağının üstü, kasıtlı olarak örtüldüğünden 
dolayı Müslüman dünya batı ekonomilerinden çok etkilendi. Çoğu Müslüman ülke batı 
kaynaklı bankacılık sistemine ve işletme modeline kendini uyarladı ve dini geleneklerini ve 
ticari uygulamalarını bir tarafa bıraktı. Sonuç olarak riba yasağının yeniden gündeme gelmesi 
orta doğu ülkelerinin bağımsızlığına kadar olamadı (Holden, 2008).  İkinci dünya savaşından 
sonra, 1940'lardan itibaren bu konudaki tartışmalar yeniden başladı. Öncü isimler arasında M. 
İkbal, M. Hamidullah, Mevdudi, ve Kureşi sayılabilir. Bu yıllarda Hindistan İngiltere‟den 
Pakistan da Hindistan‟dan bağımsızlık kazınmış ve bağımsız bir “Müslüman toplum” 
oluşturma düşüncesi tartışma konusu olmuş ve ilk defa İslam ekonomisi kavramı Mevdudi 
tarafından bu dönemde kullanılmıştır. Çünkü anlayışa göre İslam'ın siyasi, ekonomik ve mali 
bakımdan sistem oluşturacak varsayımları ve ilkeleri vardır. Bu varsayımlar da hem kapitalist 
hem de sosyalist sitemlerden çok farklıdır. Mevdudi‟nin takipçileri de İslami sosyal bilimlerin 
oluşması yolunda onu takip ettiler. Çok geçmeden Arap düşünürler üzerinde Mevdudi'nin 
etkisi görüldü. Bunlar arasında Siyasal İslam'ın babası sayılan Seyit Kutup en ünlüsüdür. 
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Mevdudi'nin Hind toplumundan Müslüman Pakistan toplumuna intikali de diğer seküler siyasi 
ve iktisadi sistemlerden uzaklaşmak için ideal bir örnek oldu. 
 
Bu gelişmelerden birkaç on yıl sonra İslam ekonomisi savunucuları neo-klasik ve Keynesyen 
iktisat dâhil bütün iktisadi sistemler arasında karşılaştırma yapmaya başladılar. Çünkü 
Ortodoks iktisadın homo economicus anlayışı yerine homo İslamicus etrafında bir model 
arayışı başlamıştı. İşte böyle bir dönemde ara model olarak İslam bankacılığı kavramı yeni 
finans sistemi gibi Müslüman ekonomistlerinin literatürüne girdi. Bu yeni modelin temeli 
ortaklık esasına dayanır ki bunun çok adil ve istikrarlı bir sitem olduğu kabul edilmektedir. Bu 
süreçte ayrıca Müslüman ekonomistler faiz ve tefecilik yasağı üzerine yoğunlaştılar. Zaten bu, 
eski Hıristiyan inançlarına göre de yasaklanmıştı. Klasik Müslüman hukukçular faize dayalı 
borçlanmayı, mevduat bankacılığının temeli, risksiz hatta yasadışı, gayri adil ve tembel 
kapitalistin geliri olarak ifade etmişlerdir. Tercih edilen finans modeli, eski uygulamalarda 
mudarebe olarak bilinen sessiz (oy hakkı bulunmayan) ortaklık modeli üzerine kurulacaktır. 
Bunun bir benzeri İsqa adıyla Yahudilikte, Commenda adıyla da Hıristiyan kültüründe zaten 
vardı (Gamal, http://public.econ.duke.edu;  Sıddıki: 2006). 
 
Literatürde geleneksel bankacılıktan sonra dizayn edilen aracılık modelinde kar isteyen ile 
ona hizmet etmek isteyen ve toplumun da ihtiyacı olan yatırım şirketi arasında bir müphemlik 
ve karışıklık vardır. Faizsiz sistemde ticari bankacılık iki kademeli mudarebeye dayanır ve 
faize dayalı finans ve bankacılık sistemine alternatif olarak sunulmuştur. Bazı iktisatçılar 
bunu geniş anlamda kapitalizm ve sosyalizme karışı bir mücadele biçimi olarak anladılar. 
Hâlbuki burada Müslüman iktisatçılar İslam'ın farklı bir yaklaşımını sunmuşlardır. Bu da 
kendi kurumlarıyla birlikte ayrı bir ekonomik sistemin varlığı iddiasını ortaya çıkarmaktadır. 
Sistemin aslı toplumsal önceliklerle birlikte, faizden kaçmaktır (Sıddıki: 2006).  
 
Faizsiz finans teorisinin ilk uygulaması olan ilk İslam bankası 1963 yılında Mısır‟da kuruldu. 
Ancak bu teorinin geçmiş bazı küçük uygulamaları Hint-Pakistan bölgesinde 19. asrın 
sonlarından itibaren görülmüştür. Nitekim kaynaklar 1890‟larda Hindistan‟da Haydarabat‟ta 
faizsiz kredi veren bir kurumdan söz etmektedir. Yine Hindistan‟da 1923 yılında başka bir 
faizsiz müessese kurulmuş ve 20 yıl içinde sabit varlık değeri 2.240 ABD dolarına ulaşmıştır. 
Kurum her ay 100 ile 135 ABD doları arasında kredi veriyordu ve 1000‟den fazla üyesi vardı. 
Bunlar arasında Müslüman olmayanlar bile vardı. Kurumun 1944 yılına kadar rezervleri 
67.000 ABD ulaşmıştı. Bu kuruluşlar küçük işletmelere küçük krediler veriyorlardı ve bu 
faaliyetler 1960 yılına kadar devam etti (Bala ve Zahari: 2009). 
 
1950 yıllarından itibaren özellikle Pakistanlı araştırmacılar bazı yeni teknikler geliştirdiler. 
Hatta 1958 yılında bu yeni teknikler etrafında küçük bir kooperatif bankası da kurdular. 
Burada büyük arazi sahiplerin tasarrufları vardı. Bu tasarruflar mudarebe yoluyla 
değerlendiriliyordu. 1958 yılına gelindiğinde Müslüman araştırmacılar mudarebe ve vekâlet 
temelinde faizsiz bir bankanın kurulabileceğini ortaya attılar. 1963 yılında da bilindiği gibi ilk 
ciddi deneme yapıldı. 1972 de de Bangladeş‟te bir banka daha kuruldu. Bu banka küçük 
çiftçiler ve el sanatları alanında çalıştı. Bunlar mikro ekonomik finans kurumuydu ve ticari 
banka değildi (Wilson: 1998; İkbal ve Greuning: 2008). 
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Son 40 yıldır faizsiz finans teorisi ahlaka, adalete ve gittikçe gelişen ve dünyanın her yerinde 
görülen faizsiz finans kuruluşlarına dayandırıldı. Artık dünya onların uygulanabilir olduğunu 
ve mevcut faize göre parasal kredilere bağlı sistem içinde rekabet edebilirliğini gördü 
(Salahuddin Ahmed: 2006). Ayrıca, geçmiş uygulamalar gösterdi ki faizsiz finans 
uygulanabilir ve tam bir finans sistemine dönüşebilir ve batılı iktisatçıların sandığı gibi bir 
çözülme yaşanmaz (Geelani: 2005).  
 
Faizsiz finansın dayandığı temel ilke, fon sahibi ile bu fonu kullanan tarafların adil şekilde 
ticari girişimin riskine katılmasıdır. Bu süreç ile sözleşme dokunulmazlık kazanır, risk 
ortaklığı başlar, böylece faiz, spekülatif davranış ve şans oyunları yasağı ortaya çıkar. Teori 
girişim faaliyetlerine katılarak kazanmayı teşvik ederken kazanılmayan gelir yolunu hiç tasvip 
etmez. Ayrıca kar odaklı faaliyetleri sıkı ahlaki kurallar oluşturarak denetim altına alır. Bu 
şekilde en haklı para kazanmanın yolu ortaklıktır. Bu durumda faizsiz finans teorisinin temeli 
risk karşılığı olması ve ortaklık ilkesine dayanmasıdır. Yatırımcılar kar odaklı yapıları 
kullanmak zorundadırlar ki bu da bir şekilde beceri sahibi olmayı gerektirir (Salahuddin 
Ahmed: 2006) 
 
Faizsiz finans uygulamalarının ortaya çıkmasında üç faktör önemli rol oynamıştır. Birincisi 
1975 yılında İslam kalkınma bankasının kurulması. Bu alanda bankanın öncülüğü tartışılmaz. 
İkincisi faizsiz ticari bankacılığının yaygınlaşmasıdır. İlk bankacılık denemeleri ticari banka 
değildi. 1970‟li yılların başından itibaren petrol fiyatlarındaki artış orta doğuda çok büyük 
fonların oluşmasına neden oldu. Bu da ticari bankaların doğuş sürecini hızlandırdı. Zaten 
teorik olarak ciddi çalışmalar yapılmıştı. Bu arada ilk faizsiz ticari banka 1974 yılında BAE 
de kuruldu. Daha sonra 1975 de Dubai bank, Faysal bank ve Kuveyt Finans House 1977 de, 
Katar İslam bankası da 1983 de kuruldu. Bunları diğer finans kurumları takip etti. Bu 
dönemde faizsiz finans kurumları çok başarılı oldular ve Müslümanlar da dini gerekçelerle bu 
bankaları seçtiler. Üçüncü önemli faktör de Müslüman araştırmacıların finans alanında ortaya 
çıkardıkları yeniliklerdir. Bu yeni teknikler sektörün gelişmesine çok büyük katkı yapmıştır 
(Wilson: 1998) . 
 
Aslında faizsiz finans işlemleri orta çağlarda da Müslüman dünyada uygulama alanı 
bulmuştu. Bu uygulamalardan alınan bazı kavramlar, teknikler ve araçlar daha sonraları 
Avrupalı finansörler ve iş adamları tarafından da kullanılmıştır. Ama aslında faizsiz banka 
modeli koloni sonrası ülkelerde İslami kimliği canlandırmak ve kuvvetlendirme çabası olarak 
ortaya çıkmıştır. Mısır, Pakistan ve Malezya gibi ülkelerde bağımsızlıklarına paralel olarak 
1960‟lardan sonra şeriata uyumlu bazı finansal kurumlar oluşmuştur.  1970‟lerdeki ilk petrol 
gelirleri dalgası ve petro-dolar birikimi bu sistemin gelişmesini hızlandırdı ve Müslüman 
ülkelerin cari hesap fazlası dönemine rastladı. Böylece Ortadoğu'da çoğalan bu fonları 
çekmek için yarışan faizsiz ticari bankalar ortaya çıktı (İkbal ve Greuning: 2008). 
 
3- Temel özellikler ve ilkeler 
Ortodoks finans sistemi özellikle ekonomik ve finansal işlemlere yoğunlaşmıştır. Buna karşın, 
temeli ekonomik davranış ve üretim faktörlerine dayanan faizsiz finans sistem ise ahlaki, 
sosyal, dini ve psikolojik değerlere de aynı şekilde vurgu yapar ve bunları bir bütün olarak 
toplumun iyiliği için gerekli görür. Faizsiz finans sistemi iş ahlakı, gelir dağılımı, sosyal ve 
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ekonomik adalet ve devletin rolü üzerinde yoğunlaşır. Bu sistem faiz kavramını ve borca 
dayalı araçların kullanımına kapalıdır. Faiz yasağının dışında adalet ve eşitlik, ahlaki ilkeler, 
toplum ile birey arasındaki uyum, mülkiyet hakları ve ortaklık başlıca ilkeler arasındadır 
(İkbal ve Greuning: 2008). 
 

A- Faiz yasağı: 
Borç ve alım satım işlemlerinde gerçekleşen haksız sermaye artışı şeklinde tanımlanan 
faiz/riba kesin olarak yasaklanmıştır. Faizin kapsamı, anapara üzerine bir vadeye bağlı olarak 
ilave edilen ve önceden belirlenen sabit ve pozitif gelir payı olarak da açıklanabilir. İslam karı 
tasvip ederken faizi yasaklamıştır. Faiz yasağı sadece İslam‟a mahsus bir uygulama değildir. 
Aristo'dan beri ve Hıristiyanlık doktrini içinde tartışılmaktadır. Yahudilikte de buna benzer bir 
uygulama vardır. Ayrıca ifade etmek gerekir ki, kar geçmişe ve gerçekleşen sonuçlara göre 
belirlenirken ve başarılı bir girişimcinin gelir artışını ifade ederken, ileriye dönük bir kazanç 
olan faiz, girişimcinin faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleşir ve zarar halinde hatta 
negatif refah düzeyinde bile tahakkuk eden bir kazançtır. Hâlbuki bu sosyal adalete aykırı 
görülmektedir (Akın, 2010).  
 
İslami literatür faiz yasağının makul olduğunu göstermek için birçok argüman kullanmaktadır 
ki bunlardan bazılarını batılı iktisatçılar da kabul etmektedir. Birincisi faiz, tasarrufların 
karşılığı olarak kabul edilemez. Çünkü bunun için hiçbir haklı temel yoktur. İkincisi, Böyle 
bir ödülü/faizi hak etmiş olmak için mevcut geliri tüketimden alıkoymak yeterli bir sebep 
değildir. Üçüncüsü para ile sermaye arasındaki kesin ayırımdır. Para aslında potansiyel 
sermayedir. Parayı sermayeye dönüştürmek için girişimcinin uygulamasına gerek vardır ki bu 
bir risk almaktır ve kar getirmek için üretim faktörlerini bir araya getirecek bilgi ve beceri 
gerektirir. Faizsiz sistemde borçlu/alacaklı ilişkisi yeniden tanımlanmıştır. Çünkü kredi veren 
projeye ortak olmuş demektir ve çalışan parasından uzakta değildir. Dördüncüsü de borçlu ve 
alacaklının kar/zarara ortak olmasıdır (Humayun ve Presley: 1989). Ödünç veren bir şekilde 
girişimciye destek oluyorsa kardan hisse almayı hak eder. Ancak burada sabit ve garanti 
edilmiş bir gelir yoktur. Ortaklık sisteminde ödül katkı nispetiyle belirlenir. 
 

B- Adalet   
Adalet bu sistemin ruhu olarak kabul edilir ve toplumdaki bütün düzenlemeler adalet üzerine 
bina edilmelidir. Dahası iktisadi faaliyetlerdeki adalet sadece bir sonuç değildir; aynı zamanda 
sonuca götüren bir araç olarak da kabul edilmektedir. Finans alanında faiz ve garar yasağı 
ancak adaletle mümkündür. Sistemin tamamı ekonomik gelişme ile yakından ilgilidir ve bunu 
iktisadi problemin en önemli parçası olarak ele alır ve tedavi eder. Bu da bütün insanlığın 
iyiliğine hizmet etmek demektir (Geelani: 2005).  
 

C- Ahlak 
Faizsiz sistem Müslüman topluma katkı sağlar ve ancak izin verilmiş dallarda ticaret 
yapılmasını zorunlu kılar. Bu yüzden onun ticaret yasaları faizli krediyi kabul etmez, 
belirsizliği reddeder ve bazı yasaklar koyar. Sistem, dini konuların yanı sıra ahlaki ilkeler de 
koyar. Faizsiz sistemin bir başka ilkesi de faizin gayri ahlaki bir eylem olduğudur. Çünkü faiz 
gerçek bir faaliyeti içermez, yanı sıra başarısızlık ve rizikolar içerir (Geelani: 2005). Ortaklığı 
taahhüt etmesinden dolayı kar ortaklığına dayalı finans sistemi borç kontratlarından daha 
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istikrarlıdır, sağlamdır. Bunun da en önemli nedeni hak, adalet ve ahlak ilkeleri üzerine 
yoğunlaşmasıdır (Sıddıki: 2006). 
 

D- Risk Paylaşımı: 
Faiz yasak olduğu için fon sahipleri kredi veren değil yatırımcı ve girişimci rolündedirler ve 
böylece her iki taraf da riske dâhil olmuş olur. Faizsiz finans sistemi önceden belirlenmiş, 
garanti edilmiş herhangi bir geliri almanın ve vermenin yasaklanması temeline dayanır. 
Ödünç veren de ödünç alan da girişime ortaktır. Bu sistem aşırı kazancın ya da arzı ve 
fiyatları manipüle ederek ilkesiz olarak kar sağlamanın önüne engel koyar. 
 

E- Para potansiyel sermayedir: 
Para ancak üretim faaliyetlerine katılması ile birlikte üretim sürecine girmesi durumunda 
sermaye özelliğini kazanır.  Paranın zaman değeri ancak sermaye görevi gördüğünde söz 
konusu olmaktadır. 
 

F- Spekülatif davranışların her türlüsü yasaklanmıştır 
Her iki tarafın imzalamasıyla birlikte sözleşme dokunulmazlık ve böylelikle sözleşme şartları 
da kutsallık kazanır. Bu özellik asimetrik bilginin getirdiği riskleri ve dezavantajları ortadan 
kaldırır. Böylece iktisadi faaliyet alanları belirlenerek adil sosyal hayat ve ekonomik düzen 
kurulma yolunda çalışma yapılmış olur (Salahuddin Ahmed: 2006). 
 
4- Faizsiz ve Modern Finans Sisteminin Karşılaştırılması: 
Faizsiz finans siteminin çekirdeği, uygulamalarla sistemin diğer prensiplerini ortaya 
çıkarmıştır. Mesela ortaklık tavsiyesi, girişimciliğin teşviki, spekülatif davranışlardan 
sakındırma, mülkiyet haklarının korunması, şeffaflık ve sözleşme şartlarının kutsallığı gibi. 
Bu sistemin diğer unsurları sadece İslami öğretinin kendi bünyesi içinde tam olarak 
değerlendirilebilir. Bunlar çalışma ahlakı, refahın dağılımı, sosyal ve ekonomik adalet, bireyin 
sorumluluğu, toplum, devlet ve bütün tarafların hak ve sorumluluklarıdır. Bu yönüyle Faizsiz 
finans teorisi açık kollarıyla bütün insanlığı kucaklamakta ve çözüm için her türlü gayret 
gösterilmektedir. Bütün İbrahimi dinler hep bunu öğütlemiş olmakla birlikte bugün 
Müslümanlar tefeciliği bırakmak için gayret sarf ederlerken Hıristiyanlar benzer tavsiyeleri 
göz ardı etmektedirler (Bala ve Zahiri: 2009). 
 
Faizsiz finansın lehindeki en büyük argüman ekonomik istikrara olan katkısıdır. Finansal 
araçların zorunlu ödemeleri gelir tahakkuklarıyla eşleştirildiğinde bu daha iyi görülecektir. Bu 
eşleştirme, klasik sistemden daha çok faizsiz sisteme dış şokları geciktirme yeteneği 
vermektedir (Sıddıki: 2006).  
 
Faizsiz sistemin lehindeki diğer bir argüman da finans sektörüyle reel sektörü birleştirmesidir. 
Faizsiz sistemde her finansal işleme uygun olarak mevcut ya da potansiyel bir varlık söz 
konusudur.  Klasik sitemde böyle değildir, çünkü burada finansal işlemler ya borca bağlı 
varlıklara dayanır ya da onlardan kaynaklanır. Bu yüzden borçlar katlanır ve sistem 
dayanılmaz bir hale gelir. İlaveten spekülasyon istikrarsızlığa yol açar. İstikrarsızlık ise finans 
siteminden doğar ve reel sisteme yayılır, ödemeler dengesini, hayat standartlarını etkiler. 
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Ancak faizsiz sistem, finans sektörü ile reel sektörü birleştirdiği için daha sağlamdır, 
uygulamalar bu sistemin kredibilitesini ortaya koymaktadır (Sıddıki: 2006).  
 
Modern finans sistemi borç sözleşmesine, risklerle asimetrik olarak gerçekleşen ödüllere 
dayanır. Ayrıca borçlu riskin büyük kısmını taşır ve sitemin yönetim zorluklarına katlanır. 
Böyle bir sistem asimetrik bilgiye dayalı bir yapıdır ve ahlaki tehlike barındırır. Hâlbuki 
faizsiz sitemin temelinde adalet vardır ve bu yapılar tersine işler. Ayrıca bu klasik finans 
sitemi açık ekonomiye rağmen, kapalı bir sistemdir. Çünkü bütün bu işlemlerin takibi tasarruf 
sahipleri ve yatırımcılar adına bir banka kurumuna verilir. Bu yüzden de sistem özünde banka 
kurumuna dayanmaktadır (İkbal ve Greuning: 2008). 
 
Modern finans sisteminin baş belası sorunlarından birisi borçların artması ve yayılmasıdır. 
Son durumda borç enstrümanları genel manzaraya hâkimdir. Kredi arzı için para yaratmadan 
yatırım ve sermaye oluşumuna kadar iç ve dış piyasalarda ve her yerde borcun yayılması 
hızlanmıştır. Müslüman iktisatçılar son 30 yılda bu fenomene dikkat çekmektedirler. Çünkü 
borcun yayılması istikrasızlığa neden olacak ve spekülasyonlara fırsat yaratacaktır. Sonuçta 
bu durum faize dayalı refah ve gelir dağılımındaki umutsuzluğu artıracaktır. Buna mukabil 
Müslüman iktisatçılar para yaratan ve kredi imkânlarını genişleten Varlığa dayalı sistemi 
savundular. Bu sitemde para krediler çok marjinal kalacaktır (Sıddıki: 2006). Modern finans 
sistemi sadece kara odaklanır. Friedman‟a göre “sonucu ölüm bile olsa işletmecinin işi kar 
etmek için çalışmaktır.” Hâlbuki faizsiz sistem ahlaki, moral, dini ve iktisadi konulara eşit 
vurgu yapar ve bunlar bir bütün olarak sosyal adaleti amaç edinir (Geelani: 2005). 
 
Batı iktisat düşüncesinin temelleri klasik düşünceye dayanır. Klasik düşünce ise mükemmel 
bir dünya, bütün piyasalarda tam bilgi, tam bir seyyaliyet, tam rekabet, marjinal 
prodüktiviteyi yansıtan ücret ve arz-talep dengesi gibi varsayımlar bazında tartışılmaktadır. 
Gurup davranışı ve kendi çıkarı için çalışan insan gerçekten bencildir. Demek ki birey kendi 
çıkarı için çalışır ve hatta AB gibi ülke gurupları da böyledir. Ama bu durum bazen gurup 
ilkeleri için zararlı da olabilir. Batı dünyasında bu böyle olmakla birlikte doğu anlayışında 
böyle değildir. Çünkü hareket noktası tamamen faklıdır. Doğu düşüncesinde halkın, 
gurupların ve devletlerin mükemmel bir toplumda nasıl davranmaları gerektiği önceden 
tanımlanır. Böylece insanın bencilliğinden ziyade toplumun refahı düşünülmüştür. 
 
Faize dayalı sistem sosyal bakımdan adil değildir ve pek çok ekonomi için yaralayıcıdır. 
Özellikle dayanıksız ve gelişmekte olan ekonomiler için. Halbuki faizsiz finans teorisi 
ortaklık temelinde, fonlardan risk altında faydalanan girişime katılım meselesi üzerinde ısrarla 
durmaktadır. Ortaklık kavramı iyi ve kötü performans arasında ayırım yapar ve bu da iyi 
kaynak yönetimini teşvik eder. Ayrıca faizsiz finans, müteşebbisin kredi itibarından ziyade 
girişimin potansiyel üretimiyle ilgilenir (Salahuddin Ahmed: 2006). 
 
Kısaca ifade etmek gerekirse, bu yönleri itibariyle klasik bankalarla ilgili endişeler 1970 ve 
1980'lerde batılı araştırmacılar tarafından da ifade edilmiştir. Onlara göre bu bankalar 
kriterleri itibariyle istikrarsızlığa yatkın kurumlardır. Çünkü burada her zaman kısa vadeli 
mevduat ile uzun vadeli yatırımlar arasında bir vade uyumsuzluğu vardır. Çünkü tasarrufların 
nominal değeri garanti edilmiş fakat yatırımların değeri garanti edilmemiştir. Bu durumda 
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vade uyumsuzluğu problem olacaktır. Bankalar kısa vadeli yatırımları yönetmek ve daha çok 
tasarruf çekmek için faiz oranlarını yükselteceklerdir. Halbuki bu sürecin her zaman 
sürdürülebilmesi imkânı yoktur. Bundan dolayıdır ki, klasik finans sisteminde ekonomiler 
daha fazla finansal krizlere maruz kalmaktadır.  Küresel finans piyasasının önemli bir parçası 
haline gelen katılım ya da faizsiz bankalar tabiatıyla bundan etkilenmişlerdir. Ancak bu 
bankalar işleyiş ve var olan farklılık bakımından küresel krizlerden klasik banklara göre daha 
az etkilenmişlerdir. Bu da faizsiz bankaların rekabet gücüne olumlu katkı yapmıştır.  
 
5- Faizsiz Finans Sisteminin Günümüzdeki Yeri, Hedefleri ve Eleştiriler 

A- Günümüzdeki Yeri 
Orta çağlarda bu sistem (faizsiz sistem) işletmelerde özellikle ticarette uygulandı. İspanya‟da, 
Akdeniz'de ve Baltık ülkelerinde Müslüman tacirler ticari işlemlerde vazgeçilmez aracılardı. 
Avrupalı finansörler ve iş adamları sonraları bazı İslami araçları, teknikleri ve kavramları 
kendilerine uyarladılar. Son 50 yıldan beridir ise faizsiz finans teorisi ahlak ve adalet anlayışı 
çerçevesinde ve bankacılık temelinde ilerledi. Bu bankalar dünyanın her tarafına yayıldı. 
Böylece dünya bu bankaların faize ve parasal kredilere dayanan mevcut sistem içinde rekabet 
edebilirliğini gördü. Faizsiz finans piyasası Müslüman dünyada finans sektörünün bir parçası 
olarak uygulanabilir alternatif çözümleriyle hızla gelişen bir piyasa oldu (Salahuddin, Ahmet: 
2006). 
Bugün ise İslami finans sadece İslam dünyasında değil uluslararası piyasada önemli bir aktör 
olmuştur. IMF ye göre 2005 yılında dünya genelinde faizsiz finans kurumlarının toplam varlık 
değeri 250 milyar ABD bulmuştur ve her yıl %15 büyümektedir. 75 ülkede 300 finans 
kurumu çalışmaktadır (Holden: 2008). 2010 yılı itibariyle de faizsiz finans hareketlerinin 
değerleri toplamı 1 trilyon ABD dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Bala ve Zahiri: 2009). 
Bu verilerden de anlaşılmaktadır ki, faizsiz finans kurumları klasik bankalarla yarışabilir ve 
geçebilir durumdadır hatta bundan sonraki süreçte ise klasik bankalar katılım bankalarının 
partneri olacak duruma gelebileceklerdir (Salahuddin, Ahmet: 2006). 
 

B- Hedefleri 
Faizsiz finans teorisinin amacı her iki tarafın şeriat ilkelerini ihlal etmeden kazanç 
sağlamasıdır. Finans kurumlarının ortakları ve yatırımcılar pür ekonomik düşünceye sahip 
olabilir ve şeriatın amaçlarıyla ilgilenmeyebilirler. Ancak faizsiz sistemin başka kaygıları ve 
hedefleri de vardır. Bu sistem bazı kesin ve açık amaçlar peşindedir. 
Bunlar: 
-Şeriata uyumlu finansal araç ve hizmetler üretmek 
-Para değerinde istikrar 
-Ekonomik gelişme 
-Sosyal kalkınma 
-Kaynakların optimum kullanımı 
-Kaynakların adil dağılımı (Bala ve Zahiri: 2008). 
 
Özet olarak belirtmek gerekirse, faizsiz sistemin temel amacı şeriat prensiplerine göre 
ekonomik hayatı düzenlemek ve refah düzeyini artırmaktır (Akın, 2010). 
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C- Eleştiriler 
1975‟lerde İKB kurulmasıyla birlikte batılı araştırmacıların İslami finans sistemine itirazları 
da başladı. Bu itirazların en önemlileri şunlardır: 
-Sıfır faiz, kredi verilebilir fon talebinin sonsuz olması demektir ve fon arzının da sıfır olması 
anlamına gelir. 
-böyle bir sistem ödünç verilebilir fonların arz ve talebi arasında dengeyi kuramaz 
-Sıfır faiz tasarrufun olmaması demektir. 
-Sıfır tasarruf ile yatırımlar ve büyüme olmaz. 
-Bu sistemi kabul eden ülkelerde sermayenin kaçması kaçınılmazdır. 
-Bu sistemde para politikası olmaz, çünkü likit yönetim araçları önceden belirlenmiş bir faiz 
olmadan çalışmaz (İkbal ve Greuning: 2008). 
 
Müslüman araştırmacılar ise 1988'lerden itibaren faiziz finans sistemine karşı dile getirilen 
itirazların cevabını vermişlerdir: 
-Modern bir finans sistemi önceden belirlenmiş bir faiz olmadan da çalışabilir. Batılı 
iktisatçıların dediğinin tersine hiçbir teori önceden sabit faiz oranı açıklamaktan mutlu olmaz 
-Önceden belirlenmiş sabit faiz oranın kabul edilmemesi (borç sözleşmesinin olmaması) 
sermayenin sıfır gelir elde edeceği anlamına gelmez. 
-Sermayenin gerçekleşen gelirden pay alması ve bu gelirin büyüklüğü ekonomik aktivitenin 
büyüklüğüne göre belirlenir ki bu aktivitede fonlar kullanılmıştır. 
-Beklenen geliri yatırım bilirler 
-Beklenen getirinin oranını ise tasarruflar belirler. 
-Pozitif büyüme bu sistemle mümkündür 
-Para politikası modern sistemde olduğu gibi görev yapar. Bunun etkinliği likit yönetim 
araçlarının varlığına bağlıdır(İkbal ve Greuning: 2008). 
 
Faizsiz finans uygulamaları son zamanlarda batı uygulamalarına benzer şekilde faize dayalı 
eylemlere doğru bir eğilim göstermesinden dolayı batılı araştırmacıların haksız ve insafsız 
bazı eleştirileriyle birlikte Müslüman araştırmacılar da faizsiz sistemin aksaklıklarını ve 
İslam‟a uygun olmadıklarını düşünerek eleştirmişlerdir. Faizsiz sitem finansal ihtiyaçların 
giderilmesi bakımından modern finans sistemine benzemesinden dolayı bazı araştırmacılar 
faizsiz finansı “ikiyüzlülük” olarak da adlandırdılar. Bunun nedeni faizsiz finans tekniklerinin 
modern finans tekniklerine benzer olmasından kaynaklanmaktadır.  
 
Faizsiz finans endüstrisinin ürettiği ikiyüzlülük imajı hem adaletsiz ve hem de zararlıdır. 
Çünkü iki teori arasındaki benzerlik kabul edilebilir düzeydedir. Mesela oto finansman 
şekliyle bankanın bir müşterisi kredi ile araba satın almak istedi ve satıcı ile fiyatını görüştü. 
Sonra da bankaya başvurarak bu arabayı peşin para ile satın alıp kendine kredi ile satılmasını 
istedi. Bu durumda kredi maliyeti faizsiz bankada kâr payı olarak işlem görecektir. Bu da 
araba piyasasındaki faiz oranlarıyla paralellik gösterebilir. Bu işlem biçim olarak ilk bakışta 
faiz gibi görünmekte ve bazı tartışmalarda murabaha yöntemi örtülü faiz işlemi olarak 
algılanmaktadır. Hâlbuki kâr payı faiz oranlarına yakın olsa bile banka işlemi ayrıntılarda çok 
farklıdır. Zaten banka da asıl farkın ayrıntılarda gizil olduğunu iddia etmektedir. Bugün 
faizsiz bankaların işlemlerinin çoğu bu kredili satış biçiminde ya da çok ileri finansal kiralama 
işlemi biçimindedir (Gamal: 2003). 
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Aynı paradoks makroekonomik seviyede de kendini göstermektir. Mesela bir Malezya 
bankası 500 milyon dolarlık sukuk ihraç etti. Bu senetler faizsiz sistem ilkelerine göre 
çalışmaktadır. Bugün Malezya'da bunların miktarı 20 milyar dolara ulaşmıştır. Yine 2002 de 
Bahreyn Para ajansı 80 milyon dolarlık icara sukuku ihraç etmiş ve bunlara yıllık %4 kâr payı 
ödeneceğini belirtmiştir. Hükümet de bu senetleri doğrudan ya da dolaylı olarak garanti 
etmiştir. Bu durumda faizsiz bankalar ortaklık sisteminden uzaklaşmakta bunun yerine 
murabaha ve icara yöntemine yönelmektedirler. Bu iki form ise klasik bankacılığı 
çağrıştırmaktadır. 
 
Bazı eleştirilere rağmen Müslüman araştırmacıların çoğunluğu faizsiz sistemin İslami inanç 
ve değerler sistemini kuşatan prensiplere bağlı olduğuna inanmışlardır. Faizsiz sistemin en 
önemli ilkesi şüphesiz faiz ve garar yasağıdır, haramlardır. İlaveten faizsiz finans teorisi 
ortaklık sitemini savunur ve de yatırımlara aktif katılımı teşvik eder. Bütün bu çalışmaların 
amacı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal adaleti temin etmektir (Bala ve Zahiri: 
2009). 
 
6- Sonuç ve Öneriler 
Faizsiz finans sistemi, modern finans sisteminde ortaya çıkan gayri adil düzenin sebep olduğu 
karmaşayı ortadan kaldırmayı gaye edinmiş ve önceden belirlenmiş sabit faizi yasaklayan ve 
gerçekleşen gelirden pay almaya izin veren ve kullanılan fonlarla elde edilen ekonomik 
sonuca, kara ortaklık esasına dayanmaktadır. 
 
Modern finans sitemine göre fon kullanan girişimcilerin, işletmenin bütün riskini üstlenerek, 
hem fon sahiplerine ve hem de bankaya önceden belirlenen oranda gelir payı ödemesi faizsiz 
finans sistemince gayri adil bir yol olarak görülmüştür. Bütün bunlardan dolayı pozitif gelir 
garantisi haklı görülmemiştir. Hatta faiz işsizlik, enflasyon, bolluk içinde yoksulluk, eşitsizlik, 
gibi bazı problemlerin kaynağı olarak da görülmüştür. Faizsiz finans sistemine göre bütün bu 
problemler faizin yerine kar ortaklığını koymakla çözülebilecektir. 
 
Finans ve kredi kavramları doğu toplumlarına sonradan girmiştir. Tarihte özellikle Müslüman 
toplumlara kredi ekonomilerinden ziyade öz sermaye ekonomileri hâkim olmuştur. Hatta 
zaruretler dışında borç para almak ve kullanmak yasak olmasa da makbul bir davranış olarak 
kabul edilmemiştir. Doğu toplumlarında önceleri ihtiyaca göre üretim yapılır ve ihtiyaçtan 
fazlası diğer ihtiyaç sahiplerine bir mal ya da iş karşılığında veya bağış olarak verilirdi. Az da 
olsa para(altın, gümüş, bakır) karşılığında değişim de yapılmıştır. Fakat yalnızca satmak ve 
kazanç sağlamak amacıyla üretim yapmak istisna bir eylemdi.  
 
Orta çağlarda Müslüman toplumlarda bir kimse üretim zorluğuna düştüğünde karşılıksız 
yardım esas olmakla birlikte iş birliği ve güç birliği çok makbul bir eylem olarak kabul 
edilmekteydi. İş ve güç birliğinin en önemli iktisadi biçimi ortaklıklar olarak ortaya çıkmıştır. 
Hatta bugün dünyada halen uygulanan en güçlü ortaklık yöntemlerini(commenda) Müslüman 
toplumlar ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda iş kurmak isteyen girişimci, imkânları yetersiz 
olduğunda yapacağı en doğru, en sağlam ve en kolay iş kendisine uygun bir ortak bulmaktır. 
Kutsal kaynakların tavsiyeleri de bu yöndedir. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

149 

 
Faizsiz ya da katılım bankaları adıyla bugün var olan mali kuruluşlar işte bu ortaklık 
kurumunu desteklemek amacıyla ortaya çıkmışlar ve faizsiz finans teorisinin ilk uygulaması 
olan ilk faizsiz banka da 1963 yılında Mısır‟da kurulmuştur. Daha sonra diğer Müslüman 
ülkelerde de benzer kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Ancak halen birer banka benzeri kredi 
kurumu olmaktan öte uygulamada ciddi bir katkı sunmamışlardır. Kullandıkları yöntemler de 
muşaraka, tavarruk, murabaha, sukuk ve icara gibi birkaç tartışmalı satış yönteminin 
uyarlanmasından ibarettir (Sıddıki, 2006). Yöntemler zayıf ve tartışmalı olunca yarım asırdır 
hala bocalama dönemini aşamayan bu kurumlar süratle ortaklık temelinde yeni yöntemlere 
geçmelidirler. Ayrıca daha da önemlisi bu kuruluşlar mevcut haliyle daha iyi ve daha sağlıklı 
kurumların ortaya çıkmasının önünde duran önemli engellerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Hatta kendilerini “İslami Finans” “İslam ekonomisi” gibi maskeli, makyajlı 
ifadelerle savunmaları da şimdiye kadar kâfi derecede bir fayda sağlamamıştır. 
 
Bu finans kurumlarının asıl problemi para bulmak değil, buldukları parayı verimli ve faydalı 
alanlarda yine geçerli, etkin ve şeffaf yöntemlerle kullanmak veya kullandırmaktır. Burada en 
geçerli ve en makbul yöntem çeşitli biçimleriyle ortaklıklardır. Sistem bu yolla sadece İslam 
dünyasında değil belki de uluslararası piyasada önemli bir aktör olabilecektir. Böylece faizsiz 
finans kurumları klasik bankalarla yarışabilir, geçebilir ve hatta bundan sonraki süreçte 
katılım bankaları klasik bankaların partneri olacak seviyeye gelebileceklerdir (Salahuddin, 
Ahmet: 2006). 
Sonuç olarak bu kurumlar, kendilerini yalnızca ruhsata ve fetvaya dayalı işlemlerden 
kurtararak azimete ve takvaya dayalı yöntemlere başvurmalı ve daha radikal kararlar alarak 
Müslüman toplumların dertlerine çare olmalıdırlar. Müslümanlara yakışan ve vazife olan, çok 
büyük işler başarmak değil küçük de olsa gerekeni yapmaktır. 
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HASAN-I BASRÎ KIRAATİNİN FIKHÎ HÜKÜMLERLE İLİŞKİSİ* 
 

Bayram DEMİRCİGİL**
 

Öz 

Tefsir literatüründe geniĢ biçimde yer alan ve yorum faaliyetinde konu edilen kıraat vecihlerinden birisi de 
Hasan-ı Basrî‟ye (ö. 110/728) atfedilen okuyuĢlardır. Bu okuyuĢlardan bazılarının ahkâm ayetleri ele alınırken 
zaman zaman fıkhî konularla ilgili olarak gündeme getirilmek suretiyle iĢlevsel kılındığı müĢahede edilmektedir. 
Bu yaklaĢımlarda kimi fıkıh mezheplerine ait görüĢlerin delillendirilmesinde ya da desteklenmesinde anılan 
kıraat vecihlerinden de yararlanıldığı gözlenmektedir. Zaman zaman da fıkhî bir değerlendirmenin 
temellendirilmesinde kullanıldığına dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, anılan kıraatteki 
kimi okuyuĢ vecihlerinin içerdiği hüküm açısından fıkıh mezheplerindeki bazı yaklaĢımlarla aynı muhtevaya 
sahip olduğu dikkat çekmektedir. Elinizdeki bu yazıda, mezkur kıraat vecihleri ve bunların tefsirde ifade ettiği 
değer hakkında genel bir bilgi verilmiĢ, ardından bu okuyuĢ biçimleri fıkhî yorumlarla iliĢkisi açısından 
incelenmiĢ ve bu vecihlerin anılan yorumlar çerçevesinde ne tür yansımalarının olduğu örnekler üzerinden ortaya 
konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hasan-ı Basrî Kıraati, Vecihler, Fıkhî Yorum, Mezhep, Hüküm. 

THE CONNECTİON BETWEEN HASAN BASRİ’S VARİANT READİNGS OF THE QUR’AN AND 
SOME RULİNGS İN ISLAMİC JURİSPRUDENCE 

Abstract 

One of the variant readings of the Qur‟an that exists abundantly in tafseer literature is that those are attributed to 
Hasan Basri (d. 110/728). We observed that some of those variant readings were brought up and made functional 
by scholars in regard to certain legal rulings while analyzing some verses of the rules. Those versions were 
utilized in founding certain legal opinions for some of the schools of Islamic law or supporting them. On the 
otherhand, those versions contain equivalent judgements to some of these approaches whereas there was not any 
information on that those views were grounded in these readings. In this paper, we studied the reading versions 
in question in terms of their relations with legal rulings and tried to manifest the reflections of them in the 
literature by presenting some examples.   

Keywords: Hasan Basri‟s Variant Readings, Versions, Scholars, Islamic Legal Rulings.  

 
GİRİŞ 
Tâbiûn neslinin en önde gelen Ģahsiyetlerinden olan Hasan-ı Basrî‟ye (ö. 110/728)  atfedilen 
kıraat vecihleri, on dörtlü kıraat sistemi içerisinde yer almaktadır. ġihâbuddîn el-Kastallânî (ö. 
923/1517) ve Bennâ ed-Dimyâtî (ö. 1117/1705) tarafından oluĢturulan bu sistem, kıraat 
tasniflerinden on kıraate (kırâât-ı aĢere) Hasan-ı Basrî kıraatinin yanısıra Ebû Hafs Ömer b. 
Abdirrahmân b. Muhaysın (ö. 123/741), Süleyman b. Mihrân el-AʽmeĢ (ö. 148/765) ve Yahyâ 
b. Mübârek el-Yezîdî‟ye (ö. 202/817) ait kıraatlerin ilave edilmesiyle meydana gelmiĢtir 
(BirıĢık, 2004: 97-98). Bu okuyuĢlar Ģâz kıraatler arasında en meĢhur olanıdır.  Çünkü bu 
kıraat vecihlerinin naklinde muttasıl bir sened ve tarik ile iki râvinin rivayetine dayanılmıĢtır 
(KuraĢî, 1430: 27-28). 
                                                           
* Bu makalemizi kaleme alırken 2016 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟ne bağlı olarak 
tamamladığımız Hasan-ı Basrî Kıraati ve Kur‟an Tefsirine Katkısı baĢlıklı doktora tezinden yararlandık. 
** Dr., Sakarya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Temel Ġslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 
(bdemircigil@sakarya.edu.tr).  
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Bu kıraat vecihlerinden yorum faaliyetinde yararlanılması hususunda kimi âlimler aksine bir 
yaklaĢım sergilemiĢlerdir. Bu âlimlerin baĢında müfessir Ġbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923) 
gelmektedir. Taberî‟ye göre Kur‟an tilâvetinde “âmmenin kıraati”ne aykırı olan bu okuyuĢ 
vecihlerine baĢvurulamadığı gibi yorum faaliyetinde de bunlardan yararlanılamaz (bkz. 
Taberî, 2000: 7/300; 8/22; 21/619; 22/159; 23/159, 245, 482, 624; 24/138, 598). Taberî‟nin bu 
yaklaĢımına mukabil tarih boyunca Ģâz kıraatler, gerek tefsirde gerekse kimi fıkhî yorumlarda 
baĢvurulan ögelerden biri olmuĢtur. Âlimlerin Ģâz kıraatlerle ilgili bu tutumu, kıraat 
literatüründe “ihticâc li‟l-kırâât” ve “ihticâc bi‟l-kırâât” Ģeklinde iki ayrı kavramla ifade 
edilmektedir. Bunlardan ihticâc li‟l-kırâât, kıraat vecihlerinin dil, anlam vs. yönlerden izah 
edilmesi ve delillerinin ortaya konulması anlamında kullanılırken, ihticâc bi‟l-kırâât diğer 
ilimlerdeki bazı meselelerin temellendirilmesinde ya da desteklenmesinde kıraatlerden 
yararlanılması demektir (Dağ, 2011: 257 vd.).  

Âlimlerin Ģâz kıraatlerden ihticâc li‟l-kırââtın yanısıra  ihticâc bi‟l-kıraat kapsamında iki 
yönden yararlandıkları müĢahede edilmektedir: ġâz kıraatleri tefsir yorumlarına delil kabul 
etme ve yorumlarında Ģâz kıraatlerden destek olarak yararlanma. Özellikle müfessirler “Ģâz 
kıraatleri tefsir yorumlarına delil kabul etme” hususunda, ağırlıklı olarak sahâbeden baĢta 
Abdullah b. Mesʽûd‟tan (ö. 32/653) gelen kıraatler olmak üzere Übey b. Kâʽb (ö. 33/654), 
Abdullah b. Abbâs (ö. 68/687-88), Hz. Ömer (ö. 23/644), Hz. Ali (ö. 40/661), Hz. AiĢe (ö. 
58/678) ve Ebû Hüreyre‟den (ö. 57/678); tâbiûndan ise Hasan-ı Basrî, Saîd b. Cübeyr (ö. 
95/713), Ömer b. Abdilaziz (ö. 99/707), Mücâhid (ö. 104/722), Zeyd b. Ali (ö. 122/740), 
Caʽfer-i Sâdık (ö. 148/765), AʽmeĢ ve Ebu‟s-Semmâl‟a (ö. 160/776-777) atfedilen okuyuĢ 
vecihlerinden yararlanmıĢlardır (bkz. Zeccâc, 1988: 4/295; Mâturidî, 2005: 6/323; Saʽlebî, 
2002: 3/15; 4/73; 5/306; Cürcânî, 2009: 2/558; Beğavî, 1997: 1/256, 373; 3/214; 5/374; 
ZemahĢerî, 1407: 1/327, 547, 650; 2/416, 517; Kurtubî, 1964: 4/276; 9/45; 19/67; 20/58; 
Nesefî, 1998: 1/240, 390, 549, 713; II, 148, 155, 160; Ebû Hayyân, 1420: 10/48; Semîn, ty: 
9/188, 366; Bikâî, ty: 14/72; Ġbn Acîbe, 1419: 5/453; Mazharî, 1412: 1/236; Âlûsî, 1415: 
2/59).  

Müfessirlerin Ģâz kıraatlerden tefsir yorumlarında destekleyici unsur olarak yararlanma 
hususunda daha yoğun bir çaba içine girdikleri gözlenmektedir. Bu hususta da müfessirler 
sahâbeden baĢta Abdullah b. Mesʽûd ve Übey b. Kaʽb‟tan gelen kıraatler olmak üzere 
Abdullah b. Abbâs, Hz. Ali, Hz. ÂiĢe ve Câbir b. Abdillah‟tan (ö. 74/697), ardından Saîd b. 
Cübeyr (ö. 94/713 [?]), Mücâhid b. Cebr, Dahhâk b. Müzâhim (ö. 105/723), Hasan-ı Basrî, 
AʽmeĢ, Îsâ b. Ömer (ö. 149/766), Ġbrahim b. Ebî Able (ö. 152/769), Ebû Hayve (ö. 158/775), 
Ġbnu‟s-Semeyfaʽ (ö. 215/830 ) ve Mutavviî‟ye (ö. 371/1004) nispet edilen kıraatlerden 
yararlanma yoluna gitmiĢlerdir (bkz. Saʽlebî, 2002: 2/531; 3/15; 5/24; ZemahĢerî, 1407: 
1/358; Ġbn Atıyye, 2001: 4/322; Mahmud b. Ebi‟l-Hasen en-Nîsâbûrî, 1415: 2/819; Râzî, 
1420: 32/350; Kurtubî, 1964: 19/69; Beydâvî, 1418: 1/78, 84; 2/64, 147; 3/26, 117; Nesefî, 
1998: 1/638; 2/384; Ġbn Cuzey, 1416: 2/384; Ebû Hayyân, 1420: 1/300, 457; 2/302; 
Nizâmuddîn en-Nîsâbûrî, 1416: 1/414; Îcî, 2004: 2/282; Ebussuûd, ty: 1/98, 107, 123, 211; 
Ġbn Acîbe, 1419: 2/480; 3/39; Mazharî, 1412: 1/94, 339; Bursevî, ty: 6/12; 7/324: ġevkânî, 
1414: 1/407, 408, 413, 458; 2/263, 268; Kınnevcî, 1992: 2/197, 275; 4/422; ReĢid Rıza, 1990: 
7/278; Ġbn ÂĢûr, 1984: 6/24; 17/149; ġinkîtî, 1995: 5/532).  

Âlimler zaman zaman Ģâz kıraatleri kimi fıkhî yorumlarında da istihdam etmiĢlerdir. Bu 
yorumlarda yararlanılan okuyuĢlardan birisi de Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen kıraat vecihleridir. 
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Biz bu makalemizde, erken dönemden itibaren baĢta tefsir, iʽrâbu‟l-Kur‟an ve meâni‟l-Kur‟an 
eserlerinde olmak üzere pek çok kaynakta yer alan Hasan-ı Basrî kıraat vecihleri hakkında 
özet bir bilgi sunduktan sonra anılan vecihlerin kimi fıkhî yorum ve hükümlerle iliĢkisini ele 
almayı amaçlıyoruz.  

I. Hasan-ı Basrî Kıraati Hakkında Genel Bilgi 
Hasan-ı Basrî, günlük yaĢantısında Kur‟an‟la yakın temas içinde olan, çeĢitli vesilelerle halka 
Kur‟an okuyan ve sohbetlerinde Kur‟an‟ın tefsirini yapan bir kimse idi. Her ne kadar meĢhur 
kıraat imamları gibi sistemli biçimde tüm mesaisini kıraat ilmine ayırmasa da kaynaklarda 
ona atfedilen çok sayıda kıraat vechinin bulunduğu müĢahede edilmektedir. Hem yaĢadığı 
dönemde hem de sonrasında Ġslam toplumundaki saygın konumu erken dönemden itibaren 
çok sayıda eserde ona atfedilen kıraat vecihlerine yer verilmesi sonucunu doğurmuĢtur 
(Yağmûrî, 1964: 41; Zehebî, 1985: 4/577). Böylece Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen kıraat 
vecihleri, hicrî üçüncü asırdan itibaren meâni‟l-Kur‟an, iʽrâbu‟l-Kur‟an, ve tefsir eserlerinde 
kayda değer biçimde yer almaya baĢlamıĢtır (örneğin bkz. AhfeĢ, 1990: 1/386; Taberî, 2000: 
13/38; Zeccâc, 1988: 1/188; Mâturidî, 2005: 7/304; Semerkandî, ty: 7/341). 

Kıraat literatürüne ait bazı eserlerde Hasan-ı Basrî kıraatinin “Ģâz” olduğu yönünde genel bir 
yaklaĢım bulunmaktadır. ġüphesiz bu yaklaĢım, anılan okuyuĢ vecihlerinin, kıraatlerin sıhhat 
Ģartlarından birini veya bir kaçını taĢımaması gerekçesine dayanmaktadır. Bu eserlerde, 
Hasan-ı Basrî kıraatinin “Ģâz” olarak tavsif edilmesi söz konusu okuyuĢ vecihlerinden bir 
kısmının yedi veya on kıraate aykırı olması dolayısıyladır. Mesela, ġihâbuddîn el-Kastallânî 
ve Bennâ ed-Dimyâtî; Hasan-ı Basrî ile Ġbn Muhaysın, AʽmeĢ ve Yezîdî‟ye atfedilen dört 
kıraatin âlimlerin ittifakıyla Ģâz olduğunu söylemektedirler (Kastallânî, 1972: 77; Dimyâtî, 
2006: 6, 9). Ayrıca Ģâz kıraatlerin derlendiği eserlerde Hasan-ı Basrî kıraat vecihlerine Ģâz 
kabul edilen diğer kıraatlerle birlikte yer verilmesi bu durumu teyit etmektedir. Bu eserlere, 
Ġbn Cinnî‟nin el-Muḥteseb fî tebyîni vucûhi şevâẑẑi‟l ḳırââti ve‟l îḍâhi anhâ‟sı, Ġbn 
Hâleveyh‟in Muḫtaṡar fî şevâẑẑi‟l-Ḳur‟ân min Kitâbi‟l-Bedîʽi ve Muhammed Ġbn Ebî Nasr el-
Kirmânî‟nin (ö. ?) Şevâẑẑü‟l-ḳırâât‟ını örnek olarak verebiliriz. 

Hasan-ı Basrî kıraatinin Ģâz addedilmesinin gerekçelerinden birisinin de kendisinin kârîlerden 
olmakla beraber “mukri” olarak kabul edilmemesi, diğer bir ifadeyle profesyonel anlamda 
kıraat ilminin incelikleriyle meĢgul olmaması olduğu söylenebilir. Çünkü bir kârîden kıraat 
alınabilmesi için aranan Ģartlardan birisi de onun mukrî olarak tanınan bir Ģahsiyet olmasıdır. 
Bu Ģartı taĢımayan kurrâdan nakledilen kıraat vecihleri de Ģâz olarak kabul edilmektedir (Ġbn 
Sürâka, 2009: 252). 

Hasan-ı Basrî kıraatine ait vecihlerin sarf, nahiv ve kadim Arap dili lehçeleriyle iliĢkisi 
açısından ele alındığı tefsir kaynaklarında ise anılan kıraat vecihleri sahih kıraat kriterleri 
açısından incelenmekte, Arap dil kurallarına ve Kur‟an‟ın anlatım üslubuna uygunluğu 
açısından denetlenmektedir. Bu durumda, söz konusu kriterlerle bağdaĢmayan okuyuĢlarla 
ilgili kimi olumsuz değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ancak kıraat eserlerindekinin aksine 
genelleyici tarzda olmayan bu değerlendirmeler (örneğin bkz. Ferrâ, ty: 1/112; 2/216, 285; 
Taberî, 2000: 15/44-45, 110; 22/129-130; ZemahĢerî, 1407: 1/10, 173;3/87; Ġbn Atıyye, 2001: 
1/503; Ġbnu‟l-Cevzî, 1422. 1/367; 2/446; Râzî, 1420: 12/389; Ebû Hayyân, 1420: 1/131, 522) 
Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen belli okuyuĢlar hakkında olup bu kıraat vecihlerinin önemli oranda 
reddedilmesi veya tefsir açısından göz ardı edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette değildir 
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(örneğin bkz. Saʽlebî, 2002: 5/101-102; Vâhidî, 1430: 11/76; 22/32; Beğavî, 1997: 2/395; 
ZemahĢerî, 1407: 3/222; Ġbn Atıyye, 2001: 4/244; 1420: Râzî, 16/159; Nesefî, 1998: 1/713).  

Âsım kıraatinin Hafs rivayetini esas aldığımızda, tespitlerimize göre Hasan-ı Basrî kıraati 
genel olarak; sükûn-hareke, hemzenin okunuĢu, idğâm-izhâr, vakf, iĢmâm, feth-imâle, itbâʽ, 
iĢbâʽ, istintâ gibi usûle ait özelliklerin yanısıra sarf ve nahivle ilgili farklılıklar ve farklı kökten 
lafızların kullanıldığı ferĢle ilgili nitelikleri içeren vecihlere dair rivayetlerden oluĢmaktadır. 
Bu kıraat vecihlerinin büyük kısmı anlam değiĢikliğine yol açmayan usûldeki farklılıklardan 
meydana gelmektedir. Doğrusu, usûldeki okuyuĢ farklılıkları ağırlıklı olarak o dönemdeki 
Arap yarımadasında bulunan lehçesel özelliklerin, bunlardan da baĢta Temîm olmak üzere 
Kays, Esed, Hüzeyl, Bekr b. Vâil, Kaʽb, Numeyr, Ḡatafân, Uḳayl, Saʽd b. Bekr gibi bedevî 
kabileler ile Hicaz lehçesinin etkisi altındadır. Bu kıraatte anlam değiĢikliği olan okuyuĢ 
farklılıkları ise, sarf ve nahivle ilgili okuyuĢ vecihleriyle farklı kökten lafızların 
kullanılmasından oluĢan ferĢteki farklılıkların sınırlı bir kısmında cereyan etmektedir. FerĢteki 
okuyuĢlardan; ismin yapısındaki hareke değiĢikliği, isimlerde iki harfin yer değiĢtirmesi ve 
fiilin müzekker ya da müennes okunması Ģeklindeki uygulamaların da herhangi bir anlam 
farklılaĢmasına neden olmadığı gözlenmektedir (bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. 
Demircigil, 2016: 66-121). Bu açıklamalardan sonra Hasan-ı Basrî kıraatinde ferĢteki 
farklılıkların bazı fıkhî meselelerle ilgili yansımalarını ele alabiliriz:    

II. Hasan-ı Basrî Kıraatinin Fıkhî Hükümlerle İlişkisi 
Yorum faaliyetinde kayda değer biçimde dikkate alınan Hasan-ı Basrî kıraat vecihlerinin 
zaman zaman fıkhî meselelerle de irtibatının kurulduğu görülmektedir. Hemen belirtmemiz 
gerekir ki bu durum sayılı örneklerde söz konusu olmuĢtur. Biz burada kimi fıkhî yorumlara 
konu olan bu kıraat vecihlerine dair belli baĢlı örnekleri söz konusu yorumlarla iliĢkisi 
açısından inceleyeceğiz: 
Örnek 1: 

 
  

“Biz, Beyt'i insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de Makâm-ı İbrâhim‟i 
namazgâh edinin. İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde 
edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiştik.” (el-Bakara 2/125). 

Ġbn Kesîr (ö. 120/738), Ebû Amr (ö. 154/771), Âsım (ö. 127/745), Hamza (ö. 156/773) ve 
Kisâî‟nin (ö. 189/805) okuyuĢuna göre bu ayette emir kipinde gelen “  -vettaḫıẑû” fiili, 
Nâfiʽ ve Ġbn Âmir‟in (Ġbn Mücâhid, 1400: 170) yanısıra Hasan-ı Basrî tarafından mâzi sîgada 
“  -vettaḫaẑû” Ģeklinde okunmuĢtur (Ehvâzî, 2006: 222). Ebû Hanîfe ve Mâlik, tavaftan 
sonra Makâm-ı Ġbrahim‟de namaz kılmanın vacip olduğu kanaatini serdetmiĢlerdir (Zuhaylî, 
2009: 3/215). Hanbelîler‟e göre tavaf sonrası Makâm-ı Ġbrâhim‟de namaz kılmak sünnettir 
(Ġbn Kudâme, 1968: 3/347). ġâfiiler‟den ise bu hususta vacip ve müstehab olduğu yönünde iki 
ayrı görüĢ nakledilmiĢtir (Mâverdî, 1999: 4/153).  

Mâzi sîgadaki okuyuĢ esas alındığında ise “  - ittaḫaẑû” fiilinin “  - ceʽalnâ” fiili 
üzerine atfedilmesine binaen ilgili ayetin anlamı “Biz, Beyt'i insanlara toplanma mahalli ve 
güvenli bir yer kıldık. Onlar da Makâm-ı İbrâhim‟i namazgâh edindiler. İbrahim ve İsmail'e 
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„Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için Evim'i temiz tutun!‟ diye 
emretmiştik.” Ģeklinde olmaktadır.  

Her iki kıraat vechi hakkında âlimler arasında çeĢitli mülahazalar ortaya konulmuĢtur. Ferrâ, 
iki okuyuĢun da sahih olduğunu söylemiĢtir (Ferrâ, ty: 1/77). Taberî‟ye göre ise doğru kıraat 
emir kipindeki kıraat olup, diğer kıraat câiz değildir. Zira ona göre, Hz. Ömer‟den gelen 
konuyla ilgili bir rivâyete göre “Makâm-ı Ġbrahim‟i namazgâh edinme” Rasûlullah‟a ve 
mükellef olan herkese Allah‟ın bir emridir (Taberî, 2000: 2/30). Taberî‟nin sözünü ettiği bu 
rivâyete göre Hz. Ömer‟in ayrı ayrı zamanlarda üç farklı konudaki sözlerini müteakiben bu 
hususlarda nâzil olan ayetler arasında mutâbakat olduğu görülmüĢtür. Bunlardan birinde Hz. 
Ömer‟den “Dedim ki ey Allah‟ın Rasûlü! Makâm-ı Ġbrahim‟i namazgâh edinmelisin. Bunun 
üzerine  ayeti indirildi.” Ģeklindeki sözleri rivâyet edilmiĢtir. 
Bu durum tefsir literatüründe “Muvâfakât-ı Ömer” kavramıyla ifade edilir (Suyûtî, 1974: 
1/127). Taberî‟nin çağdaĢı olan Ebû Caʽfer et-Tahâvî‟de (ö. 321/933) benzer bir yaklaĢımla, 
tercih edilmesi gereken okuyuĢun emir kipiyle gelen kıraat olduğunu dile getirmiĢtir (Tahâvî, 
1995: 1/178). Ebû Ġshak ez-Zeccâc (ö. 311/923) ve Ebû Mansûr el-Ezherî‟ye (ö. 370/980) 
göre çoğunluğun okuyuĢu olan emir kipindeki kıraat, manayı ifade etmede daha açık olmakla 
birlikte “  - vettaḫaẑû” fiilinin ayetin sibâkında yer alan “  - ceʽalnâ” fiiline 
atfedilmesi sonucunu doğuran diğer okuyuĢ da câizdir (Zeccâc, 1988: 1/206; Ezherî, 1991: 
1/174). Ġbnu‟l-Cevzî (ö. 597/1201) ise mâzi sîgada gelen “  - vettaḫaẑû” okuyuĢunu 
ayetin siyâkındaki ihbârî kipte gelen “  - veʽahidnâ” fiilinin desteklediğini ileri sürmüĢtür 
(Ġbnu‟l-Cevzî, 1422: 1/110). 

Âlimlerin farklı sîgada gelen iki kıraat vechi arasındaki anlam farklılığından hareketle ortaya 
koydukları bu yaklaĢıma mukabil, Tâhir b. ÂĢûr, her iki okuyuĢun da neticede aynı manaya 
götürdüğü kanaatindedir. ġöyle ki, ona göre ayette dile getirilen “Makâm-ı Ġbrahim‟i 
namazgâh edinme” ifadesi “Beytullah‟ın bir toplanma mahalli ve güvenli bir yer 
kılınması”nın sonucudur. Dolayısıyla mâzi sîgadaki “  - vettaḫaẑû” Ģeklindeki okuyuĢa 
göre bu ifade, iktizânın delâletiyle “Biz insanlara Makâm-ı İbrahim‟i namazgâh edinmelerini 
ilham ettik/emrettik, onlar da bu emre uyarak orayı namazgâh edindiler.” Ģeklinde olur. 
Ġktizânın delâleti, sözün doğruluğu ya da Ģer‟an ve aklen geçerli oluĢunun ibarede 
bulunmayan bir manaya bağlı olduğu delâlet türüdür (geniĢ bilgi için bkz. ġaʽban: 1990: 340-
341; Sâlih, 1993: 1/547). Böylece Tâhir b. ÂĢûr, 

 ayetindeki “  - vettaḫıẑû” fiilinin mâzi sîgada “  - vettaḫaẑû” 
Ģeklindeki okunuĢuna göre bu fiilden önce “Biz onlara Makâm-ı İbrâhim‟i namazgâh 
edinmelerini ilham ettik/emrettik.” Ģeklinde bir cümle takdir edilmesi gerektiğini ileri sürmüĢ 
olmaktadır. Ġbn ÂĢûr baĢta, ihbârî kipteki okuyuĢun Hz. Ġbrahim zamanında gerçekleĢmiĢ bir 
olayı hikaye etmekten baĢka bir manaya ihtimali olmadığını dile getirmesine rağmen daha 
sonra Hz. Ömer‟den gelen rivâyetteki “indi” ifadesinin “Makâm-ı İbrâhim‟de namaz kılmayı 
meşru kılma yetkisinin Allah Rasûlü‟ne indiği” Ģeklinde anlaĢılmasının iki kıraatin arasını 
uzlaĢtıracağını iddia etmiĢtir (Ġbn ÂĢûr, 1984: 1/710-711).   

Görülmektedir ki ayetteki “  - vettaḫıẑû” ifadesini Hasan-ı Basrî, Nâfiʽ ve Ġbn Âmir‟in 
mâzi formunda “  - vettaḫaẑû” Ģeklinde okumasını Taberî, cumhurun kıraatine aykırı 
olduğu gerekçesiyle reddetmiĢ, Tahâvî ve Ġbnu‟l-Cevzî de tercihe Ģayan bulmamıĢtır. Buna 
karĢın Ferrâ, Zeccâc ve Ezherî ise bunun mümkün kıraatlerden olduğunu söylemiĢler ve 
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anlama yansımasını ortaya koymuĢlardır. Ġbn ÂĢûr ise, iktizânın delâletinden ve Hz. 
Ömer‟den gelen konuyla ilgili rivâyetten yararlanarak her iki kıraatin de emir anlamı 
içerdiğini kanıtlamaya çalıĢmıĢtır. Ġbn ÂĢûr burada iki kıraatin arasını cem etmekten söz etse 
de bizce, onun sergilediği çaba inĢâî kipteki kıraati esas alıp ihbârî kipteki kıraati buna göre 
tevil etmekten ibarettir. Buhârî‟de yer alan mezkur rivâyette ise Ġbn ÂĢur‟un söylediğinden 
farklı olarak “indi” ifadesi yerine “indirildi” ibaresinin kullanıldığı müĢahede edilmektedir 
(Buhârî, Tefsir, 9). Diğer taraftan Ġbn ÂĢûr‟un değerlendirmesi, ayetteki “  - vettaḫıẑû” 
emir kipinin kesin olarak vücub ifade ettiği kanaatine dayanmaktadır. Oysa bu durumun aksi 
de ihtimal dahilindedir. Nitekim Hanbelîler‟e göre tavaf sonrası Makâm-ı Ġbrâhim‟de namaz 
kılmak sünnet (Ġbn Kudâme, 1968: 1/347), ġâfiîler‟in iki görüĢünden birisine göre ise 
müstehabtır. Onlar bu hususta Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) bir bedeviye yapması zorunlu olan 
beĢ Ģey dıĢındakileri nafile (tatavvuʽ) olarak zikretmesini (Buhârî, Zekat, 1) delil 
göstermiĢlerdir (Mâverdî, el-Hâvî, 1999: 4/153). Dolayısıyla Ġbn ÂĢûr‟un iddiasının aksine 
Hasan-ı Basrî, Nâfiʽ ve Ġbn Âmir‟in okuyuĢundan, tavaf sonrasında Makâm-ı Ġbrahim‟de 
namaz kılmanın vacip olduğu sonucunun çıkarılabileceği ileri sürülemez.  

Örnek 2: 

  

“Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın…” (el-Bakara 2/196). 
Hicret‟in beĢinci yılında Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) liderliğindeki Müslümanlar umre yapmak 
amacıyla Medine‟den Mekke‟ye doğru yola çıkmıĢlar, ancak Mekkeli müĢriklerce bu 
amaçlarını gerçekleĢtirmelerinin engellenmesi üzerine Müslümanlarla müĢrikler arasında 
Hudeybiye AntlaĢması imzalanmıĢtı. ĠĢte bu süreçte indiği bildirilen (Mâturidî, 2005: 2/76) bu 
ayette Müslümanlar‟dan “hac ve umreyi Allah için tamamlamaları” istenmiĢtir. Ancak ayette 
yer alan emir kipindeki “tamamlayınız” ifadesinin anlamı konusunda farklı görüĢler ortaya 
atılmıĢtır. Bu görüĢleri; “hac ve umrenin rükün ve şartlarıyla yerine getirilmesi ve dünyevî 
işlerin bu ibadete karıştırılmaması” (Mukâtil, 1423: 170-171; Taberî, 2000: 3/7), “hac ve 
umre yapmaya, oturulan evden ihrama girerek başlanması” (Taberî, 2000: 3/8; Tahâvî, 1995: 
2/245; Mâturidî, 2005: 2/70), “umrenin hac ayları dışında yapılması ve haccın tüm 
menâsikiyle birlikte ifa edilmesi” (Taberî, 2000: 3/9), “evinden barkından sadece hac ve umre 
için çıkılması” (Taberî, 2000: 3/10), “başlanan hac ve umrenin tamamlanması” (Taberî, 2000: 
3/10), “başlanan hac ve umrenin iptal edilmemesi” (Nehhâs, 1408: 1/126) biçiminde 
özetlemek mümkündür. Bu mülâhazaların temelde “hac ve umre ibadetinin yerine 
getirilmesi” ve “başlanmış olan hac ve umre ibadetinin tamamlanması” Ģeklindeki iki 
durumla ilgili olduğu müĢahede edilmektedir.  

Diğer taraftan âlimler arasında umrenin vucûbu ya da sünnet oluĢu hususunda iki farklı 
yaklaĢımın bulunduğu gözlenmektedir. Hanefî ve Mâlikîler‟e göre umre yapmak sünnet, 
ġâfiî‟nin kavl-i kadimine göre sünnet, kavl-i cedidine göre ise vâcib, Hanbeliler‟e göre ise 
vacib kabul edilmiĢtir (Serahsî, 1993: 4/166). Umre yapmanın vacip olduğunu söyleyen 
âlimlere göre ayette geçen “ ” ifadesi “Hac ve umreyi eda edin.” anlamına 
gelir. Onlar bu yaklaĢımlarını Ģöyle gerekçelendirmiĢlerdir: “  - etimmû” fiili hem umreye 
baĢlanması, hem de baĢlanmıĢ bir umrenin tamamlanması anlamlarına ihtimali bulunmasına 
binaen umum ifade etmekle beraber Ġbn Mesʽûd‟a izafe edilen haber-i vâhid hükmündeki 
“  - ve eḳîmu‟l-ḥacce ve‟l-ʽumrate lillâh” kıraati haccın yanısıra umrenin 
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yapılmasının da vacib (farz) olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hz. Ömer ve Hz. Ali‟den “  
-etimmû” fiilinin anlamına dair nakledilen “Hac ve umrenin tamamlanması, oturduğun 
evinden ihrama girmekle olur.” ( ) mealindeki açıklama da bu 
hususu  teyit etmektedir (Abdulvehhâb, 2007: 2/342).    

Buna karĢın umre yapmanın sünnet olduğu hükmünü benimseyen âlimler ise bu ayetin hac ya 
da umrenin vücubunu değil “başlanmış olan bir hac ve umrenin adap ve erkanıyla 
tamamlanması”nı ifade ettiğini söylemiĢlerdir. Onlara göre haccın farziyeti, 

 (Âl-i Ġmrân 3/97) ayetinin ibaresiyle sabit olmuĢtur (Mâturidî, 
2005: 2/70; Kurtubî, 1964: 2, 268, 369). Nitekim “ ” ifadesindeki “  - 
ve‟l-ʽumrate” kelimesinin bazı kurrâ tarafından “  - ve‟l-ʽumratu” Ģeklinde merfû 
okunmasının da bu görüĢü desteklediği dile getirilmiĢtir (Ġbn ÂĢûr, 1984: 2/220). Kaynaklarda 
bu kıraat vechi Hz. Ali, Ġbn Abbas, Ġbn Mesʽûd, Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665 [?]) ve Ebû Amr 
Âmir b. ġerâhîl eĢ-ġa„bî‟ye (ö. 104/722) nispet edilmiĢtir (Taberî, 2000: 3/11; Saʽlebî, 2002: 
2/96). Bu lafzı merfû okuyanlardan birisi de Hasan-ı Basrî olmasına rağmen müfessirlerden 
Ġbnu‟l-Cevzî dıĢında bu duruma değinen olmamıĢtır (Ġbnu‟l-Cevzî, 1422: 1/158). Buna karĢın 
tefsirlerde mezkur kıraat vechiyle tezat teĢkil edecek biçimde umre yapmanın vücubunu 
benimseyen âlimler arasında Hasan-ı Basrî de zikredilmiĢtir (örneğin bkz. Ġbn Ebî Hâtim, 
1419: 1/335; Cessâs, 1994: 1/320; Beğavî, 1997: 1/241). Bu durumda tefsirlerde bu okuyuĢun 
diğer kurrânın yanısıra Hasan-ı Basrî‟ye de atfedilmemesinin söz konusu kıraat vechiyle 
umrenin vücubuna dair Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen yaklaĢım arasında bir çeliĢki bulunduğu 
düĢüncesinin yattığı ihtimalinden söz edilebilir. Buna karĢın, Hasan-ı Basrî kıraat vecihlerine 
yer veren kıraat literatürüne ait eserlerde bu kıraat vechinin Hasan-ı Basrî‟ye de atfedildiği 
müĢahede edilmektedir (Ehvâzî, 2006: 226; Kabâkıbî, 2003: 297; Dimyâtî, 2006: 201). 
Böylece diğer kurrânın yanısıra Hasan-ı Basrî‟ye de nispet edilen bu kıraat vechinin, ilgili 
ayetle umrenin vücubuna dair istidlalde bulunulamayacağı hususundaki delillerden biri 
olduğu söylenebilir.  

Örnek 3: 

 

 

“Boşama iki defadır. Bundan sonra koca isterse eşini yanında tutabilir, ya da güzellikle 
bırakabilir. Eğer bırakırsanız, onlara verdiğiniz mehri geri almanız size helal olmaz. Ancak 
karı-kocanın evlilik hukukuyla ilgili sınırları gözetemeyeceği endişesi varsa o başka! Eğer 
Allah‟ın koyduğu sınırları gözetemeyeceğiniz yönünde bir endişe taşıyorsanız o zaman 
kadının boşanmak için kocaya bedel vermesinde iki taraf için de sakınca yoktur. İşte bunlar, 
Allah‟ın belirlediği sınırlardır. Sakın bu sınırları ihlal etmeyin. Allah‟ın sınırlarını 
çiğneyenler zalimlerin ta kendileridir.” (el-Bakara 2/229). 

EĢlerin evlilik hukukuna riayet edememeleri ve kadının boĢanma talebinde bulunması üzerine 
kocasına bir bedel ödeyerek boĢanmaları anlamındaki muhâlea (ayrıntılı bilgi için bkz. Atar, 
2005: 30/399-402) uygulamasında bir sakınca olmadığını ifade eden bu ayetteki 

 ibaresine göre kocanın alacağı bedelin miktarı 
hakkında fukaha arasında çeĢitli görüĢler bulunmaktadır. Kimi âlimler, kocanın kadının sahip 
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olduğu her Ģeyi almasının mübah olduğu kanatini taĢımaktadırlar. Bu görüĢte olanlar Hz. 
Osman (ö. 35/656), Abdullah b. Ömer (ö. 73/692), Ġbrahim en-Nehâî (ö. 96/714), Mücâhid, 
Ġbn Abbas, Kabîsa b. Züeyb (ö. 86/705 [?]), Ebû Hanîfe (ö. 150/767), Mâlik (ö. 179/795) ve 
ġâfiî‟dir (ö. 204/820) (Taberî, 2000: 4/575-579; Ġbn Atıyye, 2001: 1/307). Hz. Ömer, Tâvus 
(ö. 106/725), Atâ (ö. 114/732), Zührî (ö. 124/742), Hasan-ı Basrî, Rabîʽ b. Enes (ö. 139/757) 
ve bir rivayette Ebû Hanîfe‟ye göre ise kocanın alacağı bedel kadına verdiği/vereceği mehir 
miktarını aĢamaz (Taberî, 2000: 4/573-575; Ġbn Atıyye, 2001: 1/308).  

Rabîʽ b. Enes‟in bu görüĢte olduğunu kaydeden Taberî, onun aynı zamanda 
 ibaresini “  - minhu” ilavesiyle 

 Ģeklinde okuduğunu dile getirmiĢtir. Ancak Taberî‟ye göre bu 
hususta isabetli olan görüĢ, Rabîʽ b. Enes‟e ait olan değil, birinci görüĢtür. Zira ayetteki “

 -fîmeftedet bihî” ifadesi âmm olup, onu tahsis edecek herhangi bir gerekçe 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu bağlamda Rabîʽ b. Enes‟e atfedilen okuyuĢ resm-i mushafla 
bağdaĢmadığı için kabul edilemez (Taberî, 2000: 4/573, 583). Taberî‟nin bu yaklaĢımına 
mukabil, Ġbn Atıyye (ö. 541/1147) ve Ebû Hayyân (ö. 754/1344) ise mezkur ayetteki “

 - fîmeftedet bihî” ifadesini Hasan-ı Basrî ve Rabîʽ b. Enes‟in “  - minhu” ilavesiyle 
okumasını kocanın alacağı bedelin mehir miktarını geçemeyeceği yönündeki ikinci görüĢü 
destekleyici bir öge olarak zikretmiĢlerdir (Ġbn Atıyye, 2001: 1/308; Ebû Hayyân, 1420: 
2/474). Bu durumda söz konusu kıraat vechi ayetin tefsiri bağlamında tahsis edici bir 
fonksiyon üstlenerek muhâlea sözleĢmesinde kocanın kadından alacağı bedelin muaccel ya da 
müeccel mehir miktarını aĢamayacağını öngörmüĢ olmaktadır. Her ne kadar Taberî bu 
hususta resm-i mushafa aykırı olduğu gerekçesiyle anılan kıraat vechiyle amel edilmesini 
uygun görmese de müfessirlerden Ġbn Atıyye ve Ebû Hayyân bu hususta daha kuĢatıcı bir 
yaklaĢımla bu okuyuĢu yorumlarında kullanmıĢlardır. Dolayısıyla bu kıraat vechinin, söz 
konusu fıkhî yorumu destekleyici olması itibariyle etkin bir rol oynadığı söylenebilir. 

Örnek 4: 

 

 

“…Kim bir mü‟mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü‟min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları 
sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin ve düşmanınız olan bir 
topluluktan olursa, mümin bir köle azat etmek gerekir…” (en-Nisâ 4/92). 

Hata sonucu adam öldürme suçunun hükümlerinden bahsedilen bu ayette, cumhurun 
okuyuĢuna göre eğer hata ile öldürülen kiĢinin mensup olduğu kavimle öldüren kiĢinin kavmi 
arasında bir anlaĢma varsa, ölen kiĢinin mümin olup olmadığına bakılmaksızın maktûlün 
ailesine diyet ödenmesi ve mümin bir köle azat edilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Hanefî, ġâfiî ve Hanbelî mezheplerinin bu konudaki yaklaĢımı da böyledir. Mâlikî 
mezhebinde ise, Ģayet öldürülen mümin değilse Allah‟ı inkâr etmeleri ve Rasûlü‟nü 
yalanlamaları dolayısıyla kanları heder olmuĢ sayıldığından diyet ödenmesi ve mümin bir 
köle azat edilmesi zorunluluğu yoktur (Cezîrî, 2003: 5/346).  

Görüldüğü gibi hataen (kasıtlı olmayan) adam öldürme durumunda diyet ödenmesi ve köle 
azat edilmesinin gerekli oluĢuyla ilgili olarak fakihlerin çoğunluğunca maktûlün dinî aidiyeti 
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dikkate alınmaksızın hükme varılmıĢ, buna karĢın Mâlikî mezhebinden hukukçular bu hususta 
aksi yönde bir görüĢü benimsemiĢlerdir. Ayrıca Hasan-ı Basrî‟nin de zimmînin öldürülmesi 
halinde kefâret ödenmesinin gerekmediği görüĢünde olduğu (Kurtubî, 1964: 5/325) ve bu 
görüĢüne paralel olarak söz konusu ayette “  –mîṡâḳun” kelimesinden sonra “  - 
vehuve mu‟minun” cümlesini ilave ederek okuduğu kaydedilmiĢtir. Bu kıraate göre, hata 
sonucu adam öldürmede kefâret ödenmesi sadece maktûlün mümin olması halinde gerekli 
olmaktadır. Ayrıca Ġbn Abbâs, ġaʽbî ve Ġbrahim en-Nehaî‟nin de bu görüĢte olduğu 
belirtilmiĢtir (Nehhâs, 1421: 1/232; Ġbn Atıyye, 2001: 2/93-94; Ebû Hayyân, 1420: 4/25). 
Tıpkı Mâlikî mezhebinde olduğu gibi “  - vehuve mu‟minun” ilavesiyle gelen bu 
kıraate göre de hata sonucu öldürmelerde kefâret ödenmesinin gerekli olduğu yönündeki 
hüküm sadece maktûlün mümin olması halinde geçerli olmaktadır. Böylece zimmînin 
yanlıĢlıkla öldürülmesiyle ilgili bu hükümde Hasan-ı Basrî‟nin savunduğu ve kıraatinin de 
desteklediği bu yaklaĢımın Mâlikî hukukçularca da benimsendiği müĢahede edilmektedir. 

Örnek 5: 

 
  

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -
başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…” (el-Mâide 5/6).  

“Abdest ayeti” olarak da bilinen bu ayetteki “  - ve erculeküm” lafzının mansub, mecrur 
ve merfû okunuĢuna göre abdestte ayakların yıkanmasının ya da meshedilmesinin vücûbu 
konusunda farklı görüĢler ortaya konulmuĢtur. Bu kıraatlerden mansub olanı; Nâfiʽ, Ġbn 
Âmir  (ö. 118/736), Hafs rivâyetiyle Âsım, Kisâî ve Yaʽkûb‟a, mecrur olanı ise Ġbn Kesîr, Ebû 
Amr, Ebûbekir rivâyetiyle Âsım ve Hamza‟ya nispet edilmekte (Ġbn Mücâhid, 1400: 242; 
Semerkandî, ty: 1/372; Ġbn Cinnî, 1999: 2/254), Hasan-ı Basrî‟nin ise bu kelimeyi merfû 
olarak “  –ve ercülüküm” Ģeklinde okuduğu nakledilmektedir (Ehvâzî, 2006: 264). Bu 
kıraat aynı zamanda Velîd b. Müslim (ö. 195/810) rivayetiyle Nâfiʽ ve AʽmeĢ‟e de 
atfedilmektedir (Ġbn Atıyye, 2001: 2/163; Kurtubî, 1964: 6/91). MeĢhur rivayete göre Hasan-ı 
Basrî‟nin bu lafzı merfû okuduğu nakledilmekle beraber, onun mecrur ve mansub okuduğuna 
dair iki ayrı rivâyetten de bahsedilmektedir. Mecrur okuduğu hakkındaki rivâyet Saʽlebî‟ye, 
mansub okuduğuna dair rivâyet ise  ġevkânî‟ye aittir (Saʽlebî, 2002: 4/27; ġevkânî, 1414: 
2/22). 

Hemen ifade etmeliyiz ki anılan lafzın iʽrâb harekesiyle ilgili bu üç ayrı okuyuĢa göre çeĢitli 
mülahazalar ortaya çıkmıĢtır. ġöyle ki, “  - ve ercüleküm” lafzı mansub okunduğunda 
bu lafzın âmili “  - faḡsilû” fiili olmakta, bu da abdestte ayakların yıkanması gerektiği 
sonucuna götürmektedir. Buna mukabil, “  - ve ercüliküm” Ģeklindeki mecrûr okuyuĢ, 
bu hususta herhangi bir tevile baĢvurulmadığı takdirde ayakların yıkanmasını değil 
meshedilmesini gerekli kılmaktadır. Ġbn Abbâs, Katâde, Ġkrime, ve ġaʽbî‟ye atfedilen görüĢ de 
bu istikamettedir (AhfeĢ, 1990: 1/277; Beğavî, 1997: 2/23; Dihlevî, 1987: 179).  

Diğer taraftan abdestte ayakların yıkanmasının gerekliliği görüĢünü savunanlardan bazıları cer 
kıraatinin Arap dilindeki itbâʽ uygulamasının örneklerinden olan “cerru‟l-civâr” gerekçesine 
dayandığını, yoksa bu lafzın asıl olarak mansub iʽrâb alması gerektiğini ileri sürenler vardır. 
Cerru‟l-civâr, cerru‟l-mücâvera ya da hafdu‟l-mücâvera adlarıyla anılan bu uygulama; bir 
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harfin, bitiĢiğindeki harfin harekesinden etkilenerek onunla aynı harekeyi alması anlamında 
kullanılmaktadır. Dilcilere göre, bu uygulamada iki harf arasında atıf harfinin bulunmaması 
ve iki kelimenin birbirine karıĢacak Ģekilde olmaması gibi Ģartlar ileri sürülmüĢtür (bkz. 
Kefevî, ty.: 331). Keza, bu kimselerden Arap lisanında “mesh” kelimesinin kullanımında “az 
yıkamak” anlamının da bulunduğunu, dolayısıyla cer kıraatine göre de ayakların yıkanması 
gerektiğini, yine “  - ve ercüleküm” kelimesinin “  - bi ruûsiküm” üzerine mâtuf 
olup ayakların meshedilmesi sonucunu doğurmasına rağmen bu uygulamanın sünnetle 
neshedilerek ayakların yıkanmasının vâcib/farz olduğunu ileri süren âlimler de bulunmaktadır 
(Mekkî, 1405: 1/220). Aynı Ģekilde “ ” kelimesinin ardından gelen “  - ile‟l-
kaʽbeyn” ibaresinden hareketle “ökçelerinize kadar” ifadesinin ancak yıkama eylemiyle ilgili 
kullanılabileceği, dolayısıyla burada farz olanın “ayakların yıkanması” olduğunu dile 
getirenler âlimler de vardır (Ġbn Zencele, 1997: 1/221; Ġbnu‟l-Cevzî, 1422: 1/520). 

Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen “  –ve ercülüküm” Ģeklindeki merfû kıraate göre ise bu lafız, 
haberi mahzuf mübteda, cümle ise isti‟nâfiyye olmaktadır. Bu durumda yeni cümlenin önceki 
cümleyle âmiller açısından bir iliĢkisi bulunmadığından, “  - ve ercülüküm” kelimesinin 
“  - faḡsilû” fiili üzerine mi yoksa “  - vemseḥû” fiili üzerine mi atfedileceği 
konusunda herhangi bir Ģüpheye mahal kalmamaktadır. Ancak bu vecihte de mübtedâ olan 
“  - ve ercülüküm” kelimesinin mahzuf olan haberinin nasıl takdir edileceği konusu 
tartıĢmaya açık hale gelmektedir. Bu durumda iki ihtimalden söz etmek mümkündür: Birinci 
ihtimale göre, burada mahzuf olan haber abdestte ayakların yıkanmasının zorunlu olduğunu 
ifade eden “  - vâcibun ḡasluhâ/mefrûḍun ḡasluhâ” Ģeklindedir. Zira 
ayetin baĢındaki “ ” cümlesi bu anlama delâlet etmektedir. Bu, 
öncelikle Ġbn Cinnî (ö. 392/1002)  tarafından serdedilen (Ġbn Cinnî, 1994: 1/208) ve Ġbn 
Atıyye ile Ebu‟l-Kâsım en-Nîsâbûrî (ö. 553/1158‟den sonra) tarafından da benimsenen 
yaklaĢımdır (Ġbn Atıyye, 2001: 2/163; Mahmud b. Ebi‟l-Hasen en-Nîsâbûrî, 1415: 271). Ġkinci 
ihtimale göre ise burada mahzuf olan haber, “  –maḡsûletun” de “  –memsûḥatun” 
de olabilir. Nitekim ZemahĢerî, bu okuyuĢun teviliyle ilgili “

 - ve ercülüküm maḡsûletun ev memsûḥatun ile‟l-kaʽbeyn” Ģeklindeki ifadeleriyle bu 
hususa dikkat çekmiĢtir (ZemahĢerî, 1407: 1/611). Benzer bir yaklaĢımı dillendiren Ebû 
Hayyân‟a göre ise buradaki mahzuf haber; ayakların yıkanmasını gerekli görenlerce “  - 
iḡsilûhâ” Ģeklinde, meshedilmesini gerekli görenlerce ise “  - memsûḥatun” Ģeklinde 
takdir edilmektedir (Ebû Hayyân, IV, 192).  

Görüldüğü gibi, Ġbn Cinnî Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen “  - ve ercülüküm” okuyuĢunun 
abdestte ayakların meshedilmesini değil yıkanmasını gerektirdiğini iddia etmiĢ, bu iddiasını 
da ayetin baĢında emir kipindeki “  –faḡsilû” fiilinin bulunmasıyla temellendirmiĢtir. Ne 
var ki onun bu iddiası mesnetten yoksundur. Çünkü mezkur okuyuĢa göre isti‟nâfiyye cümlesi 
haline gelen “  –ve ercülüküm” lafzını öncesindeki fiile bağlama imkanı kalmamıĢtır. 
Dolayısıyla ZemahĢerî ve Ebu Hayyân‟ın bu husustaki değerlendirmeleri daha makul ve 
Hasan-ı Basrî‟nin abdestte ayakları aynı zamanda hem yıkadığı hem de meshetttiği yönündeki 
rivayetle (ZemahĢerî, 1407: 1/611) uyumludur. Diğer taraftan her iki ihtimale de açık olan bu 
okuyuĢ nazar-ı itibara alındığında abdestte ayakların hem yıkanmasının hem de 
meshedilmesinin daha temkinli bir tutum olduğu açıktır. Bu bağlamda Hasan-ı Basrî‟ye 
atfedilen merfu okuyuĢun sahih kıraatlerin dıĢında veya onlara aykırı olduğu da söylenemez. 



 

           AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZĠSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

183 

Ancak sahih addedilen kıraatlere göre abdestte ayakların yıkanmasının mı yoksa 
meshedilmesinin mi gerekli olduğu tartıĢmasında Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen okuyuĢun daha 
ihtiyatlı bir yaklaĢımı öngördüğü söylenebilir. Ebû Hanîfe‟den de ibadetlerde aslolanın 
ihtiyatlı hareket etmek olduğu nakledilmiĢtir (Serahsî, 1993: 1/246). Böylece Hasan-ı 
Basrî‟nin anılan okuyuĢuna göre ayetin anlamını Ģu Ģekilde verebiliriz: “Ey iman edenler! 
Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza 
mesh edin. Ayaklarınızı ise yıkayın ve  meshedin…” 

Örnek 6: 

 
“Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah‟ın sana ganimet olarak 
verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden amcanın 
kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. 
Ayrıca mehirsiz olarak kendini Peygamber‟e bağışlarsa, herhangi bir mümin kadını da ona 
helal kaldık…” (el- Ahzâb 33/50).  

Hz. Peygamber‟in (s.a.v.) evlenmesinin câiz olduğu kadınlardan ve ona has hükümlerden olan 
mehirsiz nikah akdinin mevzubahis edildiği bu ayette cumhurun okuyuĢu olan “  - in 
vehebet” ibaresi, “  - ḥallet lehû” (ona helal olur) Ģeklinde takdir edilen mahzuf bir 
cevâbın Ģartıdır (Zeccâc, 1988: 4/232). Hasan-ı Basrî‟nin ise bu ayette “  - in vehebet” 
ibaresindeki “  - in” kelimesini “  - en” Ģeklinde hemzenin fethası ile okuduğu bildirilmiĢtir. 
Bu kıraat aynı zamanda Übey b. Kaʽb, Îsâ b. Ömer, Sellâm ve ġaʽbî‟ye nispet edilmiĢtir (Ġbn 
Cinnî, 1999: 4/391). Bu okuyuĢta, “çünkü” anlamına gelen “  - lien” kelimesinden taʽlîl 
bildiren “  - lâm” harfi hazfedilmiĢtir (Kurtubî, 1964: 15/210; ġevkânî, 1414: 4/305). Buna 
göre, ayette söz edilen, “belirli bir kadın” olmaktadır (Semerkandî, ty.: 3/67; Mâverdî, ty.: 
4/414); Ġbn Atıyye, 2001: 4/391).  

Bazı âlimler, bu hususta cumhurun kıraatiyle Hasan-ı Basrî kıraatinin doğurduğu hüküm 
arasında karĢılaĢtırma yapmaktadırlar. Onlara göre, çoğunluğun okuyuĢu esas alındığında 
ayette bahse konu olan belli bir kadın değilken Hasan-ı Basrî kıraatinde belli bir kadın söz 
konusu edilmektedir. Onlar bu durumu “Cumhurun kıraatinde Ģarta bağlı bir hüküm vardır ve 
bu Ģart gelecekte hangi kadınla ilgili yerine gelse o, Peygamber‟e helal olur; oysa Hasan-ı 
Basrî kıraatinde geçmiĢ zamanda meydana gelmiĢ olan bir hadiseye atıfta bulunulduğu için bu 
durum, belli bir kadınla sınırlıdır.” biçiminde açıklamaktadırlar (Fârisî, 1985: 1/549; Saʽlebî, 
2002: 8/53; Kirmânî, t.y.: 2/920). Ġbn Cinnî ise, Hasan-ı Basrî‟nin okuyuĢunun “o kadının Hz. 
Peygamber‟e helal oluĢunun kendisini bağıĢlaması nedeniyle olduğu” anlamına geldiğini 
kabul etmekle beraber bu durumun belli bir kadınla sınırlı olduğu değerlendirmesine 
katılmamaktadır. Zira Ġbn Cinnî‟ye göre bu hususta Hasan-ı Basrî kıraatiyle cumhurun kıraati 
arasında bir fark bulunmamaktadır (Ġbn Cinnî, 1999: 2/182).  

Öte yandan, Ebûbekir Ġbnu‟l-Arabî‟nin bu husustaki değerlendirmesi diğerlerinden farklıdır. 
O, cumhurun kıraati olan “  - in vehebet” Ģeklindeki okuyuĢa göre buradaki Ģartın 
mahzuf cevabının “  - ḥallet lehû” Ģeklinde takdir edilmesine karĢı çıkmakta ve bunun 
Arapça açısından uygun olmadığını iddia etmektedir. O, Hasan-ı Basrî‟nin okuyuĢuna göre 
“bir kadının Hz. Peygamber‟e helal olmasının kendisini ona bağışlamasına bağlı olduğu” 
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biçiminde ulaĢılan hükme Ģu sözlerle itiraz etmektedir: “Öncelikle cümledeki iʽrâb yapısı buna 
uygun değildir. Sonra bu kıraat, çoğunluğun okuyuşuna aykırı şâz bir kıraattir ve gerek 
tilâvet, gerekse hüküm ihdas etmede kullanılamaz. Ayrıca o kadının Peygamber‟e kendini 
bağışlamadan önce de helal olması nedeniyle buradaki helallik hükmünün ilgili şarta 
bağlanması batıldır.” (Ġbnu‟l-Arabî, 1986: 615). Görüldüğü gibi Ġbnu‟l-Arabî bu 
değerlendirmesinde diğer müfessirlerin aksine ayette yer alan Ģart edatını iĢlevsel olmaktan 
çıkararak “o kadının Peygamber‟e kendini bağıĢlamadan önce de helal olduğu” Ģeklinde bir 
sonuca ulaĢmaktadır. Bu yaklaĢıma katılmak mümkün değildir. Aslına bakılırsa, Ġbnu‟l-
Arabî‟nin bu yaklaĢımı, onun Ģâz kıraatlerin delil olarak kullanılamayacağı yönündeki bakıĢ 
açısından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla o, Ģâz bir kıraatle fıkhî istidlâlde bulunulmasına 
karĢı çıkmakta ve Hasan-ı Basrî kıraatinin de bu konuda mesnet kabul edilemeyeceğini ileri 
sürmektedir. Onun Ģâz kıraatlerle ilgili bu yaklaĢımı Taberî‟nin bu husustaki bakıĢ açısıyla 
örtüĢmektedir. Nitekim Taberî‟nin de bu okuyuĢu tecviz etmediği görülmektedir (Taberî, 
2000: 20/287).  

Özetle ifade edecek olursak, burada Hasan-ı Basrî kıraatinin ortaya çıkardığı anlam hakkında 
iki ayrı görüĢ sabit olmuĢtur. Bunlardan birincisi, bu okuyuĢla Hz. Peygamber‟in mehirsiz 
nikah uygulamasının belli bir kadınla sınırlandığını savunan, diğeri de cumhurun okuyuĢuyla 
bu okuyuĢ arasında anlam açısından bir fark bulunmadığını ileri süren görüĢtür. 

SONUÇ 
Yorum faaliyetinde kayda değer olgulardan birisi de Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen kıraat 
vecihleridir. Bu kıraat vecihlerinin bir kısmı ahkâm ayetlerinin tefsirinde baĢvurulan fıkhî 
yorumlarda kimi zaman doğrudan mesnet olarak kullanılmıĢtır. Bunlardan bir kısmının 
isabetli olduğu görülürken diğer bir kısmında aynı durumdan söz etmek zordur. Bu 
yorumların bir kısmında ise Hasan-ı Basrî kıraatiyle istidlâlde bulunulduğuna dair elimizde 
herhangi bir bilgi mevcut olmadığı halde söz konusu kıraat vecihlerinin bu yorumlarla birebir 
örtüĢtüğü gözlenmektedir. Yorum faaliyetinde Ģâz kıraatlerden yararlanılmasını meĢru 
addeden cumhur ulema bu nedenle Hasan-ı Basrî kıraatiyle fıkhî yorumlarda da ihticâcda 
bulunulmasına olumlu yaklaĢmıĢlardır. Buna mukabil, Ģâz kıraatlerle amel edilmesine hiçbir 
Ģekilde sıcak bakmayan Taberî ve Ebûbekir Ġbnu‟l-Arabî, Hasan-ı Basrî‟ye atfedilen ve 
âmmenin kıraatine muhalif olan okuyuĢların gerek tefsir gerekse fıkha dair konularda delil 
olarak kullanılmasına karĢı çıkmıĢlardır.  

Diğer taraftan Hasan-ı Basrî‟den nakledilen ve fıkhî yoruma konu olan bu kıraat 
vecihlerinden bazılarıyla yine ondan nakledilen görüĢler arasında her zaman bir mutabakattan 
söz etmek mümkün değildir. ġüphesiz bu durumun sebeplerine dair çeĢitli ihtimaller ileri 
sürülebilir. Bu hususta akla gelen muhtemel sebeplerden birisi, Hasan-ı Basrî‟nin ilerleyen 
zamanlarda bu iki rivayetten birinden rücu ettiğidir. Diğer bir ihtimal ise, ondan nakledilen 
birbiriyle çeliĢkili kıraat ve tefsir rivayetinden birisinin ona nisbetinin doğru olmamasıdır. 
Ancak iki rivayetten hangisinin doğru, hangisinin hatalı olduğu hususunda birini diğerine 
tercih etmemizi sağlayacak gerekçeden yoksunuz. Bu itibarla, elimizde aksine bir karine 
bulunmadıkça iki rivayeti de dikkate almak durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz.     
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HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI (1932-1945) 

 
Aziz TUTSAK* 

 

Özet 

İkinci Dünya Savaşı gerek savaş teknolojileri, gerekse kapsadığı alan bakımından kendisine kadar gelen tüm 
savaşlardan farklı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’na ise Almanya’nın revizyonist ve dışlanmışlık hissi neden 
olmuştur. Almanya’nın başına Hitler gibi yayılmacı, saldırgan ve ırkçı birinin geçmesi Avrupa bölgesini adeta 
patlamaya hazır bir bomba haline getirmiş ve nihayetinde de bu bomba 1939 yılında patlamıştır. 

Bu çalışma da Hitler Almanyası’nın yayılmacı politikaları ve İkinci Dünya Savaşı incelenmiştir. Hitler 
Almanyası’nın ve savaşı başlatan nam’ı değer Führer’i olan Hitler’in düşünce dünyası, ırksal mantalitesinin 
kökenleri, Üçüncü Reich İmparatorluğu hayali ve yeniden biçimlendirdiği Alman Nasyonal Sosyalist İşçi 
Parti’sinin örgütsel yapısı incelenmiştir. 

Ayrıca bu saldırganlığın yol açtığı kitlesel ve teknolojik olarak en büyük savaş görülen İkinci Dünya Savaşı’nın 
kökenleri ve seyri ele alınmıştır. Esasen İkinci Dünya Savaşı’na  Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan sorunlar veya 
getirdiği yeni sorunlar ile bunların neden olduğu gelişmeler oluşturmaktaydı. Nitekim 1919 Versailles 
anlaşmasının oluşturduğu statükoya tepkiler başlamıştır. Böylece, özellikle statükocu devletler ile revizyonist 
devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri çekişmelerin başlaması, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına 
neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Nazi Partisi, Hitler Almanyası, Antisemitizm, Nazi İdeolojisi, Alman 
Emperyalizm. 

EXPANDING POLICY OF HITLER'S GERMANY AND THE WORLD WAR II (1932-1945) 

Abstract 

The World War II has been different from the war technologies, and from all the wars that came up to it in terms 
of the area it covers. On the other hand feeling of revisionism and exclusion of Germany caused The World War 
II. While Germany being ruled by Hitler, who was expansionist, aggressive and racist, Germany made the 
European region a bomb ready to explode, and eventually this bomb exploded in 1939. 

This study examines the expansionist policies of Hitler Germany and the World War II. The world of thought, 
the roots of his racial mentality, the dream of the 3rd Reich Empire, and the organizational structure of German 
National Socialist Party that he had reformed of Hitler also known as Führer who started the Hitler Germany and 
the war have been examined. 

In addition, the roots and progress of the World War II caused by this aggression, and which was seen as the 
biggest war as massive and technologically widespread warfare was dealt with. In fact, the problems that were 
inherited from the World War I or the problems that it brought and the progress caused by these formed the 
World War II. As a matter of fact, reactions against the status quo that the 1919 Versailles treaty caused were 
triggered. Thus, the beginning of economic, political and military conflicts, especially between the status quo 
states and the revisionist states, caused to the beginning of the World War II. 

Keywords: World War II, Party Of Nazi, Germany Of Hitler, Anti-Semitism, Ideology Of Nazi, Imperialism Of 
Germany. 
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GİRİŞ 
Hitler ve Almanyası revizyonist ve saldırgan tavırları ile büyük bir savaşa neden olmuş ve 
milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Bu savaşın çıkmasının temelinde ise elbette ki 
Hitler’in ırkçı, antisemitik düşünceleri ve yaşam alanı idealleri etkili olmuştur. Hitler 
Almanya’da tek hakim kuvvetti ve sözleri yasaydı. Hitler’in Alman siyasetinde başa 
gelmesindeki en büyük etkenler ise Versailles Anlaşması’ndan mutsuz olan bir Almanya’nın 
olması ve 1929 Büyük Ekonomik Buhran etkilidir. Hitler, Almanların Tanrı tarafından 
seçilmiş bir ari ırk olduğuna inanıyor ve bu ari ırkın yaşam alanı için Avrupa’nın tamamının 
fethedilmesi gerektiğine inanıyordu. Fransa’yı ebedi düşman, Rusya’yı ise sömürülmesi 
gereken bir hammadde yatağı olarak görüyordu. Bu düşünceler Almanya’nın İkinci Dünya 
Savaşı’nı başlatmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda yaklaşık 40 milyon ölmüştür 
ve güç dengesi Avrupa’dan Amerika’ya kaymıştır. Ülke ekonomileri savaştan büyük darbe 
almıştır. Tüm Avrupa’yı fethetme hayalleri kuran Almanya, savaş sonrasında dört parçaya 
ayrılmıştır. Savaş esnasında yapılan konferanslarda da günümüz uluslar arası ilişkiler yapısı 
şekillenmiş ve Soğuk Savaş’ın belirtileri ortaya çıkmıştır. 

 

1. NAZİ İDEOLOJİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 
1.1. Nazi İdeolojisinin Tarihi 
Alman nasyonal sosyalizmini eleştirenler, uzun bir süre Üçüncü Reich ve sonrasında 
Nazilerin bir ideolojisi olduğu fikrini dikkate almamışlardır. Nasyonal sosyalizm, 
liberalizmden Marksizm’e, popülizmden anarşizme kadar Avrupa siyasi düşüncesinin büyük 
sistemleriyle kıyaslandığında, mantıksal bir tutarlılığa sahipmiş gibi görünmemiştir (Caplan, 
2012: 24). 

İngiliz tarihçi Alan Block gibi Hitler’in ilk ciddi biyografilerini yazanlar, Nazi liderini hiçbir 
tutarlı ilkesi olmayan, eğer amaçlarına hizmet etmiyorsa, hiçbir fikri ve politikayı dikkate 
almayan iktidara aç bir fırsatçı olarak göstermişlerdir. Nasyonal sosyalizme ideoloji demek, 
ona gereksiz ve hak etmediği bir saygınlık atfetmek anlamına gelmekteydi (Artuç, 1984: 24). 

Hitler 1938 yılının Kasım ayında gelecekte bir gün Almanya’nın entelektüellerini imha 
edeceğini de söylemiş ve hatta bu sözü ünlü olmuştur. Önde gelen Nazilerden Alfred 
Rosenberg 1930’da basılan ‘’The Myth of the Twentieth Century’’ adlı kitabında Nazi 
politikalarına bir bakıma teorik bir temel kazandırmaya çalışmıştır (Jacobsen, 1989: 53). 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında, müttefik propagandacıların nezdinde Nazizm, içinde 
herhangi bir fikir barındırıyor olsa bile, bu fikirler Alman kültürünün ve siyasetinin içinde 
orta çağlardan, belki de daha öncesinden beri yaygın olarak var olmuş önyargıların ve 
varsayımların güncellenmiş versiyonlarından başka bir şey değildir şeklinde görülmüştür. 
İngiliz tarihçi Butler, örneğin Nazi düşüncesinin izlerini seçerek kullandığı bazı alıntılarla, 
Luther’den Nietzsche’ye ve daha da ötesine gidip neredeyse her Alman filozofunda ve 
yazarında Nazi düşüncesinin izlerini aramıştır. Herder ve romantiklerden itibaren bunlardan 
biri, hatta pek çoğu, halkın büyük bir lidere biat etmesi gerektiğine, Alman ırkının 
üstünlüğüne, gücün haklardan üstün olduğuna, Yahudilerin iblis mizaçlı olduklarına 
inanmışlar ve bunların hepsi Nazi ideolojisinin temel bileşenlerini oluşturmuştur (Caplan, 
2012: 26). 
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Aslında Nazizm siyasi bir hareket olarak ortaya çıkışının ilk yıllarında Alman siyasetinin aşırı 
ucunda kalmış, 1928 genel seçimlerinde yüzde 2,6 oy alabilmiştir. Halkı, Nazilerin 
Almanya’nın sorunlarına çare bulacağına sonuçta ikna eden ise, seçimlerden sonraki yıllarda 
Almanya’yı diğer ülkelerden daha sert vuran dünya ekonomik buhranının etkileridir (Kılıç, 
2009: 35). 

Nazi Partisi’nin Weimar Cumhuriyeti’nin çöküş yıllarında çekim merkezi olması ve sonunda 
1933’te kendisini iktidara taşıyan kitlesel desteği yakalaması, kısmen her türlü seçmene her 
şeyi vaat eden programlarının muğlaklığından kaynaklanmıştır. Nazilerin 1930’lardaki 
herkesi şaşırtan seçim zaferlerini inceleyenler, Nazilerin Alman seçmenlerinin üçte birini 
davalarına kazanmayı başardıklarında, bu başarının özgül alanlardan bilinçli olarak kaçınma, 
durmak bilmez bir dinamizm ile odaklanmışlığın karışımını yansıtan bir imaj, sürekli 
vurgulanan bir ulusal yenilenme ve ekonomik toparlanma vaadi ile Weimar Cumhuriyeti’nin 
son yıllarda yaşanan şiddet ve istikrarsızlığın ardından sosyal barışı ve düzeni yeniden 
kurmayı söz vermelerinden kaynaklandığı konusunda hem fikir olmuşlardır (Kershaw, 2007: 
58). 

1.2. Nazi Antisemitizminin Kökenleri 
Nazi düşüncesinin esin kaynağının ardında, ‘’Hitler’e fikir veren adam’’ olarak şu ya da bu 
düşünürün olduğuna dair birçok iddia olmasına rağmen, bu iddialar, çok azı belirli bir kişinin 
etkisine indirgenebilecek pek çok farklı kaynaktan beslenen Nazi ideolojisinin elektik 
mizacını yanlış anlamak demektir. On dokuzuncu yüzyıl sonu entelektüel tarihinde, Hitler ve 
Naziler tarafından 1920’lerde yapılan sentezi oluşturacak fikirleri başlatan bir dizi an 
bulunmaktadır. Bunların ilki, antisemitizmin doğasındaki değişimdir. Hıristiyan antisemitizmi 
yaklaşık iki bin yıl boyunca Yahudilere karşı ayrımcılığa, pogromlara ve cinayetlere yol 
açmıştır. Ancak bu nefretin nedeni tamamen Yahudilerin Hıristiyan olmamalarından 
kaynaklanmaktadır (Hannah, 2012: 48). 

Ancak on dokuzuncu yüzyılda, Avrupa’nın denizaşırı imparatorluklarının uçsuz bucaksız 
yayılımı, bu uluslarda giderek artan bir ırksal üstünlük duygusunun oluşmasına yardımcı 
olmuştur. ‘’İnsan Irklarının Eşitsizliği Üzerine İncelemeler (1856)’’ adlı eserinde Gobineau, 
Kuzey Avrupalıların iddia ettiği üzere sahip oldukları ırksal üstünlüklerini ancak diğer ırklarla 
karışmayı reddederek koruyabileceklerini öne sürmüştür (Giddens, 2008: 533). 1870 yılında 
Alman yazar Wilhelm Marr, bu fikirleri almış ve yaşadığı mali zorluklarla, sorunların 
sorumlusu olarak gördüğü Yahudilere karşı kişisel nefretinden kaynaklanan fikirlerini haklı 
çıkarmak için kullanmıştır. Kişisel sorunlarını dünya tarihinin ilkeleri mertebesine çıkaran 
Marr, Alman geleneklerinin modern sanayi ve finans grupları tarafından hakir görüldüğünü, 
bunlarında zaten bütün amaçları dünyayı ele geçirmek olan Yahudilerin icatları olduğunu 
açıklamıştır. Antisemitizm terim icat eden de zaten Wilhelm Marr’dır. Bu tür fikirler, 1887’de 
yayımlanan ‘’Handback of the Jewish Question’’ adlı eserinde, bu kez de Yahudilerin sosyal 
ve siyasi düzene karşı tehdit oluşturan gizli devrimci grupların arkasında olduğunu öne süren 
Theodor Fritsche gibi popüler yazarlar tarafından da benimsenmiştir. Bu yazarlara göre, 
Yahudiler bir dini grup değil, ırktırlar. Hıristiyanlığa dönmüş olmaları karakterlerinin özünde 
hiçbir değişiklik yapmamıştır (Caplan, 2012: 32). 

Irksal antisemitizmin 1873 yılındaki ekonomik çöküntü ve onu izleyen bunalım sırasında, 
birçok zanaatkarın ve işadamının kendilerini bir türlü anlayamadıkları büyük finansal güçlerin 
insafına terk edilmiş hissettikleri dönemde ortaya çıkması hiç de tesadüf görülmemiştir. 
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Avusturyalı bir sosyalistin belirttiği gibi antisemitizm bir bakıma ‘’aptalların sosyalizmi’’ 
olarak görülmüştür (Oğuz, 2011: 63). 

Almanların ve belki de İskandinavların ırksal tanımını yaparken ‘’ari’’ terimini ilk 
popülerleştiren kişi Schemann olmuştur. Houston Stewart Chamberlain ise, Almanların ve 
Yahudilerin bütün dünyadaki yegane saf ırk olduklarını öne sürmektedir. Almanlar manevi ve 
kahraman, Yahudiler ise maddi ve mekanik olarak nitelendirilmişlerdir. İkisinin arasındaki 
mücadele dünya tarihinin ana damarını oluşturmuştur. Chamberlain bu savın yan ürünü 
olarak, Hıristiyanlığın Yahudi kökenli olmadığını, özü itibariyle Cermen olduğunu da ileri 
sürmüştür (radikal.com.tr). 

Hitler’e göre, Yahudiler çok büyük, dünya çapında bir komplo kurmuşlar ve ari ırkla 
girdikleri mücadelede dünya çapında üstünlük sağlamışlardır. Bir yandan büyük iş ve finans 
çevreleriyle, bir yandan da sosyalist, devrimci ve liberal güçlerle Alman ırkını kendi içinde 
bölmüşlerdir. Yahudilerin çoğu kültürel olarak da sosyal olarak da muhafazakar yapıdaydılar. 
Yahudilerle Hıristiyanlar arasındaki evlilik oranları yüksekti ve Yahudi azınlık topluma her 
bakımdan uyum sağlamıştır. Bu durumların hiç biri, müthiş bir fanatiklikle Almanya’nın 
felaketten ancak Yahudilerin vatandaşlıktan çıkarılması, işlerinden atılması ve hatta 
mümkünse ister açık ister kandırılarak Almanya’yı topluca terk etmelerini sağlayarak 
kurtulabileceğine inanan aşırı antisemitlerin paranoyak dünya görüşünü benimsemeye 
yetmemiştir (Hannah, 2012: 78). Antisemitizm, daha çok, Marr, Chamberlain, Schönerer ve 
Hitler gibi aşırıların hissettikleri nefret ve kızgınlığı yaymak için kullandıkları bir araç 
olmuştur. Bu kişiler için ‘’Yahudi’’ korktukları ve nefret ettikleri her şeyi temsil etmekteydi 
(Artuç, 1984:41). 

1.3. İlk Naziler ve Nazi Partisinin Siyasi Örgütü 
Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin kökleri, 35 yaşında bir çilingir ve savaş gazisi olan Anton 
Drexler’in 1919 yılının Ocak ayında Münih’te kurduğu Alman İşçi Partisi’ne (DAP) 
dayanmaktadır. Drexler’e göre milliyetçiliğin amacı, dışarıdaki Yahudiler ve uluslar arası 
sermaye tarafından gerçekleşmesi sürekli olarak engellenen sosyalizmi kurmaktır. Drexler 
dünya görüşünü ‘’nasyonal sosyalizm’’ olarak tanımlamıştır. Hitler, daha ilk ziyaretinde, 
DAP tarafından 12 Eylül 1919’da düzenlenen bir akşam toplantısında konuşma yapmış ve 
Drexler’in daha sonra ‘’Bombenerflog’’ (bomba gibi bir başarı) diye tanımlayacağı bir başarı 
kazanmıştır. Hitler, 1919 yılının Aralık ayında DAP’a katılmıştır. Kendini kitlelerin 
milliyetçileştirilmesi, Almanların ırksal üstünlüğünü beslemeye muktedir güçlü bir devlet 
olarak hareketlendirilmesi, içindeki yıkıcı unsurların yok edilmesi ve Almanya’nın bir dünya 
gücü olabilmesi için dış düşmanlarına karşı direnmesi için çalışmaya vermiştir. Bunun anlamı 
işçileri ulus çatısı altında toplamak ve Yahudileri dışlamaktır (Passmore, 2014: 55). 

Devrim, daha önce pasif kalmış ya da susturulmuş işçi sınıfı ile orta sınıf seçmenlerin 
memleket meselelerinde seslerini duyurma ve iktidarı paylaşma taleplerini teşvik etmiştir. 
1918-1919 yılları arasında Drexler’in DAP’ı gibi diğerleri ise, yeni ulusal ve sosyal 
alternatifler oluşturmak, bu yolda da işçi sınıfı siyaseti içinde antisemitik milliyetçiliği 
yaymak için ortaya çıkmışlardır (Fullbrook, 2011: 87). 

Bunların en büyüğü gevşek bir şekilde örgütlenmiş olan Deutschvölkisches Schutz- und 
Trutz-Bund (Alman Völkisch Savunma ve Muharebe Birliği) olmuştur. Bu grupların 
çevresinde ise ulusun yenilenmesi için çalışan çok sayıda yurtsever, sosyal ve spor grupları 
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toplanmıştır. Hiçbirinin resmi bir programı olmamasına rağmen, hepsi politik olmuşlardır. 
Sosyalistlere ve cumhuriyetçi solculara karşı gayet bilinçli ve geniş bir kültür savaşı 
açmışlardır (Artuç, 1984: 73). 

1921 Temmuzu’ndan sonra Hitler’in tartışmasız liderliğinin altında, adını değiştirerek 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi halini alan DAP, bir tartışma kulübü olmaktan çıkarak 
maksimum propaganda ile siyasi bir harekete dönüşmüştür. Parti yavaş yavaş hem örgütsel 
hem de ideolojik olarak ulusallaşmıştır (Mazower, 2013: 91). 

Nazi Partisi hem işçi sınıfına hem de burjuva Almanlarına hitap etme peşinde olmuştur. 
Almanya’nın kurtuluşu ve savaş sırasında sosyal bütünlüğün korunması ise sınıflar arası 
işbirliği ile mümkün gözükmekteydi. 1922 yılında, parti sempatizanı bir profesörün tanımıyla 
‘’asker ve devrimci olanın, ulusal ve sosyal olanın tuhaf bir karması’’ olan nasyonal 
sosyalistler, Bavyera’daki en geniş yurtsever hareket olmuştur. Parti’nin önemli müttefikleri 
Rudolf Hess, Fırtına bölüğü komutanı Ernst Röhm ve parti gazetesinin editörlüğünü yapan 
Gottfried Feder’dir. Bu isimlerin, Hitler ile yaptıkların görüşmeler, 1923 Kasımı’ndaki darbe 
girişiminin temellerini atmıştır (Caplan, 2012: 43). 

1923 ‘’birahane’’ darbesi sırasında, Nasyonal Sosyalist Parti’nin hem gücü hem de zaafları 
ortaya çıkmıştır. Hitler’in partisi, cumhuriyeti yıkmak ve Mussolini’nin bir yıl önceki 
‘’Roma’ya yürüyüş’’ çizgisinde bir ulusal direniş hükümeti kurmak isteyen her türlü gizli 
gruba çekici gelen bir ortak olmuştur. Sonuç olarak, 1923 yılının ‘’Alman  sonbaharında’’ 
ufukta beliren bir içsavaş değil, İmparatorluk Ordusu ile diktatörce bir iktidara sahip Genel 
Eyalet Komiseri Gustav Ritter von Kahr başkanlığındaki Bavyera hükümeti tarafından 
desteklenen çok daha dar kapsamlı bir hükümet darbesidir (Kershaw, 2007: 101). 

Sorun, parti ile devlet arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağı, devletin idari verimlilik niteliği ile 
Nazi Partisi’nin ideolojik fanatizminin ve siyasi dinamizminin nasıl birleştirileceği olmuştur 
(Oğuz, 2011: 69). 

Parti bürosunun çekirdeği iki departmandan oluşmaktadır. II. Departman parti işerine bakıyor, 
III. departman ise devlet işleriyle ilgileniyordu. Bormann bu departmanlar arasında kapsama 
alanı daima büyüyen, politikalardan sorumlu masalar oluşturmuştur. III. departman yetkisini 
1934 ve 1935 yılında yayımlanan ve Hess’e iki konuda büyük güç sağlayan Hitler 
kararnamelerinden almıştır (Caplan, 2012: 63). 

Nazilerin 1930’larda yaptıkları hamle, 1920’lerin siyasi hareketlilik zeminine yerleştirince, 
daha açıklanabilir bir nitelik kazanmıştır. Milliyetçi mahalleler, aktif yeniden tanımlama 
faaliyetinin merkezinde yer alıyor, sosyal demokratlara karşı örgütleniyor, halk birliği 
idealinin yerel versiyonlarını oluşturuyor ve ekonomik çıkarlara daha fazla dikkat talebinde 
bulunuyorlardı. Kentlilerin ve yanı sıra birçok işçinin aradığı, arsızca milliyetçi, gözünü 
geleceğe dikmiş, sosyal bakımdan kapsayıcı, seçmenlerin popülist iddialarını meslek ve 
sosyal konum temeline indirgemeksizin dikkate alan bir siyasi hareket olmuştur. Bu formüle 
en yakın görünen parti ise, Hitler’in Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi olmuştur 
(skyturkvngenc.com.tr). 

Büyük Bunalım, 1929’dan sonra Nasyonal sosyalistlerin kazanımlarını hızlandırmıştır. 
Ancak, bunalımın orta sınıf siyasetinde 1918’den beri yaşanmakta olan dönüşümle fazla ilgisi 
yoktur. Nazilerin başarısını hazırlayan süreç bu dönüşüm olmuştur. 1930 yılındaki ezici Nazi 
zaferi, o yıl başka hiçbir siyasi alternatifin tutunamamış olması, ekonomik krizin ya da 
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protesto oylarının dağıtıcı etkisini değil, savaşın sonundan itibaren milliyetçi hareketlenmenin 
toparlayıcı etkisini göstermiştir. Kısacası 1930 yılı bölünmeyi değil toparlanmayı göstermiştir 
(Shirer, 1970: 125). 

1932’nin sonundaki seçmen memnuniyetsizliğini anlayabilmek için birbirinden farklı iki 
unsurun çözülmesi gerekir. Birincisi, bir muhalefet partisi olan Nazilerin, seçmen desteğinin 
sınırlarına erişmiş olmasıdır. Yaşanan ekonomik krize siyasi bir çözüm bulunamaması da 
Nazilerin destek bulmalarına neden olmuştur. İkincisi, 67 yaşındaki Alfred Hugenberg ile 
partisi DNVP’nin kaybettikleri oyları geri kazanması ya da 1932 Kasımı’nda aldıkları oyları 
tutması olasılığı pek de mümkün görünmemiştir. Sonuç olarak Naziler, sosyalist olmayan 
Almanların çoğunluğu için en fazla siyasi umut veren uyumlu bir parti olmuştur (Overy, 
2008: 95). 

1.4. Führer Olarak Hitler 
Nazi devletinin en önemli özelliği, Adolf Hitler’in istisnai konumu ve ondan gelen iktidardır. 
Hitler, Nazi Partisi’nin Führer’i (Lideri) olarak mutlak otoriteyi 1920’lerde zaten sağlamıştır. 
Bu otorite Hitler’in karizmasına dayanmaktadır. Misyonunun, var olan siyasi düzeni yıkarak 
ülkesini kurtarmak, halkını ‘’ulusal birlik’’ halinde birleştirmek ve yüceliğini tekrar 
kazandırmak olduğu inancı hem kendisi hem de yandaşları tarafından paylaşılmaktaydı 
(Artuç, 1984: 98). 

1933 yılı Ocak ayında Reich şansölyesi olarak atanışının ardından, Hitler ile partisi, Hitler’in 
partideki üstün pozisyonunu Alman devletine aktarmak için yoğun çaba sarf etmişlerdir. 
‘’Führer ve Reich Şansölyesi’’ makamının kurulduğuna dair yasa ile resmen sağlanmıştır. 
Böylece Hitler sadece Nazi Partisi’nin değil, resmen Alman halkının da artık lideri olmuştur 
(Caplan, 2012: 48). 

Artık devlet memurları ve silahlı kuvvetler mensupları sadakat ve itaat yeminlerini anayasaya 
değil, Hitler’in kişiliğinde ‘’Führer’e’’ edeceklerdir. Çünkü Hitler, Führer olarak ulusu temsil 
ettiğini iddia etmekteydi. Führer sadece ulus için ve onun adına değil, bizzat ulus olarak 
konuşur ve hareket eder. Ulusun varlığı onunla biçimlenmektedir. Bununla ifade edilen 
Führer’in ne derse desin her lafı ve fiili yasa olmuştur (Kershaw, 2007: 114). 

Hitler’in ülke içindeki önceliği, Alman halkını bir mücadele toplumu olarak birleştirmek, 
Almanya’yı yaşam alanı sağlayacak bir savaş için maddi manevi silahlandırmaktır. Bunu 
Almanya’nın birliğine, maneviyatına ve gücüne tehdit oluşturduğuna inandığı bütün unsurları; 
liberalleri, Marksistleri, gericileri, asosyalleri, öjenik olarak uyumsuzları ve hepsinin üstünde 
Yahudileri yok ederek sağlamayı planlamıştır (Demirbaş, 2008: 69). 

Hitler’in ana fikirleri 24 yaşındayken Viyana’da geçirdiği yıllarda biçimlenmiştir. Hitler’in 
alman milliyetçiliğine hayranlığı o yıllarda başlamıştır. Demokrasiye, Marksizme ve 
Yahudilere düşmandır. Tanrı’nın Almanları üstün ırk olarak seçtiğine inanmıştır. ‘’Kavgam’’ 
adlı kitabında yeni bir devletin nasıl oluşturulacağına dair planları anlatmıştır. Yeni devlet ırk 
esasına dayanacak, o sıralarda Alman sınırları dışında yaşayan Almanları kapsayacak ve bu 
devletin lideri yani kendisi mutlak diktatör olacak, emirler arasında yukarıdan aşağıya bir 
hiyerarşi söz konusu olacaktır. Hitler, kitapta Almanya’nın nasıl dünyanın efendisi olacağına 
dair planları da anlatmıştır (Shirer, 1970: 139-140). 

Hitler’e göre, Fransa’nın amansız ve ebedi düşman olarak Alman halkı tarafından 
bilinmelidir. Ona göre Fransa’nın daima hedefi yıkılmış ve parçalanmış bir Almanya 
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olmuştur. Bundan ötürü Fransa ile son bir savaş yapılması gerektiği düşüncesini ortaya 
atmıştır (Hitler, 2006: 214). 

Hitler’e göre, Almanya doğuya doğru Rusya’ya zarar vermek şeklinde genişlemelidir. Yaşam 
alanı fikri ise tamamen Avrupa üzerine düşünülmüştür. Hitler’e göre Bolşevizm, ülkenin 
Yahudilerin eline geçmesi anlamına gelmektedir ve bu yaşam alanı açmak için Sovyetler’e 
saldırma planları yapan Hitler için bir nimet olarak görülmüştür (Shirer, 1970: 143). 

Hitler, Nazi Devleti’nin kurulacağını açıklarken, içerisinde demokrasinin olmadığı, Üçüncü 
Alman İmparatorluğu’nun liderlik ilkesine dayalı bir yönetim anlayışına sahip bir diktatörlük 
olacağını anlatmıştır. Hitler, önemli olarak siyasi iktidarı görmüş, ekonominin ise kendi 
kendine yürüyeceğini söylemiştir. Hitler, evliliği bir amaç olarak görmemiş, üstün ırkın 
oluşturulması için bir araç olarak görmüştür (Kershaw, 2007: 122)
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2. ALMAN EMPERYALİZMİ VE KÖKENLERİ 
Almanya’nın yakın geçmişine bakıldığında, yalnız Hitler döneminde değil, daha önce de 
Alman militarizminin ve emperyalizminin düşünce dünyasına egemen olduğu görülmektedir. 
Alman kuşaklarının 18. Yüzyılın sonuna doğru Aydınlanma Çağı’nın ülkücülüğüyle 
aşılandıkları da görülmektedir (Ataöv, 2008: 18). Immanuel Kant (1770-1843) ve Johann 
Gottlieb Fichte (1762-1814) gibi Alman düşünürleri, Fransız Devrimi’ni açık yüreklilikle 
karşılamışlardır. Kant sürekli barış üstüne kaleme aldığı kitabında tüm dünya için bir 
cumhuriyetler federalizmi ileri sürecek kadar ileri gitmiştir. Fransız Devrimi ilkelerine bağlı 
olarak işe başlayan Fichte’nin düşünceleri ise, Alman halkına özgü ‘’tarihsel bir görev’’ 
inancı doğrultusunda gelişmiştir (Ataöv, 2008: 34). 

Alman tutuculuğunun tarihi, kuramsal geçmişinden daha da eskidir. Bu geleneğin ülküsel 
kaynağında Leopold Ranke’nin ‘’Alman tarih okulu’’ anlayışı yatmaktadır. Prusya devletinin 
bir çeşit ‘’Tanrısal Yönetim’’ olduğu ona da miras kalmıştır ve hatta bu geleneği G.W.F. 
Hegel de (1770-1831) sarsamamıştır. Ranke’nin Alman misyonu düşünceleri Alman 
jeopolitik kuramlarında kendisine uygulama alanı bulmaktadır. İçte ve dışta son sözü 
söyleyecek güçlü devlet kavramı çeşitli savaşlar sonucu birleşmiş olan Almanya’nın bir dünya 
devleti durumuna gelmesinde araç olacaktır (Caplan, 2012: 58). 

Ranke’nin ‘’Alman misyonuna’’ ilişkin düşünceleri bir yandan Heinrich con Treitschke 
(1834-96) gibi başka düşünürlerde daha da basitleşirken, öte yandan Alman jeopolitik 
kuramlarında uygulama alanı bulmuştur. 1850’lerde bile tipik toplumsal ilişki derebeyi ve 
köle temeline dayanmaktaydı. İçte ve dışta son sözü söyleyecek devlet kavramı çeşitli 
savaşlar sonucu birleşmiş olan Almanya’nın bir dünya devleti durumuna gelmesinde bir araç 
olacaktır (Fullbrook, 2011: 105). 

Düşüncede bu görünümlere bürünen Alman gizilgücü günlük basına da yansımaktadır. 
Endüstri erbabı, para çevreleri, düşünürler ve günlük kalem sahipleri önce Orta Avrupa’da 
genişlemeden başlayarak, kısa sürede bir dünya siyasetine yönelmişlerdir. Önceden Avrupa 
çapında denge siyaseti üstüne hesaplar yapılırken, ‘’Alman misyonu’’ anakarasal sınırları 
aşmış, dünyanın bölüşümünde yer almaya hazırlanmıştır. Ranke kuşağının ‘’güç dengesi’’ 
kavramı, bu kez tüm dünyaya uygulanacaktır. Genişleme yanlısı Alman çevrelerinin basın 
organlarında, bu ülkenin ‘’dünya misyonu’’nun kaçınılmaz olduğunu yazıyor ve bundan da 
dünya egemenliğinin kastedildiği anlaşılmaktadır (Hannah, 2012: 83). 

2.1. Alman Yayılmacılığının İlk Adımları 
Adolf Hitler, 30 Ocak 1933’te Almanya şansölyesi olduğunda, Almanya’nın geleceği ve bu 
geleceğe dair izlenecek dış politika hakkında net fikirlere sahiptir. Almanya bir dizi savaşa 
girecek, her savaşta kazanacağı zafer, bir sonrakini kazanmak için Almanya’nın bastığı 
zemini genişletecek ve Almanlar dünyaya hakim olacaklardır (Caplan, 2012: 56). 

Eğer girilecek savaşlar kazanılacaksa, bunun gerekliliği olarak iç politika ve devlet yapısının 
değiştirilmesi fikri düşünülmüştür. Almanya, SSCB ve İtalya gibi Hitler’in örnek aldığı 
ülkelerde olduğu gibi, tek parti devleti olacaktır. Daha da ötesi, Alman toplumu ırksal olarak 
daha bilinçli olmalı ve kendisini karakterize eden, hak ettiği gibi dünyaya egemen olmasını 
sağlayacak ırksal üstünlüğünü pekiştirmek adına ülke içinde hem pozitif hem de negatif ırksal 
politikalar izlemek gerekliliğini öngörmüştür. Böylece 1933 yılında yeni politikalar 
uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıklı Almanların evlilikleri teşvik edilmiş, Yahudilere karşı 
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büyük bir zulüm başlatılmıştır. Kusurlu çocuklara sahip olma potansiyeli bulunan Almanlar 
kısırlaştırılmış ve halihazırdaki bütün siyasi partilerin varlığının sonlanmasıyla da, Alman 
halkı katılması beklenen savaşlara hazır hale getirilmiştir (Passmore, 2014: 97). 

Hitler, 3 Şubat 1933 yılında Almanya’nın askeri önderleri ile gizlice bir toplantı yapmış ve 
doğuda yerleşilecek toprakların işgal edilerek acımasızca Almanlaştırılacağı bir savaş için, 
silahlanmaya niyetli olduğunu dile getirmiştir. Sovyetler Birliği ile süresi dolan bir ticari borç 
anlaşması Alman Komünist Partisi’ne yapılan baskılar ve bunun sonucunda Sovyet 
vatandaşlarını da etkileyen olaylar nedeniyle Alman-Sovyet ilişkilerinde bozulma olmasına 
rağmen, bu anlaşma derhal yenilenmiştir (Jacobsen, 1989: 117). 

Almanya’nın 1934 Temmuzu’nda darbe girişimiyle sonuçlanan Avusturya’yı ilhak adımları, 
Hitler’in yanında en fazla görmek istediği ülke olan İtalya ile sorunlara yol açmıştır. Hitler, 
ortak düşman Fransa’ya karşı Almanya ve İtalya arasında ittifak kurulması gerektiğine 
inandığı için, Avusturya konusundaki sürtüşme İtalya ile diyalog noktasında ciddi bir engel 
teşkil etmiştir. Mussolini, 1919 barış anlaşması ile kurulmuş küçük bir Avusturya’yı, kuzey 
sınırında çok daha güçlü bir Alman komşuya tercih etmiştir. Böyle bir güç, her ikisi de 
Avusturya tarafından alınmış hatırı sayılır miktarda Alman kültürüne sahip nüfusu bulunan 
Güney Tirol ile Adriyatik Denizi kıyısındaki Triyeste üzerinde İtalya’nın hak iddia etmesini 
sorgulayabilirdi. Alman-İtalyan uzlaşmasının sağlanması için, yeni gelişmeler olması 
gerekmiştir ancak 1935’e kadar böyle bir gelişme görülmemiştir (Caplan, 2012: 73). 

2.2. Açık Saldırganlığa Geçiş 
5 Kasım 1937 günü, Hitler’in askeri danışmanı Friedrich Hossbach’a atfen ‘’Hossbach 
Konferansı’’ diye bilinen toplantıda Hitler, Almanya’nın stratejik durumu hakkındaki 
görüşlerini, hem yakın hem de uzun vadeli gelecek planlarını açıklamıştır. Almanya’nın 
giderek Lebensraum’a (yaşam alanına) ve hammaddelere olan ihtiyacının arttığını ve bunların 
ancak savaşla elde edilebileceğini vurgulamıştır. Avusturya ve Çekoslovakya derhal ele 
geçirilmelidir ve daha sonra sıra İngiltere ve Fransa’ya karşı açılacak büyük bir savaşa 
gelecektir. Hitler, ele geçirmeyi planladığı ilk iki ülkenin yardımına herhangi bir ülkenin 
koşacağına inanmamaktaydı (Artuç, 1984: 107). 

Yeni politikada, Almanya, Japonya ile ittifak kurmak uğruna Çan Kay Şek’in milliyetçi Çin 
hükümeti ile kurduğu çok gelişmiş ekonomik ve askeri ilişkileri terk edecektir. Almanların 
Doğu Asya’daki bu iki dostu arasında 1937 Temmuzu’nda başlayan savaşta gösterdikleri 
arabuluculuk çabası, ocak ayında Japonya’nın Çan’ın yaptığı barış teklifini son kez 
reddetmesiyle sona ermiştir. Almanya’nın Avrupa’daki yayılmacı ihtiraslarının yegane 
müttefiki İtalya, Asya’daki muhtemel müttefikin de Japonya olduğu açık olarak görülmüştür. 
Almanya’nın Çin’e karşı pozisyonunu değiştirmesinin getireceği ekonomik kayıplarda, Doğu 
ve Güneydoğu Asya’daki İngiliz ve Fransız kolonilerini tehdit edecek olan Japonya’nın 
sağlayacağı siyasi ve askeri avantajların bedeli olmuştur. Japonya ile ittifakın yol açtığı tehdit 
sayesinde, Almanya onlara saldırmaya hazır olana dek Avrupa’daki Alman yayılmasını 
engellemeye kalkışma olasılıkları çok az olacaktır (Kershaw, 2007: 157). 

Avusturya’nın ilhakının, Hitler hükümetine iç politikada büyük avantaj sağladığına dair hiçbir 
kuşku yoktur. Avusturya’nın altın rezervleri ve diğer ekonomik değerlerinin yanı sıra, Alman 
ordusunun asker kaynağı da alabildiğince genişlemiştir. Almanya’nın uluslar arası pozisyonu 
da güçlenmiştir (Fullbrook, 2011: 122). 
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3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ( 1939-1945 ) 
Yirminci yüzyıl, milyonlarca insanı yeni özgürlüklere ve daha iyi bir yaşama doğru 

taşırken, birçoklarına da görülmemiş acılar tattırmıştır. İnsanlık, yüzyılın başında 

patlak veren Birinci Dünya Savaşı'yla tarihte görülmemiş yıkıntı ve acılarla karşılaşmıştır. 

Ancak insanlık bu korkunç faciayı unutma olanağı bulamadan aynı şeyleri 

İkinci Dünya Savaşı'nda bir kez daha yaşamak zorunda kalmıştır (Yakut, 2011: 131). 

Esasen İkinci Dünya Savaşı’na Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan sorunlar veya getirdiği yeni 
sorunlar ile bunların neden olduğu gelişmeler oluşturmaktaydı. Nitekim 1919 Versailley 
anlaşmasının oluşturduğu statükoya tepkiler başlamıştır. Böylece, özellikle statükocu 
devletler ile revizyonist devletler arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri çekişmelerin 
başlaması, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur (Özçelik, 2010: 254). 

3.1. Almanya-Polonya Savaşı ve Polonya’nın Paylaşımı 
Savaş, Almanya’nın Polonya’ya saldırısı ile başlamıştır. Almanlar sonbahar yağmurları 
hereketi zorlaştırmadan ve batıdan Fransızların saldırabilmesinden önce Polonya’yı 
fethetmeyi tasarlamıştır (Parker, 2009: 30). Polonyalı komutanlar Fransızların yardımları 
gelene kadar saldırıları püskürtebileceklerine ve direneceklerine inanmışlardır. Fakat Hitler, 
Polonya’ya savaş açmadan önce bunu hesaplamış, ona göre önlemlerini almıştır. Bu savaş 
Danzig için değil, Almanlara yaşam alanı açmak için açılmıştır (Caplan, 2012: 198). 

Almanya-Polonya savaşı başlayınca, İngiltere ve Fransa hemen Polonya’nın yardımına 
gidemediler ve Almanlar hızla ilerleyerek 14 Eylül 1939’da Varşova önlerine kadar geldiler 
ve 28 Eylül’de şehri ele geçirdiler (Uçarol, 2010: 779). 

Polonya’nın sonunun yakın olduğunu gören Sovyetler, emperyalist emellerini ele geçirmek ve 
23 Ağustos Paktı’nın kendilerine ayırdığı parsayı ele geçirmek için harekete geçtiler. 
Rusya’nın bu saldırganlığına karşı İngiltere ve Fransa, Sovyetlere de savaş açmayı 
düşünselerde bu planlarını Almanya’nın ekmeğine yağ süreceğini düşündüklerinden 
vazgeçmişlerdir (Armaoğlu, 2000: 362). 

Bunun üzerine Almanya ve Sovyetler, 28 Eylül 1939’da aralarında bir anlaşma yaparak, 
Polonya’yı aralarında paylaştılar. Buna göre, Polonya’nın doğusunu Sovyetler, Varşova dahil 
ülkenin batısını Almanlar işgal etmiştir. Böylece Polonya ortadan kaldırılmıştır  (Ulusan, 
2008: 246). 

3.2. Batı Cephesi Savaşları; Fransa’nın Teslimi ve Üçlü Pakt 
Almanya, Sovyet Rusya ile saldırmazlık paktı imzalayıp, Polonya sorununu çözdükten sonra 
Fransa’ya yönelmiştir. Ancak bundan önce stratejik açıdan önemli olan Kuzey topraklarını ele 
geçirmeye karar vermiştir. Almanya, Danimarka ve Norveç’i işgal ederek kuzeyini ve 
doğusunu güvenceye almıştır (Sertel, 2009: 98). 

Daha sonra esas hedef olan Fransa’yı işgal hedefine odaklanılmıştır. İşini şansa bırakmak 
istemeyen Alman orduları, kesin başarı önünde engel olarak gördüğü Hollanda, Belçika ve 
Lüksemburg’a 10 Mayıs 1940 günü hücum etmeye başlamıştır. 18 Gün gibi kısa bir sürede 28 
mayıs günü Belçika teslim olmuştur. Müttefikler, Manş Denizi’ne doğru geri çekilmek 
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zorunda kaldılar ve 10 Haziran’da İtalya, Fransa ve İngiltere’ye karşı savaş açmıştır. Alman 
orduları 14 Haziran’da Paris’e girdiler ve bunun üzerine Fransa’da hükümet değişikliği 
olmuştur. Mareşal Petain Hükümeti ile Almanya arasında 22 Haziran 1940 günü mütareke 
imzalanmıştır. Buna göre: 

1) Fransa hakim olduğu her bölgede Almanya’ya karşı savaşın durdurulmasını kabul 
etmiştir. 

2) Alman çıkarlarının güvenliği için Fransa’nın kuzey yarısı ile batısında kalan yerler 
Alman işgali altında bulundurulacaktır. 

3) Fransız Hükümeti, hükümet merkezi istediği yerde bulundurabilecek veya isterse 
Paris’e nakletmekte serbest olacaktır. 

4) Fransız deniz, kara ve hava kuvvetleri askerleri terhis edilecek ve 
silahsızlandırılacaktır. Silah ve savaş malzemeleri Almanlara teslim edilecektir. 

5) Bu mütakere, Fransız Hükümeti İtalya ile anlaşmaya varır varmaz yürürlüğe girecektir 
(Moos, 1952: 289-291). 

Böylece Compiegne Mütarekesi ile Fransa yenilgiyi kabul etmiştir ve savaştan çekilmiştir. 
Paris’te dahil olmak üzere Fransa’nın kuzey yarısı ile Atlantik kıyısı boyunca batı toprakları 
Alman işgali altına girmiştir. 

Almanya, ‘’Alman Planı’’ olarak isimlendirdiği bir plan dahilinde Berlin-Roma hattında 
gruplanmış ve ağırlık merkezini Büyük Almanya’nın oluşturacağı bir Avrupa meydana 
getirmeyi esas almıştır. Afrika kıtası da bu büyük Avrupa devletine bir hammadde kaynağı 
olarak eklenmiş olacaktı. Bunun yanı sıra Doğu Asya’da da, Japonya liderliğinde olmak 
üzere; Japonya, Mançurya, Çin ve Kuzey Hindistan ve gerektiğinde de başka alanlardan 
meydana gelebilecek bir büyük blok oluşturulacaktır (Uçarol, 2010: 783). 

Bu düşüncenin gerçekleşmesi amacıyla, varılan anlaşma üzerine; Almanya, İtalya ve Japonya 
arasında 27 Eylül 1940’ta ‘’Üçlü Pakt’’ imzalanmıştır. Bu Pakta göre: 

1) Japonya; Avrupa’da yeni bir düzenin kurulmasında Almanya ve İtalya’nın önderliğini; 
Almanya ve İtalya’da Asya’da kurulacak yeni bir düzende Japonya’nın önderliğini uygun 
bulmuş ve kabul etmiştir. 

2) Almanya, İtalya ve Japonya bu amaçlarına yönelik işbirliği yapacaktır. Süren savaşta 
birbirlerine her türlü askeri, siyasi ve ekonomik destek vereceklerdir. 

3) Bu antlaşma, üç devletten her biri ile Sovyet Rusya arasındaki politik statüyü hiçbir 
şekilde etkilemeyecektir. 

4) Bu pakt, on yıl süreyle geçerli olacaktır (Moos, 1952: 299). 

Bu Üçlü Pakt meydana gelebilecek gelişmeler için siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğini 
öngörüyordu. Ayrıca, İngiltere’nin dünya ölçüsündeki isteklerine ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ekonomik yayılmacılığına karşılık bir anlaşmadır (Sander, 2001: 134). 

3.2.1. İngiltere Savaşı 
Hitler, Fransa’yı işgal ettikten sonra yüzünü İngiltere’ye dönmüştür. İngiltere’nin bir ada 
devleti olması askeri stratejileri değiştirmiştir. İngilizleri alt etmek için istila edilmesi 
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gerekiyordu ve bu da çıkarma yapmakla mümkün görünmekteydi. Esasında Hitler, 
İngiltere’ye çıkarma yapmayı pek düşünmemiş, fakat havadan yapılacak bombardımanlarla 
İngiltere’nin barışa yanaşacağını ümit etmiştir (Shirer, 2002: 761). 

İngiltere istila planına Seelöwe (Deniz Aslanı) adı verilmiştir. Hitler, aslında İngiltere ile 
savaşı gereksiz görmekteydi, fakat İngilizler barışa yanaşmamıştır. Hitler’in İngiltere ile barış 
imzalayarak, İngiltere’nin Amerika’ya karşı tampon vazifesi göreceğini düşünmüş ve böylece 
batıda Almanya’ya karşı tehdidin kalkacağını düşünmüştür. Hitler bu amacını gerçekleştirerek 
rahatça Sovyetler Birliğine yürümek istemiş ve nihai dış politika hedefine ulaşmayı 
amaçlamıştır (Sander, 2001: 137). Hitler’in barış teşebbüsleri sonuçsuz kalınca, 13 Ağustos 
1940’dan itibaren Alman uçakları İngiltere’yi bombardımana tutmaya başlamıştır. Buna 
‘’İngiltere Muharebesi’’ denmiştir. İngiltere Muharebesi 31 Ekim’e kadar sürmüştür. 
Muharebe de İngilizler teslim olmaya yanaşmamış ve Alman uçakları ağır kayıplar vermiştir 
(Hart, 2000: 263). 

3.2.2. Kuzey Afrika Cephesi 
İtalya’nın 10 Haziran 1940’ta Fransa’ya savaş ilan ederek, İkinci Dünya Savaşı’na katılması 
özellikle İngiltere’yi güç duruma sokmuştur. İtalya’nın kuvvetli donanması sebebiyle Malta 
ve Süveyş arasındaki bağlantı kesilmiştir. İkinci olarak, Cezayir ve Tunus’un, Vichly 
Hükümeti elinde bulunması da, Cebelitarık ile Malta arasındaki bağlantıyı tehlikeye 
sokmaktaydı. Fakat en önemlisi ise, İtalya’nın Libya’dan Mısır’ı almak üzere harekete 
geçmek istemesidir. Bu istek İngiltere’nin Cebelitarık-Malta-Süveyş-Aden stratejik yolunu 
tehlikeye sokmuştur (Sander, 2000: 138). 

3.2.3. Alman-Rus Savaşı; Rusya’nın ABD ve İngiltere ile Anlaşması 
Almanya, Yıldırım Harbi ile Avrupa ve Kuzey Afrika’da yayılma gösterdikten sonra, 22 
Haziran 1941’de Rusya’ya karşı savaş açmıştır. Bu saldırı Baltık’tan Romanya’ya kadar 
uzanan geniş bir cephe üzerinden yapılmıştır (Sander, 2001: 157). Almanya, Rusya’nın yer 
altı kaynaklarına ve hububat ürünlerine göz dikmiştir. Ayrıca Avrupa’da yayılan Almanya, 
arkasını güvence altına almak istemekteydi. Bu emeller dahilinde Almanlar, Ekim ayında 
Kırım’a kadar ilerlediler, Kiev’i aldılar. Moskova önlerine kadar gelmelerine rağmen başarılı 
olamamışlardır (Armaoğlu, 2000: 375). 

Kuşkusuz İkinci Dünya Savaşı’nı etkileyen en önemli olay Alman-Rus Savaşı olmuştur. Eğer 
Almanya bu savaştan galip ayrılsaydı tüm Avrasya’ya hakim olabilirdi. Ancak başarısız 
olmasıyla Avrupa’da Alman üstünlüğü yavaş yavaş ortadan kalkmış ve sonunda Hitler’in 
‘’Reich’’ı yok olmuştur (Overy, 2008: 184). 

Hitler’in bu büyük harekata girmesinin nedenleri ise şunlardır: 

1) Rusya’ya saldırı, Hitler’in yirmi yıldır savunuculuğunu yaptığı doktrinlerin doğal bir 
sonucudur. Sonuçta siyasal yaşamına Komünizm’i yok etmek isteyen bir Bolşevik karşıtı 
olarak başlamıştır.  

2) Hayat sahası (Lebensraum), Hitler’in kendine has bir politiğiydi. Hitler, Almanlar’ı 
dünya gücü yapmak için tüm kaynakların bulunduğu ‘’merkez bölgeyi’’ ele geçirmek 
istemiştir. Ruslar, Almanlar’ın genişlemek istedikleri ‘’hayat sahası’’na doğru 
genişlemek istemişlerdir. 
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3) Sovyetler Birliği git gide silahlanıyor ve güçleniyordu. Bu gelişim Almanya’nın 
güvenliğine tehdit olarak algılanmıştır. 

4) Hitler’e göre İngiltere’nin teslim olmamasının nedeni Sovyet Rusya’ya güvenmesiydi. 
Sovyet Rusya’nın devre dışı bırakılmasıyla İngiltere’nin barışa yöneleceği düşünülmüştür 
(Lee, 2014: 173). 

Bu arada, Sovyet Rusya ile İngiltere 12 Temmuz 1941’de bir anlaşma imzalamıştır. Bununla 
birlikte iki devlet, Almanya’ya karşı birleşmeyi, yardımlaşmayı ve Almanlarla ayrı ayrı 
anlaşma yapmamayı kararlaştırmışlardır (Armaoğlu, 2000: 376). Daha sonra Rusya ile 
Polonya arasında Yardım Paktı imzalanmış, İngiltere ve Müttefiklerle beraber sonuna kadar 
Almanlara karşı mücadele edilmesi kararı verilmiştir (Sander, 2001: 171). 

Müttefik Devletler arasında bu gelişmeler olurken, Almanya’da, Anti-Komintern Paktı’nı 
yenilemiştir. Bununla birlikte, Komünist Enternasyonali’ne karşı olan ve buna karşı işbirliğini 
öngören bu anlaşma yenilenmiş ve beş yıl daha uzatılmıştır. Ayrıca bu pakta, Danimarka, 
Finlandiya, Romanya, Hırvatistan, Slovakya ve Bulgaristan’da dahil edilmiştir (Sertel, 2009: 
113). 

1941’de İngiltere ile Amerika, Almanlara karşı Rus savunmasını güçlendirmek için bu ülkeye 
mühimmat, savaş araç ve gereç yardımı yapmaya karar vermişlerdir. Fakat o dönemlerde bu 
yardım İran üzerinde olmak zorundaydı. İran üzerinden yapılacak olan yardımın siyasi 
yollardan sağlanamayacağını anlayan İngiltere ve Rusya, İran’a girmişlerdir. Kısa sürede 
Müttefik kuvvetler İran’ı işgal etmişlerdir (Demirbaş, 2008: 147). 

Almanya’nın Haziran ayında Rusya’ya saldırması sonucu yakınlaşan ve işbirliğine girişen 
İngiltere ve Rusya’nın yakınlaşması Alman saldırganlığının bir sonucudur. Nitekim Sovyet 
Rusya, Alman saldırısına karşı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşmış ve 
onlarla ilişkilerini güçlendirmeye başlamıştır. Çok geçmeden de, Sovyet Rusya, Londra ve 
Washington hükümetleriyle ayrı ayrı antlaşmalar yapmıştır. Buna göre, 26 Mayıs 1942’de 
Londra’da, Büyük Britanya ve Sovyet Rusya’sı arasında bir ittifak anlaşması imzalanmıştır. 
Bu antlaşma koşullarına göre:  

1) İngiltere ve Sovyet Rusya, Almanya’ya ve Avrupa’daki saldırı hareketlerine karşı 
birbirlerine her türlü yardımı yapma kararı almışlardır. 

2) Taraflar, Hitler Hükümeti ile veya saldırganlıktan vazgeçmemiş herhangi bir Alman 
Hükümeti ile tek başlarına mütareke veya barış sözleşmesi yapmayacaklardır.  

3) Taraflar, savaş sonrası barışı korumak için ve kendi düşüncelerini paylaşan ülkelerle 
birleşebileceklerdir. 

4) Bu antlaşma yirmi yıl süreyle yürürlükte kalacaktır (Moos, 1952: 182-183). 

3.2.4. Doğu Cephesi ve Stalingrad 
1941 yıllarının sonlarına doğru Hitler genişlemesinin sınırlarını artık belirlemiştir. 1942’nin 
ilk aylarında Hitler’in ‘’yıldırım savaşı’nın sonları görünmüş ve Hitler uzun sürecek bir savaş 
macerasına girmeye karar vermiştir (Öndeş, 1980: 271). 

Almanya 1942 ikinci bir hamlede bulunmuştur. Her ne kadar Moskova düşmese de Alman 
ordusu güney yönünde bir saldırıya geçmiştir. Amaç, Kafkasya’dan geçerek İran geçmek, 
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Türkiye’yi sarmak, oradan da Hindistan’a inmektir. İran’ı petrol kaynaklarını ele geçirerek, 
Batılıların Sovyetlere yardımını kesmek için almak istemiştir. Almanya’nın hamlesi başarılı 
olursa Hindistan ve Japonya birleşecektir. Alman ordusu mayıs ayında Kırım’ı ele geçirmiştir. 
Böylece Almanya Sovyet nüfusunun 1/3’ünün yaşadığı toprakları, kimya endüstrisinin 
1/3’ünü, kömür ve elektrik yataklarının yarısını ele geçirmiştir. Bu arada Sovyet orduları geri 
çekilmiş, Stalingrad’da toplanmıştır. 22 Ağustos 1942’de iki ordu karşı karşıya gelmiştir. 
Alman Generalleri uzun çarpışmalar sonucu savaşı kazanamayacaklarını anlamalarına 
rağmen, Hitler’in inadı ve ısrarı üzerine savaşı sürdürmek zorunda kalmışlardır. Bu savaş 
savaşın dönüm noktalarından birisidir. Sadece Almanlar değil Mihver devletler eski gücünü 
yitirmeye başlamıştır (Overy, 2008: 194). 

Stalingrad savaşına kadar Almanya Avrupa’nın dışına çıkmaya çabalamıştır. Ancak 
Stalingrad’dan sonra, artık Müttefikler Avrupa’ya girmeye çalışmışlardır (Kennedy, 1993: 
581). 

3.3. Pearl Harbor Baskını ve ABD’nin Savaş’a Girişi 
A.B.D., Avrupa'da başlayan savaş karşısında tarafsız kalmıştı. Ancak, Müttefik devletlere 
değişik zamanlarda askeri yardımlarda da bulunmuştur. Bununla birlikte, İkinci Dünya 
Savaşı'nın çıkmasıyla A.B.D. ve Japonya arasındaki ilişkiler de gerginleşmeye başlamıştır. 
Zira, Uzakdoğu'da Japonya ve A.B.D.'nin çıkarıyla çatışmaktaydı. Japonya, 1937'de başlattığı 
Çin Savaşı'nı sürdürmekte kararlı idi. A.B.D.'de Çin'e mali yardımda bulunarak, Japonya'nın 
yayılmacılığını önlemek istemiştir (Uçarol, 2010: 805). 
Tüm bu gelişmelerin yanında, Japonya'daki militarist yönetim, Almanların Rusya'da 
ilerlemesinden ve Anglo-Saksonların Pasifik'te zayıf bulunmasından cesaret alarak, eskiden 
beri özlemini duyduğu Büyük Pasifik İmparatorluğu'nu kurmak için harekete geçmiştir. 
Nitekim, Japonya, 7 Aralık 1941'de Hawaii Adalarında Pearl Harbor'da demirli bulunan 
Amerikan Pasifik donanmasına saldırmış ve bu donanmanın büyük kısmını yok etmiştir. Bu 
olayın sonucunda Japonya, 8 Aralık günü A.B.D. ve İngiltere'ye, 11 Aralık'ta da Almanya ve 
İtalya, A.B.D.'ne resmen savaş ilan etmiştir. Hatta, dünyanın değişik bölgelerinde bulunan 
birçok devlet de, içinde bulundukları bloklara uygun, birbirleriyle savaşa girmişlerdir. 
Böylece, savaş tam bir dünya savaşına dönüşmüştür (Armaoğlu, 2000: 382).  
Japonya, savaşın ilk anlarında büyük başarılar kazanmışlardır. Pasifik'te birçok bölgeyi ve 
Hindiçini'ni işgal etmişlerdir. Ancak, Müttefikler, 1942 yılının sonlarında Japonya'nın 
yayılmasını durdurmuşlardır. A.B.D., 12-13 Kasım 1942'de Salomon adaları açıklarında 
Japonya donanmasını ilk büyük yenilgiye uğratmıştır. Bu olayla, Uzakdoğu'da savaş 
Japonya'nın aleyhine dönmeye başlamıştır (Lee, 2014: 178). 

1 3.4. Almanya’nın Teslim Olması ve Avrupa’da Savaş’ın Sona Ermesi ( 7 Mayıs 1945 
) 
1944 yılına gelindiğinde Müttefikler, hava üstünlüğünü de ele geçirmişlerdir. 6 Haziran 
1944’te Normandiya kıyılarına çıkartma yaparak, ‘’İkinci Cephe’’yi açmışlardır. Müttefikler, 
daha sonra, Fransa’nın içlerine hızla ilerlemeye başlamışlardır. 9 Ağustos’ta ise Paris 
kurtarılmıştır. General de Gaulle, kendi hükümetini kurmuştur. Böylece ‘’Büyük Fransa’’ 
yeniden doğmuştur. 10 Aralık 1944’te de Fransa ile Sovyet Rusya arasında yirmi yıllık bir 
ittifak anlaşması imzalanmıştır. Bu arada da Müttefik orduları, 3 Eylül 1944’te Brüksel ve 
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Amsterdam’a, Eylül ayı sonlarında da Ren Nehri’ni geçerek Alman topraklarına girmişlerdir 
(Uçarol, 2010: 806). 

Doğu cephesinde ise Ruslar, 20 Ağustos-15 Eylül 1944 tarihleri arasında Romanya ve 
Bulgaristan’ı işgal etmişlerdir. Bunun üzerine 12 Eylül’de Romanya, 28 Ekim’de de 
Bulgaristan, Sovyetler ile mütareke imzalamışlardır. Rus kuvvetleri bundan sonra da 
Macaristan ve Yugoslavya’ya girmiştir. İngiltere’de Eylül 1944’te Yunanistan’a asker 
çıkartmıştır. İngiliz ve Yunan birlikleri 12 Ekim 1944’te Atina’yı Almanlardan kurtarmıştır. 
Diğer yandan Ruslar, Ocak 1945’te yeni bir saldırıya geçerek Doğu Prusya’yı, 8 Nisan 
1945’te de Viyana’yı ele geçirerek Berlin’e doğru harekete geçmiştir (Sertel, 2009: 115). 

Müttefik ordularının bu harekatı sürerken, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet 
Rusya, Londra’da 25 Temmuz 1944’te, ‘’Almanya’nın Kayıtsız Şartsız Teslimine İlişkin 
Tasarı’’yı imzalamışlardır. Tamamı 14 madde olan bu anlaşmaya göre: Almanya kayıtsız 
şartsız teslim olduğunu ilan edecektir. Tüm Alman ya da Alman kontrolünde buluna silahlı 
kuvvetler, nerede bulunursa bulunsun, Müttefik komutanlıklarına teslim edilerek tamamen 
silahsızlandırılacaktır. Alman sınırı dışındaki toprakların 31 Aralık 1937’deki haline gelecek 
şekilde boşaltılması sağlanacaktır (Sander, 2001: 196). 

Bu tarihlerde Müttefikler, doğudan Sovyetler Birliği kuvvetleri, batıdan diğer devletlerin 
kuvvetleri olmak üzere, Almanya’daki harekatı sürdürmekte ve asıl hedefi olan Berlin’e 
doğru ilerlemekteydiler. Böylece Almanya, doğudan ve batıdan Müttefikler tarafından işgal 
edilmeye başlanmıştır. Müttefik kuvvetlerinin Berlin’e girmesinden sonra, 30 Nisan 1945’te 
Hitler intihar etmiştir. 2 Mayıs 1945 günü Berlin Müttefiklere teslim olmuştur. 7 Mayıs 
1945’te de Alman yetkililer kayıtsız şartsız teslim olduklarına dair belgeleri imzalamışlardır. 
Bundan sonra, Alman askeri kuvvetleri bütün cephelerde teslim olmuştur ve böylece egemen 
bir devlet olarak Alman Reich’ın varlığı sona ermiştir (Armaoğlu, 2000: 389). 

Uzakdoğu’da savaş, 1943 ve 1944 yıllarında bütün şiddetiyle sürmüştür. Müttefikler, bir süre 
içerisinde deniz ile birlikte hava üstünlüğünü de ele geçirmişler ve 1945 yılı içinde 
Japonya’nın işgali altında bulunan Çin, Endonezya ve Pasifik bölgesindeki dış mevzilere 
taarruza geçmişlerdir. Diğer yandan Amerikalılar, Filipinler’i geri almışlardır. Nankin, Honk-
Kong ve diğer Japon üslerini bombalamışlardır (Uçarol, 2010: 810). 

Çin’de ise Japonlara karşı büyük bir taarruz başlamıştır. Aynı zamanda Çinliler, bu hücumu 
Japonların elinde bulunan Hindiçini yarımadasına da yöneltmişlerdir. 1945 yılı Haziran 
ayında İngilizler tarafından Bengal Körfezi Japonlardan arındırılmıştır (Öndeş, 1980: 288). 

Pasifik’te savaşın şiddetle sürdüğü sıralarda, 26 temmuz 1945’te, Amerika, Büyük Britanya 
ve Çin, Japonya’ya teslim olmasını önermişlerse de bu öneri Japonya tarafından 
reddedilmiştir. Bununla birlikte Amerika, Japonya’yı kayıtsız şartsız teslim olmaya zorlamak 
üzere 6 Ağustos 1945’te ilk atom bombasını Hiroşima’ya, ikincisini de 9 Ağustos 1945’te 
Nagasaki’ye atmıştır (Sander, 2001: 199). 

Japon İmparatoru 14 Ağustos 1945’te Japonya’nın teslim olduğunu açıklamıştır. Sonuçta 
Japonlar 2 Eylül 1945’te, kayıtsız şartsız teslim olduklarına dair içerik barındıran sözleşmeyi 
imzalamışlardır. Böylece Japonya’nın yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte 1939 ile 1945 yılları 
arasındaki İkinci Dünya Savaşı, Müttefik Devletlerinin galibiyetiyle sona ermiştir (Uçarol, 
2010: 811). 
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3.5. Savaş’ın Askeri, Ekonomik ve Siyasi Genel Boyutları 
İkinci Dünya Savaşı, insanlığın tarihi boyunca gördüğü en yıkıcı ve en büyük savaş olmuştur. 
Bir defa, bu savaş dünyanın büyük bölümünü savaş alanı haline getirerek doğrudan, diğer 
bölümlerini de dolaylı olarak etkileyerek dünyanın bütününü etkilemiş ve yönlendirmiştir 
(Sander, 2001: 200). 

İkinci Dünya Savaşı, savaş tekniği ve teknolojisi çok yüksek, insan, silah ve savaş 
malzemeleri bakımından kapasitesi çok geniş ve bol olan taraflar arasında yapılmıştır. Bu 
savaş, daha önceki savaşlara göre, savaşın boyutlarını daha da büyütmüş ve etkili hale 
getirmiştir (Sertel, 2009: 117). 

Savaşın çıkmasında ve gelişmesinde başlıca rolü Almanya oynamıştır. Bu devlet, 1939 yılında 
3.085.000 olan silahlı kuvvetler mevcudunu savaş içinde 9.480.000’e kadar yükseltmiştir. 
Savaş süresinde, doğrudan savaşın etkisiyle meydana gelen Alman insan kaybı, toplam olarak 
6.500.000 kişi kadardır. Almanya, savaş boyunca 113.515 uçak üretmiş, bunun 71.965’ini 
savaşta kaybetmiştir. Japonya’nın Pasifik Savaşı patladığındaki uçak sayısı ise 7.500 uçaktır. 
Amerika’nın, 1944’teki uçak üretim sayısı 100.752’ye yükselmiştir. Aynı yıl İngiltere de 
2.000.000 ton gemi inşa etmiştir. Sovyetler Birliği’nın ürettiği uçak sayısı ise 125.000’ni 
bulmuştur (Uçarol, 2010: 812). 

Büyük devletlerin sadece 1943 yılı askeri malzeme üretim maliyetleri şu şekilde olmuştur: 
Amerika Birleşik Devletleri 37.5, Büyük Britanya 11.1, Sovyetler 13.9, Almanya 13.8, 
Japonya 4.5 milyar dolar (Sander, 2001: 200). 

Bunların yanı sıra, savaş süresince Rusya’nın insan kaybının 12 ile 15 milyon insan olduğu 
tahmin edilmiştir. Diğer taraftan Amerika 300.000 asker, Fransa 850.000 asker ve sivil, 
İngiltere 716.000 asker ve sivil, İtalya 450.000, Polonya 5.000.000, Çin 8.000.000, Japonya 
3.600.000 civarında insan kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda tahminen 40 milyondan 
fazla insan ölmüştür (Armaoğlu, 2000: 394). 

Bu arada, savaşın ilk yıllarında Almanya ve Japonya, büyük başarılar elde edip hızla 
yayılmışlardır. Bunun sonucu olarak Almanya, Kuzeyde İskandinav ülkelerinden Doğu’da 
Rusya içlerine ve Kafkaslara; Türkiye sınırı ile Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarını izleyerek 
Rodos ve Girit’e, Batı’da Fransa, Belçika ve Hollanda’nın Atlantik Okyanusu kıyılarına kadar 
uzanan sınırlar içerisinde, yani Kıta Avrupa’sı içerisinde büyük bir imparatorluk kurmuştur. 
Aynı tarihlerde Japonya’da; Mançurya, Kore, Çin’in bir bölümü, Hindiçini yarımadası ile 
Büyük Okyanus’ta birçok adayı ele geçirmiş ve Uzakdoğu’nun en büyük gücü durumuna 
gelmiştir (Davies, 2006: 512). 

 
4. SONUÇ 
Hitler, 1933 yılında Almanya’nın başına gelerek kendi zihin dünyasını Alman politikası 
olarak uygulamaya koyulmuştur. Ülke de diktatoryal bir yönetim biçimi geliştirerek adeta söz 
ve uygulamalarının yasa anlamına geldiği bir sistem inşa etmiştir. Alman milliyetçiliğini 
körüklemiş ve revizyonist düşüncelerini iç politikada halkı ikna ederek uygulamaya 
koymuştur. Hitler, Yahudi düşmanlığı, yaşam alanı, ari ırk gibi argümanları her zaman dış 
politikasında kullanarak, nihai amacı olan Avrupa’nın Almanlaştırılması siyasetini 
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uygulamaya çalışmıştır. Düşmanca tavırları çok geçmeden dünyanın o güne kadar gördüğü en 
büyük savaş olan İkinci Dünya Savaşı’na neden olmuştur. Almanya başlarda yayılmacı 
politikasını rahatça uygularken, sonunda yenilen taraf olmuştur. 

Avrupa’da Alman ve İtalyan faşizminin ve Asya’da Japon militarizminin yenilgileri 1930’lar 
ve 1940’lar kuşağının güçlerini geriletmiştir. Savaş sonucunda Almanya işgal edilmiş ve 
parçalanmıştır. Savaşın sonucunda uluslar arası sistem yeniden dizayn edilmiş, yeni ülkeler 
ortaya çıkmıştır. Birçok ülkenin sınırları değişmiş, yönetim değişimleri yaşanmış ve yeni 
devletler ortaya çıkmıştır. En önemlisi ise, uluslar arası yapı Müttefik Devletler oluşturulmuş, 
NATO ve BM gibi organlar ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası düzen Soğuk Savaş’a neden 
olmuştur. Güç dengesi Avrupa’dan Amerika’ya doğru kaymış, dünya iki kutuplu sisteme 
yelken açmıştır. 
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TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ 

 

Oktay GÜVEN* 

Öz 

Kırsal kalkınma sadece Türkiye’nin değil tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu durumundadır. Bu sorun 
ekonomik performansın düşük kalmasına sebebiyet verdiği gibi, toplumsal huzuru da önemli düzeyde negatif 
etkilemektedir. Yoksulluğun kırsalda kente nazaran daha yaygın olması, kırdan kente göç olgusu, yaşam 
memnuniyet düzeyinin düşüklüğü, eğitim ve sağlık altyapısının yetersizliği kırsal kalkınma konusunda atılması 
gereken birçok adımın olduğunu göstermektedir. Bu araştırma Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal 
kalkınma politikalarının kırsalın kalkınmasına ne derece etki ettiğini tespit ederek, kırın kalkınmasına ivme 
kazandırmak için bu politikaların tasarlanması ve uygulanması sürecine yönelik yapılması gereken değişikliklere 
işaret etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kırsal kalkınma politikaları göç, yoksulluk, gelir dağılımı, kişi 
başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla payları, işgücü verileri, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi, illerde yaşam 
endeksi ve yaşam memnuniyetini kapsayan kriter grubu üzerinden analiz edilmiş ve kırın kente nazaran çok daha 
dezavantajlı bir durumda olduğu ortaya konulmuştur. Kırsal ve bölgesel kalkınma konusunda daha etkili 
politikaların oluşturulabilmesi, Türkiye’nin politika oluşturma sürecinde yukarıdan aşağıya (top down) yaklaşımı 
yerine aşağıdan yukarıya (bottom up) yaklaşımını benimsemesini, yereldeki kurumların beşeri kapasitelerini, 
yetkilerini ve bütçelerini artırmasını zorunlu kılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kalkınma politikası, yoksulluk, kırdan kente göç, gelir dağılımı 

 

THE ANALYSIS ON POLICIES OF RURAL DEVELOPMENT IN TURKEY 

Abstract 

Rural development is a problem not only for Turkey but also for all developing countries. While causing low 
economic performance, this problem at the same time badly effects social peace at an important level. That 
poverty is more common in rural than in urban, migration phenomenon from rural to urban, low life satisfaction 
level and insufficiant education and health infrastructure indicate that there are still more steps to be taken.  This 
study is conducted with the aim of pointing out necessary changes in designing and implementing of rural 
development policies to accelerate rural development by determining extent of effects of such policies, adopted 
after 2000 in Turkey, on rural development. As a result of this study, in which rural development policies were 
analyzed in regard to criteria group consists of migration, poverty, distribution of income, GDP per capita, 
workforce datas, Social-Economic Development Index, well-being index for provinces and life satisfaction 
revealed that the rural is more disadvantaged than the urban. Creating more efficient policies in the fields of rural 
and regional development necessitates adopting buttom-up approach rather than top-down approach in Turkey's 
policy making process and increasing human capasities,authorities and budges of local institutions. 

Keywords: Rural development, development policy, poverty, rural-urban migration, income distribution 
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GİRİŞ 

Dünyada iletişim, ulaşım ve enformasyon teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler insanların 
sosyal, kültürel ve ekonomik hayatları üzerinde önemli değişimler meydana getirmektedir. Bu 
değişimler kırsal kesimde yaşayan kitleler üzerinde de yoğun olarak görülmekte ve kırın 
yaşam alanı olarak cazibesini kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Buna bağlı olarak 
insanların kırsal alanlarda yaşama arzusu azalmakta ve kentlerde yeni bir hayat kurma 
arayışına girilmektedir. En nihayetinde, başta genç eğitimli kesim olmak üzere insanlar kırdan 
kentlere göç etmektedirler. Nitekim 1961 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %66’sı kırsalda 
yaşarken 2010 yılında bu oran yaklaşık %48’e kadar düşmüştür 
(http://www.fao.org/faostat/en/#data, 11.10.2016). Türkiye de kırdan kente göç hareketinden 
payına düşeni almış; 1927 yılında ülke nüfusunun yaklaşık % 76’sı belde ve köylerde 
yaşarken, 2000 yılında bu oran % 36’ya kadar düşmüştür.  2016 yılı itibariyle il ve ilçe 
merkezlerinde ikamet edenlerin oranı %92,3’e yükselmiş, belde ve köylerde yaşayanların 
oranı ise %7,7 olarak gerçekleşmiştir (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059, 
18.03.2017). 

Türkiye’de özellikle 1950’den itibaren yoğun olarak görülen kırdan kente gerçekleşen bu 
göçün en önemli nedenlerinin başında ekonomik faktörler, eğitim ve sağlık imkânları 
gelmektedir. Sanayi devrimi ile başlayan tarım sektöründeki makineleşme süreci tarımda 
işgücü ihtiyacını azaltmış ve kırsaldaki iş gücünün kentlere göçünü tetiklemiştir. Bunun 
yanında kırsal alanlardaki eğitim ve sağlık olanaklarının kent ile mukayese edildiğinde 
oldukça yetersiz olması kırsalda yaşayanlar için kentleri cazip hale getirmiş ve göçün 
yoğunlaşmasına neden olmuştur  (Yılmaz, 2012:163). 

Bu durum kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının etkinliğinin mutlaka artırılması 
gerektiğine işaret etmektedir. Aksi takdirde kırsal alanlar geri dönülemez bir şekilde 
boşalacak ve bu gerek gıda arzı bakımından gerekse toplumsal açıdan başa çıkılması çok güç 
olan sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bunun yanında tarım ile birlikte 
değerlendirildiğinde kırsal kalkınma gerek küresel gıda talebi gerekse enerji açısından taşıdığı 
potansiyel nedeniyle yoksulluğa karşı mücadelede de temel yapı taşları arasında yer 
almaktadır (Anríquez ve Stamoulis, 2007: 24). 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma 
politikalarının kırsalın kalkınmasına ne derece etki ettiğini tespit ederek, kırın kalkınmasına 
ivme kazandırmak için bu politikaların tasarlanması ve uygulanması sürecine yönelik 
yapılması gereken değişikliklere işaret etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma 
kapsamında 2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikaları mercek altına alınmış 
ve bu politikaların etkisi analiz edilmiştir. Söz konusu analiz, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) verileri doğrultusunda kırdan kente göç oranları, kırsal nüfusun ağırlıklı yaşadığı 
illerin kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki payları, gelir dağılımı, yoksulluk oranları, 
işsizlik, istihdama katılma oranı gibi işgücü verileri, illerde yaşam endeksi ve yaşam 
memnuniyeti endeksi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Endeksi esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu göstergelerin tercih edilme 
nedeni, bu değişkenlerin sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kalkınmışlık düzeyinin 
belirlenmesinde ilk başta gelen göstergeler arasında yer almaları ve yeni kalkınma anlayışına 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
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göre ekonomik durumun yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel durumun da analize dâhil 
edilme zorunluluğudur (Kaynak, 2011:11-113; Kalkınma Bakanlığı, 2013b:1; Berber, 
2015:11-49). Çalışma kapsamında Türkiye’de 2000 yılı sonrasında söz konusu göstergelerde 
nasıl bir değişim yaşandığı tablolar yardımıyla açıklanmıştır. Ancak TUİK, 2013 yılı 
sonrasında birçok alanda kır-kent ayrımı yapmaksızın veri yayımladığından 2014 ve sonrasına 
ilişkin bazı göstergeler için veri temin edilememiş ve analiz 2013 yılı ile sonlandırılmıştır.  

Bu araştırmanın temel amacı kırsal kalkınma politikalarının kırsalın kalkınmasına ne derece 
etki ettiğini tespit ederek, kırın kalkınmasına ivme kazandırmak için bu politikaların 
tasarlanması ve uygulanması sürecine yönelik yapılması gereken değişikliklere işaret etmek 
olduğundan, çalışma kapsamında 2000 yılı sonrası uygulanan politikalar üzerinde detaylı 
olarak durulmamış, kalkınma politikalarının belirlenmesinde ana doküman niteliğinde olan  
8., 9. ve 10. Kalkınma Planlarında belirlenen amaç ve politikalar özet olarak sunulmuştur. 

I. KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE ÖNEMİ 

Kırsal kalkınma Türkiye’de olduğu gibi diğer gelişmekte olan ülkelerin de önde gelen 
sorunları arasında yer almaktadır. Bu ülkelerin kırsal alanlarında yaklaşık üç milyar insanın 
yaşaması ve bu nüfusun % 60’ından fazlasının günde 2 doların altında kazanç elde etmesi 
kırsal nüfusun ihtiyaçları ile başa çıkmak için çok daha etkin stratejilerin gerektiğini ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için efektif kırsal kalkınma politikalarının 
zorunlu hale geldiğini adeta kanıtlar niteliktedir (Dahlman, 2015:1).  

Küreselleşme ve bunun gereği olarak uygulanan liberalleşme politikalarından Türkiye’de en 
çok etkilenen kırsalın temel geçim kaynağı olan tarım sektörü olmuştur. Bunun yanında dış 
ticaret serbestliği, korumacı politikaların kaldırılması, uluslararası anlaşmalar ve özelleştirme 
temelinde gerçekleştirilen uygulamalardan tarım doğrudan etkilenmiştir. Uluslararası 
politikalar doğrultusunda şekillenen tarım politikaları, küçük işletmeleri ve % 30 dolayındaki 
topraksız kırsal nüfusu son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Öztürk, 2008:629).  

Günümüz dünyasında kırsal kesimin başta gelen sorunu yoksulluktur. Mutlak yoksulluk 
bakımından kırda yaşayan birey dezavantajlı olmasına rağmen, kırdaki refah düzeyi görece 
daha dengeli olduğundan kırda yaşanan yoksulluk kentteki kadar göze çarpmamaktadır. Kırsal 
alandaki eğitim, sağlık, ulaşım, konut, iş gibi sorunlar çözülemediği için, kır ve kent 
arasındaki refah farkı giderek daha görünür duruma gelmiştir (Bıçkı, 2011:162). 

Kırsal kalkınma politikalarının çözüm üretmesi gereken bir diğer önemli sorun kırdan kente 
göçtür. Büyükşehirlerde nüfus patlaması, çarpık kentleşme, trafik gibi birçok soruna yol açan 
göç kırsal alanlarda da son derece önemli sorunların başlamasına ve/veya büyümesine 
sebebiyet vermektedir. Bunların başında kırsaldaki nüfusun daralması ve böylelikle kırın 
sürekli kırsal olarak kalmasına neden olan kısır döngünün başlaması gelmektedir. Kırdan 
kente göç hareketinin beraberinde getirdiği başka bir önemli sorun da kırsal kesimde yaşayan 
insanların yaş ortalamasının artmasıdır. Örneğin; Türkiye’de 2007-2012 döneminde kırsal 
kesimde 60 yaş ve üzeri nüfusun payı yüzde 12,7’den yüzde 16,2’ye yükselmiş, 0-29 yaş 
grubunun payı ise yüzde 53,3’den yüzde 48,5’e düşmüştür (TUİK, 2014:13-15). Kırsal 
nüfusun bu şekilde azalması ve yaşlanmasının sosyolojik sorunların yanı sıra önemli 
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ekonomik sorunları ve kayıpları tetiklediği de şüphe kaldırmaz bir gerçekliktir. Tarım ülkesi 
olarak bilinen Türkiye’de et ve süt ürünleri fiyatlarının ulaştığı seviye bu durumun önemini 
göz önüne sermektedir.  Ayrıca göçe bağlı olarak tarımsal üretimde meydana gelen azalma 
ithalatın artışına sebebiyet verdiği gibi tarımsal alanlar da işlenmediğinden kaynak israfı 
oluşmakta, boş ve bakımsız araziler erozyona maruz kalmaktadır (Yalçın ve Kara, 2016:157). 

Kırsal kalkınma yaklaşımlarında ülkelerin içinde bulundukları koşullara göre uygulamada 
farklılıklar olmakla beraber dünyada 1980’li yıllardan sonra kırsal kalkınma politikalarında 
önemli değişimler yaşanmaktadır. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı 
politikalar tüm toplum kesimlerini kapsayan bütüncül kalkınma yaklaşımlarına 
dönüşmektedir. Özellikle 2000 yılından sonra yoksulluğun azaltılması  ve kırsal kalkınmaya 
katkı sunulması için tarım ve hayvancılık sektörünü merkeze alan politikalar yerini çok 
sektörlü yaklaşımlara bırakmaktadır (Çelik, 2006:39; Gülçubuk, vd., 2015:1-3).  Örneğin 
A.B.D.’ de her eyaletin kırsal kalkınma programında farklılıklar bulunmakta, gelişmiş 
eyaletlerin kırsal alanlardaki programlarına devletin müdahalesi daha düşük düzeyde iken,  
nispeten az gelişmiş eyaletlerde kamu, programları denetlemekte ve teşvik edici görevler 
yerine getirmektedir.  Kırsal kalkınma ve tarımsal yayım hizmetlerini, sivil toplum örgütleri 
ile birlikte üniversitelere bağlı kırsal kalkınma ve tarımsal yayım grupları yürütmektedirler 
(Gürlük, 2001:3). 

Avrupa Birliği kırsal kalkınma paradigmasını, yeni kalkınma anlayışı ve tarımdaki 
küreselleşmeyi esas alarak, tarım ve gıda ürünlerinde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden değerlendirip oluşturmuştur. Bu yeniden oluşturma sürecinde tarım ve gıda 
ürünlerinde çevreye ve sağlık kurallarına dikkat edilerek standartlar oluşturulmasına önem 
verilmiştir. AB’nin yeni kalkınma paradigmasında, kırsal hanelerin yaşadıkları bölgeye 
üretebilecekleri, hizmet olarak sunabilecekleri veya pazarlayabilecekleri ne varsa onlarla 
ekonomiye katılmaları destekleniyor. Bu yaklaşım, kırsaldaki girişimcilerin yeni pazarlama 
stratejileri benimsemelerini, sosyal ağlar geliştirmelerini, yerel ürünler ve kültürel varlıkların 
yeniden keşfedilmesi ve pazarlanmasını beraberinde getiriyor (Furat, 2013:595-596). 

II. TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKA VE UYGULAMALARI 

Türkiye’de kırsal kalkınma, planlı döneme geçiş ile birlikte Kalkınma Bakanlığı (mülga 
Devlet Planlama Teşkilatı) tarafından hazırlanan kalkınma planlarında belirlenen amaç ve 
politikalar doğrultusunda ele alınmaktadır. Kalkınma planlarında ve hükümet programlarında 
yer alan bu çalışmalar, genel olarak kırsal kesimin mahrum kaldığı hizmetlerin götürülmesine 
yönelik uygulamaları içermiştir. Bu amaçla 1960 yılı sonrasında Toplum Kalkınması, Örnek 
Köy, Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması, Merkez Köy ve Köykent Modelleri gibi birçok 
uygulama tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Kırsal kalkınma eylem planları, kırsal kalkınma 
planı ve ulusal kırsal kalkınma strateji belgesi gibi referans niteliğindeki dokümanlar bu 
politikaların uygulanmasına yol göstermekte ve aynı zamanda bu belgeler ile uygulanacak 
projeler tasarlanmaktadır (Çelik, 2006:51; Tarım Bakanlığı, 2014a:1). 

Türkiye 2005 yılı sonrasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) tam üyelik müzakerelerinin 
başlamasının da etkisiyle, kırsal ve bölgesel kalkınma uygulamalarında bir dizi yenilikler 
gerçekleştirmiştir. 5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulması, 5355 sayılı Kanun 
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kapsamında Mahalli İdare Birliklerinin kurulması ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun 
kurulması bu yeniliklere örnek olarak gösterilebilir (Kalkınma Bakanlığı, 2013a:134). 

A. Sekizinci Kalkınma Planı 

2001-2005 dönemini kapsayan sekizinci kalkınma planında sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
çerçevesinde kırsal kalkınmanın temel amacı; yerel potansiyelin harekete geçirilerek, gelir ve 
istihdamın artırılması olarak belirlenmiştir. Kırsal kalkınmaya ilişkin hedefler ise istihdamın 
artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, kırsal nüfusun gelirinin artırılması, yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesi, etkili örgütlenme ve katılımcılığın desteklenmesi şeklinde 
tanımlanmıştır. Söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için planda sivil toplum 
örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarının artırılması, kırsal altyapı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması için merkezi kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin 
eşgüdüm içinde çalışmalarının sağlanması, yerel potansiyellerin harekete geçirilerek gelir ve 
istihdamın artırılması için tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, sulama projelerinin, arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesinin sağlanması, kırsal 
alanda yaşayan nüfusun gelirini artırmak için girişimcilerin desteklenmesi ve bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bölge planlaması yapılan alanlarda fiziksel 
planlama çalışmaları yapılması politikaları benimsenmiştir (Çelik, 2005:63; DPT, 2000:70-
71). Plan kapsamında uygulanacak politikalar ile kırsalın temel geçim kaynağı olan tarım 
sektörüne vurgu yapılarak gelir ve istihdamın yükseltilmesi öngörülmüş ve altyapı 
hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. 

B. Dokuzuncu Kalkınma Planı 

2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında kırsal kalkınma bölgesel kalkınma 
başlığı altında ele alınmıştır. Planda bölgesel ve kırsal kalkınmanın amaç ve politikaları 
“Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle ulusal 
kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama katkıyı artırırken, diğer taraftan da bölgeler ve kır-
kent arası gelişmişlik farklılıklarını azaltma temel amacına hizmet edecektir. Bu kapsamda; 
merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel dinamiklere ve 
içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal 
kapasitenin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık 
verilecektir.”(DPT, 2006: 91) şeklinde tanımlanmıştır. Bu plan kapsamında kırsal kalkınma 
politikaları, daha ziyade kırsal altyapının geliştirilmesini ve ekonomik faaliyetlerin çeşit-
lendirilmesini sağlayacak şekilde tarım politikalarıyla birlikte uygulanmıştır (Kalkınma 
Bakanlığı, 2013a:134). 

C. Onuncu Kalkınma Planı 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda kırsal kalkınma başlığı altında 
kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaç olarak 
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen politikalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir 
(Kalkınma Bakanlığı, 2013a:134-136): 
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a) Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısının tarım dışı ekonomik faaliyetlerle 
çeşitlendirilmesi 

b) Kırsal kalkınma desteklerinin tarımda rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kul-
landırılması 

c) Yerel düzeyde kamunun hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi ve yenilikçi 
modellerin geliştirilmesi 

d) Kırsal nüfusun bilişim hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi 
e) Yerleşim yerlerinin (orman köyleri, dağ köyleri vb.) dezavantajlı konumlarından 

kaynaklanan kalkınma sorunlarını azaltmaya yönelik üretim ve gelir tabanlı destek 
araçlarının geliştirilmesi 

f) İlçe bazlı yerel kalkınma programlarının hazırlanması 
g) Yerel nitelikteki kalkınma girişimlerinin desteklenmesi 

Bu planda belirlenen politikalarda yöresel özelliklere daha çok vurgu yapılarak kalkınma 
programlarının ilçe bazında hazırlanması gerekliliği, dezavantajlı durumda bulunan yerleşim 
yerlerine yönelik özel destek programlarının hazırlanması ve kırsal ekonominin 
çeşitlendirilmesi ön plana çıkarılmıştır. 

D. Bölüm Değerlendirmesi 

Türkiye’de 2000 yılı sonrasında uygulanan politikaların ve uygulamaların belirlendiği 
Kalkınma Planları, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planları 
ve diğer referans dokümanlar incelendiğinde bu politika ve uygulamaların beş temel hedef 
ekseninde şekillendiği görülmektedir. 

1) Kırsal kesimde yoksulluğun azaltılması 
2) Kırdan kente göçün azaltılması/durdurulması 
3) Kır kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması 
4) Kırsalda refahın yükseltilmesi 
5) Yerel kurumların beşeri ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları ve mahalli 
idare birlikleri gibi yeni kurumsal yapılar oluşturulmuş ve bu kurumlar üzerinden planlama ve 
destekleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
bilhassa özel sektörün kırda gelişmesi ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi için önemli 
tutarlarda destek sağlamıştır (Tarım Bakanlığı, 2014b:50). Ayrıca BELDES, KÖYDES, 
SODES, SUKAP gibi destek programları hayata geçirilerek kırsalın altyapı ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013a:25-26). Fakat Türkiye’de politika 
oluşturma süreci yukarıdan aşağıya (top down) şekillendiği için politikaların tasarlanmasında 
merkezi kurumlar söz sahibi olmuş ve yerel kurumlar uygulama aşamasında sürece dâhil 
olabilmişlerdir. Bu durumun doğal sonucu olarak belirlenen politikalarda bölgesel farklılıklar 
gözetilmemiş, tarımsal destekler hemen her bölgede aynı şekilde uygulanmış, özellikle geri 
kalmış bölgelerdeki mahalli idarelerin gereksinimleri ve yerel potansiyellerin çeşitliliği 
dikkate alınmamıştır. 
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III. KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ 

Bir ülkede belirli dönemlerde uygulanan politikaların etkisini sağlıklı bir şekilde analiz 
edebilmek için bu politikaların hangi genel amaç ve hedeflere ulaşmak üzere tasarlandığının 
bilinmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın birinci kısımda aktarılan 2000 yılı sonrasında 
uygulanan politikaların genel amaç ve hedefleri göz önüne alındığında bu araştırma 
kapsamında tercih edilen göstergelerin politikaların hedef ve amaçlarını temsil etme 
kabiliyetinin bulunduğu görülmektedir. Zira her üç kalkınma planı döneminde de yoksulluğun 
giderilmesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kır ile kent arasındaki gelişmişlik 
farkının kapatılması ve insanların yaşadıkları yerde doyurulması temel amaç olarak 
benimsenmiştir. Aşağıda incelenecek olan değişkenlerin, bu temel amaçların hangi derecede 
gerçekleştiğini ölçebilecek nitelikte olduğu muhakkaktır.  

A. Kırdan Kente Göç 

Kırsal kalkınma politikalarının temel hedeflerinden biri kırdan kente göçün azaltılması ve 
insanların yaşadıkları yerde doyurulmasıdır. Bu nedenle politikaların analizi yapılırken göç 
oranlarında nasıl bir değişim yaşandığının belirlenmesi yüksek düzeyde önem arz etmektedir. 
Aşağıdaki tabloda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre 2007-2015 arası 
Türkiye’nin nüfus dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 1: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Nüfusun Dağılımı 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Köy ve 
Belde 
Nüfusu 
(Bin) 

20.838 17.905 17.754 17.500 17.338 17.178 6.633 6.409 6.217 

İl ve İlçe 
Nüfusu 
(Bin) 

49.747 53.611 54.807 56.222 57.385 58.448 70.034 71.286 72.523 

Toplam 
(Bin) 70.586 71.517 72.561 73.722 74.724 75.627 76.667 77.695 78.741 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (21.02.2017) 

2000 yılında Türkiye toplam nüfusu 67.803.927 iken nüfusun yaklaşık % 35’ine tekabül eden 
23.797.653 kişi köy ve beldelerde yaşamaktaydı (TUİK, 2014:7).  2007 yılında toplam nüfus 
yaklaşık 70,5 Milyona yükselmiş ve köy ve beldelerde yaşayanların sayısı toplam nüfusun 
yaklaşık %29,5’ine tekabül eden 20,8 Milyona düşmüştür. 2015 yılına gelindiğinde ise toplam 
nüfus 78,7 Milyona çıkmış, buna karşılık 2007 yılında 21 Milyona yaklaşan kırsal nüfus 
sürekli olarak düşüş göstererek 2012 yılına gelindiğinde neredeyse 17 Milyona kadar 
gerilemiştir. 2013 yılında görülen keskin düşüşün nedeni, 2012 yılında yapılan yasal 
düzenlemeyle büyükşehirler kanunundaki değişikliktir1. 2013 yılından itibaren kırsal nüfusun 

                                                           
1 Türkiye’de kır kent ayrımı 20.000 nüfus eşiği baz alınarak yapılmaktadır. 2013 yılında 6360 sayılı kanun ile 
yapılan değişiklikle Türkiye’de Büyükşehir Belediye sayısı 16’dan 30’a yükseltilmiş ve büyükşehirlerin sınırları 
genişletilerek köy ve beldeler büyükşehir mahalleleri haline dönüştürülmüştür. Bu durum kırsal nüfus sayısında 
keskin bir düşüş yaşanmasına yol açmıştır.   

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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azalması yine devam etmiştir. Kırsaldaki doğurganlık oranının kente oranla yüksek olduğu da 
göz önüne alındığında kırsal nüfusun sürekli olarak eridiği yukarıdaki tabloda net olarak 
görülmektedir. Dolaysıyla kırsal kalkınma politikalarının temel hedeflerinden olan kırdan 
kente göçün durdurulması/ azaltılması noktasında herhangi bir başarı elde edilemediği açıktır.  

B. Yoksulluk Oranı 

Dünya genelinde görülen iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanılan sıcaklık artışı ve 
yağış rejiminin değişiminin sonucu olarak tarım sektörü verim kaybına uğradığı gibi gıda 
fiyatlarının yükselmesi ve açlıkla mücadele eden insan sayısının artması da ortaya çıkan 
sonuçlar arasında yer almıştır. Fiyat artışlarından en fazla etkilenen kesimlerin arasında 
kırsalda yaşayan hane halkı da yer almaktadır  (Breisinger vd., 2011:29-30). Bunun yanında 
kırsalda kişi başına düşen GSYH’nin kente oranla daha az olması özellikle 2000 yılı 
sonrasında kırdaki yoksulluğun azaltılmasını kırsal kalkınma politikalarının temel 
hedeflerinden biri durumuna getirmiştir. Ancak TUİK tarafından hazırlanan yoksulluk sınırı 
yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları incelendiğinde kır ile kent arasında aşağıdaki 
tabloda görüleceği üzere önemli bir fark bulunmaktadır. 

Tablo 2:Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları, 2005-2013 

Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kent 

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı (1) 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı  (1) 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 0,94 0,60 0,64 

Kır 

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı  (1) 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14 0,13 

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı (1) 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88 5,13 

(1) 1 $’ın Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari değerleri kullanılmıştır.  
  Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (21.02.2017) 

2005 yılında kentte günlük 2.15 $'ın altında kazananların oranı 0,97 iken kırda 2,49 olmuştur. 
2013 yılına gelindiğinde ise bu oran kent için 0,02’ye, kır için ise 0,13’e kadar düşmüştür. 
Kişi başı günlük 4.3 $'ın altında kazananların oranı aynı dönemde kentte 10,05’den 0,64’e 
kadar düşmüşken kırda bu iyileşme 26,59’dan 5,13’e kadar sağlanabilmiştir.  Rakamlardan da 
açıkça görüldüğü üzere, 2005-2013 döneminde yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert 
yoksulluk oranlarında hem kent hem de kırda önemli düzeyde iyileşme yaşanmıştır. Fakat 
2013 yılı itibariyle kırda günlük 4.3 $'ın altında kazananların oranının % 5,13 gibi yüksek bir 
rakam olması yoksulluğun kırda kente oranla çok daha yaygın olduğunu göstermektedir.  

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Aşağıda tabloda ise gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ve yoksulluk 
açığı kır ve kent bazında verilmiştir. 

Tablo 3: Gelire Dayalı Göreli Yoksulluk Sınırına Göre Yoksulluk Oranı ve Yoksulluk Açığı 

Yoksulluk riski Yoksulluk oranı (%) Yoksulluk açığı(1) 
2006 Kent Kır Kent Kır 

% 40 8,1 22,9 28,0 29,0 
% 50 12,3 32,5 29,3 33,1 
% 60 18,1 41,1 28,6 37,0 
% 70 24,5 49,5 28,6 39,9 

2010 
    % 40 5,4 20,2 21,2 25,2 

% 50 10,5 30,0 21,2 31,3 
% 60 16,1 39,8 24,9 34,2 
% 70 22,2 48,6 26,5 36,1 

2013 
    % 40 5,4 16,8 22,0 22,2 

% 50 9,7 26,0 23,0 28,5 
% 60 15,3 37,2 23,5 29,3 
% 70 22 45,6 25,3 33,2 

(1) Yoksulluk açığı yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk açığının 100'e yaklaşması, yoksulluğun 
derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade etmektedir. 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083, (21.02.2017) 

Tablo incelendiğinde, 2006-2013 döneminde gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre 
yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı oranlarında hem kentte hem de kırda kayda değer 
iyileşmeler yaşandığı,  fakat kır ile kent arasındaki farkın devam ettiği ve özellikle yüzdelik 
dilimlerde artış olduğunda kır ile kent arasındaki makasın daha fazla açıldığı ve kırın her iki 
gösterge bakımından kente kıyasla çok daha dezavantajlı durumda olduğu görülmektedir. 

C. Gelir Dağılımı 
Gelir dağılımında adalet sağlanması gerek kalkınma politikalarının gerekse ekonomi 
politikalarının temel hedefleri arasında yer almaktadır. Zira gelirin adaletli dağılımı hem 
sosyal devlet olmanın gereği hem de toplumsal huzur ve barışın ön koşulu durumundadır. Bu 
nedenle bir ülke içerisinde gelirin nasıl paylaşıldığı son derece büyük önem arz etmektedir. 
Gelir dağılımdaki dengesizliğin ölçülmesinde kullanılan temel göstergelerden biri olan Gini 
Katsayısının 1 olması tüm gelirin bir kişi tarafından elde edildiğini, sıfır olması ise gelirin tüm 
bireyler arasında eşit dağıldığını ifade etmektedir (Çalışkan, 2010: 90-100). Aşağıdaki tabloda 
2006-2013 döneminde gelir dağılımına ilişkin durum Gini Katsayısı ve P80/P20 oranına göre 
gösterilmiştir. 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
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Tablo 4: Gini Katsayısı ve P80/P20 Oranına Göre Gelir Dağılımı, 2006-2013 

Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gini katsayısı 

Türkiye 0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 

Kent 0,415 0,394 0,395 0,405 0,389 0,394 0,391 0,392 

Kır 0,406 0,375 0,378 0,380 0,379 0,385 0,377 0,365 

P80/P20 oranı 

Türkiye 9,5 8,1 8,1 8,5 8,0 8,0 8,0 7,7 

Kent 8,6 7,5 7,5 7,9 7,3 7,4 7,2 7,2 

Kır 8,3 6,9 6,8 7,2 7,1 7,4 7,2 6,5 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011, (28.02.2017) 

2006-2013 döneminde kır için Gini katsayısının 0,406’dan 0,365’e gerilediği, kente ise aynı 
dönemde 0,415’den 0,392’ye gerilediği görülmektedir. Son yüzde 20’lik grubun toplam 
gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre (P80/P20 göstergesi) kentte 8,6’dan 7,2’ye, 
kırda ise 8,3’den 6,5’e düşmüştür. Her iki gösterge bakımından da kır kente oranla daha iyi 
durumda bulunmaktadır ve 2006-2013 döneminde yaşanılan iyileşme kırda daha fazla 
olmuştur. Bununla beraber göz ardı edilemeyecek önemli husus, bir sonraki başlık olan illerin 
kişi başına GSYH’daki payları altında görüleceği üzere, kırsal nüfusun yoğun olduğu 
bölgelerde oluşan toplam ekonomik değerin kente oranla çok daha düşük düzeyde kaldığı ve 
bu düşük gelirin daha dengeli dağıldığı gerçeğidir. Zira en zengin %20’lik diliminde yer 
alanlardan kırsalda yaşayanların sayısı son derece düşüktür ve bu Gini katsayısı ile P80/P20 
göstergesinin kente oranla kırda daha düşük olmasını sağlamaktadır. 

D. Kişi Başına GSYH Payları 

İllerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da sahip oldukları pay oranı ilin ekonomik performansını göz 
önüne serdiğinden son derece önemli bir gösterge niteliğindedir.  Aşağıdaki tabloda belde ve 
köy nüfusu toplam nüfusunun % 40 ve daha fazlasına tekabül eden illerin kişi başına Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011
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Tablo 5: İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (TL) 

 2006 2008 2010 2012 2014 
Belde ve Köy 

Nüfusun Toplam 
Nüfusa Oranı (%)2 

Türkiye 11 389 14 001 15 860 20 880 26 489 7,7 
Burdur 10 525 12 996 15 306 18 928 23 342 40,7 
Niğde 6 818 8 363 10 212 13 710 17 491 44,2 
Bartın 7 046 8 411 9 858 13 795 17 275 58,1 
Sinop 7 198 8 934 10 751 14 429 17 134 42 
Artvin 9 457 12 233 14 222 17 987 21 999 40,6 
Erzincan 8 704 11 259 13 841 19 740 22 948 42,4 
Ağrı 3 368 3 927 5 678 7 083 8 486 43,7 
Kars 4 824 5 808 7 811 10 270 12 433 54 
Iğdır 6 190 7 512 8 739 11 902 13 734 44 
Ardahan 5 081 6 380 9 421 12 198 13 909 61,2 
Muş 4 414 5 415 7 209 9 877 11 734 59,5 
Bitlis 4 097 5 225 6 247 9 086 12 065 42 
Hakkâri 4 926 6 064 7 042 9 163 11 660 45,3 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920, (17.01.2017) 

2006-2014 döneminde köy ve belde nüfusu %40 ve üzerinde olan illerin tümü kişi başına 
GSYH’de ülke ortalamasının altında kalmıştır. Bu dönemde kişi başına GSYH Türkiye 
ortalaması yaklaşık % 232 artarken, yukarıdaki tabloda en iyi durumda olan Burdur’da 
yaklaşık % 221,8 oranında artış yaşanmıştır. Aynı dönemde en yüksek performansı gösteren il 
yaklaşık % 294,5 ile Bitlis, en düşük performans ise Burdur’dan sonra yaklaşık % 221, 9 ile 
Iğdır’da olmuştur. Tabloda yer alan 13 ilin ortalaması ise yaklaşık % 250,8 olarak Türkiye 
ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir.   Bu durum kırsal nüfusun yoğun olduğu yerleşim 
yerlerinde kente oranla düşük düzeyde ekonomik değer üretildiğini, ancak bu illerin sahip 
olduğu potansiyel etkin bir şekilde kullanılırsa ortalamanın üzerinde bir performans 
gerçekleştirebileceklerini göstermektedir. 

G. İşgücü Verileri 

İşsizlik gerek insanların ekonomik gerekse sosyal hayatları üzerinde önemli sorunların 
başlamasına sebebiyet verdiği gibi ülke ekonomisinin Potansiyel GSMH’ya ulaşmasının 
önündeki en önemli engeller arasında da yer almaktadır. Bu sebeplerden ötürü kalkınma ve 
ekonomi politikalarının ilk sıralardaki hedeflerinden biri işsizlik oranının azaltılmasıdır.  
Aşağıda kırsal ve Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranlarını gösteren tablolar alt alta 
verilmiştir. 

                                                           
2 Belde ve köy nüfusunun toplam nüfusa oranları, TUİK 2016 nüfus istatistikleri kullanılarak yazar tarafından 
hesaplanmıştır. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920
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Tablo 8: Kırsalda Yaş Grubuna ve Dönemlere Göre İşgücüne Katılma Oranı (%) 

 Yaş 
Grubu 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65+  

2013 31,6 57,5 67,4 67,4 71,1 72 70,4 62,7 54,4 44,1 19,8 
2012 30,4 55,8 65,4 68 70,5 71,9 70,5 63,7 56,1 46,4 20,5 
2011 32,3 58,2 66,1 68,4 71,6 72,6 71,2 64,4 57,1 47,3 21,7 
2010 32,2 55,3 65,2 67 70,1 72,1 68,7 62,8 54,7 45,7 20,1 
2009 33,7 53,9 62,7 66,1 67,6 71 66,6 62,1 53,4 44,6 20,8 
2008 32,9 51,6 60,7 65,4 66,2 67,9 64,7 60,7 51,1 42,9 20,6 
2007 31 51,2 60 64,9 66,7 67,8 64,2 59,4 50,9 42,4 20,2 
2006 31,6 51,4 61,1 64,3 67 67,8 64,7 58,6 50,9 41,7 21,7 
2005 32,5 54 62,5 66,2 67,4 68,6 66,5 59,1 51 42,3 23,4 
Kaynak: http://rapory.tuik.gov.tr/28-02-2017-08:51:56-16443071061676356200966098357.xls, (28.02.2017) 
 

Tablo 9: Türkiye Yaş Grubuna ve Yıllara Göre İşgücüne Katılma Oranı (%) 

Yaş 
Grubu 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65+  

2013 26,2 55,4 66,7 68,3 68,9 67,9 61,7 48,4 37,3 27,9 12,4 
2012 25,4 52,9 65,6 67,3 67,5 67 60,3 47,8 37 28,7 12,4 
2011 26,6 53,8 65,3 66,7 67,3 65,8 59,6 47,1 36,8 28 12,8 
2010 26,6 52,2 65 65,9 66,5 65 57 44,8 34,8 27 12 
2009 27,5 51,7 64,1 65,1 64,6 63,1 54,2 43,4 33,6 25,6 11,9 
2008 27,3 50,6 62,7 63,5 63,7 61,4 52,8 42,4 32,1 24,7 11,7 
2007 26,8 49,9 61,7 62,8 62,6 60,9 52 41,2 31,3 24,4 11,5 
2006 26,6 49,5 61,7 62,5 62,6 60,7 52,3 42 32,5 24,2 12 
2005 26,6 50,2 62,1 61,9 62,6 60,6 52,8 41,7 32,8 24,4 13,4 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (28.02.2017) 

Her iki tablodaki veriler karşılaştırıldığında; kırsaldaki insanların işgücüne daha erken 
yaşlarda katılmaya başladıkları ve çok daha geç yaşlarda emekli oldukları görülmektedir. Zira 
2005-2013 döneminde 15-19 yaş aralığında kırsaldaki işgücüne katılma oranı, Türkiye 
ortalamasının yaklaşık  %5,4 üzerinde, aynı dönemde 60-64 ve 65+ yaş aralığında kırsal, 
Türkiye ortalamasının sırasıyla %18 ve % 8,7 oranında üzerinde bulunmaktadır. Bunun 
yanında 2005-2013 döneminde 25-29 yaş aralığı haricinde tüm yaş gruplarında kırsal kesimin 
işgücüne katılma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda ise 
kırsal nüfusu ile ön plana çıkan illerin 2013 yılı verilerine göre işsizlik oranları yer 
almaktadır.  

Tablo 10: 2013 Yılı İl Bazında İşsizlik Oranları (%) 

İl Ağrı Artvin Bitlis Burdur Erzincan Hakkâri Kars Muş Niğde Sinop Bartın Ardahan Iğdır 

İşsizlik 
Oranı  6,8 7,1 10,6 6,9 6,7 11,7 6,6 10,4 6,1 6,2 6,2 5,8 6,9 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (01.03.2017) 

http://rapory.tuik.gov.tr/28-02-2017-08:51:56-16443071061676356200966098357.xls
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
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2013 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı % 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tablo 
incelendiğinde Bitlis, Hakkâri ve Muş haricinde diğer illerin Türkiye ortalamasının altında 
işsizlik oranına sahip olduğu göze çarpmaktadır. Ancak bu durumun söz konusu illerdeki 
istihdam olanaklarının fazla olmasından ziyade göç eden kesimin çoğunlukla işsizlerden 
oluşmasından ve kırsal nüfusun ağırlıklı olduğu yörelerde ekonomi tarım sektöründe 
yoğunlaştığından gizli işsizlik oranının yüksekliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir 
(Anlar, 2008:1). Zira illerin kişi başına GSYH’daki payları dikkate alındığında tablodaki tüm 
iller Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır ve bu durum işsizlik oranının Türkiye 
ortalamasından düşük olması ile çelişmektedir. 

F. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

Kalkınma kavramı, genel olarak bir ülkenin sadece ekonomik alanda ilerlemesini değil, bunun 
yanında sosyal ve kültürel alanda da gelişme kaydedilmesini,  bireysel refah seviyesinin 
yükselmesini, çevre duyarlılığının artmasını da ifade etmektedir. Bu nedenle sosyo-ekonomik 
gelişme endeksi (SEGE), kişi başına düşen gelirin artırılmasının yanı sıra yapısal ve insani 
gelişmeyi içine alan sosyal değişkenleri de içerdiğinden kalkınmışlık düzeyinin ölçülmesinde 
son derece önemli bir gösterge niteliğindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013b:1). 

2003 ve 2013 yıllarında Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Endeksi’ne göre nüfusunun % 40 ve daha fazlası belde ve köylerde yaşayan 
illerin sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 6: İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

  2001 2011 

 İller Sıralama Endeks Değeri Sıralama Endeks Değeri 
Ağrı 80 -1,2812 79 -1,6366 
Ardahan 74 -1,0732 71 -1,1384 
Artvin 43 -0,2602 44 -0,1046 
Bartın 55 -0,4155 48 -0,1976 
Bitlis 79 -1,1574 76 -1,4003 
Burdur 31 0,1440 26 0,3684 
Erzincan 58 -0,4929 45 -0,1056 
Hakkâri 77 -1,1396 80 -1,6961 
Iğdır 69 -0,8909 69 -1,1184 
Kars 67 -0,8194 68 -1,0923 
Muş 81 -1,4396 81 -1,7329 
Niğde 49 -0,3558 56 -0,3761 
Sinop 57 -0,4852 51 -0,2479 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 2001 ve 2011 SEGE çalışmalarından derlenmiştir. 
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Söz konusu 13 ilden en iyi durumda olanı Burdur 2001 yılında 31.sırada, 2011 yılı değerleri 
ile yapılan ölçümde ise 26. sırada yer almıştır. Diğer tüm iller hem 2001 yılında hem de 2011 
yılında 40. sıranın altında yer bulabilmişlerdir. 2001-2011 döneminde Ağrı, Ardahan,  Bartın, 
Bitlis, Burdur, Erzincan ve Sinop bulunduğu konumu iyileştirirken, Iğdır ve Muş illerinde 
herhangi bir değişim yaşanmamış, Artvin, Hakkâri, Kars ve Niğde ise daha kötü bir duruma 
gelmişlerdir. Bu tablo kırsal ağırlıklı nüfusun yaşadığı illerde SEGE bakımından önemli bir 
pozitif değişim yaşanmadığını göstermektedir. 

G. İllerde Yaşam Endeksi ve Yaşam Memnuniyeti 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk defa 2015 yılı verilerine göre 2016 yılında 
yayımlanan illerde yaşam endeksi, ildeki yaşamı konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, 
eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam 
memnuniyeti olmak üzere 11 kriter üzerinden ölçmekte ve içerdiği 41 gösterge ile temsil 
edilen bu kriterleri tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Yaşam Endeksi 0 ila 1 
arasında değer almakta ve bu değer 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini 
göstermektedir (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561, 19.03.2016). 

Tablo 7: İllerde yaşam endeksi ve yaşam memnuniyeti il sıralamaları, 2015 

 
Genel Yaşam Endeksi Yaşam memnuniyeti 

İl Sıralama Endeks Sıralama Endeks 
Artvin 8 0,6315 32 0,5813 
Sinop 11 0,6270 1 1,0000 
Erzincan 34 0,5723 25 0,6331 
Bartın 38 0,5636 41 0,5160 
Burdur 43 0,5464 58 0,4156 
Niğde 51 0,5298 24 0,6435 
Bitlis 68 0,3952 48 0,4795 
Kars 70 0,3792 62 0,4070 
Iğdır 72 0,3621 44 0,4938 
Ardahan 74 0,3527 39 0,5249 
Hakkâri 76 0,3325 12 0,8016 
Ağrı 79 0,2975 42 0,5076 
Muş 81 0,2765 65 0,3557 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 , (15.03.2017) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde son derece çarpıcı veriler ile karşılaşılmaktadır.  Köy ve 
belde nüfusunun toplam nüfusa oranı % 42 olan Sinop yaşam memnuniyeti sıralamasında ilk 
sırada,  illerde yaşam endeksi sıralamasında ise 11. sırada yer almaktadır. Bunun yanında 
Artvin ili genel yaşam endeksi sıralamasında 8. sırada, yaşam memnuniyeti sıralamasında ise 
32. sırada yer almıştır.  Çok daha ilginç bir durum Hakkâri ilinde görülmektedir; Hakkâri 
illerde yaşam endeksi bakımından 76. sırada yer alırken, yaşam memnuniyeti endeksinde 12. 
sırada yer almaktadır.  Bu veriler kırsal nüfusun yoğun olduğu yerleşim alanlarında insanların 
mutlu bir şekilde yaşayabildiklerini göstermekte ve kırsal özellikleri ile ön plana çıkan 
yörelerde göstergelerin kötü olmasının kader olmadığını ispatlamaktadır. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106
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IV. Sonuç ve Değerlendirme 

Kırsal kalkınma Türkiye’de çözüme kavuşturulması gereken en önemli sorunlar arasında yer 
almaktadır. Gerek kırsalda yoksulluğun çok daha yaygın olması gerekse ekonomik değer 
üretme konusunda kırsalın sahip olduğu potansiyelin harekete geçirilememesi ve eğitim, 
sağlık, spor gibi alanlarda altyapı yatırımlarının eksikliği kırdan kente göçü tetiklediği gibi 
Potansiyel GSMH’ye ulaşılması noktasında da son derece önemli bir engel durumundadır. 
İllerin yaşam endeksi ve yaşam memnuniyet endeksinde de görüldüğü üzere kırın kente 
oranla dezavantajlı durumu bir zorunluluk değil, uygulanan politikalar ve projelerin bir 
neticesidir.  

2000 yılı sonrasında uygulanan kırsal kalkınma politikalarında, özellikle AB’ye tam üyelik 
müzakerelerinin başlamasının da etkisiyle, önemli değişimler meydana gelmiş, yeni kurumsal 
yapılar ortaya çıkmış ve kırsal ile geri kalmış bölgelerin kalkınmasına yönelik birçok program 
uygulanmıştır. Ancak bu araştırma kapsamında incelenen değişkenlerin de gösterdiği gibi, 
kırın kente nazaran dezavantajlı durumu değişmemiş, kayda değer bir ilerleme 
sağlanamamıştır. Gelir dağılımı noktasında kırın kente oranla daha iyi olmasının nedeninin 
gelirden pay almada ilk %20’lik dilimde yer alan kesimin çok büyük bir çoğunluğunun 
kentlerde yaşamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İşsizlik oranının genel itibariyle 
kırsal nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı illerde Türkiye ortalamasından düşük olmasının ise, iş 
imkânlarının fazlalığından ziyade göç eden kesimin çoğunlukla işsizlerden oluşmasından ve 
tarım sektöründe gizli işsizliğin yüksek olmasından ileri geldiği tahmin edilmektedir. Kırdan 
kente göçün azaltılmasında/durdurulmasında uygulanan politikaların hiçbir şekilde etkili 
olmadığı, SEGE bakımından kırsal nüfusun yoğun olduğu illerin alt sıralarda yer almaya 
devam ettiği, yine aynı şekilde illerde yaşam endeksi sıralamasında kırsal nüfusun yoğun 
olduğu illerin genellikle alt sıralarda yer aldığı, kişi başına düşen GSYH’de kırsal nüfusun 
yoğun olduğu illerin Türkiye ortalamasının çok altında yer aldığı araştırmada görülmüştür. Bu 
durum kırsal kalkınma politikalarında mutlaka değişikliğe gidilmesi gerektiğini 
göstermektedir. 

Türkiye, kırsal kalkınma politikalarında yoksulluğun azaltılması, kırsalda beşeri ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi, kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının kapatılması, göçün 
durdurulması ve genel olarak kırsaldaki refah düzeyinin yükseltilmesini odağa almış ve bu 
doğrultuda stratejik planlar, eylem planları gibi referans niteliğinde yol gösterici belgeler 
hazırlamıştır. Ancak tüm bu dokümanların oluşturulma süreci yukarıdan aşağıya (top down) 
yaklaşımı doğrultusunda merkezi idare tarafından yönetilmiş, yerel kurumlar uygulama 
aşamasında sürece dâhil edilmişlerdir. Buna karşılık örneğin Avrupa Birliği üye ülkeleri 
1990’lı yıllardan itibaren aşağıdan yukarıya (bottom up) yaklaşımını esas almaya 
başlamışlardır. Alan bazlı bu yaklaşımda tek merkezden yönetim yerine, yönetim katmanları 
arasında dikey işbirliği ile kamu ve özel sektör arasında yatay işbirliği söz konusu olmakta, 
kalkınmanın yerelden alınan inisiyatif ile gerçekleştirilmesi ve değişen ekonomik sistemden 
azami fayda sağlamak için yerel ekonominin uyumu ön plana çıkmaktadır (Çetin, 2007:157). 
Zira kontrolün tek merkezde toplandığı ve yerel kurumların yeterince kurumsallaşamadığı 
merkeziyetçi yönetimlerde oluşturulan politikalar aracılığıyla kırsalda yaşayan nüfusun 
büyüklüğü ve bu nüfusun günlük ihtiyaçlarının çeşitliliği dikkate alındığında kırsal kalkınma 
sorununa çözüm üretebilmek mümkün gözükmemektedir (Nemes, 2005: 33-46; Gülçubuk, 
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vd., 2015:4-5). Ayrıca Almanya, Avusturya, İtalya gibi üye ülkeler aşağıdan yukarıya 
yaklaşımı doğrultusunda tasarlanmış, kırsalda yaşayan insanların günlük hayatları üzerinde 
önemli düzeyde olumlu etki eden projeler uygulamışlardır (EC, 2006:20-23). Bunun yanında 
tüm dünya üzerinde görülen küreselleşmenin etkisiyle kırsalda tarım haricinde turizm, imalat, 
enerji gibi sektörlerin canlanması kırsal bölgeleri yeni fırsatlar ve tehditler ile 
karşılaştırdığından kırsalın ihtiyaçlarının ve fırsatlarının çeşitliliği ile başa çıkmak için kırsal 
alanlar heterojen bölgeler olarak görülmekte ve bu durum kırsal kalkınma için yeni yatırım 
önceliklerinin tanımlanmasını ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır (OECD, 2006:2). 
Bundan dolayı tasarlanacak bir modelin herkesin ihtiyacını karşılama ihtimali 
bulunmamaktadır.  Her toplum kendi ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek ve fırsatlarını 
ekonomik değere dönüştürecek yol ve yöntemleri geliştirmelidir (Miller, 2014:360). Kırsal 
kalkınma yeni ürün ve hizmetlerin ve bunlara eşlik edecek yeni pazarların oluşturulması ve 
bilgi tabanlı üretim şekilleri geliştirilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle kırsal kalkınma 
tarım ve kırın yeniden kent toplumu ve kültürü ile aynı zeminde buluşmasını 
gerektirmektedir. (Ploeg, vd., 2000:396) Ayrıca kırsal kesimlerde yaşayan nüfusun büyüklüğü 
ve yoksulluğun yaygınlığı dikkate alındığında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak 
için gelişmekte olan ülkelerin çok daha etkin stratejilere ihtiyaç duyduğu ve yeni bir kırsal 
kalkınma paradigması gerektiği görülmektedir (Dahlman, 2015:1). 

Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmak için her ferdini ve her karış toprağını etkin bir şekilde 
sosyo-ekonomik hayatın içerisine çekmek durumundadır. Kırsalın demografik özellikleri, 
coğrafi koşulların çeşitliliği, yörelere özgü koşullar, kırsaldaki sosyolojinin ve kültürlerin 
farklılığı tek merkezden tasarlanan politikaların başarıya ulaşma ihtimalini son derece 
düşürmektedir. Türkiye’de tasarlanan politika ve uygulamaların amaç ve hedeflerinin evrensel 
nitelikte olmasına karşın bölgesel koşulların ve önceliklerin politikalara yansımaması, 
günümüz koşullarında kırsaldaki ihtiyaçların farklılaşması ve çeşitliliği, uygulayıcı 
kuruluşların kurumsal ve beşeri sermaye kapasitesindeki yetersizlik bu amaç ve hedeflere 
ulaşılması önündeki en önemli engellerdir. Bu nedenle Türkiye merkez ile yerelin koordineli 
bir şekilde çalışmasını sağlayan, tasarlanacak plan ve programlarda yerel koşulların 
gözetilmesine ve farklı modellerin eşzamanlı kullanılabilmesine imkan tanıyan bir entegre 
kalkınma sistemi geliştirmek durumundadır. Kalkınma politikalarının oluşturulması sürecinde 
yukarıdan aşağıya (top down) yaklaşımı yerine aşağıdan yukarıya (bottom up) yaklaşımına 
geçilmesi elzemdir. Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları gibi yerelde hizmet sunan 
yeni yapıların beşeri ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, yetkilerinin ve bütçelerinin 
artırılması ve doğrudan kırsal kalkınma konusunda yetkili ve sorumlu kılınmaları bölgesel ve 
kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır. Özellikle kadın ve genç nüfusun ihtiyaçlarına 
yönelik sosyal ve kültürel yatırımların ivedilikle gerçekleştirilmesi yüksek düzeyde önem arz 
etmektedir. Aynı zamanda kırsal nüfusun yoğun olduğu illerin kalkınmada öncelikli yerleşim 
yerleri sayılmaları ve bu illerde faaliyet gösteren mahalli idarelere merkezi bütçeden aktarılan 
payların personel gideri olarak harcanamayacak şekilde artırılması ya da yeni bir yöresel 
kalkınma fonu kurularak proje bazında mahalli idarelere kaynak aktarımının sağlanması 
önemli düzeyde ilerleme ve gelişme kaydedilmesini beraberinde getirecektir.  

 

 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

225 

KAYNAKLAR 

Anlar M. Hüseyin Nail, (2008), Türkiye’de Kırsal Nüfusun Sosyo-Ekonomik Önemi, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmış 
Doktora Tezi, İstanbul. 

Anríquez G.- Stamoulis K., 2007. Rural Development and Poverty Reduction: Is 
Agriculture Still the Key, http://www.fao.org/3/a-ah885e.pdf , (27.11.2016). 

Berber M., (2015), İktisadi Büyüme ve Kalkınma, 5. Baskı, Trabzon: Derya Kitapevi. 

Bıçkı D., (2011), Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü 
Örneği, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol. 
XXX, Sayı/No. 1, 2011, ss. 161-180. 

Breisinger C.- O. Ecker- P. Al-Riffai- R. Robertson-, R. Thiele- M. Wiebelt, (2011), Climate 
Change, Agricultural Production and Food Security: Evidence from Yemen, Kiel 
Working Paper No. 1747, November, Germany. 

Çalışkan S., (2010), Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk, Sosyal Siyaset Konferansları 
Dergisi, Sayı: 59, 2010/2, ss. 90–132. 

Çelik Z., (2005), Planlı Dönemde Türkiye’deki Kırsal Kalkınma Politika ve 
Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, Planlama,2005/2, ss. 61-71. 

Çelik Z., (2006), Türkiye’de Kırsal Planlama Politikalarının Geliştirilmesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İzmir. 

Çetin M., (2007), Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklasımı ve Uluslararası Organizasyonlar, 
Yönetim ve Ekonomi, Cilt:14 Sayı:1, ss.153-170. 

Dahlman, C., 2015; A New Rural Development Paradigm For Developing Countries In 
The 21st Century, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/development-
impact/High-
level%20Event/Carl_Dahlman_New%20rural%20development%20paradigm%20for%
20developing%20countries%20%2021-09-2015%20final.pdf , (18.11.2016). 

DPT, (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx, (10.02.2017). 

DPT, (2006), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx, (10.02.2017). 

European Commission, (2006), The Leader Approach: A Basic Guide, 
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/fact/leader/2006_en.pdf, 
10.04.2017. 

http://www.fao.org/3/a-ah885e.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/development-impact/High-level%20Event/Carl_Dahlman_New%20rural%20development%20paradigm%20for%20developing%20countries%20%2021-09-2015%20final.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/development-impact/High-level%20Event/Carl_Dahlman_New%20rural%20development%20paradigm%20for%20developing%20countries%20%2021-09-2015%20final.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/development-impact/High-level%20Event/Carl_Dahlman_New%20rural%20development%20paradigm%20for%20developing%20countries%20%2021-09-2015%20final.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/development-impact/High-level%20Event/Carl_Dahlman_New%20rural%20development%20paradigm%20for%20developing%20countries%20%2021-09-2015%20final.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/publi/fact/leader/2006_en.pdf


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

226 

Furat M., (2013), Küresel Politika Değişimleri ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma, Gaziantep 
University Journal of Social Sciences, 2013 12(3), ss. 589-610. 

Gülçubuk B.- Yıldırak N.- Kızılaslan N.- Özer D.- Kan M.- Kepoğlu A., (2015), Kırsal 
Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. 
Teknik Kongresi, 12-16 Ocak, Ankara, ss.1-19. 

Gürlük S., (2001), Dünyada Ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve 
Sürdürülebilir Kalkınma, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, 
Sayı: 4 Kış Dönemi Aralık 2001, ss. 1-12. 

Kalkınma Bakanlığı, (2013a). Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20K
alk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf, (12.02.2017). 

Kalkınma Bakanlığı, (2013b), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Sıralaması Araştırması (SEGE-2011), 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/341/2003-05.pdf , 
(12.03.2017). 

Kaynak M., (2011), Kalkınma İktisadı, 4. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi. 

Miller S.R., 2014.  Three Legal Approaches to Rural Economic Development, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446580, (15.11.2016) 

Nemes G., (2005), Integrated Rural Development The Concept and Its Operation, 
Magyar Tudományos Akadémia Discussion Papers, 2005/6, August, Budapest. 

OECD, (2006),  Investment Priorities for Rural Development, 
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Investment-Priorities-for-Rural-
Development.pdf,  (17.11.2016) 

Öztürk Ş., (2008), Kırsal Yoksulluk ve Neo-Liberal Ekonomi Politikaları, Uluslararası 
Sosyal Arastırmalar Dergisi, Volume 1/5 Fall 2008, ss. 605-634. 

Tarım Bakanlığı, (2014a), Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020), 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150221-12-1.pdf, (01.03.2017). 

Tarım Bakanlığı, (2014b), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 
(IPARD) Programı (2014-2020), http://www.ipard.gov.tr/Prog, (10.03.2017). 

TUİK, (2014), İstatistik Göstergeler Statistical Indicators 1923-2013, 
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=160, 
(18.03.2017). 

Van Der Ploeg J. D.- Renting H.- Brunori G.- Knickel K.- Mannion J.-Marsden T.- de Roest 
K.-  Sevilla-Guzmán E., Ventura F.,  (2000), Rural Development: From Practices 

http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/341/2003-05.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446580
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Investment-Priorities-for-Rural-Development.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Investment-Priorities-for-Rural-Development.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150221-12-1.pdf
http://www.ipard.gov.tr/Prog
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=160


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

227 

and Policies towards Theory, Sociologia Ruralis, Vol 40, Number 4, October 2000, 
ss. 391-408.  

Yalçın Güneş E.- Fatma Ö.Kara, 2016, Kırsal Göç ve Tarımsal Üretime Etkileri. Harran 
Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(2), ss. 154-158. 

Yılmaz M., 2012. Türkiye’de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-
2012), Doğu Coğrafya Dergisi - 33, ss.161-188. 

İnternet Kaynakları 

http://www.fao.org/faostat/en/#data, (11.10.2016). 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561, (19.03.2016) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 (18.03.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (21.02.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, (21.02.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083, (21.02.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920, (17.01.2017) 

http://rapory.tuik.gov.tr/28-02-2017-08:51:56-16443071061676356200966098357.xls, 
(28.02.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (28.02.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (01.03.2017) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 , (15.03.2017) 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24920
http://rapory.tuik.gov.tr/28-02-2017-08:51:56-16443071061676356200966098357.xls
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

228 

KENT KĠMLĠĞĠ BAĞLAMINDA AHMET HAMDĠ TANPINAR’IN BEġ ġEHRĠNĠN 
ANALĠZĠ: ERZURUM ÖRNEĞĠ 

 

Rasim AKPINAR* 

 

Öz 
 
Kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayıran, farklılaşan niteliklerin ve kente özgü öğelerin toplamı olarak 
adlandırılabilir. Bu farklılıklar, doğal çevre koşullarından ve tarihsel gelişim süreci içinde kazanılmış olan sosyo-
ekonomik ve kültürel çevre koşullarından kaynaklanabilir. Bir kentin kimliğinin tanımlanması yapılırken o 
kentin doğal çevresi, coğrafyası, geçirmiş olduğu kültürel süreç, gelenek ve görenekler, inanç sistemi, ekonomik 
yapısı, politik, yasal ve yönetsel çerçevesinin tanımlanması gerekmektedir. Bu makale, edebiyat sosyolojisini 
yöntem olarak belirlemiş ve  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kent monografisi olan “Beş Şehir” isimli eserini kent 
sosyolojisi zaviyesinden incelemiştir. Bu makale sadece eserde yer alan Erzurum kentine odaklanmış ve bu 
kentin kent kimliği bileşenleri Tanpınar’ın eserinden çıkartılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Kimliği, Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Erzurum.  

 

Analysıs Of A Fıve Cıty Of Ahmet Hamdi Tanpınar In The Context Of Urban Identıty: Erzurum 
Sample 

Abstract  
 
The identity of an urban  can be called the sum of differentiating qualities and city-specific items that separate a 
city from other cities. These differences may be due to natural environmental conditions and socio-economic and 
cultural environmental conditions gained during the historical development process. When defining the identity 
of a city, it is necessary to define the natural environment, geography, cultural process, traditions and customs, 
belief system, economic structure, political, legal and administrative framework of the city. This article has 
identified literary sociology as a method and examined the work of Ahmed Hamdi Tanpınar's city monograph 
"Five Cities" from the sociology of urban sociology. This article focuses only on the city of Erzurum in which 
the city's urban identity components were extracted from Tanpınar's work. 
Keywords: City, Urban Identity, Ahmet Hamdi Tanpınar, Five City, Erzurum. 

 

 

1. GiriĢ 
Kentler, insanlar arasında yoğun ilişkilerin yaşandığı, sosyal ve kültürel değişimlerin 

hızla gerçekleştiği fiziksel yaşam mekânlarıdır. Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte 
yoğunlaşan insan hareketliliği günümüzde, bu mekânları kendi içinde giderek farklılaşan bir 
kentsel süreç içine sürüklemiştir. Giderek sosyo-ekonomik kentsel çekici etmenlerin etkisiyle, 
her geçen gün daha çok insanın kentlerde yaşadığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu yaşanan 
kentsel süreç bir yönüyle, yeni bir kent ve kent kimliği üretmekte; bir yönüyle de, kentlerin 
kimliklerini değiştirmektedir. Kent kimliği konusunda yapılan araştırmaları tarihi süreç 
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içerisinde değerlendirdiğimizde; 1960 yılında Lynch'in  "The Image of the City" ilk ve öncü 
çalışma olarak karşımıza çıkar. Lynch'e göre; okunaklı bir kent, bölgeleri, sınırları, yolları, 
odakları ve işaret öğeleri kolayca ayırt edilebilen ve bütünlüklü bir doku içinde 
gruplandırılabilen bir alan olacaktır. Bu çalışmada kentsel imgelerin kent kimliğine olan 
etkisini ortaya çıkarmak hedeflenmiş ve bunu yaparken, edebiyat sosyolojisi perspektifinden 
Erzurum özelinde kent kimliği ve bu kimliğin kentsel mekâna yansımaları ele alınmıştır. 
Çalışmada edebiyat sosyolojisini kullanmak tercih edilmiş zira edebiyat sosyolojisi, edebiyat-
toplum denklemini kurarak işe başlamakta ve her iki alanın birbirine etkilerini, katkılarını 
karşılıklı ilişki düzleminde irdelemektedir (Alver, 2012:346). Çalışmada Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın bir şehir monografisi olan “Beş Şehir” eseri incelenmiştir. Çünkü Türk 
Edebiyatında bu türden bir eser bulmak oldukça zordur. Zira, Türk edebiyatında konusu 
kentte geçen romanlar vardır, ancak kent romanı olduğunu söyleyebilmek için az da olsa 
temkinli olmak gerekir (Uğurlu, 2007:4).  

 

2. Kent Kavramı 
Çağımızın egemen yerleşme biçimi olan kent; insanlık tarihi boyunca, insanlar arası 

ilişkilerin fiziksel mekâna yansımasıdır (Es ve Ateş, 2004). Kent geniş bir içeriğe ve farklı 
boyutlara sahip bir kavram olmakla birlikte, mekan ve zaman içinde insan yerleşmelerinin 
belli özelliklerini taşıyan bir durum olarak tanımlanabilir (Tekeli, 2011: 16). İnsanoğlunun 
karşılıklı ilişki zorunluluğu, insanı tarihin ilk dönemlerinden itibaren bir arada yaşamaya 
zorlamış, süreç içinde kentler günümüzün yoğun nüfuslu yerleşim merkezleri olarak ortaya 
çıkmıştır (Arslantaş, 2008: 173). Şöyle belirtmek gerekirse; yerleşme olgusunun temeli 
insanların bir arada yaşamasının mecburiyetinden kaynaklanmaktadır, bu toplumsal karakterin 
neticesi de kentler olmuştur.  Kentbilim Terimleri Sözlüğü’ne göre kent, “sürekli toplumsal 
gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma, dinlenme, 
eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğraşlarda bulunduğu, 
köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan 
yerleşme birimi” olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 1998: 175). Kentler insan doğasının bir 
ürünü olarak, doğal yaşamın bir parçasıdır (Kaya, 2003: 9). Bundan dolayı insanlığın tarihi 
büyük ölçüde kentlerin ve kentsel yaşamın tarihi olarak yazılabilir (Hatt ve Reiss, 2002: 27).  

Kent sosyoloğu Mübeccel Kıray’a göre kentler, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı 
ve daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretimin dağıtımının kontrol 
fonksiyonlarının toplandığı, belirli teknolojik gelişme seviyelerine göre büyüklük, 
heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış yerleşme biçimleridir (Kıray, 1972: 1). Bir 
başka tanıma göre belli bir büyüklüğe ulaşmış; eğitim, sağlık, kültür gibi çeşitli hizmetler 
sunabilen; yönetimsel işlevlerin yer aldığı; gıdasını dışarıdan sağlayan, tarım dışındaki 
alanlarda çalışan kişilerden oluşan; yaşayanlar arasında iletişimin ve işbölümün geliştiği 
yerleşimlere kent denilebilmektedir (Çöl,1998: 38). Bir başka tanımda kent; tarım dışı ve 
tarımsal üretimin denetlendiği, dağıtımın koordine edildiği ekonomisi bunu destekleyecek 
şekilde tarım dışı üretime dayalı bulunan, teknolojik değişmenin beraberinde getirdiği 
teşkilatlanma, uzmanlaşma ve iş bölümünün en yüksek düzeye ulaştığı, geniş fonksiyonların 
gerektirdiği nüfus büyüklüğü ve yoğunluğuna varmış, toplumsal heterojenlik ve entegrasyon 
düzeyi yükselmiş karmaşık ve dinamik bir mekanizmanın sürekli olarak işlediği insan 
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yerleşmesidir(Çezik, 1982:17).  Kentler, kırsal alanları içine alarak büyüyen, oturma, çalışma, 
eğlenme fonksiyonları için kentli bireyin yirmi dört saatinin planlandığı, üretimin ve 
tüketimin gerçekleştiği mekanlardır(Öztürk, 2007: 8).  

Yukarıda verilen kent tanımlarının herbiri kenti tanımlarken sadece tek bir ölçüte 
dayandırmamış; her tanım farklı disiplinlerden kente yaklaşmıştır. Yine de kentlerin ortak 
belirgin hususiyetlerinin olduğunu iddia edebiliriz. Ekonomisinin ağırlıklı olarak tarım dışına 
dayanması, sosyal yapı itibarıyla heterojen olması, işbölümü ve uzmanlaşmanın yaygın 
olması, nüfus büyüklüğü kentlerin ortak belirgin özelliklerinden birkaçıdır. Sonuç olarak  
genel kuşatıcı bir tanımlamayla kent; “sanayi, ticaret, hizmet gibi ekonomik etkinliği, tarımsal 
ürünler de dâhil olmak üzere her türlü ürünün dağıtıldığı, sınırları belirlenmiş bir alanda 
yoğunlaşmış nüfusun sosyal bakımdan tabakalaştığı, mesleksel rollerin artarak farklılaştığı, 
dikey ve yatay hareketliliğin yaygın olduğu, çeşitli sosyal grupları barındıran, sivil toplum 
örgütlerinin etkinliğinin gittikçe arttığı, merkezi ve yerel yönetimi temsil eden yönetsel 
kurumların bulunduğu, yerel, bölgesel ya da uluslar arası ilişki ağlarına sahip heterojen bir 
toplumdur” (Bal, 2003: 23). 

3. Kent Kimliği  
Kevin Lynch’e göre: “kimlik; bir nesnenin diğer nesnelerle arasındaki, fark edilebilir 

kendine özgü olma durumudur. Kimlik diğer varlıklarla eşitlik anlamında değil bireysel veya 
teklik anlamında kullanılır. Kimlik elemanları, kentsel algılama ve kentsel imajın esas 
belirleyicisidir.” Lynch, kimliği bir nesnenin diğer nesnelerden farklı, tek ve eşsiz olması, 
hiçbir şeye eşit olmaması olarak tanımlamaktadır(Lynch, 1981: 45). Deniz ise kimliği, doğada 
varlığını sürdüren herhangi bir canlıyı ya da objeyi, diğer canlı ve objelerden ayıran, öncelikle 
görsel, işitsel ve diğer duyularla algılanan kendine özgü olma durumu, teklik ve özgünlük 
olarak ifade etmektedir(Prohansky’den aktaran: Deniz, 2011: 1052). Kent imgesi bir kentin 
zihnimizde oluşan algısal bütünü olmakla birlikte bireylerin, hareket edebilen veya edemeyen 
her şeyin ortak adıdır ve kent ile kurmuş olduğu anlamsal ilişkidir(Kayaarası, 2011: 23). 
İnsanların sahip olduğu özellikler onların kimliklerini, kişiliklerini oluşturmaktadır. İnsanlar 
gibi kentlerin de kendine ait özelliklerinden doğan kimlikleri ve kişilikleri 
bulunmaktadır(Suher, 1995: 3-12). Kent kimliğinin uzun bir zaman dilimi içinde 
biçimlendiğini söyleyen Wiberg, kentlerin farklı karakterlerini kent kimliği, kent profili ve 
kent imgesi olmak üzere üç kavram aracılığı ile açıklamaktadır. Kentin coğrafi içeriği, 
kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri ve yaşam biçimi niteliklerinin kente biçim 
verdiğini belirten Wiberg'e göre kentin sosyo-ekonomik yapısı da kentin profilini oluşturur 
(Wiberg'den aktaran; Suher, 1995: 3-12). 

Ünügör’e göre  kentsel kimlik bileşenleri aşağıdaki şekildeki gibi sınıflandırılmaktadır 
(Ünügör’den aktaran:Öçal, 2008: 31). 
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ġekil 1: Kentsel Kimlik Bileşenleri  

 
 

 Özetle, kent kimliği, bir kenti diğer kentlerden ayıran, farklılaşan niteliklerin ve 
kente özgü öğelerin toplamı olarak adlandırılabilir. Bu farklılıklar, doğal çevre koşullarından 
ve tarihsel gelişim süreci içinde kazanılmış olan sosyo-ekonomik ve kültürel çevre 
koşullarından kaynaklanmaktadır. Bir kentin kimliğinin tanımlanması yapılırken o kentin çok 
iyi izlenmesi yani; doğal çevresi, coğrafyası, geçirmiş olduğu kültürel süreç, gelenek ve 
görenekler, inanç sistemi, ekonomik yapısı, politik, yasal ve yönetsel çerçevesinin 
tanımlanması gerekmektedir. Bu izlemenin neticesinde ortaya konulacak olan yorum ve bu 
yorumun algılanması kentin kimliğini tanımlamış olacaktır (Demirsoy, 2006: 45). Kent 
kimliğini, kentteki değişimler ve değişkenler olduğu kadar, sabit değişmezler de belirler. 
Kişiler ve yerler arasındaki ilişkiler kültürel, sezgisel ve fiziksel değerlerin karmaşık 
etkileşimlerinin sonucudur. Şehirsel formlar ve kent dokusu bu ilişkilerin yansımasıdırlar 
(Ocakçı ve Southwort;1995: 2). 

Bu tanımlamalardan yola çıkarak bir toplumun sosyo-kültürel yapısını oluşturan 
öğeler arasında kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal tecrübeler, görüşler, inançlar, tutumlar ve 
törelerin yer aldığı söylenebilir. Gerçekte bu öğeler kişinin toplumsal davranışını yönetir ve 
davranışın kalıplaşmasında etkin rol oynar. Bu da tutarlı bir kent kimliğinin oluşmasını 
sağlar(Deniz, 2004: 40). Her kentte farklı algılanan bu oluşumu da kısaca „Kent Kimliği 
(Urban Identity)‟ olarak tanımlamışlardır(Çöl, 1998: 20).  

Kentsel kimlik öğeleri o kent denilince akla ilk gelenler, o kenti o kent yapan, temsil 
eden özelliklerdir. O kent onlarla anılır, anlatılır, onlar pek çok sosyo-kültürel, sosyo-
ekonomik veya fiziksel oluşum veya olguların temsilcileri olarak yerel ve küresel özellikler 
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taşıyabilirler. Kentsel kimlik öğeleri kenti fiziksel ve sosyal yönleri ile diğerlerinden ayırt 
eden özelliklerin tümüdür(Ocakçı, 2012: 226). 

Kent kimliğini oluşturan özelliklerin bir kısmı aşağıdaki gibi sıralamaktadırlar 
(Kancıoğlu, 2005: 52):  

1. Coğrafi Özellikler (Örnek: İstanbul, boğazı; Venedik, kanalları ile kimlik 
kazanmıştır).  

2. İklimsel Özellikler (Örnek: Akdeniz bölgesi ılıman iklimi ile kimlik kazanmıştır).  

3. Anıt Yapılar (Örnek: İstanbul, camileri; Paris, Eiffel Kulesi ve Moskova, Kremlin 
Sarayı ile kimlik kazanmıştır).  

4. Kent Meydanları ve Sokakları (Örnek: Venedik, San Marco Meydanı)  

5. Folklorik ve Sosyokültürel Özellikler (Örnek: Viyana, valsleri; Rio, karnavalı ile 
tanınır). 

4. “BeĢ ġehir”de Erzurum’un Kentsel Kimlik Analizi 
Kentin kimliğini anlamamıza hizmet ve kaynaklık edecek temel eser Kevin Lynch’in 

1960’larda ABD’de üç büyük şehir üzerine kaleme aldığı “Kent İmgesi”dir. Kevin Lynch, 
kentsel mekânı oluşturan bir çeşit tutkal vazifesi gören beş temel bileşenden bahseder. Bu 
bileşenlerin birbirinden yalıtık bir halde bulunmayacağını; tüm bu bileşenlerin aynı zamanda 
birbirleriyle etkileşim ve temas halinde olacağını söyler. Bu beş temel bileşenlerden biri 
“işaret öğeleri”dir. Bunlar çoğunlukla kolay tanımlanabilen fiziksel oluşumlardır; bir  bina, bir 
işaret levhası, bir dükkân veya bir dağ gibi (Lynch, 2016: 52-53). Örneğin Los Angeles kenti 
için Statler ve Biltmore Otellerini en dikkat çeken işaret öğeleri olarak değerlendirir(Lynch, 
2016: 170). Bu işaret öğelerine şunları da ekler: Richfield Binası, Halk Ktitüphanesi, 
Robinsons ve Bullocks Mağazaları, Federal Savings Binası (Lynch, 2016:170). 

Bir kentin oluşmasında sadece fiziki ve doğal çevrenin etkisinin olduğunu söylemek 
gerçekçi olmaz; ancak kent kimliklerinde ilk akla gelen fiziki ve doğal çevrenin etkisiyle 
gerçekleşen öğelerdir. İlk bakışta Erzurum kentinin kent kimliğinin belki de en belirgin  
tarafının fiziki ve doğal çevrenin etkisi ile oluştuğunu söylemek mümkündür. Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesinde Erzurum kentinden bahsedilirken kentin soğunun mübağalalı 
anlatılması belki de bu yüzdendir. 

Kent kimliğini elbette fiziki ve doğal çevre etkilemektedir ancak kent kimliğinin  
ortaya çıkması aynı zamanda toplumsal ilişkilerin belirlediği bir süreçtir. Kişiler toplumsal 
olarak birbirlerini karşılıklı etkileyerek kentin kimliğini oluştururlar. Toplum ve insan 
ilişkileri, bu kimliğin sürekli olarak yeniden tanımlanmasını ya da üretilmesini gerektirir. Her 
dönemde toplumun oluşturduğu bu tanımlamalar, geçmişten öğeler, geçmişteki öğelerin 
yeniden yorumlanmaları ve tamamen yeni öğeleri içerir. İnsanlar kentlerdeki deneylerini 
birbirlerine aktararak, ya da medya aracılığı ile kent efsaneleri yaratmaktadırlar. Paris’te 
Eiffel Kulesi gibi kentin sembolü haline gelen anıtlarda, oradaki yaşam deneyiminden ve 
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yapıyla ilişkilerinden çok bu yapı üzerinde yaratılan söylem, kurulan efsane önem kazanır. Bu 
belki de daha sonra gerçekleşecek, belki de hiç gerçekleşmeyecek bir ilüzyon ya da aldatma 
üzerine de kurulmuş olabilir. Bunlar hem insanların algılamasını, hem de kentlerin gelişimini 
etkiler. (Tekeli, 1991: 82-83). 

Tanpınar’ın Erzurum kent imgesinde Çifte Minare ve Yakutiye işaret öğeleri olarak 
belirir: 

“Şüphesiz Çifte Minare, Sivas'ta ve daha aşağıdaki kardeşleriyle birlikte bir 
şaheserdir. Üslûp, taş yontuculuğu, âbidevî duruş bakımından kendi nev'inin en güzel 
eserlerindendir. Onu Erzurum'un bir ucunda, şehrin bütün yarısına hükmeden ihtişamlı 
kapısıyla, minareleriyle, günün herhangi bir saatinde bir kere görüp de hayran olmamak 
kabil değildir. Onun gibi, Yakutiye'nin aydınlıkta topraktan henüz çıkarılmış bir eski zaman 
süsü gibi pırıl pırıl minaresinin daima muhayyileyi avlayan bir çekiciliği vardır.” 

Kent kimliğinin bileşenlerinden doğal çevreyi; coğrafi konum, topoğrafik durum, 
iklim, bitki örtüsü, fauna, jeolojik ve jeomorfolojik durum ve su öğesi oluşturur. Bu 
faktörlerin farklılığı kentleri de birbirinden farklı kılar. Bu faktörlerin etkisiyle kent, kendine 
ait bir karaktere sahip hale geldiği için bir yandan da özgün bir kimlik kazanmış olur. Mesela, 
kent ormanlarının ve imgesel özellikli bitkilerin kent kimliği üzerinde tahminlerin ötesinde bir 
etkisi vardır (Gül,  Ayter ve Tanrıverdi, 2007:312-318). Tanpınar’ın Erzurum kent imgesinde 
doğal çevre şu şekilde ortaya çıkar: 

“Doğu, cenupdoğu tarafında çıplak dağlar biter bitmez, küçük köyleriyle, ağaçlık su 
başlarıyla, enginliğiyle ova başlıyordu. Daha uzakta, Anadolu'nun şiir, gurbet kaynağı olan. 
halkımızın duyuşundaki o keskin hüznün belki de sırrını veren dağlar vardı.” 

“Erzurum taşı, Ankara taşı gibi çok kullanışlı. Her girdiği yere âbide asilliği veren bir 
mimarî malzemesidir.” 

Toplumsal çevre, insan ve toplum ögelerinden oluşur. Kent kimliği kavramı da insanın 
içinde yaşadığı, havasını soluduğu kenti algılaması, yorumlaması ve tanımlaması ile oluşmaya 
başlar. Buna karşın, kent gibi bütünsel bir yapı söz konusu olduğunda, kent kimliğinin 
oluşabilmesi için bireylerin tek başlarına oluşturdukları algılarından ziyade toplumsal olarak 
oluşturulan bir algıya ihtiyaç vardır. Tarihsel kimlikkentlerin toplumsal olarak oluşturulan 
algısına büyük ölçüde yansır. Tanpınar’ın Erzurum kent kimliğinde tarih ve kültür başat rol 
oynar: 

  “Tarihimizin ikinci dönüm yerinde, Millî Mücadele'nin ilk temeli gene Erzurum'da 
atılır. Her şeye rağmen hür, müstakil yaşamak iradesi ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. 
Atatürk, Erzurum'dan işe başlar. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolu'nun içine doğru 
yürür; oradan başlayarak yurdumuzu, milletimizin tarihi haklan adına yeni baştan 
fethederiz.” 

“Erzurum Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Şehrin macerası 
düşünülürse, bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir şey olur. Malazgirt 
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Zaferi'nin açtığı gedikten yeni vatana giren cetlerimizin ilk fethettikleri büyük merkezî 
şehirlerden biridir.” 

Kültür bir grubun özgün durumudur ve o grubu tanımlar, gruba kimlik verir. Sembolik 
olarak nesillerden nesillere aktarılır. Kültür, bir grubun üyesi olarak bireyin öğrendiği bilgi, 
sanat, gelenek, görenek, yetenek, beceri, alışkanlık, ve diğer özelliklerini içine alan karmaşık 
bir bütündür. Kent kimliği ile etkileşimli olarak ise kültür, insan çevre ilişkilerinin hareket 
noktası olan eylemlere kaynak oluşturmaktadır (Rapoport’tan aktaran: Kır, 2009: 26). 

Tanpınar Beş Şehrinde Erzurum’u anlatırken  kentin kültür boyutuna değinir ve kentin 
Türk Musikisine olan katkısına oldukça önem verir: 

“Erzurum'da öteden beri devam eden bu iki başlı musiki geleneğinin son vârisi şimdi 
erken ölümüne o kadar yandığımız Faruk Kaleli idi. Bu süzme insan o kadar bu musikiyle 
hemhal yaşamıştı ki, halim yüzü, Hüseynî'den henüz kanatlanmış bir nağmeye benzerdi. 
Şimdi, ara sıra radyoda onun repertuarından bir türküye tesadüf ettiğim zaman 1924 yazında 
bu havaları dinlediğim günleri büsbütün başka bir hasretle hatırlıyorum. Yine onun 
söyledikleri arasında Bursalı İsmail Hakkı'nın bir Celvetî nefesi vardı ki, hem güftesi, hem 
bestesi ile unutulmaması lâzım gelen eserler arasındadır. Büyük Harp'ten önceki yıllarda 
Erzurum'da yaşayan Kolağası Ali Rıza Bey de, gelecek şöhretini eğer bu repertuar tamamıyle 
diske ve tele alınmışsa Faruk Kaleli'ye borçlu kalacaktır. Hasankale ılıcasında kubbeyi 
tepesinden atacak kadar gür sesiyle besteler okuyan bu coşkun adamın tekke şiirinin tarihinde 
bir yeri olması lâzımdır. Onun şair Fâizi'nin: Taam U emn ü âsâyiş gibi bir nimetim vardır. 
mısraını ihtiva eden gazelini tahmis ederek yaptığı beste, Ey gönül, içmek dilersen cam-ı Cem 
Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. diye başlayan nefes, unutulmaması gereken 
eserlerdendir. Şimdi o kadar sene üzerinden bütün bu besteleri, mayalan, hoyratları, Zihnî, 
Sümmânî, ağızlarını dinlediğim zaman bakıyorum, musikinin, nağmenin bir topluluğun 
hayatındaki yerini anlıyorum: Bakî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş diyorum.” 

“Son zamanlarında ölen Hacı Hafız Hâmid'in Tatyan bestesi, Erzurumlu Kâmi adında 
bir şairin böyle bir şiirinden birdenbire altın çizgilerin hendesesini fışkırtan acayip bir beste 
Erzurum'un mahallî klasiğine en güzel örnektir. Doğu ve şimaldoğu tesirinin az. çok karıştığı 
birkaç beste bu sıraya konmalıdır. Tatyan'dan daha pürüzsüz, daha temizi şehrin büyük 
hemşehrilerinden biri olan, ondan Marifetname'sinde "belde-i tayyibemiz Erzurum-ı 
rif'atlüzum" diye bahseden İbrahim Hakkı'nın "Su" manzumesinin bestesidir. Su vâdi-i 
hayrette Her seng ile ceng eyler Deryasına vuslatta Aheng-i peleııg eyler Su havza kudüm 
eyler Şevkiyle hücum eyler Geh nağme-i Rum eyler Geh raks-ı Frenk eyler kıt'aları bu 
mutasavvıf âlimin akike veya yıldıztaşına kazılmış o eski mühürleri andıran: Hiç ummadığın 
yerde Nâgâlı açılır perde Derman erişir derde Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler. 
beşliğini aratmayacak kadar kuvvetlidir.” 

"Billur Piyale" bizi, "mahallî klasik" adını verebileceğimiz orta sınıf musikisine 
götürür. Bu sınıf musikisinin daha belli hususîlikler taşıyan eserlerine geçmeden önce, iki 
türküden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri "Billur Piyale" gibi oyun havası olan "Sarı 
Gelin"dir. "Erzurum çarşı pazar" diye başlayan bu türkünün canlandırma kudretine da-  ima 
hayran oldum. İkincisi "Yıldız Türküsü" diye tanıdığımız parçadır. Bu türküde insan sesi 
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yıldız parıltılarıyla, onların bu iklimde her şeye sindirdikleri talih sezişiyle, bir nevi hurafeyi 
andıran bir korkuyla dolup boşalır. Sonuna doğru çeşit çeşit renkler her yanınızı esrarlı bir 
şafak ışığıyla sararlar. Bir billur prizmada ömrün rüyasını seyredersiniz. Sözlerinde sert, 
hoyrat Tanrı çehresiyle geçen Kervankıran'a rağmen bu türküde hiçbir büyüklük kaygısı 
yoktur. Daha ziyade, penceresinden ayı ilk defa gören bir çocuğun mırıldandığı o garip şeyler 
gibi, yarı duaya, yarı türküye benzer. Fakat belki de bunun için bizi sırrın tâ ortasına atar.” 

“Fakat hepsi birden bize büyülü bir ayna gibi Erzurum'u, gurbeti verirler. Bunlar 
arasında Yayla Türküsü'nü başta sayabiliriz: Yaz gelende, çıkaran yayla başına Kurban olam 
toprağına, taşma Zalim felek ağu kattı aşıma, Ağam nerden aşar yolu yaylanın? diye 
başlayan bu acayip kudretli ıstırap, hangi ümitsiz gurbetten doğmuştur? Hangi zindanda 
havasızlıktan boğulduktan sonra, ruh birdenbire bu geniş, bu hür havaya kavuşur; bu çimen, 
taze sağılmış süt, koyun sürüsü, kır çiçeği kokusunu, bu dalga dalga büyük dağlar rüzgârını 
nereden bulmuştur? Sıla hasreti bu kadar geniş bir bayrağı pek az açmıştır. Ses bir kartal 
gibi süzülüp yükseldikçe ruhumuzu da beraberinde sürüklüyor. Yolda sevdiklerini eke eke 
kendini Suşehri'nde veya Sivas'ta bulmuş hangi biçare, sadece hatırlamanın kuvvetiyle bu 
yükseklere erişti?” 

Tanpınar Beş Şehrinde Erzurum’u Türk kültürel tarihinin bir hülasası olarak 
değerlendirir: 

“Bu iki hâdise arasında iki imparatorluk tarihi, bu tarihin acı. tatlı bir yığın tecrübesi 
içinde meydana gelmiş bir cemiyet ruhu, bir millet terbiyesi, bir hayat görüşü, bir zevk, sanat 
anlayışı kısacası, dünkü, bugünkü çehrelerimizle biz varız. Onun içindir ki Erzurum Kalesi'ni 
gezerken gözümün önünde olan şeylerden çok başkalarını görür gibiydim. Sanki vatana 
çatısından bakıyordum.” 

Kültürel tarihimiz içinde somut olmayan kültürel değerlerimize girebilecek kalem ve 
zanaat ustalarını Tanpınar Beş Şehrinde şöyle anlatır: 

“Saltuk künbetlerinin ve medreselerinin kitabeleriyle başlayan ve asırlar boyunca 
devam eden Erzurum'daki yazı ocağını ihmal etmek istemem. Erzurum Halkevi'nin himmetiyle 
küçük bir koleksiyonu artık göz önünde bulunan bu ustaların bir kısmının adını biliyoruz. 
Osmanlı devrinden adı bize kadar gelen en eski hattat Derviş Ali (1080)dir. Yusuf 
Fehmi,Tahtacızade ve damadı Asını Efendi, Topçuoğlu Ahmed Efendi, Nâmık Efendizade, 
Asım Bey daha yakın zamanlarda yetişmişlerdir. Bunların yanı başında Kadı-zade Mehmed 
Şerif ve şakirdi Kâmil Efendi gibi müzehhip ve mücellitler de vardı.” 

“Eski Erzurum'da bu ticaret hayatı ve kervan yolu otu/ iki sanatı beslerdi. Tabaklar, saraçlar, 
semerciler, dikiciler, çarıkçılar, mesçiler, kürkçüler, kevelciler, kunduracılar, kazazlar, 
arabacılar, keçeciler, çadırcılar, culfalar, ipçiler, demirciler, bakırcılar, kılıççılar, bıçakçılar, 
kuyumcular, zarcılar, sandıkçılar, kaşıkçılar, tarakçılar, marancılar. boyacılar, dülgerler, 
yapıcılar, sabuncular, mumcular, takımcılar.” 

Sözlü kültür, toplumun ortak malı hazır kalıpların deneyimleri pekiştirecek şekilde 
biçimlendirilmesiyle oluşur ve metinden yoksun olduğu için toplum belleğinde yüzyıllarca 
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gelişerek varlığını sürdürür, halkın bilincinde yer edinir; sözlü biçimlenen düşünce geliştikçe 
hazır değişlerin kullanımı da daha ince bir ustalık kazanır (Ong 1995: 50-52). Tanpınar, Beş 
Şehrinde sözlü kültür unsurlarına bolca yer ayırır. Erzurum için sözlü kültür unsurlarını şu 
şekilde anlatır: 

“Aynalı Kahve'de (Tebriz Kapısı'nda) Âşık Kerem, Battal Gazi  hikâyeleri okuyan, 
Geyik Destanı söyleyen, saz çalan, tıpkı Kerem'in zamanında olduğu gibi şiir müsabakası 
yapan, birbirine  tarizli cevaplar veren, yetiştikleri memleketin güzelliğini öven, geçtiği 
yolları gurbet duygusunu anlatan şairlerin, halk hikayecilerinin etrafında toplanır, yahut da 
aşağı yukarı on asırlık bir gelenekle sürüp gelen sıra gezmelerinde kendi aralarında 
eğlenirmiş. Musiki zevki de böyle idi. Bütün Erzurumluların bildiği Bar oyunlarında, ciritte, 
düğünlerde bizi Malazgirt'ten Viyana'ya kadar götüren davul zurna, o maşerî bando 
çalınırmış. Halk kahvelerinde âşık sazı, eşrafın gittiği gazinolarda, kıraathanelerde -bittabi 
Tanzimat'tan sonra- takım musikisi varmış. En son takım, Kör Vahan'da santurlu, 
armonyomlu takımı imiş. Bunlardan başka, bir de Kur'an okuyan büyük hafızlar vardı. Bunlar 
Lala Paşa'nın hatibi Kitapçı-zade Hafız Hâmid Efendi, Ebulhindili Hamdi Bey ile 
Gözübüyükzade idi.” 

Tanpınar Erzurum’un zengin sözlü kültür geleneğini uzun süren kapalı kış gecelerinin 
beslediğini söyler ve bu sözlü kültür geleneği her Erzurumlunun biraz nüktedan olması 
sonucunu doğurduğunu da  ekler: 

“Belki de bu kapalı kış aylarının beslediği sohbet yüzünden hemen her Erzurumlu biraz 
nükteci, biraz hicivcidir. Fakat, her şeyde olduğu gibi, her nesilden birkaç kişi bu umumî 
mazhariyetin üstüne çıkar. Bunlar konuşma sanatının şöhret kurmuş ustalarıdır.” 

5. Sonuç 
Edebiyat sosyolojisi, sosyoloji dalları arasında bir sanat dalı ile ilgili olmasından ötürü 

farklı bir yere konumlanmaktadır. Sanat ile sosyoloji, sanat ile bilim arasındaki ilişkide 
kendine yer bulmaktadır. İster istemez sanat ile bilim arasındaki gerilimli ilişkiyi de 
içermektedir. Ancak edebiyat sosyolojisinin edebiyatı toplumsal bir vaka olarak tanımlaması 
önemlidir. Edebiyat ve sanat, bütün toplumsal olgular gibi toplumsal ilişkilerde yapılanan, 
özelliklerini kazanan ve bir şekilde toplumsal olanla sıkı bağlar kuran alanlardır. Dolayısıyla 
edebiyat, sosyolojik tasavvurun ve sosyolojik araştırmanın önemli bir kulvarıdır. Edebiyat 
sosyolojisi bu gerçeği literatür ve araştırma bağlamında öne çıkarmaktadır(Alver, 2015: 344). 
Bir iktisatçı olan Sabri F. Ülgener edebi metinlerin önemini vurgulamıştır. “İktisadi 
Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası” adlı eserini neredeyse edebi metin (şiir) 
çerçevesinde kaleme almıştır. Bir devrin zihniyetini, hayat tarzını, üretimlerini 
değerlendirmede sanat ve edebiyatın önemine değinmiştir. Ona göre sanat ve özellikle 
edebiyat, zihniyet araştırmalarında yeri ve önemi uzun söze hacet bırakmayacak kadar ortada, 
gözler önündedir (Alver, 2015: 351). 

Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı bir şehir monografisidir. Bu çalışma 
edebiyat ile kent sosyolojisi disiplinlerinden faydalanmayı araç edinmiş; kent sosyolojisinin 
önemli konularından biri olan kent kimliğini Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir isimli” 
eseri özelinde incelemiştir. Sonuç itibarıyla, sosyo-kültürel yapının kentin kimlik ögesi 
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olmasını sağlayan verileri; kentin tarihsel yapısı, demografik yapısı, kültürel yapısı ve 
kurumsal yapısıdır. Bunların her biri münhasır bir kimlik öğesi olarak kent kimliği kavramını 
etkilemektedir. Bu çalışmada, Tanpınar'ın bir şehir monografisi olan “Beş Şehir” eserinden 
Erzurum ele alınmış, bu kentin kimlik analizi yapılarak sonuçları aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.  

Tablo 1: Erzurum Kent Kimlik Bileşenleri 

Çifte Minare Yapay çevre özellikleri- sosyo-kültürel kimlik 

Yakutiye Yapay çevre özellikleri- sosyo-kültürel kimlik 

Lala Paşa Camii Yapay çevre özellikleri- sosyo-kültürel kimlik 

Çevresindeki dağları, engin ovaları Doğal çevre özellikleri 

Mimaride tercih edilen  taşı Doğal çevre özellikleri 

Erzurum Kongresi Sosyo-kültürel kimlik 

Faruk Kaleli Sosyo-kültürel kimlik 

Mahalli klasik musikisi Sosyo-kültürel kimlik 

İbrahim Hakkı ve Marifetname Sosyo-kültürel kimlik 

Billur Piyale,  Sarı Gelin, Yayla 
Türküsü 

Sosyo-kültürel kimlik 

Saltuk kümbetleri ve medreseleri Yapay çevre özellikleri-sosyo-kültürel kimlik 

Derviş Ali gibi ünlü hattatlık geleneği Sosyo-kültürel kimlik 

Bar oyunları, cirit Sosyo-kültürel kimlik 

Nüktedan, hicivci sohbet ustaları Sosyo-kültürel kimlik 
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Sonuç olarak esasında insan,  yaşamının her anında  imgelerle dolu bir dünyada nefes 
almaktadır ve bütün yaşamı bu türden imge okumalarının üzerine kurulu bir varlıktır. Bu 
çalışmada Erzurum, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir eserindeki imgeler üzerinden analiz 
edilmeye çalışılmıştır. Araç olarak ise Kevin Lynch’in yöntemi kullanılmıştır.  Buna göre, bir 
kentin kimliğini oluşturan faktörler çok yönlüdür. Fiziksel, sosyal, işlevsel vb. pek çok öğe 
kent bütününü şekillendirmekte ve kent belleğinde yerini almaktadır. Yukarıda tabloda 
görüldüğü üzere Erzurum’un kent kimliği bileşenleri içinde “sosyo-kültürel kimlik” 
öğelerinin ağırlıklı yapısı dikkat çekmektedir. Bu manada Erzurum kent belleğinin devam 
edebilmesi adına merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin bu sosyo-kültürel kimliğin 
sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak üzere politikalar geliştirmesi 
gerekmektedir. Yine tablodan çıkan bir diğer sonuç ise “yapay çevre özellikleri”nin Erzurum 
kent kimliğinde önemli bir paya sahip olduğudur. Bu hususla ilgili olarak hassaten yerel 
yönetimlere imar çalışmalarını yaparken kentin bu öğesini tahrip edecek eylemlerden 
kaçınması sorumluluğu düşmektedir. Ezcümle, kent kimliğinin belirleyenlerinin çok yönlü 
oluşu, kent kimliğine ilişkin sorunlara da çok yönlü bir anlayışla çözüm getirilmesini gerekli 
kılmaktadır.  
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KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 
PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI 

 
Kadir KARAGÖZ 

Öz 

Gelişmekte olan diğer birçok ülke ekonomisi gibi, üyesi olduğu Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 
merkezi planlamacı ekonomik yapıdan piyasa ekonomisine geçiş yapmak zorunda kalan Kırgızistan ekonomisi 
için de turizm büyük bir önem taşımaktadır. Karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde, bölgesindeki ülkelere göre 
daha avantajlı durumda olan Kırgızistan’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması daha gerçekçi 
ve etkin politikaların belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Barındırdığı potansiyele ve ülke 
ekonomisi açısından taşıdığı öneme rağmen, bugüne kadar Kırgızistan’da turizm sektörünü ele alan ekonometrik 
bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma bu yönde bir adım atmayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede, Kırgızistan’a gelen turist sayısını etkileyen talep yanlı faktörler panel çekim modeli yaklaşımıyla 
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, turist gönderen ülkelerin ekonomik büyüklükleri ve uzaklık gibi faktörlerin 
Kırgızistan’a yönelik turist akımı üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Turist Akımı, Turizm Talebi, Çekim Modeli, Panel Veri, Kırgızistan. 

 

INFLUENCING FACTORS OF TOURISM FLOWS TO KYRGYZSTAN: 
FINDINGS OF PANEL GRAVITY MODEL 

Abstract 

Like many other developing countries, tourism is also of immense importance for Kyrgyzstan’s economy, which 
forced to switch to market economy from central, planning economic system after the collapse of Soviets Union. 
Unveiling the tourism potential of Kyrgyzstan, which has more advantageous condition than other countries in 
the region within the comparative advantages framework, is important for determining the more realistic and 
effective policies. Despite the potential that it contains and the importance for the country’s economy, no 
econometric work has been done by now to deal with the tourism industry in Kyrgyzstan. This study aims to take 
a step on this way. 

In this regard, the demand side factors those affect the tourist inflows towards Kyrgyzstan have been investigated 
by panel gravity model approach. The findings obtained reveal that factors like the economic size if tourist 
sending countries and distance are effective on the tourist inflow in Kyrgyzstan. 

Keywords: Tourist Inflows, Tourism Demand, Gravity Model, Panel Data, Kyrgyzstan.   

 

1. GİRİŞ 
Turizm sektörü, küresel yaşam standartları ve ulaşım-haberleşme sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak 20. yüzyılın ortalarından bu yana dünya genelinde istikrarlı bir şekilde giderek 
büyümektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayınlanan 
Dünya Turizm Barometresi’ne göre küresel turizm akımları 2015 yılında bir önceki yıla göre 
% 4,4 artarak 1,18 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Uluslararası turizmden elde edilen gelirler 
ise aynı dönemde 1 trilyon ABD Dolarını aşmıştır. WTO, 2010 – 2030 döneminde küresel 
turizm akımlarının yıllık % 3,3 artışla 2030’da 1,8 milyara ulaşacağını tahmin etmektedir 
(UNWTO, 2015). 

Talep yanlı etkenlerin yanı sıra birçok arz yanlı faktör de bu gelişmeye katkıda 
bulunmaktadır. İstihdam yaratma kapasitesi, ekonomik büyümeye katkısı, önemli bir döviz ve 
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gelir kaynağı olması nedeniyle turizm sektörü hükümetler tarafından yaygın bir şekilde bir 
kalkınma aracı olarak görülmektedir. Güçlü ileri ve geri bağlantıları sayesinde diğer pek çok 
sektörde de üretim, istihdam ve gelir artışı sağlama imkânına sahip olması, ekonomi 
yönetimleri nazarında sektörün önemini daha da artırmaktadır. 

Diğer taraftan, düşük sermaye birikimi ve yetersiz üretim bilgisi (know-how) nedeniyle 
sanayi ve tarım sektörlerinde rekabet gücü kazanamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler açısından, nispeten düşük kuruluş sermayesi ve faaliyet bilgisi gerektirmesinden 
dolayı turizm sektörü ekonomik büyüme ve kalkınma yolunda bu ülkeler için daha fazla 
fırsatlar sunmaktadır. Turizm varlıklarının genelde ülkeye özgü olmasının doğurduğu 
karşılaştırmalı üstünlük de bir ülkenin turizm sektöründe rekabet gücünü daha kolay elde 
etmesine imkân vermektedir. Böylece, tarım ve sanayi alanında, yeterli sermaye ve alt yapı 
imkanına sahip olamayan ancak zengin turistik arz imkanlarına sahip bölgelerin, planlı ve 
etkin bir turizm politikası sonucunda dengeli bir şekilde kalkınmaları sağlanabilmektedir. Bu 
bakımdan turizm sektörü, küresel ve ulusal ölçekte, bölgesel dengesizliklerin giderilmesine de 
önemli katkı sağlamaktadır. 

Uzun yıllar boyunca Sovyetler Birliği’nin bir üyesi olarak, çok katı bir sanayileşmeye dayalı 
büyüme stratejisinin hakim olduğu bir sistemin parçası olan diğer Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri gibi Kırgızistan da Sovyet Bloku’nun 1991 yılında dağılmasının ardından 
bağımsızlığını kazanmakla birlikte birçok ekonomik ve sosyal sorunla yüz yüze gelmiştir. 
Onlarca yıl süren komünist rejimin ardından ülke açısından yepyeni ve dolayısıyla yabancı bir 
sistem olan piyasa ekonomisine geçiş sancılı ve çalkantılı olmuştur. Merkezi planlı ekonomik 
yapının göreli rahatlığına alışmış yönetim yapısı ve girişimcilik yetenekleri körelmiş 
toplumun bu yeni sistemde kalkınma ve büyümeyi sağlamak bir tarafa, uzunca bir süre 
mevcut refahı dahi korumakta zorlandığı söylenebilir. Nüfusunun % 60’ı kırsal bölgelerde 
yaşayan Kırgızistan kalkınma sürecinin henüz başında bulunmaktadır. Bu noktada, sektörel 
olarak üstünlük ve zayıflıkların araştırılması ve uygun kalkınma politikalarının belirlenerek 
hayata geçirilmesi, sürecin hızlandırılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda akla 
gelen ilk sektör turizm olmaktadır. 

Kırgızistan’ın sahip olduğu yüksek turizm potansiyeline rağmen turizm sektörüyle ilişkili 
olarak bugüne kadar, birkaç saha araştırması dışında, ampirik bir analiz gerçekleştirilmemiştir 
denebilir. Bu çalışmada Kırgızistan’a yönelik uluslararası turizm akımının belirleyicileri panel 
çekim modeli esas alınarak araştırılmıştır. Çalışmanın plânı şöyledir; Giriş’i izleyen ikinci 
bölümde Kırgızistan’ın siyasî ve coğrafî yapısı hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Üçüncü 
bölümde Kırgızistan’ın turizm varlığı özetlenmektedir. Dördüncü bölüm, Kırgızistan turizmi 
üzerine yapılmış az sayıda araştırmanın incelenmesine ayırılmıştır. Kırgızistan’a yönelik 
turizm akımının çekim modeliyle analiz edildiği beşinci bölümün ardından çalışma Sonuç 
bölümüyle tamamlanmaktadır. 

 

2. KIRGIZİSTAN ÜLKE PROFİLİ 
Kırgızistan, 198.500 km² yüz ölçümü ile Çin’i Ortadoğu ve Avrupa’ya bağlayan tarihî İpek 
Yolu üzerinde yer alan bir Orta Asya ülkesidir. Kuzeyinde Kazakistan (sınır uzunluğu – 1.051 
km), güneydoğu ve doğusunda Çin (sınır uzunluğu – 858 km), batısında Özbekistan (sınır 
uzunluğu – 1.099 km) ve güneybatısında Tacikistan (sınır uzunluğu – 870 km) bulunan 
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Kırgızistan’ın sınırlarının toplam uzunluğu 3.878 kilometredir. Başkenti Bişkek olan 
Kırgızistan’ın yönetim biçimi Parlamenter Cumhuriyet, resmi dili ise Kırgızca ve Rusçadır. 
Kırgızistan İstatistik Kurumu verilerine göre 2015 sonu itibariyle ülke nüfusu 5,9 milyondur. 
Nüfusun 2/3’ünü Kırgızlar, 1/3’ünü ise çoğunluğu Özbekler ve Ruslar olmak üzere etnik 
azınlıklar oluşturmaktadır (Kulnazarova, 2010). 

Tanrı ve Altay sıradağları Kırgızistan’ın coğrafi konumunu belirlemektedir. Topografik 
açıdan Kırgızistan, ülke topraklarının % 95’ini kaplayan oldukça dağlık bir yapıya sahiptir. 
Ülke topraklarının çoğu 1.500 metreden yüksek rakıma sahiptir, ortalama yükselti ise 2.750 
metre civarındadır. Kuzey ve batı bölgelerinde az sayıda dağlarla çevrili düzlükler 
bulunmaktadır. Bu dağlık yapı, en büyüğü ve derini Issık Göl olan 3.000 civarında gölü 
besleyen 1.582 akarsu ve ırmağı barındırmaktadır. Ayrıca Kırgızistan, dünyanın en büyük 
buzulları arasında yer alan Inylchek, Kainda, Semenov ve Mushketov gibi buzullara da ev 
sahipliği yapmaktadır (Akçalı, 2014).  

Tablo 1. Kırgızistan Makro Ekonomik Göstergeleri (2010 – 2014) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Nüfus (Bin Kişi) 5 477,9   5 514,6   5 607,2   5 719,6   5 835,5   

GSYH (Cari, milyon USD)  4 794,7   6 197,7   6 605,1   7 335,0   7 468,1   

İstihdam (Bin Kişi) 2 243,7   2 277,7   2 286,4   2 263,0   2 302,7   

İşsiz (Bin Kişi) 212,3   212,4   210,4   205,7   201,5   

Yurtiçi Yatırımlar (Cari, milyon USD)  652,0   726,0   1 076,8   1 218,7   1 586,5   

D. Yabancı Yatırımlar (Cari, milyon USD)  666,1 849,2 590,7 964,5 727,1 

Dış Ticaret Hacmi (Cari, milyon USD)  6 387,6 8 440,1 9 225,7 9 830,9 9 344,5 

İthalat (Cari, milyon USD)  3 915,9 5 059,9 6 292,8 6 731,8 6 547,8 

İthalat / GSYH 81,7 81,6 95,3 91,8 87,7 

İhracat (Cari, milyon USD)  2 471,7 3 380,2 2 932,9 3 099,1 2 796,7 

İhracat / GSYH 51,6 54,5 44,4 42,3 37,4 

Turist Sayısı (Bin Kişi) 855   2 278   2 406   3 076   2 849   

Turizm Gelirleri (Cari, milyon USD)  212 405 486 585 468 

Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı (%) 9,6 12,6 13,9 15,3 14,3 

Turizm Sektöründe Çalışan Sayısı 7 338   7 757   7 829   7 740   8 553   
Kaynak: Dünya Bankası – WDI elektronik veri tabanı ve Kırgızistan Devlet İstatistik Komitesi verilerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır.   

Bu yüksek dağlar arasında, en önemlisi Fergana Vadisi olan, Chu, Kemin ve Talas gibi büyük 
vadiler bulunmaktadır. Dağlardan gelen akarsuların suladığı bu vadilerde yoğun olarak tarım 
ve hayvancılıkla uğraşılmaktadır. Fergana Vadisi’nde pamuk üretimi, Chu, Kemin ve Talas 
vadilerinde ise hayvancılık başlıca üretim dalıdır. Bunlara ek olarak tütün, tahıl, meyve ve 
sebze üretimi de giderek artmaktadır (Saray, 2004). 
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Kırgızistan’da elektrikli aletler, tekstil, ayakkabıcılık, konserve yiyecek, yünlü ve ipekli 
dokuma gibi hafif sanayi dallarında faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak Bişkek, Oş ve 
Tokmok kentleri çevresinde konumlanmış az sayıda firma mevcuttur. Ülke altın, uranyum, 
antimon, çinko, kömür, tungsten, az miktarda petrol ve doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarına 
sahiptir. Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile karşılaştırıldığında Tacikistan ve 
Kırgızistan bölgenin en az gelişmiş ülkeleridir ve dış yardıma daha fazla ihtiyaç 
duymaktadırlar. Sovyetler döneminde ülkeye metal işleme, madencilik ve enerji alanlarında 
bazı yatırımlar yapılmış, hızlı akan ırmakların sunduğu hidroelektrik enerjisi potansiyelini 
değerlendirmek üzere barajlar inşa edilmiştir (Akçalı, 2014).  

 

3. KIRGIZİSTAN’DA TURİZM SEKTÖRÜNÜN MEVCUT YAPISI 
Kırgızların çoğu geleneksel değerlerini koruyarak kırsal alanlarda (hatta göçebe olarak) 
yaşamayı sürdürmektedir. Sert bir şekilde dayatılan sosyal reformlara rağmen Sovyetler 
döneminde bile bu yapılarını korumuşlardır. Akraba ve kabile bağlarının çok güçlü olması, 
göçebe kültürünün canlı bir şekilde yaşatılması, geleneksel değerlere bağlılık ve farklı etnik 
dokuların (Kırgız, Kazak, Rus, Özbek, Türkmen vs.) bir arada yaşaması kültür turizmi 
açısından eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 

Kırgızistan jeopolitik yapısından dolayı, Orta Asya ülkeleri arasında turizm potansiyeli en 
yüksek ülkelerdendir. Büyük bir krater gölü olan Issık Göl (Sıcak Göl) ve çevresi bölgede 
turistlerin tercih ettiği destinasyonların başında gelmektedir. Sovyetler Birliği döneminde en 
önemli turizm merkezlerinden biri olan bu bölge günümüzde de Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) ülkeleri açısından önde gelen bir turizm merkezi olarak önemini 
korumaktadır. Turizmin canlandırılması ve kaynakların ekonomiye kazandırılması 
maksadıyla  2001 yılı Kırgızistan Devleti tarafından turizm yılı ilan edilmiştir. Ayrıca, 2002 
yılının Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası dağ yılı olarak belirlenmiş olması, Tanrı 
dağlarının da sıralandığı, dünyadaki en dağlık ve rakımı yüksek ülkelerden biri olan 
Kırgızistan’a yönelik turizm talebini artırmıştır. Kırgızistan dağlarında Uluslararası Dağcılık 
Platformu tarafından tescil edilmiş ve dağcılar tarafından rağbet gören 8 bölge bulunmaktadır. 
Bunların beş tanesi Tanrı dağlarında, üçü ise Pamir Dağları’ndadır.  

Kırgızistan 2005 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yer 
alan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin de içinde bulunduğu 
İpek Yolu Bölgesel İşbirliği Projesi’ne katılmıştır. Projenin amacı, bölgenin ekonomik 
kalkınmasıyla birlikte İpek Yolu ve bölgesel sürdürülebilir turizmin gelişiminin sağlanması ve 
potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır (UNWTO, 2005). Bunun yanı sıra Kırgız hükümeti de 
2003 ve 2008 yıllarında kırsal turizmi ve kış turizmini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla 
projeler başlatmış, böylelikle ülkenin turizm altyapısı ve turizmin ekonomiye katkısı 
konusunda kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır (Akçalı, 2014). 

Bölge ülkelerine göre turizm sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan Kırgızistan’da 
dağcılık, avcılık, kültür ve sağlık turizmi başlıca turistik faaliyetler arasında yer almaktadır. 
Bugüne kadar mevcut turizm potansiyelini açığa çıkaramamış olsa da, doğal yapısının 
bozulmamış olması, kendine özgü kültürel özelliklerinin hâlâ muhafaza edilmesi, son yıllarda 
oldukça popüler olan kırsal turizme müsait olması ülkeyi turizm açısından uluslararası alanda 
ön plâna çıkarmaktadır.  
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Tablo 2. Kırgızistan Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurum Sayıları (2010 – 2014) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Otel Sayısı 611 684 782 881 966 

Restorant Sayısı 2 909 3 126 3 552 3 958 4 306 

Rekreasyon ve Turizm İşletmeleri 642 670 718 800 843 

Seyahat Acentaları 2 697 2 785 2 926 3 121 3 300 

Sanatoryum ve SPA 86 84 88 89 90 

Doğal Parklar 10 10 19 19 19 

Tiyatro 22 23 22 20 20 

Müze 63 64 65 67 65 

Sirk 1 1 1 1 1 

Kaynak: Kırgızistan Devlet İstatistik Komitesi verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 2014 yılı itibariyle, milli, botanik ve jeoloji parklarının içinde 
olduğu ve koruma altına alınan 19 park mevcuttur. İçinde millî müzenin de olduğu 65 müze 
vardır. Turist sayısının ve turizm yatırımlarının artmasıyla birlikte otel sayısı da artmaktadır. 
Özellikle bölgede büyük talep gören, sağlık turizminin yapıldığı 90 sanatoryum ve SPA 
mevcuttur. Turistik alan olarak, Issık Göl ön planda olsa da özellikle Sarı Çelek, Çatır Göl, 
Son Göl gibi krater ve buzul gölleri de ülkenin önemli turizm varlıklarıdır. Ayrıca, 
birçoğunun debisi yüksek olan binlerce akarsu ve nehre sahip olması rafting meraklılarının 
ilgisini çekmektedir. Son yıllarda giderek ilgi gören turizm türlerinden biri olan trekking için 
de potansiyel yüksektir. Kırgızistan’ın kış sporları arasında mukayeseli olarak üstün olduğu 
faaliyetlerden biri de kayaktır. 

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) son raporu Kırgızistan’da turizm sektörünün 
gelir ve istihdam yaratmadaki başarısızlığını ortaya koymaktadır (bkz. Tablo 3). Buna göre, 
sektörün ekonomi ve istihdama katkısı oldukça yetersiz, diğer dünya ülkeleri arasındaki 
konumu da oldukça aşağılardadır. Turizm alanındaki sermaye yatırımlarının azlığı bu 
durumun hem nedeni hem de sonucu olarak görülebilir. Bununla birlikte gelecek 10 yıl içinde 
sermaye yatırımlarındaki öngörülen artışın da etkisiyle sektörün istihdama değilse de 
ekonomiye katkısının ciddi biçimde artacağı beklenmektedir. 

Tablo 3. Kırgızistan’da Turizm Ve Seyahat Sektörüne İlişkin Büyüklükler Ve Beklenti 
 2014  2015 – 2025 

Gösterge Değer Sıra Pay (%) Sıra  Artış (yıllık, %) Sıra 

GSYH’ye doğrudan katkı (milyar $) 0,1 166 1,3 175  5,0 53 

GSYH’ye toplam katkı (milyar $) 0,3 166 3,5 173  5,2 47 

İstihdama doğrudan katkı (bin kişi) 28,2 131 1,2 176  0,3 170 

İstihdama toplam katkı (bin kişi) 78,8 130 3,3 174  0,6 157 
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Sermaye yatırımı (milyar $) 0,1 154 3,6 123  3,9 107 

Ziyaretçi yoluyla ihracat (milyar $) 0,4 135 11,6 81  4,4 84 

Kaynak: WTTC (2015) 

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 14 farklı kriteri dikkate alarak hazırladığı 2015 yılı 
raporuna göre Kırgızistan seyahat ve turizm alanında rekabet edebilirlik açısından 141 ülke 
arasında 116 sıradadır (WEF, 2015). Tacikistan dışında değerlendirmeye alınan diğer tüm eski 
SSCB üyesi ülkeler Kırgızistan’dan daha iyi rekabet gücüne sahip görünmektedirler (bkz. 
Tablo 4). 

Tablo 4. Bazı Eski SSCB Ülkelerinin Seyahat Ve Turizm Alanında Rekabet Edebilirlik 
Sıralaması 

Sıra Ülke Değer 

1 İspanya 5,31 

2 Fransa 5,24 

3 Almanya 5,22 

38 Estonya 4,22 

53 Letonya 4,01 

59 Litvanya 3,88 

71 Gürcistan 3,68 

84 Azerbaycan 3,48 

85 Kazakistan 3,48 

89 Ermenistan 3,42 

111 Moldova 3,16 

116 Kırgızistan 3,08 

119 Tacikistan 3,03 
Kaynak: WEF (2015) 

Her ne kadar turizm alanında zengin kaynaklara ve gelişme potansiyeline sahip olsa da, 
Kırgızistan turizminin gelişmesini sekteye uğratan bazı engeller de mevcuttur. Turizmin bütün 
yıla yayılamaması, sınırlı piyasa koşulları, kalifiye insan kaynaklarının eksikliği, modern 
konaklama tesislerinin az olması ve siyasî istikrarsızlık gibi unsurlar çözülmesi gereken 
sorunlar arasındadır (Yeşiltaş, 2009). Ayrıca, Sovyet döneminden miras kalan yönetim tarzı 
ve turizmin neredeyse sadece sağlık turizmine indirgenmesi anlayışı da sektörün gelişimini 
sekteye uğratmaktadır (Akçalı, 2014). 

Tablo 5. Turizmin Ekonomiye Nisbî Katkısı (2014 Yılı Ülke Sıralaması, % Pay) 

Turizmin GSYH’ye doğrudan katkısı  
 

Turizmin GSYH’ye toplam katkısı  

63 Türkiye 4,7  60 Bulgaristan 13,1 
82 Bulgaristan 3,7  62 Ermenistan 12,7 
85 Ermenistan 3,6  67 Türkiye 12,0 

 Avrupa 3,4   Dünya 9,8 
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 Dünya 3,1   Avrupa 9,2 
135 İran 2,3  110 Azerbaycan 8,4 
136 Azerbaycan 2,2  122 Ukrayna 7,1 
155 Ukrayna 1,9  137 İran 6,3 
157 Belarus 1,9  141 Belarus 6,0 
166 Romanya 1,6  142 Rusya Fed. 6,0 
172 Rusya Fed. 1,5  157 Romanya 4,8 
175 Kırgızistan 1,3  173 Kırgızistan 3,5 

Turizmin istihdama doğrudan katkısı  
 

Turizmin istihdama toplam katkısı  

 Dünya 3,6  63 Bulgaristan 12,1 
 Avrupa 3,6  70 Ermenistan 11,3 

93 Bulgaristan 3,4   Dünya 9,4 
102 Ermenistan 3,1   Avrupa 9,0 
131 Romanya 2,4  107 Türkiye 8,2 
139 Türkiye 2,2  117 Azerbaycan 7,6 
147 Azerbaycan 2,0  128 Ukrayna 6,4 
154 İran 1,8  146 Belarus 5,6 
156 Belarus 1,7  147 Rusya Fed. 5,6 
162 Ukrayna 1,7  148 Romanya 5,5 
171 Rusya Fed. 1,4  152 İran 5,3 
176 Kırgızistan 1,2  174 Kırgızistan 3,3 

Turizm yatırımlarının toplam sermaye 
yatırımlarına katkısı  Turizmin toplam ihracata katkısı 

46 Türkiye 9,7  38 Ermenistan 30,8 
66 Romanya 7,3  63 Türkiye 16,8 
84 Bulgaristan 6,1  77 Bulgaristan 12,3 

 Avrupa 4,7  81 Kırgızistan 11,6 
 Dünya 4,3  101 Azerbaycan 7,4 

123 Kırgızistan 3,6   Dünya 5,7 
132 Ermenistan 3,5   Avrupa 5,6 
141 İran 3,0  128 Ukrayna 4,6 
150 Rusya Fed. 2,7  143 Rusya Fed. 3,5 
157 Azerbaycan 2,5  154 Belarus 2,7 
167 Ukrayna 2,2  157 Romanya 2,5 
175 Belarus 1,7  172 İran 1,1 

Kaynak: WTTC (2015). 

Turdumambetov (2014), yaptığı hesaplamalar sonucunda Kırgızistan’ın doğal turizm 
potansiyelinin % 12,5’ini, kültürel ve tarihsel turizm potansiyelinin ise ancak % 20’sini 
kullanabildiğini, bu nedenle Kırgızistan’ın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip 
olduğunu öne sürmektedir. 
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4. LİTERATÜR 
Kırgızistan’da turizm sektörünün mevcut yapısı ve gelişme potansiyeline yönelik olarak 
halihazırda çok az sayıda araştırma mevcuttur. Çoğu Türkiyeli araştırmacılar tarafından 
gerçekleştirilmiş olan bu çalışmalar arasında ampirik bir analize dayalı çalışma yok denecek 
kadar azdır. Mevcut araştırmaların vardığı ortak sonuç, Kırgızistan’ın turizm açısından önemli 
bir potansiyele sahip olduğu, ancak çeşitli yapısal nedenlerden dolayı ülkenin sahip olduğu 
turizm potansiyelinin gerektiği gibi değerlendirilemediği yönündedir. 

Kulnazarova ve Tunçsiper (2010) tarafından, Kırgızistan örneğinde, Orta Asya geçiş 
ekonomilerinde turizm sektörünün mevcut durumu ve gelişme olanaklarının araştırıldığı 
çalışmada ülkede turizm alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik bir alan araştırması 
yapılmıştır. Bu çerçevede, 15 seyahat acentesi ve 53 otel işletmesi ile yapılan görüşmeler 
sonucunda mevcut turistik işletmelerin kapasitelerinin ve hizmet kalitesi düzeyinin düşük 
olduğu, fiyatların bu hizmet kalitesine nispetle yüksek kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Kırgızistan’ın turizm potansiyelini araştıran Minbaeva ve Timur (2010), Kırgızistan’ın sahip 
olduğu turizm arz potansiyeli ile turizmin geliştirilebileceği bir ülke olduğu, ülkenin 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörler arasında yer alan turizm sektöründe dağcılık, 
tatil, kültür ve sağlık turizminin başlıca gelecek vaat eden faaliyetler olduğu sonucuna 
varmaktadırlar. Mevcut istatistiksel verilerin incelenmesiyle elde edilen bilgilere göre, turizm 
endüstrisi pazar gayretlerini belirli turizm türlerinde ve hedef pazarlarına odakladığı zaman 
kendi rekabet avantajlarını maksimum seviyede gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğu 
neticesine varılmaktadır. 

Gülcan vd. (2014) inanç ve kültür turizmi açısından, Oş kentinde yer alan Süleyman Dağı’nın 
turistik önemi ve potansiyeli ile ilgili olarak bir SWOT analizi yürütmüşlerdir. Analiz 
sonucunda Süleyman Dağı’nın sunduğu fırsatların zayıf yanlarından, üstünlüklerinin de 
tehditlerden fazla olduğu belirlenmiştir. 

Turizm sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan faktörlerden biri de yatırımcıların sektöre 
yönelik algılarıdır. Bir ülkenin turizm potansiyelini harekete geçirecek olan (hükümetin 
desteğini de arkasına alarak) yerli ve yabancı özel sermayedir. Kantarcı (2007), Kırgızistan’ın 
da aralarında yer aldığı dört Orta Asya ülkesi bağlamında Türkiyeli turizm yatırımcılarının bu 
ülkelerdeki turizm piyasasına yönelik yatırım kararları üzerinde etkili olan algılarını ve 
faktörleri ampirik olarak incelemiştir. Yürütülen faktör analizi sonucunda doğrudan turizm 
alanlarının, turizm desteklerinin, olumlu yatırım koşullarının ve cazip yatırım maliyetlerinin 
yatırımcıların algılarını en fazla etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 
turizm yatırım algısını etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik regresyon analizinde, 
Kırgızistan’da, yatırım maliyetlerinin cazip olması ve işgücü koşullarının pozitif, teşvikler ve 
yatırım destek alanlarının negatif etkide bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır.   

Sancar vd. (2015) tarafından, Orta Asya Türk devletleri ile Türkiye arasındaki turizm 
potansiyelinin incelenmesine yönelik çalışmada turizm alanında faaliyet gösteren firmalarla 
mülakat yapılmıştır. Elde edilen bulgular Kırgızistan’ın da içinde bulunduğu Orta Asya Türk 
devletlerinde genel olarak iş turizmi, dağcılık, kültür turizmi, av turizmi, sağlık turizmi ve 
doğa yürüyüşü gibi turizm türlerinde önemli bir potansiyeli olduğu görüşü hakim olmuştur. 
Ancak birçok sorun ve engelden dolayı turizm sektörünün istenen seviyeye gelemediği 
belirlenmiştir. 
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Bekboeva ve Atyshov (2015), Kırgızistan’da turizmin geliştirilmesi için yapılması gereken 
stratejik planları ele almışlardır. Bu çerçevede turizm işletmelerinin iyileştirilmesi, yapısal 
değişiklikler, kanuni düzenlemeler gibi pek çok konuya değinilmiştir.  

 
5. AMPİRİK ANALİZ: YÖNTEM VE MODEL 
Bu çalışmada Kırgızistan’a yönelik turist akımının belirleyicileri panel çekim modeli yapısı 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Newton’un ortaya attığı Evrensel Çekim Kanunu’ndan 
esinlenerek geliştirilen çekim modeli, önceleri uluslararası göç hareketlerini incelemek için 
kullanılmış (Ravenstein, 1889; Vanderkamp, 1977; Karamera vd., 2000; Gil-Pareja vd., 2006; 
Ramos ve Surinac, 2013), 1960’lı yıllardan itibaren de uluslararası ticaret akımlarına 
uyarlanmış (Tinbergen, 1962; Pöyhönen 1963; McGallum, 1995; Anderson ve van Wincoop, 
2003; Rose, 2000) ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Son yıllarda çekim modelinin 
ticaret akımlarının modellenmesinde giderek artan bir şekilde ilgi görmesinin yanı sıra turizm 
(Malamud, 1973; Kimura ve Lee, 2006; Khadaroo ve Seetanah, 2008; Keum, 2010; Vietze, 
2012; Cuaresma vd., 2013; Morley vd., 2014), yabancı yatırım ve sermaye akımları 
(Bergstrand ve Egger, 2007; Eichengreen ve Tong, 2007; Head ve Ries, 2008) ve hatta 
tercüme kitap yoluyla bilginin yayılması konularına da uygulandığı (Sin, 2012) 
gözlenmektedir. 

İki ülke arasındaki (mal, hizmet, sermaye, turist, göçmen vb.) akım ve etkileşim oldukça 
karmaşıktır ve birbirleriyle ilişki içinde bulunan birçok faktörden etkilendiği söylenebilir. 
Özellikle uluslararası ticaret akımlarından hareketle turist akımını etkileyen faktörleri de 
belirlemek üzere bugüne kadar birçok farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan biri de 
ülkelerin (nüfus ve/veya ekonomik açıdan) büyüklüklerinin turist akımını artırdığı, uzaklığın 
ise azaltıcı etkide bulunduğu şeklindeki temel hipoteze dayanan çekim modeli yaklaşımıdır. 
Turizm talep modeline ilişkin mikro iktisadi açıdan teorik bir yaklaşım Morley (1992, 
1995)’te, turizm akımlarının modellenmesinde çekim modelinin kullanılması konusundaki bir 
tartışma Morley vd. (2014)’te özlü biçimde ele alınmaktadır.  
Tinbergen (1962) ve Pöyhönen (1963), Newton’un Genel Çekim Kanunu’nu ikili ticaret 
ilişkisine uyarlamışlardır. Newton’un çekim kanunu; cisimlerin birbirlerine kütleleri ile doğru, 
aralarındaki uzaklık ile ters orantılı olarak çekim kuvveti uyguladıklarını ifade etmektedir. 
Buradan hareketle iki ülke arasındaki ticaret akımını modellemek için, kütle yerine ülkelerin 
ekonomik veya nüfus büyüklükleri, aralarındaki uzaklık için de coğrafî uzaklık alınarak, mal 
ve hizmet ticaretine ilişkin çekim modeli basitçe aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 

Burada; , i ve j ülkeleri arasındaki ticaret akımının hacmini; δ, orantı sabitini; Gi ve Gj, i ve j 
ülkelerinin (ekonomik) büyüklüğünü (GSYH, kişi başına GSYH veya nüfus); Uij, ülkelerin 
başkentleri veya başlıca ticaret merkezleri arasındaki (genellikle kuş uçuşu) mesafeyi 
göstermektedir. 
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(1) nolu denklemin her iki yanının logaritması alınarak model doğrusallaştırılabilir. Buna göre 
hata terimi eklenmiş haliyle tahmin edilecek ekonometrik denklem aşağıdaki gibidir: 

 

Burada,  (= log δ),  ve  tahmin edilecek olan parametrelerdir.  ise sıfır ortalamalı, sabit 
varyanslı, benzer ve bağımsız dağılımlı hata terimidir ve ikili ticareti etkileyen diğer 
faktörlerin ve rassal şokların etkilerini temsil etmektedir. (2) nolu denkleme göre, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi ülkelerin büyüklüklerinin artan, aralarındaki uzaklığın ise azalan bir 
fonksiyonudur. 

Eksik rekabet ve Hecksher-Ohlin modeline dayalı uluslararası ticaret teorileri gelir ve 
uzaklığın temel değişkenler olarak çekim modelinde yer almasını doğrulamaktadır (Batra, 
2006). Aynı faktörlerin bir tür hizmet ticareti olarak turizm akımları üzerinde de etkili olması 
akla uygundur. Bu temel değişkenlerin yanı sıra, çoğu çalışmada coğrafî koşullar, tarihsel ve 
kültürel bağlar, ekonomik yapıdaki benzerlikler (aynı ticarî birliğin üyesi olmak, aynı 
ekonomik şoklara maruz kalmak, ortak para birliğinin parçası olmak vb.) gibi ülkeye-özgü 
faktörlerin etkilerini hesaba katmak amacıyla bazı ek değişkenlerin de modele dâhil edildiği 
genişletilmiş çekim modeli kullanılmaktadır.  

Yukarıda (2) nolu denklemde verilen ticaret akımına ilişkin çekim modelinin turizm 
akımlarına ve panel veri yapısına uyarlanmış biçimi aşağıdaki (3) nolu denklemdeki gibi ifade 
edilebilir. Buna göre, i ülkesinden gelen turist sayısı, i ülkesinin büyüklüğü ile doğru, iki ülke 
arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Gelir düzeyinin bir göstergesi olarak, ev sahibi ve turist 
gönderen ülkelerin GSYH’sinin büyüklüğü turist akımını artırıcı etkide bulunmaktadır. Bu 
durumda bir ülkenin ekonomik büyüklüğü azaldıkça bu ülkeden gelen turist sayısı da sıfıra 
yaklaşacaktır. 

Uzaklık turist akımı üzerinde pozitif veya negatif yönde etkide bulunabilir. Uzaklık arttıkça 
kültürel ve coğrafî benzerlikler azalacağı için egzotik yerleri ziyaret etme isteği turizm 
talebini artırabilir. İnsanların kendi kültürlerine yakın toplumlara daha fazla ilgi duydukları 
düşünüldüğünde aynı farklılığın turist akımı üzerinde negatif etkide bulunması beklenebilir. 
Diğer taraftan, uzaklıktaki artışa bağlı olarak ulaşım maliyetleri de arttığı için seyahat daha 
pahalı hale geleceğinden uzak ülkelerden turist akımı azalabilir. Turistik seyahat kararlarında 
maliyet önemli bir belirleyici olduğundan insanlar öncelikle ve ağırlıklı olarak tarihsel bağlar 
ve kültürel yakınlık içinde oldukları yakın ülkeleri görmeyi tercih edebilirler. Buna göre, 
uzaklık değişkenine ilişkin katsayının işareti bu etkilerden hangisinin baskın olduğuna bağlı 
olarak değişecektir.  

 

Daha büyük nüfusa sahip ülkelerin mutlak olarak daha fazla turist gönderebileceği 
varsayımıyla, çoğu zaman ilgili ülkelerin nüfusları da modele dâhil edilmektedir. 
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Böylece turist akımı GSYH, nüfus ve iki ülke arasındaki uzaklığın bir fonksiyonu olarak ifade 
edilmiş olmaktadır. (4) nolu denklem, GSYH ve nüfus etkilerini birlikte içerecek şekilde kişi 
başına GSYH değişkeni kullanılarak daha kısa biçimde aşağıdaki gibi de ifade edilebilir: 

 

Çekim denklemi bazı ilave kukla değişkenlerle genişletilmiş haliyle nihai olarak aşağıdaki 
şekilde yazılabilir: 

 

Analizde kullanılan değişkenler şunlardır; 

TURit ; Yıllara göre, i ülkesinden Kırgızistan’a gelen turist sayısı  

Git : Turist gönderen i ülkesinin t yılındaki GSYH değeri 

GKt : Kırgızistan’ın t yılındaki GSYH değeri 

KBGit : Turist gönderen ülkenin yıllara göre kişi başına GSYH değeri 

KBGKt : Kırgızistan’ın yıllara göre kişi başına GSYH değeri 

UiK : Turist gönderen ülkenin (başkentinin) Kırgızistan’a (Bişkek’e) uzaklığı 

Kütle ve uzaklık gibi temel değişkenlerin yanı sıra turist akımı üzerinde etkili olduğu 
düşünülen diğer bazı nitel faktörlerin etkisi bir dizi kukla değişken ile modele dâhil edilmiştir. 
Analizde kullanılan kukla değişkenler aşağıda tanımlanmıştır. 

K1: Eski Sovyetler Birliği’ne üye olan ülkeler için 1, diğer ülkeler için 0 değeri alan 
kukla değişken 

K2: Müslüman ülkeler için 1, diğer ülkeler için 0 değerini alan kukla değişken 

K3: Avrupa ülkeleri için 1, diğer ülkeler için 0 değerini alan kukla değişken 
K4: 2010 yılı ve öncesi için 0, sonrası için 1 değerini alan kukla değişken 

Ülkelere göre Kırgızistan’a gelen turist sayıları Kırgızistan İstatistik Ofisi elektronik veri 
tabanından; GSYH, kişi başına GSYH ve nüfus verileri Dünya Bankası’nın online veri 
tabanından (WDI); uzaklık değerleri ise CEPII’den elde edilmiştir. Turizm verilerindeki 
sıkıntı nedeniyle örneklem dönemi 2008 – 2014 yılları arası olarak belirlenmiştir. Mevcut 
resmi istatistiklerde sadece 27 orijin ülke için turist verisine ulaşılabilmektedir. 

 
6. AMPİRİK BULGULAR ve TARTIŞMA 
Çalışmanın bu bölümünde, Kırgızistan’a yönelik turist akımının belirleyicileri yukarıda 
verilen denklemlere dayalı olarak kurulan farklı modeller bağlamında tahmin edilmiştir. 
Analizde kullanılan panel veri setinin zaman boyutu çok kısa (7 yıl) olduğundan durağanlık 
analizi yapılmamıştır. 
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Panel veri modellerinde kullanılabilecek çeşitli tahmin yöntemleri vardır. Hangi yöntemin 
kullanılacağı konusunda kullanılan veri setinin özellikleri belirleyici olmaktadır. Çekim 
modelinin iki temel değişkeninden biri olan uzaklığın ve kukla değişkenlerle ifade edilen 
özelliklerin birimler itibariyle zaman içinde değişmeyen karakterli olması nedeniyle 
denklemlerin tahmininde rassal etkiler modeli kullanılmıştır. Sabit etkiler modelinde bu tür 
değişkenlerin varlığı halinde tahmin yapılamayacağından, uzaklık değişkeninin ve kukla 
değişkenlerin bulunmadığı bir çekim modelinin tahmin edilmesi araştırmanın amacı açısından 
pek anlamlı olmayacaktır. Örneklemdeki ülkelerin geniş bir kümeden rassal sayılabilecek bir 
yolla gelen birimlerden oluşması ve Hausman  değerleri de rassal etkiler modelinin 
kullanılmasını desteklemektedir. 

Esas itibariyle, panel veri analizinde alternatif tahmin yöntemlerinden elde edilen tahminler 
arasında çok köklü farklılıklar ortaya çıkmamaktadır. Rassal etkiler modeli tahminleri, 
havuzlanmış en küçük kareler ve sabit etkiler modelinden elde edilen tahminlerin arasında yer 
almaktadır (Andres vd., 2013). Dolayısıyla, söz konusu yöntemlerden elde edilen tahminler 
birbirlerine yakınsa hangi yöntemin kullanıldığı çok önemli olmayacaktır. Mundlak (1978), 
modelin doğru kurulması halinde sabit ve rassal etkiler modellerinin denk olduklarını 
belirtmektedir. Çalışmada benimsenen çekim modeli, onlarca yıldır teorik ve ampirik olarak 
birçok çalışma tarafından kullanılmış ve geçerliliği tesbit edilmiş bir yapıya sahip olduğundan 
modelin doğru kurulmuş olduğu söylenebilir.  

Yedi farklı model spesifikasyonuna ilişkin olarak, Tablo 5’te verilen rassal etkiler modeli 
esnek genelleştirilmiş en küçük kareler tahminlerine göre Kırgızistan’a yönelik turist akımı ev 
sahibi ve turist gönderen ülkelerin ekonomik büyüklüğünden (GSYH) olumlu yönde 
etkilenmektedir. Ekonomik gelişmişlik ve refah düzeyinin daha iyi bir göstergesi olduğu için 
GSYH’ye alternatif olarak 3 – 6 spesifikasyonlarında kullanılan kişi başına GSYH değişkeni 
de aynı şekilde turizm akımını pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre partner ülkelerin 
ekonomik hacimleri (kütleleri) büyüdükçe Kırgızistan daha fazla turist çekmektedir. Teorik 
beklentilerle uyumlu olan bu sonuç, Kırgızistan’ın gelişmiş ülkelerde daha fazla tanıtım 
faaliyetlerinde bulunmasının turizm hacmi üzerinde etkili olacağını göstermektedir. Nüfus 
hacmi değişkeni ayrıca dikkate alındığında (Model 2) turist sayısı üzerinde anlamlı bir etkiye 
sahip görünmemektedir. 

Coğrafî uzaklık bütün spesifikasyonlarda turizm akımı üzerinde zayıflatıcı etkide bulunuyor 
görünmektedir. Daha önemlisi ise, bu olumsuz etkinin ekonomik gelişmişliğin pozitif yönlü 
etkisinden daha güçlü olmasıdır. Buna göre, Kırgızistan coğrafî olarak yakın ülkelerden 
uzakta olanlara nazaran daha fazla turist çekmektedir. Bu sonuç, bir yandan kültürel ve 
tarihsel yakınlığın etkisiyle, bir yandan da civar ülkelerde (özellikle Kazakistan ve Rusya’da) 
yaşayan ve o ülkelerin vatandaşlığına sahip Kırgızların akraba ve memleket ziyaretlerinin 
turist akımı olarak kaydedilmesiyle açıklanabilir. 

Çekim modelini genişletici birer unsur olarak dikkate alınan kukla değişkenlerin hiç biri 
Kırgızistan’a yönelik turizm akımı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkide 
bulunmamaktadır. Eski Sovyetler Birliği’nin bir üyesi olarak hem diğer üye ülkelerle kültürel 
yakınlığa sahip olması (komünist rejim mirası), hem de (özellikle 35 yaş üzeri nüfus 
açısından) Rusça’nın yaygın bir ortak dil olması bakımından turistik bağın daha güçlü olması 
beklense de ampirik olarak böyle bir beklentiyi destekleyecek güçte bulguya ulaşılamamıştır. 
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Diğer taraftan, Müslümanlık ortak paydasının da İslam ülkelerinden Kırgızistan’a yönelik 
turizm akımı açısından ayırt edici bir nitelik arz etmediği görülmektedir. Bu durum, 
Kırgızistan’ın İslam kültür ve tarihi açısından önemli bir odak noktası olmamasıyla 
açıklanabilir. Ayrıca, uzun yıllar hüküm süren komünist rejimin Kırgız toplumunun İslam 
ülkeleriyle bağları üzerinde yol açtığı tahribat da bu ilgi zayıflamasına yol açmış olabilir. 

Bir ülkedeki siyasi karışıklıkların doğuracağı toplumsal çalkantının o ülkeye yönelik turizm 
talebi üzerinde olumsuz etkide bulunması beklenir. 2010 yılında Kırgızistan’da meydana 
gelen geniş çaplı halk ayaklanması ve sonraki yıllarda da süren siyasi belirsizliklerin turizm 
akımı üzerindeki etkisini dikkate almak üzere Model 3 üzerine eklenen kukla değişkenin (K4) 
katsayısı anlamsız bulunmuştur. Beklentiye aykırı olan bu bulgu, yukarıda belirtildiği üzere 
Kırgızistan’ın daha ziyade yakın ve komşu ülkelerden, ticari ve akrabalık ilişkilerine dayalı 
bir turist profiline sahip olması tespiti ile uyumludur. Bu profilin, normalde turist akımı 
üzerinde caydırıcı etkide bulunacak olan asayiş sorunu gibi olumsuz etkenlere karşı daha 
dirençli olduğu söylenebilir. 

Tablo 6. Rassal Etkiler Modeli Tahminleri 
Katsayılar Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 

δ 17,6151 
(0,0000) 

9,9188 
(0,1881) 

17,3481 
(0,0000) 

13,8434 
(0,0056) 

15,1657 
(0,0002) 

17,1568 
(0,0067) 

15,7827 
(0,0003) 

α 0,2484 
(0,0004) 

0,2062 
(0,0086)      

β – 1,7956 
(0,0001) 

– 1,8266 
(0,0001) 

– 2,1167 
(0,0000) 

– 1,7326 
(0,0050) 

– 1,8523 
(0,0005) 

– 2,0946 
(0,0071) 

– 1,8566 
(0,0009) 

γ  0,2682 
(0,2439)      

   0,5015 
(0,0001) 

0,5063 
(0,0001) 

0,5259 
(0,0000) 

0,5014 
(0,0001) 

0,3282 
(0,0914) 

ψ1    1,0062 
(0,2676)    

ψ2     – 1,1634 
(0,1508)   

ψ3      0,0462 
(0,9689)  

ψ4       0,0367 
(0,8286) 

 0,099 0,113 0,120 0,126 0,329 0,118 0,120 

Hausman  1,3728 
(0,2413) 

2,0154 
(0,3651) 

0,0136 
(0,9072) 

0,0004 
(0,9836) 

0,3983 
(0,5280) 

0,0146 
(0,9039) 

0,0000 
(1,0000) 

n 189 189 189 189 189 189 189 
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Not: i. Parantez içindeki değerler kesin anlamlılık düzeyidir (p-değeri). ii. İtalik değerler kabul edilebilir 
düzeyde anlamlı olmayan (α > 0,10) katsayıları göstermektedir.  

Avrupa ülkelerini temsilen kullanılan kukla değişken de istatistiksel olarak anlamsız katsayıya 
sahiptir. Bu sonuç, Avrupa ülkelerinin Kırgızistan’a kültürel, tarihsel ve coğrafî açıdan uzak 
olmasıyla açıklanabilir. Kırgızistan’ın bugüne kadarki turizm politikalarıyla Orta Asya 
ülkeleri arasında pozitif ayrışmayı sağlayamamasının da bu sonuç üzerinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. 

Bir hareket noktası oluşturması ve karşılaştırma imkânı vermesi amacıyla havuzlanmış en 
küçük kareler tahminleri de Tablo 6’da verilmiştir. Elde edilen sonuçların rassal etkiler 
modeliyle ulaşılan sonuçlarla büyük benzerlik gösterdiği görülmektedir. Katsayı büyüklükleri 
dışındaki tek fark K1 ve K2 kukla değişkenleriyle temsil edilen eski SSCB üyeliği ve 
Müslümanlık faktörlerinin bu defa anlamlı etkiye (sırasıyla pozitif ve negatif yönde) sahip 
olmalarıdır. Havuzlanmış EKK tahminleri genellikle sapmalı olduklarından bu sonuçlar 
ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Tablo 7. Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahminleri 
Katsayılar Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model7 

δ 16,1674 
0,0000 

15,4566 
(0,0000) 

17,5344 
(0,0000) 

13,8034 
(0,0000) 

13,6699 
(0,0000) 

17,2854 
(0,0000) 

14,5157 
(0,0000) 

α 0,4387 
(0,0000) 

0,4186 
(0,0003)      

β – 2,1265 
(0,0000) 

– 2,1028 
(0,0000) 

– 2,0517 
(0,0000) 

– 1,7433 
(0,0000) 

– 2,1733 
(0,0000) 

– 2,0169 
(0,0000) 

 
– 2,0323 
(0,0000) 

 

γ  0,0289 
(0,8216)      

   0,4581 
(0,0035) 

0,5140 
(0,0009) 

0,7790 
(0,0000) 

0,4551 
(0,0041) 

0,4452 
(0,0064) 

ψ1    1,0082 
(0,0028)    

ψ2     – 1,3916 
(0,0000)   

ψ3      0,0633 
(0,8849)  

ψ4       – 0,0560 
(0,8458) 

 0,3734 0,3736 0,273 0,307 0,337 0,273 0,274 

F 55,4232 
(0,0000) 

36,7773 
(0,0000) 

34,8817 
(0,0000) 

27,3208 
(0,0000) 

31,3095 
(0,0000) 

23,1391 
(0,0000) 

23,23044 
(0,0000) 
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n 189 189 189 189 189 189 189 

Not: i. Parantez içindeki değerler kesin anlamlılık düzeyidir (p-değeri). ii. İtalik değerler kabul edilebilir 
düzeyde anlamlı olmayan (α > 0,10) katsayıları göstermektedir.  

 
7. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Kırgızistan da merkezi plânlı ekonomik yapıdan piyasa 
ekonomisine geçiş yapmıştır. Yeterli altyapı oluşturulmadan çok kısa sürede piyasa 
ekonomisine geçiş yapmak zorunda kalan ve güçlü bir sınaî yapıdan yoksun olan, yüksek 
işsizlik oranı, dış ödemeler dengesizliği, bölgeler arası gelişmişlik farkları, yüksek yolsuzluk 
oranı ve sık sık kendini gösteren siyasî istikrarsızlıkla boğuşan Kırgızistan için (ekonomiye 
katkısı güçlü ve hızlı olan) turizm sektörü büyük bir önem taşımaktadır. Kırgızistan doğal 
yapısı nedeniyle, diğer Orta Asya ülkelerine ve komşu ülkelere göre karşılaştırmalı üstünlük 
olarak, özellikle doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak, Kırgızistan’da 
turizm sektörüyle ilişkili olarak bugüne kadar ekonometrik bir analiz gerçekleştirilmemiştir. 
Konuyla ilgili bu ilk ampirik çalışmada, Kırgızistan’a yönelik uluslararası turizm akımının 
belirleyicileri panel çekim modeli ekseninde araştırılmıştır. 

Panel veri analizi bulgularına göre, Kırgızistan ve Kırgızistan’a gelen turistlerin ülkelerinin 
ekonomik büyüklüğü ve refah düzeyi yükseldikçe turizm akımı güçlenmektedir. Bu sonuç, 
her ne kadar diğer ülkelerin ekonomik performansları Kırgızistan açısından dışsal bir olgu 
olsa da, ekonomik koşulların olumlu seyrettiği ve küresel ekonomik büyümenin yaşandığı 
dönemlerde güçlenen uluslararası turizm akımlarından daha fazla pay almak için gerekli 
tedbirlerin alınması gerektiğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Coğrafî uzaklık ise turist 
sayısı üzerinde azaltıcı etkide bulunmaktadır. Diğer taraftan, ortak tarihsel geçmiş, dil ve din 
bağlarının turist akımını güçlendirici etkilerinin Kırgızistan örneğinde geçerli olmadığı 
görülmüştür. Bir diğer ilginç bulgu ise, 2010 yılında meydana gelen toplumsal karışıklık ve 
sonrasındaki siyasi belirsizliklerin Kırgızistan’a yönelik turizm talebini anlamlı bir şekilde 
etkilemediğidir. 

Analiz sonuçları bir bütün olarak dikkate alındığında Kırgızistan’ın sahip olduğu doğal ve 
kültürel imkânlarla orantılı olarak gerektiği kadar turist akımı çekemediği, halihazırdaki zayıf 
turist akımının ağırlıklı olarak muhtemelen Kırgız asıllı yabancılar ve ticarî amaçlı 
ziyaretçilerden oluşan civar ülkelerde yaşayan halklardan kaynaklandığı söylenebilir. Oysa bu 
kitleye dayalı turizmin genişleme potansiyeli sınırlı olduğu gibi, Kırgızistan’a komşu ülkeler 
genellikle düşük gelir düzeyine sahip olduklarından turizm gelirlerinin artırılması da fazla 
mümkün değildir. Bu durumda yapılması gereken şey, bir taraftan özellikle gelişmiş ve kişi 
başına gelirin yüksek olduğu ülkelerde Kırgızistan’ın daha iyi ve yoğun bir şekilde tanıtılması 
çalışmalarına ağırlık vermek, bir taraftan da turizm talebi üzerinde etkili olan her türlü altyapı, 
asayiş, kurumsal kalite gibi yapısal konularda iyileşme sağlamaktır. 
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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BULUT BİLİŞİM FARKIYLA 
E-TİCARET 

 
Ayşegül KAYA* 

 

Öz 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin günümüz rekabet koĢularında ayakta kalabilmesi için dijital ticarete uyum 
sağlamaları gerekmektedir. Temelde sorunun Kobi‟ ler için finansmana eriĢim olması, Kobi‟ lerin rekabet etme 
Ģansını düĢürmektedir. Bu durum Kobi‟ lerin günümüz pazarlarına açılması için e-ticareti zorunlu kılmıĢ ve daha 
sağlam dijital bir platformun gerekliliğini doğurmuĢtur. Küresel pazarlara açılmanın gerekliliği de artık yeterli 
gelmemekte günümüz rekabet Ģartlarında Kobi‟ lerin e-ticarette sürekli daha hızlı olması gerekmektedir. Kobi‟ 
lere bu doğrultuda dayanak sağlayacak biliĢim sistemlerinin özde; Kobi‟ ler için kolay anlaĢılabilir ve finansal 
anlamda Kobi‟leri zorlamaması gerektiği düĢünülmektedir. AraĢtırma bu bağlamda, Bulut BiliĢimin Kobi‟ ler 
için e-ticaretteki gerekliliğini açıklamaya çalıĢmaktadır. Bulut BiliĢim sistemleri bu kapsamda Kobi‟ ler için 
avantajlar sağlamakta ve gün itibariyle önemini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kobiler, Finansalite, Bulut BiliĢim, E-Ticaret, Küresel Rekabet.  

Jel Kodu: D29, F38, 010, F19, F69. 

 

E-TRADE IN SME'S BY CLOUD COMPUTING  

Abstract 

To survive in today's competitive conditions small and medium sized businesses are required to adapt to digital 
commerce. Basically the problem is access to finance for SMEs, reduces the chance for SMEs to compete. This 
situation of the SMEs for the opening of markets in today's e-commerce made compulsory, and has led to the 
necessity of a more robust digital platform. Its not the necessity of opening to global markets is no longer 
adequate in today's competitive environment, SMEs in e-commerce continuously should be faster. The essence 
of information systems in SME that will provide the basis in this direction; easily understandable for SMEs and 
financial, in the sense that it is thought that SMEs should be forced. In this context of research, cloud computing 
for SMEs e-commerce tries to explain the necessity of. In the context of SMEs and provides benefits for cloud 
computing systems increases as the importance of the day. 

Keywords: SMEs, Financials, Cloud Computing, E-Commerce, Global Competition. 

Jel Code: D29, F38, 010, F19, F69. 

 
1. GİRİŞ 
Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler çoğunlukla kısıtlı sermayeyle kurulmaktadır. Bu durum 
giriĢimcilik açısından büyük bir adım olsa da finansal anlamda birçok sorunla yol almalarına 
sebep olmaktadır. Diğer taraftan eğitim seviyesinin de genel olarak düĢük olduğu Kobi‟ler, 
adımlarında çekimser davranabilmektedir. Günümüz pazar rekabeti koĢullarına uyum 
sağlayamayan bu giriĢimcilerin çoğu, bu ve benzer sebeplerden sürekliliğini yitirmektedir. 
Önemli olan bir giriĢimde bulunmaktan çok bu giriĢimde kalıcı olabilmektir. Bunun yolu ise 

                                                           
* ĠĢletme Uzmani/Sınıf Eğitmeni, SS Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi: Adnan Menderes Mah. 
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günümüz koĢullarına uyum sağlamaktan geçmektedir. Kobi‟lerin sürekliliği özellikle dijital 
dünyaya etkin bir Ģekilde katılmasıyla gerçekleĢecektir. Nitekim birçok iĢlem artık online 
olarak yapılmakta, uzun vadeye yaydığımızda bu iĢlemler bizleri öncelikle birçok maliyetten 
kurtarmaktadır. Beraberinde sağladığı zaman, mekân, iĢgücü- vb. olmak üzere, birçok 
kolaylık ve fayda mevcuttur.  Bulut sistemleri bu açılardan sağladığı avantajlarla Kobi‟ ler 
için bir dijital kurtuluĢ gibi algılanmaya baĢlamıĢtır. Kobi‟lere sınır ötesi tüketicilere ulaĢma 
imkânı veren e-ticaret, daha fazla verimlilik yazılımlarına teĢviki, iĢlem gücü, ihtiyaca göre 
hızla Ģekillenmesi gibi daha pek çok faydası bulunan Bulut internet ortamında 
gerçekleĢtirildiğinde  Kobi‟ler için baĢlı baĢına bir havuz oluĢturmaktadır. Özellikle finansal 
ve beraberinde iletiĢim imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı dıĢ ticarette yeteri kadar 
açılamayan Kobi‟ler Bulut Sistemleriyle artık e-ticarette daha hızlı yer almaktadır. Böylelikle 
e-ticaretle küresel pazarlara ulaĢan Kobi‟ler dolayısıyla toplumsal finansmana da katkı 
sağlamaktadır.  

ÇalıĢmada Kobi‟ler için e-ticaretin önemi, Bulut BiliĢimin Sistemleri farkıyla sunulmaya 
çalıĢılmaktadır. Bu amaçla yazındaki araĢtırmalardan yararlanılarak Kobi‟lerin e-ticarete 
neden önem vermesi gerektiği ve bu doğrultuda Bulut BiliĢimin Kobi‟lere sunduğu imkânlar 
araĢtırma verileriyle de desteklenerek sunulmaktadır. Veriler, Kobi‟ler için Bulut BiliĢimin, 
gerekliliğini ortaya koymuĢtur.  

Bu çalıĢmanın literatüre katkısı, Bulut sistemlerinin Kobi‟ler için öneminin bir çok platformda 
dile getirilmesine rağmen yazındaki eksiklidir. Dağınık ve az sayıda olan konuyla ilgili 
çalıĢmalar bir araya getirilerek, bulut sistemlerinin Kobi‟ler için önemi ve dahi gerekliliğine 
yönelik çalıĢmaların arttırılması gerekmektedir. 

 ÇalıĢmanın  sonraki bölümlerinde; yazın taraması yapılarak Kobi‟lerin e-ticaretteki yaĢamsal 
yeri incelendikten sonra, Bulut sistemleri anlatılarak tekrar sahada gerçekleĢtirilen 
araĢtırmalara yer verilmiĢtir. Konuyla ilgili yapılan araĢtırma verilerinden de yararlanılarak 
sonuca ulaĢılmaya çalıĢılmıĢ ve öneriler sunulmuĢtur. Bulut Sistemlerinin henüz ülkemizde 
çok yeni olması nicel olarak araĢtırmaya bir yöntem dâhil edebilmek için çok geniĢ bir zaman 
dilimi ayırmayı gerektirmektedir. Bu durum çalıĢmanın kısıtları arasındadır. 

  
2. KOBİ’LERİN E-TİCARET’E YÖNELİK DURUM İNCELEMESİ 
E-ticaret en büyük etkisini Kobi‟ler üzerinde hissettirmektedir. Sanal ortam büyük ölçekli 
iĢletmelere karĢı Kobi‟lere önemli fırsatlar sağlamaktadır. Eskiden beri büyük 
problemlerinden biri, ürettikleri ürünün satılabilmesi için hedef kitleye ulaĢabilmelerini 
sağlayacak pazarlama kanallarından yoksun olmaları olan küçük iĢletmeler, yeni düzene 
adapte olamazlarsa küresel üretim ve satıĢ yapan firmalara karĢı çaresiz kalacaklardır. Ġnternet 
iĢte tam bu noktada Kobi‟lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunarak tüm dünyada 
milyonlarca kiĢi ve kuruluĢu hedefleyebilmelerini sağlamaktadır. Kobi‟ler internet 
durumsalında, yüksek yatırım ve harcama yapmak zorunda kalmadan birçok pazara girebilme, 
bu pazarlara ürün sunabilme fırsatına kavuĢacaklardır (Kartal, 2002:105). Ġnternet dünyayı 
küçük bir köy kadar kolay ulaĢılabilir hâle getirmiĢtir. Sağladığı fırsatlardan sadece biri olan 
e-ticaret insanoğlunun alıĢageldiği zaman ve mekan tehdidine bağlı iĢleyen geleneksel ticaret 
kavramında paradigma değiĢimine sebep olmuĢtur. Dünya üzerindeki birçok giriĢimci bu 
fırsatı değerlendirmek ve daha iyi rekabet edebilmek için e-ticaret iĢ modellerini uygulamaya 
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baĢlamıĢ, ülkemizdeki e-ticaret uygulamaları da bu trendi yakından takip etmiĢtir (Türen ve 
diğ., 2011: 49-50). E-ticaret esaslarına bakıldığında Türkiye‟de e-ticaret kavramı 1992 yılında 
ortaya çıkmıĢtır. 1992 yılında Merkez Bankası ile bankalar arasında baĢlayan Elektronik Fon 
Transferi ile ilk olarak Türkiye‟de kendini göstermiĢtir (Aydemir, 2004: 21). Günümüzde 
Kobi'lerin en önemli sorunu finansmandır. Bir yandan finansman sorunu yaĢayan bu 
iĢletmelerin, katlanmıĢ oldukları kırtasiyecilik, haberleĢme, pazarlama maliyetleri gibi 
giderler, mevcut finansman sıkıntısını daha da artırmaktadır. Bu noktadan bakıldığında 
Kobi'ler, internet kullanımı ve elektronik ticaret sayesinde iĢlem, haberleĢme ve pazarlama 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak tasarruf sağlayabileceklerdir (Kalaycı, 2008: 148). Bu 
bağlamda Bulut, Öngören ve Engin tarafından gerçekleĢtirilen (2006: 150-160) çalıĢmanın 
amacı, büyük bir sanayi Ģehri olan Ġstanbul ili sınırları içerisindeki Kobi‟ler arasında 
elektronik ticaret kullanım sıklığını ve düzeyini, hangi amaçla yapıldığını, bu tür ticari 
faaliyetlerden beklenen faydaları ve karĢılaĢılan zorlukları ortaya çıkarmaktır. Sonuç olarak 
Ġstanbul ili sınırları içerisindeki küçük ve orta boy iĢletmelerin e-ticarete gösterdiği ilginin 
gereğinden daha az olduğunu söylenebilir. Bir çalıĢma kapsamında Kobi‟lere yönelik 
elektronik ticaret, elektronik belge yönetimi ve elektronik imza uygulamalarının öneminin 
ortaya konulması, bu uygulamalarının hangi düzeyde yapıldığı ve yapılması gerekenlerinin 
neler olduğunun belirlenmesi, uygulamaların alt yapılarının sağlanması aĢamasında 
karĢılaĢılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri 
geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda araĢtırma hipotezi ise; 
“Kobi‟lerin elektronik ortamda ticaret etkinliklerini baĢarılı ve verimli Ģekilde 
gerçekleĢtirebilmeleri, elektronik ticaret, elektronik belge yönetimi ve elektronik imza 
uygulamalarında güçlü bir alt yapıya sahip olmalarına ve bu uygulamalardan yararlanmalarına 
bağlıdır.” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Yapılan literatür incelemesiyle birlikte hipotez 
doğrulanmıĢtır (Eslami, 2010: 2-64). Ġnternetin küresel bir ağ haline gelmesiyle e-ticaret 
internetin ulaĢtığı her yeri pazar haline getirmeye, ticaretin ve iĢletme faaliyetlerinin biçimini 
köklü bir Ģekilde değiĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu durum tüketicilere ürünlere ulaĢma kolaylığı 
sağlarken iĢletmeler açısından rekabetin boyutlarının değiĢmesi ve müĢteri sadakati 
oluĢturmanın zorlaĢması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalıĢmanın amacı, e-
ticarete yönelik müĢteri sadakati üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. ÇalıĢma 
kapsamında tüketicilerin e-ticarete yönelik değerlendirmeleri alınmıĢ, e-ticaret sitelerine 
bağlılık üzerinde hangi faktörlerin daha etkili olduğu araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen 
bulgulardan müĢteri sadakati ile en güçlü iliĢkinin müĢteri tatmini arasında olduğu 
belirlenmiĢtir (Demireli ve Dursun, 2013: 271). Elektronik ticaret, ekonomik aktivitelerin 
önemli bir unsuru haline gelmiĢtir. Türkiye ve dünyada hızla yaygınlaĢan e-ticaret ürün 
pazarlamasını, satıĢını ve firmaların bu ürünlerden elde ettikleri kazançların bir yansıması 
haline gelmiĢtir (Canpolat, 2001: 5). E-ticareti içeren birçok etkinlikler ticaret ile diğer 
iĢletmeler ve iç süreçleri Ģirketleri desteklemek için satın alma, satıĢ, iĢe alma, planlama gibi 
faktörleri içermektedir (Schneider, 2004: 4). E-ticaret iĢ hayatına yeni bir yapılandırma 
getirmektedir. Klasik ticaret anlayıĢını ve rekabet Ģartlarını değiĢtirmektedir. Artık bütün 
dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de firmalar satıĢ hacimlerini yükseltebilmek için e-
ticaret faaliyetlerine katılmak zorundadırlar (Özbay ve Akyazı, 2004: 2). Karakaya (2013: 1-
145)‟ya ait çalıĢmada; e-ticaretin teknolojiyle birlikte geliĢmesiyle e-ticaret uygulamaları 
hakkında da bilgiler verilmiĢtir. E-ticaret kavramının internet dünyasında firmalara ve 
tüketicilere yapmıĢ olduğu etkiler üzerinde de durulmuĢtur. Farklı alanlardaki sektörlerde de 
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yavaĢ yavaĢ e-ticaretin geliĢtiği görülmektedir. Sonuçta, e-ticaretin çok daha fazla sektörlerde 
kullanımını arttırarak e-ticaretin yaygınlaĢtırılması sağlanmalıdır. Kobi‟ler bu alanda 
giriĢimler yapamaya çalıĢmıĢ ve kendilerini e-ticaret alanında göstermeye baĢlamıĢlardır. E-
ticaretin öneminin her geçen gün daha da artmasıyla birlikte firmalar çeĢitli alanlarda 
çalıĢmalar yapmıĢlar ve e-ticareti doğru bir Ģekilde kullanmak adına adımlar da atmaya 
baĢlamıĢlardır. Demiryolları endüstri devrimi için nasıl stratejik bir öneme sahipse, bilgi 
devrimi için de e-ticaret aynı stratejik öneme sahiptir. Elektronik ticaret ekonomiyi, toplumu, 
politikayı, yöntemleri, stratejileri, ihtiyaçları hızlı bir Ģekilde değiĢtirmekte yani farklı bir 
yükseliĢ yaratmaktadır. Endüstri devrimiyle insanlık demiryolunun yarattığı yeni düzende 
coğrafik mesafelere egemen olurken, elektronik ticaret mesafeleri tümüyle ortadan 
kaldırmıĢtır. Pazarlar küreselleĢmiĢ ve tek bir pazar haline gelmiĢtir, ülkelerin birbirlerine 
karĢılıklı bağımlılıkları artmıĢtır. Bölgesel pazarlarda üretim ya da satıĢ yapan her iĢletme 
küresel rekabete açık olmak zorundadır. Rekabet artık sınır tanımamaktadır. Elektronik 
ticarette yerel Ģirketler ya da uzak coğrafyalar yoktur. Nerede üretim yapılacağı, üretim 
faktörlerinin nereden sağlanacağı, ürünün ya da hizmetin nerede ve nasıl satılacağı iĢ 
dünyasında önemli kararlardır ancak iĢletmenin ne yaptığı ve nerede yaptığı belirleyici 
faktörler olmaktan çıkacaktır (Drucker, 2002: 14). KaramaĢa ve Acılar (2011: 4-8) çalıĢmada, 
e-ticarette küçük iĢletmeler için kritik baĢarı faktörlerini, bir literatür çalıĢması ile 
incemektedir. Yapılan çalıĢmalar küçük iĢletmelerin e-ticarette baĢarılı olmasını sağlayan 
kritik baĢarı faktörlerinin genel olarak iĢletme içi, iĢletme dıĢı ve teknolojik boyutlarda ele 
alınabileceğini göstermektedir. Ġncelenen literatür kapsamında e-ticarette kritik baĢarı 
faktörlerinin; iĢletmenin büyüklüğü, iĢletmenin bulunduğu sektör ve faaliyet gösterilen ülkeye 
göre farklılaĢabileceği söylenebilir. Acılar (2007: 343-353) bir diğer çalıĢmasında, Kobi lerin 
faaliyet gösterdikleri sektörlerin Ġnternet kullanımına olan etkisini incelemektedir. Verilerin 
analizi sonucu araĢtırma kapsamındaki sektörler arasında Ġnternet kullanımı konusunda çeĢitli 
farkların olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılan Kobi‟lerin faaliyette bulundukları 
sektörlere göre satıĢ amaçlı Ġnternet kullanımları incelendiğinde, araĢtırma kapsamındaki üç 
sektörde de iĢletmelerin çoğunluğunun Ġnternet‟ i satıĢ amaçlı kullanmadığı belirlenmiĢtir. 
Elde edilen bulgulara göre Kobi‟ler, Ġnternet‟i elektronik ticaret gerçekleĢtirmekten daha çok, 
iletiĢim ve bilgi araĢtırma amaçlı kullanmaktadırlar. Öztürk ve BaĢar (2002: 11), ABD‟de  
ortaya çıktığı varsayılan Yeni Ekonomi‟ nin ve ona bağlı olarak büyüyen elektronik ticaretin 
dünya ve Türkiye‟deki geliĢimini araĢtırarak Türkiye açısından bir değerlendirme yapıp, 
çeĢitli politika önerileri sunmaya çalıĢmıĢlardır. Türkiye‟nin bu geliĢmeleri takip etme 
açısından henüz çok geç kalmadığı; ancak yeni ekonomi ile Ģekillenebilecek yeni dünya 
düzeninde yerini almak için gereken adımları ivedilikle ve kararlılıkla atması gerektiği 
sonucuna varılmıĢtır. E-ticaret gelir akıĢı yaratır, maliyetleri azaltır ve daha iyi bir envanter 
yönetimi sağlar. Ġnternet, ticaret, içerik ve topluluk için tek bir hedefi kolaylaĢtırarak 
geleneksel iĢ sürecini kolaylaĢtırır. E-ticaret Kobi‟ler için; maliyetlerde azalma, zaman 
tasarrufu, envanter maliyetlerinin azalması ve daha önce elle yapılan faturaların yazılması, 
faturaların kontrolü gibi iĢlemlerin elektronik olarak yapılması gibi yararlar sağlar. E-ticaret, 
müĢteri bilgilerinin bir veri tabanında tutulması yoluyla, iĢletmelerin, müĢteri davranıĢlarını 
daha iyi takip edebilmelerine, müĢterilerin satın alma alıĢkanlıklarını esas alarak her 
müĢteriye bireysel olarak pazarlama yapabilmelerine ve eğilimlerine daha çabuk karĢılık 
verebilmelerine imkân verir (Schulze ve Baumgartner, 2000: 12).  Kobi‟lerin ürünlerini 
elektronik ticaret araçlarıyla dıĢ pazarlara ihraç etme sürecinde baĢarılı olabilmeleri için; 
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elektronik ticareti nasıl etkili bir Ģekilde kullanacaklarını bilmelerinin yanında, sürekli değiĢen 
çevre içerisinde yenilikçi ve esnek olmaları da gerekmektedir (Etemad ve Wright, 2003: 210). 
Türen ve diğerleri (2011: 67)‟ne ait çalıĢmada, e-ticaret iĢlem hacmini etkileyebileceği 
değerlendirilen faktörler irdelenmiĢ, bu değiĢkenlere ait 2004-2010 yılları arasındaki aylık 
veriler derlenmiĢ ve çoklu doğrusal regresyon modeli kurularak ekonometrik analizi 
yapılmıĢtır. Yapılan analizler sonucunda, modele dâhil edilen iktisadi ve diğer değiĢkenlerin 
bağımlı değiĢken olarak tanımlanan ETIH‟de meydana gelen değiĢime etkileri beklentiler 
yönünde oluĢmuĢtur. Bu analizler sonucunda, bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkende 
(ETIH) meydana gelen değiĢimin %70,06‟sını açıkladığı saptanmıĢtır. Açıklanamayan 
kısmının ise bu çalıĢmadaki modele dâhil edilemeyen ve çoğunun nitel yapıda olması 
muhtemel baĢka sosyal ve biliĢsel değiĢkenler tarafından temsil edilebileceği 
düĢünülmektedir. ÇeĢtepe (2003: 47-62), geliĢmekte olan e-ticaretin gelecekte ülke 
ekonomisine zarar vermesi ihtimaline karĢı vergilendirme ile ilgili yasal mevzuatın 
oluĢturulması konusuna dikkat çekmiĢtir. Kalaycı (2004: 1-18) ise, e-ticaretin ekonomik 
etkilerini ele almıĢ ve e-ticaretin iĢlem ve araĢtırma maliyetlerini azaltmak, rekabeti arttırmak 
yoluyla iĢ süreçlerini hızlandırmak ve iĢletmelerde verimliliği arttırmak gibi etkilerinin 
olacağını belirtmiĢtir. Wong (2003: 19-32), Singapur‟daki e-ticareti etkileyen faktörler 
üzerine yaptığı çalıĢmada, bilgi sistemleri ve haberleĢme altyapısının, bilgi teknolojileri 
konusunda yetiĢmiĢ ulusal insan gücünün, düzenlemeyi sağlayacak resmi kurumların 
varlığının, finansal ve hukuki mevzuatın yeterliliğinin ve devletin e-ticaret teĢviklerinin e-
ticareti geliĢtireceğine değinmiĢtir. GSYH‟ nin e-ticaret iĢlem hacmi üzerinde belirleyici bir 
etkisinin bulunduğu Caselli ve Coleman (2001: 328-335) tarafından yapılan ve uluslar arası 
verilere dayanan çalıĢmada ortaya konmuĢtur. Gibbs ve arkadaĢları (2003: 5-18) tarafından 
gerçekleĢtirilen çalıĢmada ise, 33 ülkenin GSYH ve e-ticaret iĢlem hacmi verilerinin arasında 
oldukça yüksek bir korelasyon bulunduğu ve GSYH değiĢkeninin e-ticaret iĢlem hacmi 
değiĢkenindeki varyansın %50‟ sinden fazlasını açıkladığı bulunmuĢtur. Kalaycı (2008: 147), 
araĢtırmasında, bilgi teknolojilerini kullanmanın ve e-ticaretin iĢletmelere sağladığı faydalara 
rağmen küçük iĢletmelerin, teknolojik yetersizlik, kalifiye eleman eksikliği, e-ticaretin 
kendilerine sağlayacağı faydalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmama vb. nedenlerden 
dolayı e-ticaret sürecine yeterince katılamadıklarını vurgulamıĢtır. Böylece e-ticarete katılım 
azalırken, küçük iĢletmeler daha düĢük maliyet, yüksek verimlilik, daha geniĢ piyasaya 
eriĢim, tüketici ve tedarikçilerle iliĢkilerin geliĢtirilmesi gibi önemli fırsatları 
kaçırmaktadırlar. Ayrıca, bugün küçük firmaların büyük bir bölümü web sitesini online broĢür 
olarak kullanırken, çok az bir bölümünün sitelerini ürün satıĢı amacıyla kullandığını 
belirtmiĢtir. Dolayısıyla, e-ticaret Kobi‟lere uluslararası piyasalara geleneksel ticarete kıyasla 
daha kolay ve daha ucuz bir Ģekilde ulaĢma imkânı sunmaktadır. Bu fırsattan yaralanmaları 
Kobi‟lerin yetenekleri ve ekonomik güçleri ölçüsünde olacaktır. Elektronik ticaretin yarattığı 
değiĢimler ve fırsatlar ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip olan küçük ve orta ölçekli 
iĢletmelerin rekabette baĢarı elde etmeleri açısından bir fırsat olarak görülmektedir. Çünkü 
pazarın ihtiyaçlarına ve teknolojik geliĢmeler nedeniyle ihtiyaçlardaki hızlı değiĢime büyük 
ölçekli firmalar hantal yapıları nedeniyle hızlı cevap verememektedirler. Küçük ve orta 
ölçekli iĢletmeler ise esneklerdir. Daha önceleri pazara giriĢ engelleri olan ve rekabet 
edebilme Ģansları çok düĢük olan Kobi‟ler,  elektronik ticaretin bu unsurları tüm firmalar için 
eĢit düzeye indirmesiyle piyasada daha fazla söz sahibi olabilmektedirler (ĠĢler, 2008: 288). 
E-ticaret hacmi, tahminlerin de ötesinde her geçen gün önemli ölçüde artmaktadır. E-ticaret 
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hızlı bir Ģekilde artmakla birlikte e-ticaret hacminin toplam ticaret içerisindeki payı hala 
oldukça azdır (Kalaycı, 2008: 143). E-ticaret, potansiyel müĢterilerin dünyanın her yanında 
pazara sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına 
girebilmelerine olanak tanımaktadır. Daha düĢük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi 
üreticiler arasında rekabeti arttırmakta ve tüm ticari iĢlemlerin maliyetini düĢürmektedir 
(Strauss ve Frost, 2000: 15). Geleneksel ticaret yöntemleri ile hammadde tedarik eden 
Ģirketler çok sayıda aracı ile çalıĢmak zorunda kalırken, e-ticaret yapan Ģirketler, aracıları 
ortadan kaldırarak, direkt olarak tedarikçiden satın alma yapabilmektedir. E-ticaretle birlikte 
katma değer zinciri içerisinde yer alan aracıların ortadan kalkması firmaların tedarik 
sürecindeki maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. OECD üyesi birçok ülkede tedarik 
zinciri içerisindeki aracıların, ürünün üreticiden tüketiciye ulaĢana kadar, fabrika satıĢ 
fiyatının üzerine ortalama yüzde 33‟ lük bir fark eklediği tespit edilmiĢtir (Civelek ve Sözer, 
2003:120). ABD‟ de toplam perakende satıĢ hacminin %5‟ inin e-ticaret ile gerçekleĢtiği ve 
bu ticaret biçiminin büyük bir hızla büyüdüğü bildirilmektedir (Laudon ve Laudon, 2010: 
416). Uluslararası bir çok dev iĢletme tüm lojistik ihtiyaçlarını internet üzerinden 
gerçekleĢtirmektedirler. Ġlk olarak aralarında General Motors, Ford, BMW, Renault ve 
Peugeot‟ nun da bulunduğu 11 dev otomobil üreticisi bir araya gelerek yan sanayiden 
gerçekleĢtirdikleri tüm malzeme alımlarını bundan sonra kurdukları e-ticaret sitesinden 
yapacaklarını bildirmiĢlerdir. Ardından Boing, Airbus gibi büyük askeri ve sivil uçak 
üreticileri de tedarikçilerden satın alımlarını elektronik ortamda gerçekleĢtireceklerini 
duyurmuĢlardır. Son olarak BP Amaco, Exxon, Shell ve ELF gibi dev petrol Ģirketleri tüm 
satın alımlarını internet üzerinden gerçekleĢtirmek için gerekli sistem altyapılarını kurmaya 
baĢladıklarını duyurmuĢlardır. Tüm bu çabaların temelinde alıcı ile satıcıların birbirlerine 
kolayca ulaĢabilmelerine ve taleplerini hızlı ve etkili olarak iletebilmelerine olanak tanıyacak 
alt yapının oluĢturulması, böylece en uygun ürünün en uygun fiyatla alınabilmesinin 
sağlanması çabası yatmaktadır. Bu durumda elektronik ortamdan uzak kalan Kobi‟ler bu 
iĢletmelerin tedarik zincirlerinin dıĢında kalacaklar ve yaĢamaları filen imkânsız hale 
gelecektir (Ene, 2002: 37-38). Günümüzde e-ticaret pek çok farklı faaliyet alanını içeren bir 
kavram olarak kullanılmaktadır. Böylece, Ġnternet üzerinden yapılan reklamcılık, pazarlama, 
satıĢ, ürün ve/veya hizmet alma, sipariĢ ve ödeme iĢlemleri, müĢteri destek hizmetleri, 
güvenlik, mal ve hizmetin teslimi, bankacılık, çevrimiçi kamu hizmetleri, gümrük iĢlemleri, 
dıĢ ticaret iĢlemleri, gibi kategorileri e-ticaret içinde kabul etmek mümkün görünmektedir 
(Laudon ve Laudon, 2010: 92). Türkiye‟de Ġnternet kullanımı her geçen gün geliĢmekte ve 
Ġnternet‟ in ticari iĢlemlerde kullanımı yaygınlaĢmaktadır. Internet World Stats verilerine göre 
2010 yılında yaklaĢık 30 milyon kiĢi (nüfusun %45‟i) Ġnternet kullanıcısı olup, 2000‟den 
günümüze Ġnternet kullanıcı sayısında yaklaĢık %1650 artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Bankalar Arası 
Kart Merkezi (BKM) raporlarına göre 2005 yılında yerli kartların yurtiçi ve yurtdıĢı e-ticaret 
iĢlemlerinde kullanımı toplam 1.388,39 milyon TL (18.286.776 iĢlem adedi) iken, bu miktar 
2010 yılında 15.225,1 milyon TL‟ye (91.923.281 iĢlem adedi) ulaĢmıĢtır. Türkiye Ġstatistik 
Kurumu (TÜĠK) tarafından gerçekleĢtirilen 2009 yılı “GiriĢimlerde BiliĢim Teknolojileri 
Kullanımı AraĢtırması” sonuçlarına göre 2008 yılında çalıĢma kapsamındaki iĢletmelerden 
bilgisayar kullanılan giriĢimlerin %16,2‟si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet sipariĢi 
verdiği ve %10, 1‟ i ise ürün/hizmet sipariĢi aldığı saptanmıĢtır. Bu oranlar oldukça düĢüktür. 
Uluçay (2012: 50-85)‟ın yürüttüğü çalıĢmanın amacı, tüketicilerin internet üzerinden alıĢveriĢ 
yapma alıĢkanlıkları ve buna bağlı olarak internet üzerinden alıĢveriĢte hangi alanlara 
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yöneldikleri, güvenlikle ilgili düĢünceleri, alıĢveriĢ sonrası hizmetlerde neye önem verdikleri 
gibi konuları incelemektir. Bu çalıĢmada internet üzerinden alıĢveriĢin, yani e-ticaret 
kavramının dünden bugüne, dünyada ve Türkiye‟de geliĢim süreci incelenmiĢ, e-ticaretin 
gerçekleĢmesini sağlayan iç ve dıĢ faktörler üzerinde durulmuĢ ve e-ticaretin günümüzdeki 
potansiyeline dikkat çekilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda gelir ve eğitimin internet 
üzerinden alıĢveriĢe doğrudan etkisi olduğu, buna karĢın yaĢ faktörünün anlamlı bir etkisi 
olmadığı saptanmıĢtır. Türkiye‟de bulut biliĢim hizmetleri büyük telekom operatörleri, 
uluslararası bulut sağlayıcılarının yerel çözüm ortakları ve az sayıda yerel bulut biliĢim 
sağlayıcısı tarafından verilmektedir. Bulut biliĢim pazar büyüklüğü küçük olmakla birlikte BT 
pazarları için en hızlı büyümesi beklenen pazarlar arasında yer alır. Sektör içinden 
yöneticilerle yapılan görüĢmelerde yazılımda paket çözümler yerine kurum içi çözümler 
geliĢtirmeyi tercih eden türk kamu ve ve özel sektörünün bulut biliĢimle birlikte değiĢmesi 
beklendiği ifade edilmiĢtir. Bulut biliĢim pazarının büyümesinin 3 adımda geliĢmesi 
beklenmektedir: Önce kamu kurumlarınının buluta göçü; ardından büyük özel sektör 
iĢletmelerinin takibi ve son olarak bulut biliĢim hizmetlerinin Kobi‟lere penetrasyonu. Bulut 
biliĢim olanaklarının ve faydalarının Kobi‟ler tarafınından bilinirliği çok azdır. Bunun 
sebeplerinden biri de Kobi‟lere BT ürün ve hizmet sağlayıcılığı yapan çözüm ortaklarının 
gelirlerinin çoğunu donanım satıĢından elde etmeleridir. Bu sebeple bu çözüm sağlayıcıları 
Kobi‟lere bulut biliĢim olanaklarından haberdar etmeyi tercih etmemektedirler (TC Kalkınma 
Bakanlığı, 2013: 96-97). Küresel bir piyasa oyuncusu olabilmenin yanı sıra küreselleĢmenin 
yarattığı boyutlardan biri olan “hız” konusunda elektronik ticaretin iĢletmelere yaratacağı 
avantajlar çok fazla olacağından, iĢletmelerin bu avantajlardan yararlanabilmek için en uygun 
elektronik altyapıyı kurmaları ve iĢlerini yönetmeleri gerekmektedir. Elektronik ticaret Kobi‟ 
lere büyük ölçekli iĢletmelerle etkin rekabet edebilme olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle de 
Kobi‟lerin elektronik ticarete daha fazla bütçe ayırmaları ve gerekirse profesyonel destek 
almaları gerekmektedir. Dolayısıyla iĢletmelerin doğru analiz ve planlamayla elektronik 
ticarete daha fazla önem vermesi onların yararına olacak, günümüz rekabet ölçülerinde 
onların dezavantajlarını ortadan kaldıracaktır (Bulut ve diğ., 2006: 150-160). 

 

3. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN DİJİTAL PLATFORMDAKİ FARKLILIK 
DEĞERLENDİRİLİŞİ  
Bulut biliĢim; iĢlemci gücü ve depolama alanı gibi biliĢim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, 
ihtiyaç duyulduğu kadar kiralanması esasına dayanmakta, uygulamalar ile altyapının 
birbirinden bağımsız olması ve verinin tek merkezden kontrol edilebilmesi sonucu veriye izin 
verilen her yerden kontrollü eriĢimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir 
Ģekilde arttırılıp azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol altında 
tutulabildiği ve raporlanabildiği bir altyapı sunmaktadır. Söz konusu kiralama sunucu bazlı 
olmayıp, kullanım bazlıdır. Tıpkı elektrik Ģebekelerinden elektriğin kullanılması gibi, biliĢim 
kaynakları ihtiyaç duyulduğu an kullanılmakta, ihtiyaç duyulmadığında ise herhangi bir ücret 
ödenmemektedir. Faturalandırma süreci otomatik iĢlemekte, tıpkı elektrik faturalarının 
ödenmesi gibi biliĢim kaynaklarının kullanılmasına iliĢkin fatura dönem sonunda tek seferde 
ödenmektedir. Bulut biliĢim sayesinde, kurumların yerel biliĢim kaynaklarına sahip olmaları 
yerine bu kaynakların uzakta barındırılması ve sadece ihtiyaç duyulduğu anda kiralanabilmesi 
mümkün olmaktadır (ÖzdaĢ, 2014: 2-3). Bulut BiliĢim ortak özellikleriyse; büyük ölçeklilik, 
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homojenlik, sanallık, esneklik, düĢük maliyet, dağınıklık, servis odaklılık, ileri güvenliktir 
(ġanlı, 2014: 3-4). Uygulamaları bulut üzerinden hizmet olarak kullanmak, kendi binalarında, 
kendi sunucularına sahip olmak ve yönetmekten daha az kaynak ve sermaye yatırımı 
gerektirir. Kobiler için ideal çözüm olmasının nedeni budur. Doğru tedarikçiyi seçtiğinizde, 
desteklenmeyen açık kaynaklı çözümlerden kaynaklanabilecek kullanılabilirlik veya güvenlik 
sorunları da bir endiĢe olmaktan çıkar (One, 2014: 2). Gardner firması tarafından 2010 yılında 
biliĢim Ģirketleri arasında yapılan bir araĢtırmaya göre bulut biliĢim, sanallaĢtırma ve Web 2.0 
öne çıkan ilk üç biliĢim teknolojisi olarak yer almıĢtır (Koyuncu, 2011: 1). ABD Ulusal 
Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) uzmanlarından Mell ve Grance tarafından yapılan 
tanım diğer yayınlarca en çok atıfta bulunulan tanımdır. Bu tanıma göre bulut biliĢim, “düĢük 
yönetim çabası veya servis sağlayıcı etkileĢimi ile, hızlı alınıp salıverilebilen, ayarlanabilir 
biliĢim kaynaklarının (ağlar, sunucular, depolama alanı, uygulamalar ve servisler gibi) 
paylaĢıma açık havuzuna, istendiğinde ve uygun bir Ģekilde ağ eriĢimi sağlayan bir modeldir” 
(Mell and Grance, 2011: 2). Berkeley Üniversitesi akademisyenlerinin bulut biliĢim alanında 
önemli çalıĢmaları bulunmaktadır. Pek çok yayın tarafından atıfta bulunulan bir Berkeley 
Üniversitesi yayınında bulut biliĢim Ģu Ģekilde tarif edilmektedir: “Bulut biliĢim hem internet 
üzerinden hizmetler olarak sunulan uygulamalara, hem de bu hizmetleri sağlayan veri 
merkezlerindeki donanım ve sistem yazılımlarına karĢılık gelmektedir. Hizmetlerin kendisine 
uzun süreden beri servis olarak yazılım adı verilmiĢtir, bu yüzden bu terimin kullanılmasını 
tercih etmekteyiz. Veri merkezi donanım ve yazılımını ise bulut olarak nitelemekteyiz.” 
(Cliff, 2010: 4). OECD tarafından ise bulut biliĢimin tanımı Ģu Ģekilde yapılmaktadır: “Bulut 
biliĢim, düĢük yönetim çabası ile ihtiyaç anında, esnek olarak eriĢilebilen biliĢim kaynakları 
kümesine dayanan, biliĢim servisleri için kullanılan bir hizmet modelidir” (OECD, 2011: 6). 
Bireysel kullanıcılar, küçük ya da orta ölçekli iĢletmeler, büyük Ģirket ya da kuruluĢların 
tamamı bulut servislerinden yararlanabilmektedir. ĠĢletmelerdeki geleneksel biliĢim 
maliyetlerini düĢürmek için kullanılan bulut biliĢimin yıldızı son beĢ yılda parlamıĢtır. 
Uluslararası Data Derneği‟nin (IDC) yaptığı araĢtırmalar dünya çapındaki büyümeyi ortaya 
koymuĢtur. BiliĢim ve haberleĢme teknolojilerinde, bulut biliĢim harcamalarının payı her 
geçen yıl hızla büyüyerek 2013 yılında 44, 2 milyar dolara ulaĢmıĢtır. BiliĢim teknolojileri 
sağlayıcılarının bulut modeli üzerinde yoğunlaĢmalarının en önemli sebebi, sektörün oldukça 
hızlı Ģekilde büyümesidir. Bu da geleneksel biliĢim teknolojileri dağıtım modelinden beĢ kat 
daha fazladır (Yapıcı, 2010: 2).  Avrupa Birliği ile ABD, Ġngiltere, Almanya, Güney Kore ve 
Japonya gibi ülkelerde bulut biliĢime iliĢkin politika seviyesinde çalıĢmalar yürütülmekte olup 
genel itibarıyla ülkelerin bulut biliĢime iliĢkin olumlu bir tavır sergilemekle beraber bulut 
biliĢimin bazı risklerini de vurgulayarak bunlara iliĢkin çözüm önerileri oluĢturmaya 
çalıĢtıkları gözlenmektedir. Bu bağlamda yürütülen çalıĢmada, araĢtırma yöntemi olarak, 
dünya örneklerinin incelenmesi ve ülkemizdeki mevcut durumun anket ve sözlü görüĢmelerle 
tespit edilmesi yöntemleri benimsenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda kamuya özel bir bulut biliĢim 
altyapısının oluĢturulması gerektiği sonucuna varılmıĢ, buna iliĢkin stratejik, hukuki ve teknik 
seviyelerde öneri ve değerlendirmelere yer verilmiĢtir. Ayrıca bulut biliĢimin olası kullanım 
alanları, bulut biliĢimin risklerinin azaltılabilmesi ve kamu yatırım ve ihale süreçlerinde bulut 
biliĢimin rolü gibi konularda çeĢitli önerilerde bulunularak kamu bilgi sistemlerinde bulut 
biliĢimin kullanımına iliĢkin bir fayda-maliyet analizi, anket sonuçlarından faydalanılarak 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Fayda-maliyet analizi sonuçlarına göre bulut biliĢimin kamuda kullanımı 
sonucu yıllık 574 milyon TL tasarruf öngörülmektedir. Ayrıca konuyla ilgili kurumların hangi 
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görevleri yürütmesi gerektiğiyle ilgili bir takım önerilere de yer verilmiĢ olup, bulut biliĢim 
hizmet sağlayıcısı olarak TÜBĠTAK veya TÜRKSAT alternatiflerine, çeĢitli çekincelerle 
birlikte değinilmiĢtir (ÖzdaĢ, 2014: iii- 146). MüĢterilere istedikleri anda doğru ürünü, doğru 
fiyatla sunmak satıĢları artırmanın en etkili yoludur. Ancak fiyat teklifi hazırlama süreçleri 
manüel yürütülüyorsa, hata ve gecikmelere mahal verebilir. Otomatik bir Konfigürasyon, 
Fiyat ve Fiyat Teklifi (CPQ) motoru ile bu tür sorunların önüne geçebilir. ġirket, ne kadar 
hızlı büyürse büyüsün, ivme kaybetmek istenilmez. Ancak üretilen veriler sistemleri 
yavaĢlatıyorsa, uygulama yazılımı performansı ve kullanılabilirliği azalarak iĢlemleri 
kesintiye uğratabilir (One, 2014: 3). Bulut biliĢimden elde edilen faydalar, genel itibarıyla 
ölçek ekonomisinden yararlanılarak elde edilen faydalardır (Armbrust ve diğ., 2009: 3). Bulut 
biliĢim altyapısı için sanallaĢtırma veya herhangi bir spesifik teknoloji Ģart değildir. Bulut 
biliĢim, prensip gereği belirli teknolojilerden ziyade biliĢim altyapısının niteliklerine iliĢkin 
bir kavramdır. Bununla beraber, özellikle sanallaĢtırma, servis odaklı mimari gibi teknolojiler 
bulut biliĢim prensiplerinin hayata geçirilebilmesi için tavsiye edilmektedir (Schubert ve diğ., 
2010: 18). 

Tablo 1: Bulut BiliĢime  ĠliĢkin Genel Hususlar 

 
Kaynak: ÖzdaĢ, 2014: 6 

2009 senesinde World Economic Forum ve Accenture‟ ün birlikte yaptıkları araĢtırmanın 
sonucuna göre; bulut biliĢimin telekom sektörü dıĢında medya, devlet, eğitim ve sağlık gibi 
sektörlere büyük etkisi olacaktır (ġanlı, 2014: 11). Bulut biliĢim, yapısı itibarıyla iki ana 
bileĢenden oluĢmaktadır. Bunlardan ilki, uygulamaların internet üzerinden hizmet olarak 
sunumudur. Ġnternet üzerinden sunulan uygulama bir e-posta istemcisi olabileceği gibi bir 
iĢletim sistemi de olabilir. Bu bileĢene Servis Olarak Yazılım (Software as a Service) adı 
verilmektedir. Yazılımın paket olarak satın alınması yerine internet üzerinden hizmet olarak 
kiralanması, bulut biliĢimle gelen bir yenilik olmayıp daha eski tarihlerde de kullanılan bir 
yöntemdir. Ġkinci bileĢen ise uygulamaların üzerinde çalıĢtığı, fakat detaylarının uygulamalar 
açısından önem taĢımadığı biliĢim altyapısıdır. Bu altyapıya bulut adı verilmektedir. 
Kaynakların sanallaĢtırılarak çok sayıda müĢteriye aynı altyapı üzerinden kiralanmasına çoklu 
kiralama (multi-tenancy) adı verilmektedir. Kaynakların sanallaĢtırılması da bulut biliĢimle 
beraber gelen bir yenilik değildir. Bulut biliĢimle gelen asıl yenilik, söz konusu bu iki 
bileĢenin bütünleĢik bir Ģekilde sunulmasıdır (Cliff, 2010: 1). Ayrıca, bulut biliĢim ile 
iĢletmeler kendisi için önemli bir maliyet kalemi olan finansal bilgilerin saklanacağı sistem 
odası kurmak ve bunun için UPS, jeneratör, yangın söndürme, güvenlik cihazları ve eriĢim 
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cihazları bulundurmak zorunda değildir. Çünkü, tüm veri saklanması ve güvenliği hizmet 
sağlayıcının sorumluluğundadır. Bulut biliĢim hizmetleri, elektrik, telefon hizmeti gibi 
“kullandığın kadar öde” yapısına sahip olduğundan iĢletmeler açısından baĢka bir maliyet 
avantajı yaratmaktadır (ElitaĢ ve Özdemir, 2014: 104-105). Maliyetlerde düĢüĢ ile birlikte 
çevresel sorumluluklar açısından da önemli bulut biliĢim. YeĢil BiliĢim olarak düĢünebiliriz, 
daha az enerji ile biliĢim servisleri sunulur. Yazılım geliĢtirme ve test etme evrelerini 
hızlandırır. Yazılımınızı çeĢitli ortamlarda geliĢtirme ve test etme imkanı sunar. Böylece 
Yazılımın kalitesini artırır (ġanlı, 2011-2012: 5). Donanım açısından bakıldığında, bulut 
biliĢim üç açıdan yeni özellikler sunmaktadır. Ġhtiyaç anında kolaylıkla kullanılabilen sınırsız 
miktarda kaynağa sahip olunduğu izlenimi vermektedir. Bu sayede müĢterilerin gelecekteki 
kaynak kullanımına yönelik tahminlerde bulunmaları gerekmez. MüĢterilerin baĢlangıçta 
herhangi bir kullanım taahhüdünde bulunması gerekmez. Böylece firmalar az miktarda 
kaynakla çalıĢmalara baĢlayıp kaynak ihtiyacı arttığında kendilerine ayrılan kaynağı bir 
aracıya ihtiyaç duymaksızın artırabilirler. Bilgisayar kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda kısa 
vadeli olarak kullanım bazlı ücretlendirme prensibi ile kullanılması (iĢlemci gücünün saat 
bazında ücretlendirilmesi, depolama alanının GB bazında ücrete tabi olması gibi) ve ihtiyaç 
kalmadığında salıverilmesi, sunucuların ve depolama alanlarının kullanımda olmadığı 
durumlarda atıl kalmayarak baĢka amaçlarla kullanılabilmesine imkân tanımaktadır 
(Armbrust ve diğ., 2009: 1).  Aksu, Demirel ve Görgünoğlu (2013: 1-4) yaptıkları çalıĢmada, 
bulut biliĢim platformu üzerinde çalıĢan web tabanlı bir görüntü iĢleme uygulaması 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uygulama ile imajlar üzerinde piksel seviyesinde her türlü iĢlemin 
gerçekleĢtirilebileceği gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. GerçekleĢtirilen uygulama için “Google App 
Engine” platformu kullanılmıĢtır. Bulut teknolojisinin bir diğer avantajı da bilimsel 
çalıĢmalarda sağladığı kolaylıklardır. Bu çalıĢmada bir görüntü iĢleme uygulaması 
gerçekleĢtirildi ve her türlü görüntü iĢleme algoritmasının web üzerinde uygulanabilmesine 
olanak hazırlanmaya çalıĢıldı. Böylece, araĢtırmacılar herhangi bir yerden web tarayıcısı ile 
eriĢebilecekleri uygulamaya yükledikleri imajları piksel seviyesinde iĢleyip istedikleri 
sonuçları elde edebilecek, elde ettikleri bu verileri kaydedebilecek ve yetki verdikleri diğer 
araĢtırmacıların bunu inceleyebilmesine olanak sağlayabileceklerdir. Uygulama web 
üzerinden çalıĢtığından, kullanıcı istediği herhangi bir yerden uygulamayı kullanabilecek ve 
kendi görüntülerini yükleyip iĢlenmesini sağlayabilecektir. Böylece kullanıcı bulut 
sunucusuna yüklediği verileri herhangi bir tarayıcıdan tekrar açıp iĢleyebilme ve 
kaydedebilme olanağına sahiptir. Bb, video ve ses verilerinde de iĢlem yapabilmektedir.  

Uluslararası bir kuruluĢ olan ĠĢ Yazılımları Birliği (Business Software Alliance – BSA) 
tarafından (BSA, 2012) dünya genelinde 24 ülkenin bulut biliĢime hazırlık durumu yedi ayrı 
alanda karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde incelenmiĢ ve ülkeler her alan için puanlanarak bulut 
biliĢime hazırlık durumu puanları ortaya konmuĢtur. Bu puanlamada Türkiye 100 puan 
üzerinden 52, 1 puan alırken, Japonya 83, 3 puanla birinci, Avustralya 79, 2 puanla ikinci ve 
Almanya 79 puanla üçüncü olmuĢtur. Avrupa Komisyonu bünyesinde oluĢturulmuĢ olan 
Bulut BiliĢim Uzman ÇalıĢma Grubu tarafından Ocak 2011‟ de “Bulut BiliĢimin Geleceği: 
2010 Sonrası Avrupa Birliği Bulut BiliĢim Fırsatları” raporu yayınlanmıĢtır. Bu raporda 
(Schubert ve diğ., 2010: 1) bulut biliĢim alanında Avrupa Birliği için fırsatlar ve tehditler ele 
alınarak potansiyel Ar-Ge konularına değinilmiĢtir. Aynı grup tarafından Mart 2012‟ de 
“Bulut BiliĢimdeki GeliĢmeler: Bulut BiliĢimin Geleceğine Yönelik AraĢtırmalar” adlı yeni 
bir rapor daha yayınlanmıĢ ve bu raporda (Schubert ve Jefferey, 2012: 2-5) ilk raporun 
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yayınlanma tarihinden sonra bulut biliĢim alanında ortaya çıkan yeni geliĢmelere 
odaklanılarak Avrupa Bulut AraĢtırma Ajandası ortaya konmuĢtur. ABD, geliĢmiĢ e-ticaret, 
elektronik imza ve siber suç kanunlarına sahip olup özellikle küresel siber suçla mücadele 
alanında öncü bir ülkedir. Bununla beraber veri gizliliği ve telif hakları konusunda çeĢitli 
uluslararası anlaĢmalara taraf ülke olarak dahil olmuĢ olmakla beraber bu konularda üzerinde 
anlaĢılmıĢ genel kanunların bulunmaması, bir takım hukuki belirsizliklere sebep olmaktadır. 
Bu hukuki belirsizliklerin giderilmesi durumunda ülkede bulut biliĢimin yaygınlığının daha da 
artacağı değerlendirilmektedir (BSA, 2012). Ġngiltere BSA raporunda 76, 6 puanla yedinci 
sırada yer almakla beraber, bulut biliĢimin kamuda kullanımı hususunda büyük oranda 
ilerleme kat etmiĢtir. Almanya‟da bulut biliĢime iliĢkin politika seviyesindeki çalıĢmalar için 
Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (BMWi) görevlendirilmiĢtir (ÖzdaĢ, 2014: 66). Ġngiltere‟de 
siber suçlarla mücadele konusunda önemli adımlar atılmıĢ olup veri koruma kanunları diğer 
ülkelere nazaran daha güçlü ve bu alandaki cezalar daha caydırıcı niteliktedir. Fakat bunun bir 
yan etkisi olarak, firmalar sahip oldukları veri setlerini ilgili regülasyon kurumuna kayıt 
ettirmek zorundadır. Bu durumun bulut biliĢimin geliĢimi açısından önemli bir dezavantaj 
oluĢturduğu düĢünülmektedir. Ülkede e-ticaret ve elektronik imzaya iliĢkin mevzuat 
güncelliğini korumaktadır. Telif haklarını korumaya yönelik kanunlar da geliĢmiĢ düzeyde 
olup telif haklarının internet servis sağlayıcılar düzeyinde korunmasına iliĢkin çalıĢmaların 
yürütülmesi gündemdedir (BSA, 2012). Ülkemizin bilgi toplumuna dönüĢümünü amaçlayan 
E-DönüĢüm Türkiye Projesi 2003 yılında baĢlatılmıĢ ve o tarihten itibaren önce Devlet 
Planlama TeĢkilatı (DPT) MüsteĢarlığı ve bilahare Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 
yürütülmüĢtür. DPT MüsteĢarlığı tarafından öncelikle iki adet eylem planı ve daha sonra 
2006-2010 yıllarını kapsayan bir Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanarak uygulamaya 
konmuĢtur. Bu süreçte bulut biliĢimle doğrudan veya dolaylı iliĢkisi olan çeĢitli eylem 
adımları hayata geçirilmeye çalıĢılmıĢtır (ÖzdaĢ, 2014: 66). Avrupa Birliği (AB) üyeliğine 
aday diğer ülkeler gibi ülkemizin de onayladığı “Küçük ĠĢletmeler için Avrupa ġartı” 
raporunda belirtilen on hedeften biri Kobi‟ lerin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin 
geliĢtirilmesidir. Bu hedef, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)‟ nın da beĢ stratejik 
alanından biri olarak belirlenmiĢtir. TÜBĠTAK‟ ın ilgili Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
kararı doğrultusunda hazırladığı “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016” 
dokümanında, Kobi‟ lerin yenilik sisteminde daha güçlü bir aktör olmalarının teĢvik 
edilmesinin stratejik çerçevenin kritik bileĢenlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Bu 
çalıĢmanın söz konusu amacı destekler nitelikteki “Kobi‟ lerin teknoloji yönelimi ve yönetimi 
yeteneğinin geliĢtirilmesi” ve “araĢtırma altyapılarında Kobi' lerin ihtiyaçları dikkate alınarak 
Kobi' lerin bu altyapıları kullanmalarının etkinleĢtirilmesi” stratejilerine katkı sağlayacağı 
düĢünülmektedir (TektaĢ ve diğ., 2012: 3-4). Ebem (2013: 2-3), araĢtırma çalıĢmasında, 
ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluĢlarının bulut biliĢim modeli algısı, durum 
değerlendirmesi yapılarak kamu biliĢim sistemleri açısından bulut biliĢim modeli 
incelenmiĢtir. Bu inceleme, Bulut BiliĢim Modeli‟ nin, Kamu KuruluĢlarında teknik, yönetim 
ve hukuki açıdan yararları ve çekinceleri ile birlikte temkinli ve yavaĢ ilerleyen bir biçimde 
kabul göreceği kanaatini oluĢturmuĢ ve kullanılması yönünde olumlu bir görüĢü ortaya 
koymuĢtur. Kavzoğlu ve ġahin (2012: 1-8) çalıĢmasında, son yıllarda kullanılmaya baĢlayan 
Bulut CBS teknolojisinin getirdiği yenilikler ve açılımlar örnek uygulamalar ile birlikte ele 
alınmıĢtır. Yapılan çalıĢma ile gelecekte CBS kullanıcıları için önemli bir konu olduğu 
düĢünülmekte olan bulut biliĢim ve bu sistemle bütünleĢik CBS uygulamaları hakkında 
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detaylı bilgiler sunmak ve yapılan örnekler ile en iyi Ģekilde kullanıcıları bu önemli teknolojik 
yenilik hakkında bilgilendirmek amaçlanmıĢtır. Kandemir (2008: 386-391), geniĢ çevrimiçi 
eğitim hizmetleri ve araçları sağlayan bulut biliĢim tabanlı Canvas öğrenme yönetim sistemi 
(ÖYS) ile harmanlanmıĢ bir dersin yönetimi hakkında bilgi vermeyi amaç edinmiĢtir. Sonuç 
olarak, Canvas ÖYS sistemi, bulut biliĢimin sunmuĢ olduğu teknolojik avantajlardan 
yararlanılmasına olanak sağlayan hem kullandığı teknolojiler hem de sahip olduğu çevrim içi 
öğrenme araçları ile yani nesil öğrenme yönetim sistemleri  arasında yer almaktadır.  

ElitaĢ ve Özdemir (2014: 95-107)‟in amacı ise, bulut biliĢimin özellikleri, türleri, uygulama 
alanları, faydaları ve dezavantajları hakkında bilgi vererek muhasebe alanındaki güncel 
uygulamaları tanıtmaktır. Muhasebe sektöründe bulut biliĢim son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Piyasada birçok Web tabanlı muhasebe programı bulunmasına 
rağmen bu programların çok azı bulut biliĢim imkânlarını kullanmaktadır. ĠĢletmeler için ise 
günümüz rekabet ortamında, muhasebe sistemlerini düĢük maliyetle, ileri teknolojik 
imkânlarla, uzaktan sürekli takip edebileceği, güvenilir bir yapıda oluĢturmak ve yürütmek 
temel hedef haline gelmiĢtir. Web tabanlı bulut biliĢim imkânlarını kullanan muhasebe 
sistemleri bu ihtiyaçları karĢılayabilecek yapıdadır. Fakat, bulut biliĢimin muhasebe 
sektöründe yeni bir kavram olması, ülkemizde kanuni alt yapısının tam olarak oluĢturulmuĢ 
olmaması ve güvenlik kaygıları sistemin iĢleyiĢi hakkında iĢletmelerde soru iĢaretleri 
oluĢturmaktadır. Fakat, on yıl içinde Web tabanlı muhasebe programlarının birçok 
uygulamasının bulut biliĢim tabanlı bir yapıya kavuĢacağı öngörülmektedir (Özevren ve 
Gürsu, 2004: 645). Yanar (2015: 814-820)‟ ın çalıĢmasında, kurumların verilerini baĢka 
Ģirketlerle paylaĢmak zorunda kalmadan, kurum bünyesinde bulunan veri merkezlerinde 
saklanan ve kurumun güvenlik duvarı ile korunan dosyalar için Ģirkete özel bir bulut 
sisteminin (private cloud) kurulması anlatılmaktadır. AraĢtırmalar ve testler göstermektedir ki, 
1 MB altındaki dosyalarda en iyi performans, dosyaların veri tabanı tablo kolonunda BLOB 
olarak tutulmasıyla elde edilmektedir. Daha büyük dosyalarda ise dosya sistemini kullanmak 
daha iyi sonuç vermektedir. Uluslararası Bilgi ve Veri Kalitesi Birliği (IAIDQ) tarafından 
yapılan çalıĢmalarda, gelecek on yılda dünyada faaliyet gösteren küçük ve orta boy 
iĢletmelerin %30‟ dan fazlasının muhasebe iĢlemlerini ve veri depolamalarını bulut biliĢim 
yolu ile gerçekleĢtirecekleri beklenmektedir. Ġlaç endüstrisi de bulut biliĢimi kullanma 
gücüyle ilgili çok güzel örnekler vermiĢ durumda. Bir ilaç Ģirketindeki bilim adamları 
„Amazon‟ un bulut servislerini kullanarak veri analizleri ve hastalıkların nasıl tedavi edilmesi 
gerektiği ile ilgili harcadıkları zamanı azaltmıĢlardır. Büyük veri setlerinin analizini 140 
günden 6 güne indirmeyi bulut servislerini kullanarak baĢarmıĢlardır (ġanlı, 2014: 129). 
Dünya genelinde yoğun bir Ģekilde irdelenen ve çalıĢılan bir konu olan bulut biliĢim, 
ülkemizde yeterli ilgiyi görmemiĢtir. Mevcut bazı biliĢim altyapıları, bilgi eksikliği sebebiyle 
bulut biliĢim olarak vasıflandırılmaktadır. Bulut biliĢime iliĢkin objektif bilgi kaynaklarının 
oluĢturulması, hukuki altyapının sağlamlaĢtırılması, bulut biliĢimin dıĢ ülkelere de 
pazarlanabilir bir hizmet haline getirilmesi, kamuya özel bir bulut biliĢim altyapısının yine 
kamu kuruluĢları aracılığıyla sunulması, çok sayıda kurumca ihtiyaç duyulan uygulamalardan 
baĢlanılarak bulut biliĢime geçiĢ için bir yol haritası oluĢturulmalıdır (ÖzdaĢ, 2014: 146). 
Yapılan bir çalıĢmada, bulut biliĢimin faydalı ve olumsuz yönleri ile birlikte; mevcut ABD 
hukuk mevzuatı, AB direktifleri ve AB sözleĢmeleri kapsamlı olarak incelenerek, tüm 
hukuksal risk ve problemlere dikkat çekilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda, mevcut bulut hizmet 
sözleĢmeleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye‟de bulut biliĢim kullanıcılarının 
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veri güvenliğini ve gizliliğini yeterli seviyede koruyan bir hukuksal düzenlemenin 
bulunmadığı ortaya konulmuĢtur. Ayrıca; veri öznelerinin bulut biliĢime olan güveninin 
sağlanabilmesi ve kiĢisel verilerin korunabilmesi amacıyla temel olarak kabul edilebilecek 
güvenli bulut biliĢim modeli önerisinde bulunulmuĢtur (Henkoğlu ve Külcü, 2013: 62). Bulut 
biliĢimin gücüne bir baĢka örnek Animoto‟ dan geliyor. Animoto müĢterilerinin Facebook 
üzerinden fotoğraf ve müzik yüklemelerine izin veren ve paylaĢımını sağlayan bir video 
sunumu hazırlamıĢ olan bir Ģirket. Geçen sene baĢında günde yaklaĢık 5,000 kiĢi kullanırken 
Nisan ayında 3 gün içinde 750,000 kiĢi kaydoluyor ve bir saatte 25,000 kiĢi yazılımı deniyor. 
Bu isteğe cevap verebilmek için Ģirket sunucularını 100‟ e katlamak durumuyla baĢ baĢa 
kalınıyor. Bu hem sunucuların kurulması ve sonrasında da yönetim becerisini gerektiriryor. 
Bunun yerine hali hazırda birlikte çalıĢtıkları RightScale – bulut servisleri veren bir firma- 
yazılımlarını Bulut‟ a göre ayarlıyor ve Amazon‟ un servislerini kullanmaya baĢlıyorlar. 
Böylece sunucular yerine saati 10 cent‟e Amazon‟dan servisi alıyorlar ve bazı depolama 
masrafları ile bant geniĢliğine para ödeyerek çok daha ucuza müĢterilerini memnun edecek 
çözümü çok kısa sürede buluyorlar (ġanlı, 2014: 11). Web teknolojisinin ikinci büyük dalgası 
olarak adlandırılan ve gelecekte iĢ dünyasına yön vermesi beklenen en önemli kavramlardan 
biri olan “Bulut BiliĢim”, kısaca biliĢim teknolojilerinin dıĢ kaynak olarak sunulması 
hizmetidir. (ElitaĢ ve Özdemir, 2014: 93). Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin ürünü olan 
Ġnternetin ticari amaçlarla kullanılmaya baĢlanması, yeni bir ticaret platformunun oluĢmasını 
sağlamıĢtır. Söz konusu bu platforma uygun ticaret tarzı olan elektronik ticaret ve tüm 
süreçleri kapsayan e-iĢ teknolojilerinin tümü ilgili kiĢi ve kurumlar tarafından çabuk 
benimsenmiĢ ve hızla geliĢmiĢtir. (Yükçü ve Gönen, 2007: 915). Geleneksel pazarlama ve 
satıĢ yaklaĢımının en önemli kısıtlarından biri olan zaman ve mekân kavramını ortadan 
kaldıran e-ticaret, aynı zamanda küçük müteĢebbislerin büyüklerle rekabet edebileceği, ülke 
sınırlarını ortadan kaldıran, pratik olarak eriĢilmesi mümkün olmayan pazarlara eriĢim 
sağlayan bir yenilik olarak karĢımıza çıkmıĢtır (Türen ve diğ., 2011: 51).  

Hızlı olmak, Ģirketler için küresel rekabette öne çıkmak için en öncelikli koĢul haline geldi. 
Kurumların biliĢim sistemlerindeki harcamaları azaltarak bu hızı elde etmelerini sağlayacak 
yol da Bulut BiliĢim'den geçmektedir. Hız, esneklik, kalite, düĢük maliyet gibi faktörlerde 
baĢarıyı sağlamak için Bulut BiliĢim'den yararlanmak isteyen iĢletmeler her yıl bu konuyla 
ilgili yatırımlarını büyütüyorlar. Bulut biliĢim ile birlikte kurumlar neredeyse tüm bilgi 
teknolojisi ihtiyaçlarını „hizmet‟ modelinde alma esnekliğine sahip oluyorlar. ġirketlerin 
biliĢim altyapıları için yüksek tutarlarda yatırım yapmaları yerine birden fazla Ģirketin iĢ 
uygulamalarını sanal altyapılar üzerinde güvenli web servisleri Ģeklinde çalıĢtırabilen servis 
sağlayıcılardan uygun fiyatlara hizmet olarak satın alabilmeleri, Bulut BiliĢim' in 
yaygınlaĢmasının en önemli nedeni olarak sayılabilir (ITAdvisor-Uygun-, 2012: 41).  
Kobi‟lerin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin sunduğu yeni ortamlarda etkinliklerini verimli 
biçimde gerçekleĢtirebilmeleri, sistemlerin alt yapılarının kurulmasında, uygulama 
programlarının seçilmesinde ve etkinliklerin gerçekleĢtirilmesinde izlenecek yöntemlerin iyi 
belirlenmesine bağlıdır. Bu değiĢim sürecinde yapılacak yanlıĢ seçimler ve uygulamalar, 
Kobi‟lerin ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin zarara uğramalarına neden olabilir (Eslami, 
2010: 2). Dünya genelinde veri merkezlerinin geliĢimi, internet altyapısına eriĢimin gün 
geçtikçe daha kolay ve ucuz olması, mobil cihazların geliĢimi ve yaygın olarak kullanılmaya 
baĢlanması kurumları bulut alt yapısına yatırım yapmaya zorlamaktadır (Yanar, 2015: 814). 
2020 yılına doğru ; ufak ve orta Ģirketler Servis olarak sunulan bulut yazılımı‟ na –SaaS- ve 
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halka açık ya da kamu bulutuna- public cloud-  geçiĢ yapabilirler. Büyük Ģirketler kendi özel 
bulutlarını – private cloud- ya da karma bulutu – hybrid cloud- oluĢturabilirler. Kamu 
kuruluĢları ise herkese açık kamu bulutunu – public cloud- oluĢturup kullanabilirler (ġanlı, 
2014: 12). Yakın gelecekte Bulut BiliĢim özellikle Ģirketlerin ihtiyaç duyduğu mesajlaĢma ve 
birlikte çalıĢma, müĢteri iliĢkileri yönetimi gibi standart uygulamalarla birlikte uygulama ve 
test ortamları için de önemli ölçüde tercih edilecektir. Bir sonraki aĢamada ise gerekli 
güvenlik mekanizmalarının belirlenmesi ile birlikte kritik iĢ uygulamaları, Bulut BiliĢim 
üzerinden kullanılabilecektir. Bu sayede, Ģirketler arasındaki ticaret tamamen sanal ortamda 
gerçekleĢerek; sipariĢ, satın alma, ödeme/tahsilât gibi süreçlerin tamamı Bulut BiliĢim 
altyapıları üzerinde gerçekleĢecektir (ITAdvisor-Uygun-, 2012: 41). 

   

4. SONUÇ 
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler tüm dünya ekonomilerinde yarattığı istihdam ve benzeri 
olanaklarla, çok büyük bir oranı oluĢturmaktadır. Dolayısıyla Kobi‟lerin sürekliliği hem 
toplumsal finansman için hem de küresel finansman için önem arz etmektedir. Bulut BiliĢim 
Sistemleri, sınırlı sermayeyle kurulan Kobi‟ ler için, sağladığı olanaklarla bir finansal dehliz 
oluĢturmaktadır. Yapılan yazın taraması, Kobi‟lerin artık e-ticarete katılımlarının 
süreklilikleri için bir zorunluluk olduğunu fakat bunun da yeterli gelmeyerek e-ticarette hızlı 
ve etkin olması gerektiğini göstermektedir. Nitekim günümüzde özellikle dijital çevreye uyum 
iĢletmeleri ayakta tutan baĢlıca faktörlerdendir. Kısıtlı finansmana ve dijital yetersizliğe sahip 
Kobi‟ler için BiliĢim Sistemlerinde maliyet faktörü çok önemlidir. Bulut BiliĢim 
Sistemlerinin bu kapsamda, özellikle „kullandığın kadar öde‟ politikası, iĢlemci hızı, 
bünyesinde finansal bilgilere yönelik sistem odası oluĢturması ve sunduğu bir dizi imkanlar 
Kobi‟ler için bir finansal dayanak durumundadır. Günümüzde sınırlar ötesi tüketicilere 
ulaĢmak, dahası en kısa zamanda ulaĢmak artık bir zorunluluktur. AraĢtırma verilerinden yola 
çıkarak, Bulut BiliĢim Sistemlerinin, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler için gerekliliği, 
sağladığı altyapı ve sunduğu imkânlarla, ortaya konmuĢtur. Dolayısıyla e-ticarette daha hızlı 
ve süreklilik kaydedebilmek için Bulut BiliĢim Sistemlerinin yarattığı farkın Kobi‟ler için bir 
finansal ve dijital kurtuluĢ olduğu söylenebilir.  
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KAHRAMANMARAġ ABA DOKUMACILIĞI 

 

Mustafa Oğuz GÖK* 

 

Öz 

Yörede dokumacılık kültürü çok eski zamanlara dayanmaktadır. Dokuma çeşidi olarak 
aba, kilim, halı, sehpa örtüsü vb. dokumalar dokunmaktadır. Aba; genellikle yünden yapılan 
kalın, kaba, kolsuz ve yakasız erkek giysisidir. Özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, 
Osmaniye, Hatay ve Adana yöresinin vazgeçilmez giysilerinden birisi olmuştur. Bu giysi 
geçmişte çoğunlukla koyun, keçi, at, deve, öküz kıllarından yapılmıştır. Günümüzde maliyetli 
bir giysi olmasından dolayı pamuk, simli iplik, polyester ya da karışımlardan oluşan ipliklerle 
dokunmaktadır. 

 Bu giysi geçmişte farklı sosyal sınıfların (fakir-zengin) giydiği bir giysi iken 
günümüzde çoğunlukla halkoyunu ekiplerinin ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş günü olan 12 
Şubat kurtuluş bayramında halkın giydiği yerel bir giysi haline gelmiştir. Aba, alt ve üst 
olmak üzere 2 parçadan oluşmaktadır. Aba’nın özelliği kışın sıcak, yazın serin tutmasıdır. 
Yağmur geçirmediği için de çok tercih edilen bir giysidir. Aba’nın kırmızı aba, ibrişimli 
kırmızı aba, berti abası, boz aba, güreş abası gibi değişik çeşitleri vardır. Aba, yurtdışında da 
büyük ilgi görmektedir. Turistik olarak kırlent ve yastık yüzleri şeklinde yapılmakta ve 
satılmaktadır. 

Kültürel değerlerin yaşatılması ile ilgili çalışmalar özellikle son yıllarda önem 
kazanmaya başlamıştır. Halk eğitim merkezlerinde kurslar açılmakta, insanların 
duyarlılıklarını artırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla konuşmalar düzenlenmekte, görsel 
sunumlar hazırlanmakta, projeler yapılmakta, teşvikler sunulmakta, vb. çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği ile çalışmaların sürdürüldüğü 
görülmektedir. Yapılan bu çalışmada; Kahramanmaraş yöresine ait olan ve unutulmaya yüz 
tutmuş aba dokumacılığının belgelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın ileri aşamalarında 
üniversiteler ve özel sektörle birlikte proje üretilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle kültürel 
değerlerimiz korunacak, insanların iş bulma imkânları artacak ve ülkemizde katma değerli 
ürünlerin üretimi gerçekleşecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aba, dokuma, Kahramanmaraş, tezgâh, yöresel. 
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Abstract 

Weaving culture is well-established in the region. Aba, rug, carpet, table cloth etc. are 
woven as a form of weaving. Aba is a thick, rude, sleeveless and collarless men's garment that 
usually made of wool. Especially, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay and 
Adana have been one of the indispensable garments. These garments mostly have been made 
from sheep, goat, horse, camel and oxen hairs. Nowadays, aba is woven with cotton yarn, 
silvery yarn, polyester yarn or mixture of these yarns due to the costly garment.  

While this garment is worn by different social class (poor-rich) in the past, these days 
this garment is worn usually by folk dance team and local peoples that at the day of salvation 
12 February. Aba including top and bottom consists of two parts. Aba keeps you warm in 
winter and keeps you cool in winter. Preferred is a garment for not passing the rain. There are 
various kinds of aba like red aba, thrown silk aba, berti aba, grizzly aba, etc. Aba has attracted 
much attention at the abroad. Lace pillow and cushion covers are made and sold in the form 
as a touristy.  

Studies on the survival of cultural values have started to gain importance especially in 
recent years. Courses open at public education centers, organizing a symposium for increase 
people's sensitivity and in order to increase public awareness, visual presentations are being 
prepared, projects are being made, incentives are offered, etc. studies are being carried out. It 
is seen that the university-industry cooperation continues. In this study; It is aimed to 
document aba weaving which belongs to the Kahramanmaraş region and which has been 
forgotten. It is aimed to produce projects together with universities and private sector in the 
future stages of this study. So, our cultural values will be preserved, people will have more 
opportunities to find a job and the production of value added products will take place in our 
country. 

Keywords: Aba, weaving, Kahramanmaraş, loom, regional. 

 

GĠRĠġ 

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, dondurma, biber ve tarhanasıyla 
bilinen bir ildir. Kahramanmaraş, 420 bini aşan merkez nüfusuyla Türkiye'nin 16. Büyük 
kentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, Türkiye'de toplam nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 
19 il’den biridir. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız işgalcilere karşı verdiği yerel mücadeleden 
dolayı TBMM tarafından istiklal madalyası verilmiştir. Yine bu kararla Maraş olan eski adı, 
Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir (Anonim, 2017a).  

Kahramanmaraş’ta çeşitli geleneksel giysiler bulunmaktadır. Bu giysiler geleneksel 
erkek ve kadın giysileri olarak sınıflanmaktadır (Anonim, 2017b). 

Geleneksel erkek giysileri: 

Başa giyilenler: Keçe külah ve poşu 
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Sırta giyilenler: Gömlek, döşlük, aba 

Ayağa giyilenler: Şalvar, yemeni, postal, ham çarık, çorap 

Bele takılanlar: Bel poşusu, palaska 

Geleneksel kadın giysileri: 

Başa giyilenler: Fes, Tülbent 

Sırta giyilenler: Bindallı, iç göyneği, fistan, cepken, üç etek, iki etek 

Ayağa giyilenler: Şalvar, yemeni, edik, ham çarık, çorap 

Bele bağlananlar: Kemer, önlük, takılar 

Geleneksel giysiler arasında aba önemli bir yer tutmaktadır. Kahramanmaraş yöresine 
has özellikler taşıyan ve el sanatları açısından önemli bir yer tutan “aba”nın farklı tanımları 
bulunmaktadır. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş, bu kumaştan yapılmış 
yakasız ve uzun üstlük, bu kumaştan yapılan ve dervişlerce giyilen hırka (Anonim, 2017c) bu 
tanımlardan bazılarıdır. Bu tür dokuma kumaşlardan yapılanlara da aynı isim verildiği gibi, 
giyenlerin zamanında hor görülüp küçümsendiği ve kızıl renkte olanların devşirme 
çocuklarına giydirildiği potur, hırka, cepken, kaput gibi kışlık giysilere de “Aba” 
denilmektedir (Uğurlu, 1990). Aba, geçmişte farklı sosyal sınıfların (fakir-zengin) giydiği bir 
giysi iken günümüzde çoğunlukla yöreye özgü etkinliklerde, yöre halkının giydiği yerel bir 
giysi haline gelmiştir. Bu giysi dokuma yöntemi ile oluşturulmuştur. Dokuma türleri arasında 
en basiti olan bezayağı dokuma, pamuklu, yünlü ve sentetik kumaşların dokunmasında en çok 
tercih edilen yöntemdir.  

Aba, mekikli tezgâh denilen el tezgâhında dokunmaktadır (Şekil 1). Yörede aba 
dokumasında kullanılan tezgâhlar ağaçtan yapılmıştır. Bu tezgâhlarda tarak eni 140-150 cm. 
eninde olan kumaşlar dokunabilmektedir. Bu tipteki tasarımlarda, dokuma levendi arkaya, 
kumaş levendi ise öne takılmakta ve çözgüler yatay düzlemde gerdirilmektedir. Gücü 
çerçeveleri, üstten bir makaraya dolanan bir kablo ile birbirlerine bağlanmışken, alttan 
dokumacının ayakla çalıştırdığı pedallarla bağlantılıdır. Mekik doğrudan elle fırlatılmakta ve 
vuruş kolları yoktur. Tarak, atılan atkıyı kumaşa yerleştirmek üzere, yukardan salınım 
yapabilecek şekilde bağlanmıştır. Temel dokuma tekniği, birbirlerine paralel olarak yan yana 
dizilmiş bulunan çözgü iplikleri arasından atkı ipliklerinin dik yönde ve belli bir bağlantı 
düzeni içerisinde geçirilmesini gerçekleştiren işlemler bütünüdür. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

279 

 

ġekil 1. Mekikli Tezgâh 

Dokuma tezgâhı farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bunlardan bazıları tezgâhın 
üzerinde bulunan parçalar bazıları da dokuma üretimi sırasında veya sonrasında kullanılan 
yardımcı araçlardır. Bu parçaları kısaca açıklayacak olursak; Mekik, masuranın sarılı olduğu, 
atkı ipliğinin bir taraftan diğer tarafa atılmasını sağlayan parçadır (Şekil 2). Çözgü (Sargı) 
kazığı, çözgü ipliklerinin üzerinden geçtiği kısımdır (Şekil 3), tezgâhın üst kısmında bulunur. 
Bel kazığı, çözgü ipliklerinin üzerinden dolandığı, tezgâhın alt kısmında bulunan 
kısımdır(Şekil 4).  

                         

       ġekil 2. Mekik          ġekil 3. Çözgü (Sargı) Kazığı     ġekil 4. Bel Kazığı 

Muayer, Çözgü ipliklerinin çözgü kazığından geçtikten sonra tezgâhın arka kısmına 
aktarılmasını sağlayan bölümdür (Şekil 5). Muakara, tezgâhın arka kısmında bulunan, çözgü 
ipliklerinin gücülere aktarılmasını sağlayan kısımdır (Şekil 6). Gücü, pedal hareketi ile aşağı 
yukarı hareket ederek motifin meydana gelmesini sağlayan kısımdır (Şekil 7). Batakçak, 
pedala bağlı bulunan ve gücü hareketini sağlayan kısımdır (Şekil 8). Tarak, gücü gözünden 
geçmiş olan çözgü ipliklerinin paralel olarak tezgâhın ön kısmına gelmesini sağlayan kısımdır 
(Şekil 9). Tefe, atkı atıldıktan sonra yapılan ve kumaşın sıklaştırılmasını sağlayan kısımdır 
(Şekil 10).  
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           ġekil 5. Muayer    ġekil 6. Muakara              ġekil 7. Gücü 

              

       ġekil 8. Batakçak        ġekil 9. Tarak                ġekil 10. Tefe 

Pedal, gücülerin aşağı yukarı hareket etmesine yardımcı olan kısımdır (Şekil 11). 
Cikciki,  tezgâhın üst kısmında bulunan gücülerin aşağı-yukarı hareket etmesine yardımcı 
olan kısımdır (Şekil 12). Sermine, dokunan kumaşın sarıldığı kısımdır (Şekil 13).  

           

       ġekil 11. Pedal                 ġekil 12. Cikciki                ġekil 13. Sermine 

Gez, serminenin sıklığının ayarlanmasına yardımcı olan dokuma tezgâhının yan 
kısmında bulunan yardımcı bölümdür (Şekil 14).  Makas, dokuma işlemi sırasında atkı ipliği 
ya da masuranın üzerinde kalan fazla ipliğin uzaklaştırılmasını sağlayan yardımcı elemandır 
(Şekil 15). Dokuma tarağı, tefeleme ile sıklaştırılmamış ipliklerin sıklaştırılmasına yardımcı 
olan parçadır (Şekil 16). 
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            ġekil 14. Gez                ġekil 15. Makas              ġekil 16. Tarak 

Aba kumaş geçmişte çoğunlukla koyun, keçi, at, deve, öküz kıllarından yapılmıştır. 
Günümüzde maliyetli bir giysi olmasından dolayı pamuk, simli iplik, polyester ya da bu 
liflerin karışımlarından oluşan ipliklerle dokunmaktadır. Günümüzde aba dokumasında 
kullanılan iplikler genellikle pamuk-polyester karışımıdır.  

Aba dokumaların önemli özelliği kullanılan ipliğin doğal renkli olmasıdır. Geçmişte, 
renkli bir giysi elde etmek istenildiğinde kök boya ile renklendirme yapılmaktaydı, 
günümüzde boyalı iplikler kullanılmaktadır. Çözgüde kullanılan ipliğin rengi beyaz, atkıda 
kullanılan ipliğin rengi beyaz, sarı, kırmızı vb. olabilmektedir. 

 

MARAġ ABA DOKUMALARININ ÜRETĠM SÜRECĠ 

Yün ilk olarak kuzulardan kırkılmaktadır. Kırkılan yün yıkanır, uzun ve çelik 
taraklarda taranır ve bükülerek iplik haline getirilmektedir. Eğrilmiş iplikler boyahanelerde 
boyanır ve renklendirilmeleri doğal boyama biçiminde yapılmaktadır. Boyanmış hale gelmiş 
iplikler dokuma için hazır hale getirilmektedir. 

Maraş abasında tarak numarası hesaplanırken ilk olarak dokumanın boyutları 
belirlenmelidir. Tarak numarası hesaplanmasında düğüm sayısı esas alınır ve düğüm sayısına 
göre tarak isimlendirilir. Düğüm sayısı olarak ifade edilen, tarak enindeki her 10 adet çözgü 
tel sayısıdır. Genellikle Maraş abalarında tarak sıklığı 40 cm’de 40 düğümlük = 400 tel’dir 
(Büyüktürkmen, 2013).  

Boyalı iplikler tezgâha yerleştirilir ve bezayağı dokuma yapılarak dokuma işlemi 
gerçekleştirilir. Dokunmuş olan aba tezgâhtan çıkarılır. Çözgü kesme işlemi dokumanın 5 cm 
üzerinden yapılır. Tezgâhta kalan çözgü iplikleri birbirine düğümlenerek bir sonraki aba 
dokumada kullanılmak üzere bekletilir. Tezgâhtan çıkan abanın keçeleşmesi ve mukavemetini 
artırmak amacıyla hamama götürülür. Burada amaç sıkı bir yapı kazanmasını sağlamaktır. 
Hamamda sıcak su ve sabunla göbek taşında yoğurulur; durulanır ve kurutulur. Kurutulmuş 
aba, dikim işlemi için hazırlanır. Tezgâhtan çıkarıldıktan sonra abanın kenarlarında bulunan 
zilfelik kısımları, kenardaki atkı ipliklerinin atmaması açısından içe kıvrılarak dikilir. 
Ardından kol ve yaka kısımları abaya tutturulur. Kolların alt kısımları ise dikişsiz olması 
gerektiği için açık bırakılmalıdır. Yaka için Maraşlı genç kızların sırma iplikle işlediği kordon 
işi veya düz aba dokuma yakası kullanılabilir. Abanın özelliğine ve kullanım yerine göre 
uygun yakanın seçilmesi önemli bir kriterdir. 
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MARAġ ABASININ BÖLÜMLERĠ 

Maraş abası üst şah, alt şah, kol ve yaka olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır 
(Şekil 17). Üst şah ve alt şah Maraş abasını ikiye bölen kısımdır. Üst şah motif ve işlemelerin 
uygulandığı, alt şah ise düz aba dokumanın yaygın olduğu kısımdır. Bu kısımlar sim-sırma 
iplikler dokunarak kordon işi tekniği kullanılarak birbirinden ayrılmıştır (Büyüktürkmen ve 
ortaç, 2013). Maraş abası dokumalarının karakteristik olarak en önemli özelliği; dokumanın 
eni abada bir boyun parçası olarak kullanılmaktadır. Dokuma eni 40 cm olmasından dolayı 
ancak iki parça halinde dokunarak 80 cm’ye ulaşabilmektedir. Eni 40 cm, boyu 150 cm olan 
iki dokumanın, eni enine boyu boyuna getirilmek suretiyle dikilmekte, diğer yörelere ait 
abalarda ise tek seferde dokuma eni 80 cm olarak dokunmaktadır. Maraş abasında kol ve yaka 
istenilen ölçülere göre ayrı olarak dokunmaktadır. Dokunmuş olan kol ve yaka elde işlenerek 
üst şaha dikilir (Büyüktürkmen, 2013). 

 

ġekil 17. Maraş Abasının Bölümleri 

MARAġ ABA DOKUMALARININ MOTĠF VE KOMPOZĠSYON ÖZELLĠKLERĠ 

Aba dokumalarında farklı motif örneklerine rastlanmaktadır. Motif, sanat eseriyle 
süsleme işlerinde tekrar eden veya kendi başlarına ayrı ayrı bir grup meydana getiren 
şekillerin her birine verilen addır. Bu motifler bitkisel, hayvansal, geometrik vb. şekillerde 
olabilmektedir. Yörede aba dokumalarında genellikle lale, karanfil, su yolu gibi bitkisel 
motifler görülmektedir.  

Bu motiflerin her birinin yöreye özgü anlamları vardır. Su yolu motifinin yöredeki 
anlamı yaşamın sürekliliği, bereketi ve soyluluktur. Bu motifin örneği Şekil 18’de 
görülmektedir. 
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ġekil 18. Su Yolu Motifi 

Karanfil motifi doğumu, güzelliği sembolize eder. Mutluluğu, aşkı anımsatır. Bu 
motifin örneği Şekil 19’da görülmektedir. Lale motifi güzelliği sembolize eder. Bu motif de 
Şekil 20’da görülmektedir. 

 

ġekil 19. Karanfil Motifi 

 

ġekil 20. Lale Motifi 

Bu motifler Kahramanmaraş yöresinde daha önceden çalışılmış motifler olup, 
günümüzde sadece aba’da değil kilimlerde de görülen motiflerdir. Geçmişte toplumlarda hali 
vakti yerinde olan insanlar ibrişimli kırmızı abayı kullanmışlardır. Bu zenginliğin simgesi 
anlamına geliyordu. Fakir kesim ise nakışsız ve motifsiz abayı tercih etmiştir. Böylece kimin 
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zengin kimin fakir olduğu, giydiği aba giysisinden belli olmaktaydı. Ekonomik durumu orta 
derecede olan halk ise genelde motifi az olan abayı tercih etmekteydi. 

Her motife yörede 'sandık' ismi verilir (Şekil 21). Bir abada 9 sandık varsa bu o abayı 
giyen kişinin çok zengin biri olduğu anlamına gelmekteydi. Sandık sayısı arttıkça abanın 
değeri de artmaktadır.  

Dokunmuş olan 3 sandıklı bir abayı inceleyecek olursak (Şekil 21); 

 

ġekil 21. Dokunmuş 3 Sandıklı Bir Aba Örneği 

 Dokuma Yoğunluğu Dikey Yönde (Çözgü) : 8 tel 
 Çocuk Abası: 64 cm En, 98-100 cm Boy 
 Kullanılan Renkler Atkıda: Kırmızı, sarı, yeşil Çözgüde: Beyaz 
 Uygulanan Teknik: Bezayağı 
 Motif (Sandık): 3 adet sandık vardır. Karanfil motifi kullanılmıştır. 
 İplik: %67 Pamuk- %33 Polyester 
 İplik Numarası: 32-1 Atkı İpliği, 12-3 Çözgü İpliği 

Dokunmuş 3 sandıklı bir abayı inceleyecek olursak (Şekil 22); 

     

ġekil 22. Dokunmuş 3 Sandıklı Bir Aba Örneği 

 Çocuk Abası: 64 cm En, 98-100 cm Boy 
 Dokuma Yoğunluğu Dikey yönde (Çözgü): 12 tel 
 Kullanılan Renkler Atkıda: Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, turkuaz, bordo, pembe Çözgüde: 

Beyaz 
 Uygulanan Teknik: Bezayağı 
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 Motif (Sandık): 3 adet sandık vardır. Lale motifi kullanılmıştır. 
 İplik: %67 Pamuk- %33 Polyester 
 İplik Numarası: Nm 40 Atkı İpliği, Nm 16-3 Çözgü İpliği 
 Dokunmuş 3 sandıklı bir aba örneği üzerindeki motifler Şekil 23’ de görülmektedir. 

           
        ġekil 23. Aktif Motif (a)    (Sandık)  Pasif Motif (b)   Gerdan (düz gerdan) (c) 
Dokunmuş olan 3 sandıklı aba, pasif bir abadır. Çocuk abası olarak kullanımı 

yaygındır. Fakir halk bu 3 sandıklı abayı kullanmıştır. Dokunan aba’nın boyutları, kullanan 
kişiye göre farklılık göstermektedir. Aktif motif olan lale motifi abanın arka kısmında 
bulunur. Motiflerin arka kısma işlenmesinden dolayı aktif olan kısım abanın arka kısmıdır. 
Arka kısmında motifin alt kısmında gerdan olarak bilinen kısım yer alır. Abanın büyüklüğüne 
göre gerdan boyutu da değişir. Şekil 24’de düz gerdan örneği görülmektedir. Abanın ön 
tarafında olan motif ise pasif motiftir. Şekil 24’te farklı bir aba örneği görülmektedir. 

 

ġekil 24. 5 Sandıklı Bir Aba Örneği 

Bu aba orta sınıf halkın tercih ettiği bir abadır. Pasif bir aba olarak bilinir. Bunun 
nedeni ise bu sandık sayısının az olmasıdır. Ok işareti ile gerdan kısmı görülmektedir. 3 
sandıklı bir abaya göre daha geniştir. Gerdanın motifi de diğer ürünlere göre değişiktir. 
Burada kullanılan gerdan, zincir ve tohumlu selviler olarak isimlendirilir. Selvilerin bereket 
anlamına geldiği söylenmektedir. 
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Şekil 25 ve Şekil 26’da 150-200 yıllık bir Maraş abası örneğinin sırt ve döş kısımları 
görülmektedir. Bu aba örneğinde motifler aba ile aynı renkte sırma ipliklerle ile dokunmuştur. 
3 adet sandık bulunmaktadır Aslında bezayağı tekniği ile dokunan abaların bazı örneklerinde 
ekleme dokuma parçalarının kullanıldığı ve dimi örgü özelliğine sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Yaka astarının da farklı bir dokuma kumaştan dikildiği görülmüştür. Kolların 4 
farklı dokuma kumaşın birleştirilmesiyle elde edildiği tespit edilmiştir. Gümüş simli ipliklerin 
abanın her bölümünde kullanılmıştır. 

 

ġekil 25. 150-200 Yıllık Bir Maraş Abası Örneğinin Sırt Kısmı 

 

ġekil 26. 150-200 Yıllık Bir Maraş Abası Örneğinin Döş Kısmı 

Şekil 27 ve Şekil 28’de 150-200 yıllık farklı bir Maraş abası örneğinin sırt ve döş 
kısımları görülmektedir. Kol kısmında farklı motiflerin olması bu abayı diğerlerinden ayıran 
bir özelliktir (Şekil 29). 9 Sandıklı bir Maraş aba örneğidir. Kolların 4 farklı dokuma kumaşın 
birleştirilmesiyle elde edildiği belirlenmiştir. Gümüş simli ipliklerin abanın her bölümünde 
kullanılmıştır. Döş kısmında bulunan dişeme motifler daha geniş yer tutmaktadır. Kollarda da 
bu dişeme motifler devam etmektedir. Sandık sayısı fazla olduğundan yakası da geniştir. 
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ġekil 27. 150-200 Yıllık Bir Maraş Abası Örneğinin Sırt Kısmı 

 

ġekil 28. 150-200 Yıllık Bir Maraş Abası Örneğinin Döş Kısmı 

 

ġekil 29. Abanın Kol Bölümü 

Aba dokumaların en önemli özelliklerinden birisi su geçirmemesidir. Bu nedenle 
geçmişte yeniçeri yağmurluğu ve denizcilere özgü su geçirmeyen üstlük olarak kullanıldığı da 
bilinmektedir (Kazar, 2000; Çelik ve Akgemci, 2004: 1201-1204) ve genellikle kuzu, keçi, at, 
deve ve öküz kıllarından dokunmuşlardır. 

Aba yurt dışında da büyük ilgi görmektedir. Turistik olarak kırlent ve yastık yüzleri 
şeklinde de yapılmaktadır. Yine aba motifleri sehpa örtülerinde de görülmektedir (Şekil 30). 
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ġekil 30. Sehpa Örtüsü 

SONUÇ 

Çalışmamızda Kahramanmaraş yöresine ait olan ve geleneksel bir giysi olan aba 
dokuması incelenmiştir. Aba dokumasının genel özellikleri, kullanılan malzemeler, tezgâh 
özellikleri, kumaş sıklıkları, kullanılan teknik vb. konular ele alınmıştır. Aba dokumasında 
kullanılan motifler ve motiflerin kompozisyon özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. 
Bulunan aba örnekleri de analiz edilerek çalışmamız sonlandırılmıştır.  

Aba hem Kahramanmaraş’ın hem de ülkemizin kültürel miraslarından birisidir. Yapısı 
itibariyle çeşitli teknik özelliklere sahiptir. Kültürel etkinliklerde kullanılmakla birlikte 
unutulmaya yüz tutmaya başlamıştır. Üretimi; bu işi yapan kişilerin az olmasından dolayı, 
maliyetinden dolayı, vb. nedenlerden dolayı azalmıştır. Halk eğitim, kurs, vb. yerlerde bu 
sanatın eğitiminin verilmesine rağmen bu sanata olan ilgi azalmaya başlamıştır. Kültürel 
etkinliklerde tanıtımının yapılmasıyla, devlet destekleri ile vb. etkinlikler ile bu sanatın 
çeşitlendirilmesi sağlanabilir.  
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OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİ YAZILI VE BASILI KAYNAKLARINA GÖRE NEY 
ÇALGISINDA PERDELER  

 

Gökhan YALÇIN                                 Koray YEŞİLYURT  

Öz 

Ney çalgısı, kökleri çok eskilere dayanan, Osmanlı/Türk Musikisi çalgılarının en önemlilerinden birisi olarak 
kabul edilen, nefesli bir çalgıdır. Tarihi süreçte her toplumda farklı şekil ya da isim adı altında kullanılmış 
olmakla birlikte Osmanlı/Türk musikisi tarihinde ney çalgısının büyük ilgi gördüğü, icrada en yüksek seviyeye 
ulaştığı, kutbû'n-nâyî musikişinaslar yetiştiği görülür. Osmanlı/Türk musikisi nazariyatının değişiminde ya da 
gelişiminde neyzen nazariyatçıların büyük bir önemi olduğu düşünülmektedir. Bu nazariyatçıların icradan 
perdelerin kullanımına kadar değişim ya da gelişim meydana getirdiği söylenebilir. Bu nedenlerden dolayı, 
Osmanlı/Türk musikisi yazılı kaynaklarında üfleme pozisyonuna ve hatta ney açkısına göre perdelerin değişim 
çizgisinin belirlenmesinin ney eğitimi, Türk musikisi nazariyatı ve tarihi için önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bu çalışmada Osmanlı/Türk musikisi yazılı ya da basılı kaynaklarında yer verilen ney çalgısına dair her türlü 
bilgi incelenerek, tarihi süreçte ney çalgısında perde isimlerinin değişimini ve sebeplerini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Çalışmada ilk olarak on beşinci yüzyıldan itibaren on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar 
yazma eserler ve bu eserlere ilişkin ilgili çalışmalar, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren ise yazılı ya da basılı 
eserler, özellikle de yirmi birinci yüzyılda artış gösteren ney metotları incelenmiştir. Daha sonra üfleme 
derecelerine göre ney deliklerinde hangi ses yüksekliklerine hangi perde isimlerinin verildiğinin belirlenmesine 
çalışılmıştır. Son olarak değişimin hangi müellif tarafından yapıldığı tespit edilerek sebeplerinin neler olduğu 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmada ney çalgısında 
perde isimlerinin nasıl ve neden değişime uğradığı, nasıl Batı müziği harf yazısına dönüştüğü ve ses sisteminin 
ney çalgısı üzerinden değil, ney perdelerinin ses sistemine göre anlatıldığı ve buna göre şekillendiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ney, Osmanlı/Türk musikisi, ney perdeleri, Kevserî Mecmuası, Tedkik ü Tahkik 

 
PITCHES IN NEY INSTRUMENT ACCORDING TO THE OTTOMAN / TURKISH MUSIC WRITTEN 

AND PRINTED RESOURCES  

Abstract 

Ney is a woodwind instrument which is considered one of the most important instrument in the Ottoman/Turkish 
music has based on very old roots. In historical process while it is used under in different feature and name in 
every society, it is seen that in Ottoman/Turkish music ney instrument which attracted great attention, reached 
the highest level of execution and kutbû'n-nâyî musicians are grown.Neyzen theorists have a great importance in 
evolution and development of the theory of Ottoman/Turkish music. It can be said that these theorists have 
occured change and development from execution to the use of pitches.For these reasons it is thought that 
determining the change line of pitches according to blowing positions and even production of ney in written 
sources of Ottoman/Turkish music is important for Turkish music theory and history. The goal of this study is to 
examine all manner of data about the ney instrument which has given place in written or printed sources of 
Ottoman/Turkish music and to reveal the evolution of the name of pitches and their reasons in historical process. 
Firstly the manuscripts from fifteenth century until the middle of the nineteenth century and related works are 
examined and from the nineteenth century, written or printed works and especially the methods of ney which 
increased in the twenty-first century are investigated in this study.Then it is tried to determine that in ney holes 
which pitch name given to which pitch range according to the degree of blowing. Finally, by determining of the 
evolution made by which author, it is investigated that what causes it.The obtained results are presented in a 

                                                           
 Bu çalışma "Osmanlı/Türk Musikisi Yazılı ve Basılı Kaynaklarına Göre Ney Çalgısında Perdeler" adlı yüksek lisans tez çalışmasının bir 
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comparative table. In the study, it is seen that in ney instrument how and why pitch names got changed, how it is 
turned to Western letter music notation and sound system has not described on ney instrument, has described 
according to the sound system of ney pitches and shaped accordingly to this.  

Keywords: Ney, Ottoman/Turkish music, ney pitches, Kevserî Mecmuası, Tedkik ü Tahkik       

 

1. Giriş 
Ney çalgısı, kökleri çok eskilere dayanan, Osmanlı/Türk Musikisi çalgılarının en 
önemlilerinden birisi olarak kabul edilen, nefesli bir çalgıdır. Kolay imal edilebilirliği, kolay 
icra edilebilirliği gibi birçok nedenden olsa gerek tarihi süreçte her toplumda farklı şekil ya da 
isim adı altında kullanılmış1, özellikle Hz. Mevlâna Celâleddin-i Muhammed'in Mesnevî'sinin 
ilk beyitlerinde neye yer vermiş olması2 ney çalgısına ayrı bir önem, manevi bir nitelik, 
kimlik kazandırmıştır. Çünkü Mevlevihaneler, ney eğitiminin de verildiği âdeta 
konservatuarlara dönüşmüştür. İcra bakımından ney, Mevlevi Ayinlerinin temel çalgısı olmuş, 
neyzen bestekârlar çalgıları ile birçok saz semaisi, peşrevler bestelemişlerdir. Özellikle on 
sekizinci yüzyılın başlarından itibaren, Osmanlı/Türk Musikisi nazariyatının (Teorisi), 
birçoğunun Mevlevi mensubu olduğu özellikle de Nâyi Osman Dede, Nâyi Mustafa Kevserî, 
Abdülbaki Nasır Dede, Rauf Yekta gibi neyzen Mevleviler tarafından sistemli hale 
getirilmesine, geliştirilmesine çalışılmış, birçok nazariyat kitabı yazılmış ve nesillere 
aktarılması sağlanmıştır. 

Türk musikisi nazariyat kitapları incelediğinde müellifin kendi bilgi ve tecrübelerini, kabul 
ettiği ya da geliştirdiği ses sistemini kaleme alırken, kendi çalgısını da temel olarak ele aldığı 
görülür. Bu durum neyzen nazariyatçılar için de bilinen bir gerçektir. Ney neyzen için ne ise 
neyzen nazariyatçı için de o kadar öneme sahiptir. Çalgısında üretilemeyen bir sesi neyzen 
icra edemeyeceği gibi ses sistemini ve o ses sistemine ait perdeleri aktaran müellifin de o 
perdeden bahsetmesi, ele alması beklenemez. Kısacası, Osmanlı/Türk musikisi yazılı 
kaynakları incelendiğinde, müelliflerin çalgılarına göre eserlerinde bazı farklılıklar olduğunu 
açıkça görmek mümkündür. Örneğin, Tanburi olduğu bilinen Kantemiroğlu'nun edvarında ele 
aldığı "Nişabûr" perdesi (Kantemiroğlu, 2001: 9), Kemani olduğu bilinen Hızır Ağa 
tarafından da "Segâhmaye" makamı tarifinde "nîmü'n-nîm" (Uslu, 2009: 119) olarak tabir 
edilmiş olmasına karşın Neyzen Abdülbâki Nasır Dede tarafından "gereksiz" (Başer, 2013: 
97-105) olarak nitelendirilmiştir. Aynı şekilde "Şuri" perdesi Kantemiroğlu'nun edvarında yer 
verilmezken çağdaşı Nâyi Osman Dede ve sonraki yüzyıllarda Mustafa Kevserî, Abdülbaki 
Nasır Dede gibi birçok neyzen müellif tarafından kullanılmıştır.  

Osmanlı/Türk musikisi nazariyatının değişiminde ya da gelişiminde neyzen nazariyatçıların 
büyük bir önemi olduğu bilinmektedir. Bu durumun ney çalgısını icra bakımından geliştirdiği, 
icradan perdelerin kullanımına kadar gelişim ya da değişim meydana getirdiği söylenebilir. 

                                                           

1Örneğin, XIV. Yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Anonim, Keşfü'l-Hümûm Ve'l-Kürab Fî Şerhi Âleti't -Tarab adlı yazılı kayakta da ney 
“şebbâbe” olarak zikredilmektedir. Eserde diğer çalgılar hakkında bilgi verilmesine rağmen, Keşfü‟l-Hümûm‟da şebbâbe hakkında bir 
açıklama yapılmamaktadır. Buna rağmen câhiliye döneminde bu saza “mincar” denildiği belirtiliyor. Şebbâbe ismini, İbn Haldun (ö. 
1406)‟un Mukaddime‟sinde de görüyoruz. İbn Haldun, şebbâbeyi içi boş bir kamıştan yapılmış ve üzerinde belli kaidelere göre delikler 
açılmış bulunan, parmaklarla basılarak güzel sesler çıkaran ve insanları neşelendiren üflemeli bir saz olarak zikretmiştir (Tıraşcı, 2015: 68). 
2 Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor; ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla kadın erkek/herkes ağladı" 
(Mevlânâ, 2013: 47). 
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Bu nedenlerden dolayı, Osmanlı/Türk musikisi yazılı kaynaklarında yer verilen ney 
deliklerine, üfleme pozisyonuna ve hatta ney açkısına göre perdelerin değişim çizgisinin 
belirlenmesinin ney eğitimi, Türk musikisi nazariyatı ve tarihi için önemli bir yere sahip 
olduğu düşünülmektedir.  

 

1.1. Çalışmanın amacı 
Bu çalışmada Osmanlı/Türk musikisi yazılı ya da basılı kaynaklarında yer verilen ney 
çalgısına dair her türlü bilgi incelenerek, tarihi süreçte ney çalgısında perde isimlerinin 
değişimini ve sebeplerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Türk musikisinde perdeler, ney 
eğitimi ve metotları üzerine daha önce çalışmalar yapılmıştır. Birçok çalışmada ney 
perdelerinin isimleri kullanılmış olsa da perdelerin bir arada incelenmesi, değerlendirilmesi 
amaçlanmadığı için perde isimlerinin değişim ve sebepleri de araştırılmamıştır. Türk musikisi 
nazariyatı ve ses sistemindeki değişimin ney perdelerinin değişimi ile doğru orantılı olduğu 
bu nedenle ney çalgısında perde adlarının tarihi süreçte değişim ve sebeplerinin 
belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma, ney perdelerine ilk olarak yer 
verildiği bilinen Kırşehri Risalesi'nin telif edildiği on beşinci yüzyıldan itibaren yirmi birinci 
yüzyıla kadar ulaşılabilinen Türkçe, Osmanlı/Türk musikisi yazılı ya da basılı kaynakları ile 
sınırlandırılmıştır.   

       

1.2. Yöntem 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bilindiği gibi nitel araştırma yöntemi 
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 
sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 39). 
Çalışmada ilk olarak on beşinci yüzyıldan itibaren on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar 
yazma eserler ve bu eserlere ilişkin ilgili çalışmalar, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren ise 
yazılı ya da basılı eserler, özellikle de yirmi birinci yüzyılda artış gösteren ney metotları 
incelenmiştir. Daha sonra üfleme derecelerine göre ney deliklerinde hangi ses yüksekliklerine 
hangi perde isimlerinin verildiğinin belirlenmesine çalışılmıştır. Son olarak değişimin hangi 
müellif tarafından yapıldığı tespit edilerek sebeplerinin neler olduğu araştırılmıştır. Elde 
edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak tablolar halinde sunulmuştur.     
 

2. Bulgular ve Yorumlar 
2.1. Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin'in Risâle-i Mûsıkî adlı eserinde ney perdeleri 
1411 yılında yazılan bu eserin müellifi Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin el-Mevlevî‟dir. 1469 
yılında, Hariri bin Muhammed tarafından Türkçeye çevrilen yazılı kaynağın orijinali kayıptır. 
Yusuf Kırşehri bu risalesinde ud, çeng resimleri ve düzenleri ile ilgili verdiği bilgilerin yanı 
sıra ney çalgısı üzerine de bilgiler vermektedir;  

"Geldik bir bâb dahi nây öğrenmek beyânındadur. Eğer dilersen ki nây çalmak 
öğrenesin, üstâd dahi ele girmese, var nây al. Yukarudan aşağa değin yedi perdedür. 
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Yedinci perde hemân rast evidür ve ikinci perdeyi açasın dügâh olur. [Üçüncü 
perdeyi açasın segâh olur]3. Eğer bir perde dahi açasın, çârgâh olur. Bir perde dahi 
açasın, pençgâh olur. Bir perde dahi yukarudan açasın, hüseynî olur. Eğer dilersen ki 
hisâr yâ gerdâniye yâ muhayyer eyleyesin, sigâh evinden bir safîr idesin hisâr olur. 
Eğer çârgâh evinden safîr idesin, gerdâniye olur. Eğer ısfahân evinden safîr idesin, 
muhayyer olur. Bu dahi bir asıldur. Bu asıldan hayli makâm ve âvâze ve terkîb ve 
şube hâsıl olur. Bu tarîk üzerine ki eyitdük. Eğer bir zamân idman eyleyesin tâ bir 
üstâda irişesin. Eğer üstâd bulamazsan bu didüklerümizi riâyet idesin ki sana üstâd 
yiter" (Doğrusöz, 2012: 145; Kalpaklı vd., 2014: 70). 

Kırşehirli Yusuf bin Nizameddin'in "üstat yerine geçer" dediği bilgilere göre yedi delikli 
neyde yedinci perde 1-rast, 2- bir perde açılırsa dügâh, sırasıyla segâh, çargâh, 
pençgâh/Isfahan [neva], hüseyni, hisar, gerdaniye, muhayyer (Doğrusöz, 2012: 51). 
Görüldüğü üzere Yusuf Kırşehri neyde altıncı delik için iki ayrı perde ismi kullanmaktadır. 
Bunlar Pençgâh ve Isfahan perdeleridir. Segâh perdesinde beşlisi üflendiğinde (safir 
edildiğinde) hisar perdesine ulaşıldığı belirtilmiştir. Verilen sıralı perde sesleri dikkate 
alındığında bir rast dizisi görünse de ney çalgısının ikinci ve beşinci deliklerinden üretilen 
perde sesleri (nim perdeler) verilmemiştir.      

 
Resim 1. Risale-i Musiki'de Ney Perdeleri 

Kırşehri aynı eserinde diğer çalgıların perdelerini anlatırken bazı nim perdelere de 
değinmiştir. Bu perdeler rehavi (çengin rast perdesini yarım ses tizleştirerek), zengüle (hisar 
evinin yarım ses pestleştirerek), buselik (tanburda segâh perdesini çargâha yaklaştırarak), 
uzzal (çargâh ile ısfahan/pençgâh arasındaki perde), hicaz (çeng sazında çargâhı yarım perde 
çekersen), nevruz (pençgâh perdesini yarım ses pestleştirerek), kûçek (Nevruzdan daha pes), 
acem (hüseyni evin yarım perde pestleştirerek) perdeleridir (Doğrusöz, 2012: 99-102). Diğer 
konulardan derlenerek elde edilen bilgilerden hareketle ney çalgısında tam ve nim perdelerin 
Tablo 1'de verildiği gibi olması gerektiği söylenebilir. Fakat Resim 1'de verilen perdelerin ney 
ile icra edilebildiği gayet açıkken, nim perdelerin on beşinci yüzyılda icra açısından mümkün 
olup olmadığını söylemek ise güçtür. Bu konuyu netleştirecek on beşinci ve on altıncı 
yüzyıllarda başka bir yazılı kaynağa ulaşılamamıştır4. 

Tablo 1. Risâle-i Mûsıkî'de perde adları 

                                                           
3Ankara Milli Kütüphanede yer alan AGK 131 numaralı eserde segâh perdesi verilmiştir. Fakat Hariri Bin Muhammed'in 1469'da kaleme 
aldığı Kırşehri Risalesi'nin Türkçe çevirisinde segâh perdesine yer verilmemiştir. 
4 Sultan II. Beyazıd devrinde yaşamış olan musiki nazariyatçılarından Seydî‟nin 1504‟te yazdığı bilinen Matla isimli eserinde "Der Beyân-ı 
Ta‟lim-i Nây" başlığı altında ney öğretimine ilişkin bilgiler vardır (Tüfekçi, 2011: 97). Bu bilgiler Kırşehri Risalesi ile istinsah denilecek 
kadar aynıdır. Bu nedenle tekrardan kaçınılmıştır. 
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2.2. Tanburi Küçük Artin'in Musiki Edvarı'nda ney perdeleri 
Tanburi Küçük Artin'in 1730'lu yıllarda konuşma metni şeklinde Ermeni harfleriyle Türkçe 
kaleme aldığı ve kendisinin geliştirdiği notasyon ile bazı perdeleri de kaydettiği kitabında ney 
çalgısının gerekliliği, ney çeşitleri ve ney perdeleri konusunda da bilgiler vermektedir. 
Tanburi Küçük Artin'in verdiği bilgilere göre üstatlar, neyde perdeleri "kat" olarak 
gruplandırmış ve yegâhtan rasta kadar bu grubu "fevk" olarak isimlendirmişlerdir. Aynı 
şekilde dügâhtan nevaya kadar "asıl", hüseyniden muhayyere "taht" ve tiz segâhtan tiz 
hüseyniye "safil" demişlerdir. Dörtlü aralıklar ile gruplandırılmış bu perdeler "vurub" adı 
altında tam ve nim perdeler olarak sıralanmış fakat ney delikleri belirtilmemiştir (Judetz, 
2002: 100-101). 

Tablo 2. Tanburi Küçük Artin'e göre neyde perde adları      
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Tablo 2'de görülen perdeler adlarının neyde hangi deliğe karşılık geldiği belirtilmemiş olsa da 
ney hakkında bazı bilgiler vermektedir. Bu perde adları ney diyapazonunu (yegâh ila tiz 
hüseyni arası), perde adlarını, perdelerin "yarımca dik ve pes" özelliği gibi kısaca nim 
perdeler hakkında bilgi veriyor olması açısından önemlidir. 

 

2.3. Charles Fonton'un Essai sur la Musique Orientale comparée a la Musique 
Européenne5 adlı deneme yazısında perdeler 
Fransız şarkiyatçısı olan Charles Fonton'un 1751 yılında İstanbul'da, kendi ifadesi ile "musiki 
üstatlarından, doğrudan müzik kuramı ve pratiği öğrenerek" kaleme aldığı bu deneme 

                                                           
5 "Avrupa musikisiyle karşılaştırmalı şark musikisi hakkında deneme" (Fonton, 1987:7). 
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yazısında, öncelikli olarak ney perdelerinden "ana seslere" yer verilmiş, "yarım seslere" yer 
verilmemiştir6; 
"Sesler rast (ya da sol) sesiyle başlar. Bu sesi elde etmek için tüm delikler kapatılarak 
üflenir. Alttaki ilk delik açıldığında dügâh ya da La, 3'ncü delik açıldığında segâh ya 
da Si, 4'ncü delikten çargâh yahut Do, 6'ncıdan neva ya da Re, altta ve diğerlerinden 
biraz uzakta bulunan 7'nci delikten de hüseyni ya da Mi'nin oktavı sesleri 
çıkmaktadır. İkinci ve beşinci deliklerse tıpkı flütün anahtarı gibi gerek diyez gerekse 
bemol olarak, yarım sesleri çıkarmaya yararlar" (Fonton, 1987: 78-79). 

 
Resim 2. Essay sur la Musique Orientale comparée a la Musique Européenne'de resmedilen 

اى          Nây/Neyde perdeler/ن

Fonton, Yusuf Kırşehri'nin risalesinde ney ile ilgili verdiği bilgilere benzer şekilde, ana 
seslerden dügâh, segâh, çargâh, neva, hüseyni perdelerine değinmiş, yedinci perde hüseyni/Mi 
olarak ifade etmiştir. Fonton'un "İkinci ve beşinci delikler gerek diyez gerekse bemol olarak 
yarım sesleri çıkarmaya yararlar" cümlesinde adını vermediği ikinci ve beşinci perdelerin 
neler olduğunu, aynı eserde yer verilen tanbur resmi üzerinde belirtilen perdelerde bulmak 
mümkündür. Bu resimde dügâh ile segâh arasında "nihavend" ve çargâh ile neva arasında 
"sabâ" perdesi bulunmaktadır. Bu eserde diğer önemli bir bilgi ise perdelerin Batı müziği nota 
karşılıklarına yer verilmiş olmasıdır (Yegâh-Re, Mi-Hüseyni vs.). Ney çalgısında perdelerin 
Batı notası (Fransız ve Alman harf yazısı kullanılarak) karşılıklarının verildiği ilk eserlerden 
biridir diyebiliriz. Charles Fonton'un deneme yazısından tespit edilen perdeler Tablo 3'de 
verilmiştir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Fonton (1987:78-79) Türk musikisi perdelerini anlattığı bölümde de "ana sesleri" isimleri ile anlatmış, yarım ton olarak ifade ettiği nim 
perdelere yer vermemiş, sadece "hem diyez hem de bemoller için kullanıldığı" bilgisi ile yetinmiştir.       
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Tablo 3. Charles Fonton'un deneme yazısında perdeler              
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Tablo 3'de verilen perde seslerinden rast, dügâh, segâh, çargâh, neva ve hüseyni perdelerinin 
dışında Fonton'un verdiği bilgilere göre ney çalgısında hangi delikten ne şekilde icra 
edildiğini ya da ney çalgısı ile icra edilip edilemediğini söylemek mümkün değildir. Tablo 3, 
Fonton'un diğer çalgılar için verdiği bilgilerden de yararlanılarak oluşturulmuştur.  

                                            

2.4. Kevserî Mecmuası'nda Ney Perdeleri         
1750 ila 1808 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Nâyi Mustafa Kevserî7 hakkında Neyzen 
ve Mevlevi olduğu, Kevserî mahlası kullandığı ve Kitab-ı Musikar adlı kitabın müellifi 
olduğu dışında hiçbir bilgi yoktur. Kevserî Mecmuası olarak bilinen bu eserde Kantemiroğlu 
Edvarı'ndan ve Akovalızâde Hâtem Edvarı'ndan alıntılar yapıldığı tespit edilen bölümler 
mevcuttur. Kevserî Mecmuası'nda Hâtem Edvarı'ndan alıntı yapıldığı belirlenen bir bölüm 
vardır ki bu bölümde ney yapımı anlatılmaktadır. Bu bilgilerle birlikte neyin perde isimleri de 
verilmiştir;              

"…ol pak ve mutahhar kamışı paşpare hissesiyle maan iki taksim idüb tamam nısfa 
bir nokta vaz oluna. Aşağı canibinde nihayete değin tulû'u menâzil-i kamer süratınca 
on üç haneye taksim ve ol nısfa vaz olunan noktayı aşiran açub ondan aşağı üçüncü 
hanenin nihayeti olan dördüncü noktayı merkez ittihazıyla neva ve beşinci noktayı 
merkez ittihazıyla sabâ ve altıncı noktayı merkez ittihazıyla çargâh ve yedinci nokta 
ki puselik perdesidir. İstimali serçe parmak ile olmalıdır. Zahmetli olmakla puselik 
perdesi mestur kalub çargâh perdesinin nısfı ile icra olunur. Ve sekizinci noktayı 
merkez ittihazıyla segâh ve dokuzuncu noktayı merkez ittihazıyla nihavend ve 

                                                           
7 Yaptığımız araştırmaya göre Nayi Mustafa Kevseri 1808'de vefat eden Yenikapı Mevlevihanesi neyzenbaşısı ve "Mühendishane-i Cedid"in 
ilk müderrislerinden olduğu bilinen "Mücellid Mustafa İstanbuli" olabileceği şimdilik ihtiyati bir kayıt olarak düşülebilir. 
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onuncu noktayı merkez ittihazıyla dügâh olur. Mesela: bir beldede kamış açmalık 
murâd olundukta usbu' ile mizan eyleyüb yirmi altı haneye hesab idüb ba'dehu nısfını 
on üç haneye taksim idüb elbette ol kamışın âvâzı ve perdeleri sahîh ve sâlim olur. 
Erbabına malumdur" (Kevserî, vr. 220b-221a). 

Bu alıntıda Hâtem Efendi kamışın nasıl açılacağını anlatmaktadır. Hâtem Efendi'ye göre 
temizlenmiş kamış başpareyi de katarak tam ortasından işaretlenir. Orta noktadan aşağı uca 
değin on üç eşit nokta işaretlenir. Ney'in daha önce belirlenen orta noktasına aşiran deliği 
açılır. Aşiran noktasından aşağıya doğru dördüncü nokta neva, beşinci nokta sabâ, altıncı 
nokta çargâh ve yedinci nokta buselik perdesini oluşturur. Bu perde serçe parmak ile 
kullanılır. Buselik perdesini kullanmak çok zor olduğundan bu perde neyde açılmaz. Onun 
yerine çargâh perdesi yarım açılarak bu ses elde edilir (icra esnasında). Nihayetinde sekizinci 
nokta segâh perdesi, dokuzuncu nokta nihavent ve onuncu nokta dügâh olur (Resim 3). 

 
Resim 3. Hâtem Edvârı'na göre ney perdeleri ve ses deliği ölçüleri 

Kevserî Mecmuası'nda yer verilen bir resimde de neyde perdeler daha kapsamlı olarak ele 
alınmıştır. Aynı resim 1806 tarihli T 1856 numaralı Edvar-ı İlmi Musiki adlı eserde ve Haşim 
Bey Mecmuası'nda da kullanılmıştır. Bu resimde tam perdelerin yanı sıra nim perdelere de yer 
verilmiştir (Resim 4).       

 
Resim 4. Kevserî Mecmuası ve T 1856'da ney perdeleri (Kevserî, vr. 8)     

Resim 4'de görüldüğü gibi, Nâyi Mustafa Kevserî neyin sağ ve sol tarafında, daire içerisinde, 
üflemenin derecesine göre, perde isimlerini sıralamıştır. Fakat üfleme derecesi, perdelere göre 
ney deliklerinin ne ölçüde açılacağı ya da kapanacağı, baş hareketinin ne şekilde olması 
gerektiği gibi bilgilere yer verilmemiştir. Kevserî Mecmuası'ndaki diğer ney ile ilgili bilgiler 
ışığında resimde verilen perde isimlerinin, ney deliklerine göre yerlerinin netleştirilmesine 
çalışılmıştır. Bu perde isimleri Tablo 4'de tam ve nim perdeler başlığı altında, üfleme 
durumuna göre, yeni harfler ile tekrar verilmiştir;  
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Tablo 4. Kevserî Mecmuası'nda ney perdeleri  
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Kevserî Mecmuası'nda ve T 1856'da neyde birinci üflemede beşinci delikten üretilen perde 
sesleri Resim 5'de verilmiştir. Birinci üfleme sırasında görülen pes hicaz perdesi dikkat 
çekmektedir (Kevserî, vr. 8). 

  

Resim 5. Kevserî Mecmuası'nda neyde beşinci delik perde sesleri 

Kevserî Mecmuası'nda ney perdeleri ile ilgili olarak beş farklı ney resmi kullanılmıştır. Bu  
resimlerde birinci üfleme için beşinci perde, sabâ perdesi olarak verilmiştir. Resim 5'de "Pes 
Hicaz" olarak verilen perde için "dem ses" kastediliyor olabilir. Ya da hicaz perdesinin bu 
perdede pes kullanılması gerektiği, aynı düşünce ile "tiz sabâ" ile de sabâ perdesinin tiz 
olması gerektiği bilgisi verilmiş olabilir. Zira diğer ney resimlerinde ikinci üfleme için bu 
perde "şehnaz" olarak verilmiştir.   

Kevserî Mecmuası'nda ve T 1856'da resmedilen diğer bir ney resmi daha vardır ki ney 
perdelerinin pesten tize doğru ve üfleme derecelerine göre sıralandığı görülür.                     

                                                           
8 Kevseri Mecmuası'nda ve Haşim Bey Mecmuası'nda yedinci delik üzerinde pes hisar yazılıdır. Bu bilgi T 1856'da ana perdeler arasına 
sehven geçirilmiş olmalıdır.    
9 Mahur perdesinin Kevseri tarafından sonradan resim üzerine eklendiği anlaşılmaktadır. 
10 Hızır Ağa Edvarı'nda da muhayyer perdesi bazı makam tariflerinde tiz hüseyni olarak kullanılmaktadır (Uslu, 2009: 91).    
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Resim 6. Kevserî Mecmuası ve T 1856'da ney perdeleri 

Resim 6'da görülen ney perdeleri "Suret-i Nay" başlığı altında verilmiştir. Tanbur çalgısının 
perdeleri ile aynı sayıda, yegâh perdesinden başlayarak perde perde tiz hüseyni'ye değin 
toplam otuz altı perde olduğu bilgisi verilmiştir.  

"…yegâh perdesinden perde perde tiz hüseyniye varınca tanbur gibi zahirdir ve suret-
i nay budur. Ve malum oluna ki tanbur ve keman ve ağaze ve nay bunların cümlesi 
bir vücuddur. Lakin bu bir vücudu idrak eylemede katı müşkül ve çok zahmetlü olur. 
Erbabına mâlum" (Kevserî vr. 39a). 

Bu resimde özellikle dikkat çeken perdeler büzürg, rehavi, zirgüle, uzzal ve şuri perdeleridir. 
Kevserî Mecmuası'nda yer alan iki resim karşılaştırıldığında (Resim 4 ve Resim 6) büzürg, 
rehavi, zirgüle perdelerine her iki resimde de yer verildiği görülmektedir. Resim 6'da, beşinci 
delikten sabâ perdesi ile birlikte elde edilen sese "uzzal" perdesi adı verilmişken, Resim 5'de 
aynı perde ismi "hicaz" olarak verilmiştir. Perdelerdeki isim farklılığının yararlanılan 
kaynaklar ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Zira uzzal perdesi sadece Kantemiroğlu 
Edvarı'nda kullanılmışken, şuri perdesi ise Nâyi Osman Dede tarafından kullanılmıştır. İki 
farklı ney resmi ve farklı perde isimlerinden hareketle, Kevserî Mecmuası'nın uzun bir sürede 
yazıldığı, bir yönüyle Kantemiroğlu Edvarı ile Nâyi Osman Dede'nin defterine, bir yönünün 
ise Abdülbaki Nasır Dede'ye uzandığı söylenebilir. Nâyi Osman Dede'ye ait bir nazariyat 
kitabı olmamakla birlikte kendisinin geliştirdiği nota yazısı ile kaleme aldığı yetmiş kadar saz 
eseri, ney perdeleri hakkında bilgi verecektir. Fakat Nâyi Osman Dede'nin "defteri" ya da 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

300 

"edvar kitabı" olarak bilinen bu eseri özel kütüphanede saklı tutulmakta, eserin birkaç sayfası 
üzerine yapılmış çalışmalar varsa da yetersiz ve aralarında bazı çelişkiler barındırmaktadır11. 

2.5. Abdülbâki Nasır Dede-Tedkik ü Tahkik'de perdeler 
Abdülbâki Nasır Dede'nin 1794 yılında kaleme aldığı ve daha sonra 1797'de "zeyl" daha 
yazarak genişlettiği Tedkik ü Tahkik adlı eserinin "Bab-ı evvel" kısmında, kendisinin de 
neyzen olmasından dolayı ney çalgısında perdeler konusunu geniş bir açıdan ele almıştır; 

Amma mehâric-i ney-i can-fezânın mahlasından menfahına varınca ta'yin olunan 
yedi sükab ki, tertib üzre evvelkisine dügâh, ikincisine kürdi, üçüncüsüne segâh, 
dördüncüsüne çargâh, beşincisine sabâ, altıncısına neva, yedincisine aşiran demekle 
meşhurdur. Perde-i Yegâh; neyde müstakil perdesi yoktur. Neva perdesinin pesi 
olduğundan tizden pese varılma itibarı ile nafihin nefhinin rütbe-i evvelinde, ki ana 
"dem" tabir olunur, yine neva perdesi itibar olunur. Pes bayatî; bunun dahi müstakil 
perdesi olmamakla, yine mezkur perdeden nafihin baş eğdiği tarafa biraz eğmekle. 
Pes hisar, yedinci aşiran sükabının açığından adetten ziyade toğru. Aşiran, âdet 
üzere. Acemaşiran, meyl tarafına cüzi meyl ile. Irak, pes bayatî mikdarınca meyl ile 
efhidir. Geveşt, evvelki dügâh sükabının kapalısının pes hisar mikdarınca toğru. 
Rast, âdet üzere, Şuri, ırak gibi nefhi iledir. Zirgüle, mezkur sükabı nim açmakla. 
Dügâh, âdet üzere küşâde kılmakdır. Kürdi, ismi olduğu sükabdır. Segâh, kezalik. 
Buselik, dördüncü çargâh sükabını nim açmağla. Çargâh, âdet üzere nefh iledir. 
Sabâ, rast perdesinden nevaya suud, Hicaz, neva perdesinden rasta hübut itibarı ile 
beşinci sabâ sükabındandır. Neva, âdet üzere" (Başer, 2013:97-105). 

Diğer perdeler ise bayatî, hisar, hüseyni, acem, evç, mahur, gerdaniye, şehnaz, muhayyer, 
sünbüle perdeleridir. Tiz perdeler de aynı şekilde isimlendirilmiştir. Nasır Dede tüm perdeleri 
açıkladıktan sonra şu bilgiyi de vermektedir: "Ve min ba'di zalik li-külli kavmin en-
yastalihun" yani "…her bir kavmin kendi tabiri vardır." Bu sözüne de iki örnek vermektedir; 
"öncekilerin yegâh perdesine [nerm] pençgâh, aşîran perdesine acem adları kullanmışlardır." 
Nazariyat kitaplarındaki pek çok tanımdaki çelişkinin ve uyuşmazlığın da bu nedenle 
oluştuğunu belirtmektedir (Tura, 2006: 34; Başer, 2013:107).   

Resim 6'da Ali Nutki Dede'nin (Abdülbaki Nasır Dede tarafından sonradan yazılmış olabilir), 
Defter-i Dervişan olarak bilinen günlük hesapları, günlük olayları ya da gelişmeleri vs. not 
aldığı defterinden bir alıntı görülmektedir.    

 
Resim 6. Defter-i Dervîşân'da ney perdeleri (Kaya ve Küçük, 2011: 204) 

                                                           
11 Judetz'e göre (2007: 39) Nayi Osman Dede Irak perdesi için "kaf", Doğrusöz'e göre (2013: 7) ise "ayın-ra" harflerinin kullanıldığı gibi 
farklılıkların yanı sıra Judetz (2007: 40) bayati, şuri, nim hisar perdelerini birlikte değerlendirmiştir. Uygun (1999: 147) Nayi Osman 
Dede'nin "geveşt" perdesini kullanmadığını belirtirken,  Doğrusöz (2013: 7) geveşt perdesini kullandığını belirtir ve hatta notasında "kef-vav-
şin-te" harflerini kullandığını vurgular. Bu farklılıklar, müelliflerin hangi perdeyi kabul ettiklerini belirlemek için bilimsel açıdan yeterli 
güveni vermemektedir.  
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Şah-mansur olarak başlık atılan bu temsili, karalama resimde sekiz delikli bir neyin perde 
isimlerine yer verilmiştir. Bu resminde perde isimleri; dügâh (dügâh kapatılırsa rast olur), 
segâh, çargâh, neva, hüseyni-aşîran, evç ve muhayyer'dir. Bu resimde ney bir nevi dizek gibi 
kullanılarak perde isimlerinin not alındığı düşünülmektedir. Bu perde isimleri içerisinde 
"Çargâh" perdesinin "  [çehar-gâh]" şeklinde yazılı olması bu resmin Abdülbâki Nasır 
Dede'ye ait olmadığı kanaatini uyandırmaktadır12. 

Abdülbâkî Nasır Dede Tahririye adlı el yazması kitabında bu perde seslerine dayalı bir 
notasyon kullanmıştır. Tedkik ü Tahkik, Tahririye ve Defter-i Dervişan'da yer verilen perde 
seslerine ilişkin bilgiler ışığında Abdülbâkî Nasır Dede'ye göre neyde perdeler ve ilgili ney 
delikleri Tablo 5'de verilmiştir. 

Tablo 5. Abdülbâkî Nasır Dede'ye göre neyde perdeler   
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Tablo 5'de görüldüğü gibi Abdülbâkî Nasır Dede muhayyer perdesini üçüncü üfleme 
derecesinde dügâh deliğinden elde edildiğini belirtmiştir. Altıncı delikten ise muhayyer 
perdesinin elde edilebilirliğinden neden bahsetmediğini ise söylemek güçtür. Judetz'e göre 
(2007: 43) Nasır Dede, önceki nazariyatçılardan farklı olarak bu eserinde yegâh ile aşîran 
arasına iki perde (Pes bayatî, pes hisar), rast ile zirgûle arasına bir perde (şuri), tiz nevâ ile tiz 
hisar arasına da bir perde (tiz bayatî) eklemiştir. Fakat bu perde seslerinin Kevserî 
Mecmuası'nda mevcut olduğu Resim 6'da görülmüştür. 

 

                                                           
12 Tedkik ü Tahkik'de Nasır Dede bu perdeyi "  " olarak yazmaktadır. 
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2.6. Hâşim Bey Mecmuası'nda perdeler       
Haşim Bey 1864 tarihinde yayınladığı Mecmuası'nda ney ve neyin perdeleri konusunda iki 
ayrı alıntı yapmıştır. İlk alıntı Abdülbaki Nasır Dede'ye ait Tedkik ü Tahkik ve ikinci alıntı ise 
Nâyi Mustafa Kevserî'ye ait olan Kevserî Mecmuası'dır. Tedkik ü Tahkik alıntısı aşağıda 
verilmiştir;  

Ve nay'ın dahi yedi sakb ki; evvelkisine dügâh, ikincisine kürdi, üçüncüsüne segâh, 
dördüncüsüne çargâh, beşincisine sabâ, altıncısına nevâ, yedincisine aşiran, sekizinci 
perde ki yegâh‟dır. Nevâ‟nın pesi olduğu cihetle yine nevâ sakbından zuhur idüb 
dem tabir itmişler ve bunlardan mâada ki; otuz yedi perdeden daha ziyade perdeler 
nayın resminde gösterilmiş ise de nâfihin kemaline mütevakkıf olduğundan her 
zaman istimal olunmadığı ecllden tarifi terk olundu. 

Hâşim Bey ney perdeleri üzerine verdiği bu bilgileri, Nasır Dede'nin Tedkik ü Tahkik adlı 
eserinden alıntı yapmıştır. Haşim Bey her ne kadar sekizinci bir perdeden bahsediyor olsa da 
neyde sekizinci perde yoktur. Zaten, Tedkik ü Tahkik'de de böyle bir bilgi yoktur. 

Haşim Bey Mecmuası'nda diğer alıntı ise Kevserî Mecmuası'ndan bir ney resmidir. Aşağıda 
verilen bu resim incelediğinde Tedkik ü Tahkik'de verilen perde isimleri arasında bazı 
farklılıklar olduğu görülür. 

  

Resim 7.  Haşim Bey Mecmuası'nda ney perdeleri 

Haşim Bey Mecmuası'nda ney perdeleri açısından iki alıntı arasında belirlenen farklar 
şunlardır: neyin ikinci deliğinden üretilen ses yüksekliği Kevserî Mecmuası'nda Nihavend, 
Tedkik ü Tahkik'de ise Kürdi perdesi olarak verilmiştir. Ayrıca Haşim Bey kürdi makamının 
tarifini yaparken de çıkıcı durumda nihavend, karara giderken kürdi perdesini kullanmaktan 
bahseder;  
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İbtidâ rast, dügâh, nihavend, çargâh, nevâ, hüseyni, acem, gerdaniye, muhayyer, tiz 
segâh, tiz çargâh‟a kadar çıkub ba‟dehu bu üslup üzere yine rast‟a kadar inüb tekrar 
kürdi perdesiyle dügâh‟da karar ider (Yalçın, 2016: 173). 

Ayrıca önemli perdelerden birisi ise neyin yedinci deliğinden üretilen ses yüksekliğine verilen 
isimdir. Her iki kaynakta da aşîran olarak verilmekte ve hüseyni perdesi değil, bir sekizli pes 
sesi olan hüseynîaşiran perdesi kastedilmektedir. Bu perdeyi diğer perdelerden daha önemli 
kılan şey, ilk olarak hüseynîaşiran perdesi olarak belirtilen yedinci perdenin neyin üfleme 
konumunu ve diğer üretilen seslerin yüksekliğini belirliyor olmasıdır. Diğeri ise ney açkısında 
(ney yapımında) kamışın orta noktası olan yedinci deliğine verilen isim, normal tutuşta 
üretilen ses yüksekliğini ifade ediyor olmasıdır.  

 

 Tablo 6. Haşim Bey'e göre neyde perdeler 
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2.7. Hattat Hasan Rızâ Bey’in Teşrih-i Ney Tablosu'nda perdeler 
Âyet-berkenar mushafıyla tanınan Hattat Hasan Rızâ Bey13, ilk tahsil yıllarından itibaren 
hüsn-i hatta ilgi duydu. Aralarında Yahyâ Hilmi Efendi gibi büyük bir hattatın da bulunduğu 
birkaç hocadan hat meşketti. Kazasker Mustafa İzzet Efendi‟den de faydalandı. Sâmi 
Efendi‟den Ta„lik hattını öğrendi. 1871‟de Muzıka-i Hümâyun imamlığına tayin edildi. 1879 
yılında Muzıka-i Hümâyun hat muallimliğine getirildi. Muzıka-i Hümâyun‟dan hüsn-i hat 

                                                           
13Erguner'e göre (2007: 114) Hattat Hasan Rıza Bey, Said Paşa İmamı olan ve mevlidhan, şair, hattat ve hanende olan 1890 tarihinde vefat 
eden Hasan Rıza Bey'dir. 
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dersi kaldırılınca imâmet vazifesini sürdürdü. 1908‟de padişah mevlidhanları arasına katıldı. 
1914 tarihinde açılan Medresetü‟l-hattâtîn‟in sülüs-nesih hocalığına tayin edildi. Hasan Rızâ 
Efendi basılmak üzere yazdığı “âyet-berkenar” mushafla döneminde şöhret kazandı (Derman, 
2016: 344-346). Hattat Hasan Rızâ Bey tarafından 1873 yılında çizilen aşağıdaki resimde ney 
perdelerinin Batı notası karşılıkları bu kapsamda ilk kez verilmiştir (Resim 8). Hattat Hasan 
Rıza Bey'in bu resimde ney perde isimlerinin Batı müziği nota karşılıklarına 1828'de Muzıka-i 
Hümayun'da başlayan Batı müziği çalışmalarının bir yansımasıdır diyebiliriz. Donizetti 
Paşa'nın notlarında, Haşim Bey'in Mecmuasında ve sonraki yıllarda Notacı Hacı Emin Bey'in 
yayınlarında Türk müziği perdelerinin nota karşılıklarına yer verildiği bilinmektedir. Bu resim 
perde isimlerindeki büyük değişimin, ney çalgısında perde isimlerinin Batı notası ile ifade 
edilmeye başladığının bir göstergesidir. Örneğin ney çalgısında ikinci delikten elde edilen ses 
yüksekliği için Kevserî "nihavend", Abdülbaki Nasır Dede "kürdi" ile ifade ederken bu perde 
isimleri yerini "la diyez/si bemole" bırakmaya başlamıştır.    

 
Resim 8. Hattat Hasan Rıza Bey‟in Teşrih-i Ney Tablosu (Erguner, 2007: 117) 

Resimde görüldüğü gibi Hattat Hasan Rıza Bey'e göre ney normal üfleme konumunda (âdetâ) 
sadece yedinci delik kapalı re/yegâh, tüm delikler ile yedinci delik açık acemaşiran, tüm 
delikler kapalı sol/rast, sırası ile açarak birinci delik açık la/dügâh, ikinci delik açık la diyez-si 
bemol/kürdi, üçüncü delik açık si/segâh, dördüncü delik açık do/çargâh, beşinci delik açık re 
diyez-mi bemol/hicaz, altıncı delik açık re/nevâ seslerini vermektedir.  

Bu perde seslerinden en dikkat çeken perde buselik perdesidir. Tabloda buselik perdesinin 
Batı notası karşılığı olarak si diyez/do natürel verilmiştir. Do diyez/re bemol (hicaz) ya da re 
diyez/mi bemol (şuri) gibi iki sıralı tam perde sesleri arasındaki yarım ses, diyez ve bemol ile 
gösterilmesinden hareketle si diyez-do natürel perdesinin çargâh değil buselik olarak 
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verilmesi dikkat çekicidir14. Ayrıca tüm sıralı tam perdeler arasında sadece bir yarım ses 
verilmiş olmasına rağmen si ile do arasında buselik perdesinin verilmiş olması önemlidir. 
Denilebilir ki bu durum, bu perdenin neyde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 
Tiz buselik ve tiz şuri perdesine yer verilmemiş olmasının da aynı sebeple olduğu 
düşünülmektedir. 

   

 Tablo 7. Hattat Hasan Rıza Bey'e göre neyde perdeler        

 

B (Bütün 
delikler 
kapalı) 

1 2 3 4 5 6 7  

        

Y
eg

âh
 

K
ab

a 
şu

ri 

H
üs

ey
nî

aş
ira

n 

A
ce

m
aş

ira
n 

Ira
k 1 

R
as

t 

Zi
rg

ül
e 

D
üg

âh
 

K
ür

di
   

Se
gâ

h 

B
us

el
ik

 

Ç
ar

gâ
h 

H
ic

az
 

N
ev

a  2 

Şu
ri 

Şu
ri 

H
üs

ey
ni

 

A
ce

m
 

Ev
iç

 

G
er

da
ni

ye
 

Şe
hn

az
 

M
uh

ay
ye

r 

 3 

G
er

da
ni

ye
 

 

Sü
nb

ül
e 

Ti
z 

se
gâ

h 

Ti
z 

ça
rg

âh
 

Ti
z 

hi
ca

z 

Ti
z 

ne
va

 

 4 

    Tiz hüseyni   5 

 

2.8. Hüsameddin Efendi’nin Servet-i Fünûn Mecmuası’nda Yayınlanan Yazısında ney 
perdeleri 
Suriye Ticaret Mahkemesi Baş Kâtibi olduğu tespit edilen Hüsameddin Efendi, Servet-i 
Fünûn Mecmuası‟nda 15 Kasım 1895 yılında yayınlanan yazısında ney perdelerine yer 
vermiştir (Tan, 2013: 193-207). Bu yazısında Hüsameddin Efendi, ney icrasında güç elde 
edilen perdeleri kolaylaştırmak için "yeni tarz" bir ney önermiş, ölçülerini anlatmıştır. 

                                                           
14 1828'de Muzıka-i Hûmayun'un başına getirilen Donizetti Paşa da benzer şekilde perdelerin nota karşılıklarını vermiştir; 

  Fakat Donizetti ve onun öğrencileri nim perdeleri farklı şekiller 
ile ifade etmişlerdir; örneğin fa diyez ırak perdesini, sol bemol geveşt perdesini ifade etmektedir (Yalçın, 2014: 46). 
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Resim 9. Servet-i Fünûn Mecmuası‟nda ney perdeleri 

Resim 9'da görüldüğü gibi perdeler tüm delikler kapalı iken rast ve hisar; birinci delik zirgüle, 
şuri ve şehnaz; ikinci delik dügâh; üçüncü delik kürdi; dördüncü delik segâh (öneri olarak 
getirilen "yeni tarz" ney için); beşinci delik çargâh; altıncı delik hicaz; yedinci delik neva; 
sekizinci delik hüseynîaşiran, acemaşiran, geveşt ve ırak perdeleridir. 

Tan'a göre (2013: 193-207) Hüsameddin Efendi aşiran perdesini, tıpkı müstakil açkılı birçok 
tarihi neyde yapıldığı gibi, tiz bölgeye kaydırmaktadır. Tiz bölgeye kaydırılmasının sebebini 
perdenin yerinde pes kalması olarak açıklamaktadır. Hüsameddin Efendi perdenin 
kaydırılması gerektiğini şöyle ifade etmektedir: “işbu acemaşîran perdesi kaide-i nâyın 
nısfında (ortasında) açılacak ise de ırak ve geveşt sadâlarını suhûletle (kolaylıkla) üflemek 
için nim perde mürtefi (yukarıya) yani ırak ile acemaşiran perdeleri arasında açılması 
lâzımdır" (Tan, 2013: 193-207). Hüsameddin Efendi bu bilgiyi resimle de desteklemiş, bir 
"mikyas/ölçü" de vermiştir (Resim 10). Bu ölçüde ney yirmi altı birime ayrılmış, orta nokta 
(on üçüncü nokta) acemaşiran olarak verilmiştir15. 

 

 

Resim 10. Ney açkısı için ölçek 

 
 
 

                                                           
15 Detaylı bilgi için; Tan, A. (2013), 19. Yüzyılda Ney Çalgısına Yeni Perde Önerileri ve Hüsameddin Efendi‟nin Tarz-ı Cedidi, Journal of 
Academic Studies. Nov2012-Jan2013, Vol. 14 Issue 55, p193-207             
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Tablo 8. Hüsameddin Efendi 'ye göre neyde perdeler        
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2.9. Rauf Yekta Bey'in Encylopedie de la Musique et Dictionnaire du 
Conservatoire/Histoire de la Musique adlı eserin Türk Musikisi başlıklı yazısında ney 
perdeleri      
Albert Lavignac'ın editörlüğünü yaptığı Encylopedie le da Musique et Dictionnaire du 
Conservatoire (Musiki Ansiklopedisi ve Konservatuar Lügati) isimli eserinin birinci kısmı 
olan Musiki Tarihi bölümünde, yirmi beş ülkenin musikisine yer verilmiştir. Bu bölümün 
Türk musikisi (Turquie) başlıklı kısmını Rauf Yekta Bey 1913 yılında hazırlamış, bu yazısı 
1922 yılında Fransızca olarak yayınlamıştır. 1986 yılında bu kısım Türk Musikisi başlığıyla 
Orhan Nasuhioğlu tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır (Yekta, 1986: 7). Rauf 
Yekta Bey bu yazısında Türk musikisi çalgılarına yer vermiş, ney çalgısı ve perdelerini, şekil 
ve resimlerle destekleyerek, anlatmıştır.                          

 
Resim 11. Türk Musikisi'nde ney perdeleri 

Rauf Yekta Bey (1986: 91) 806 mm uzunlukta bir mansur ney üzerinden neyin ölçülerini 
(Resim 11) vermiş ve perde seslerini şu şekilde belirtmiştir: Sol-Rast, la-Dügâh, la#-Kürdi, 
si-Segâh, do-Çargâh, do#-Nim Hicaz, re-Neva16, fa-Acemaşiran. "Nefesin derecesine göre" 
ve "sekizli aralıklarla" neyin perde seslerinin nota karşılıkları verilmiştir. Rauf Yekta Bey'e 
göre neyde perdeler ve ney delikleri Tablo 9'da verilmiştir.  

Tablo 9. Rauf Yekta Bey'e göre neyde perdeler        

                                                           
16 Resim 11'de verilen Re-Neva değeri 436 değil 496 olmalıdır. Bu hata 1922 baskısında da vardır. 
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Rauf Yekta Bey yazısında ney perdelerini Batı müziği nota karşılıkları ile göstermiştir. Türk 
musikisi perdelerini frekans ve sent değerlerini verdiği tabloda nota karşılıkları ile ele 
almıştır. Rauf Yekta Bey bu çalışmasında ney perde adlarından bahsetmemesinin, Batı müziği 
notası ve harf yazısı kullanmasının sebebi, Türk musikisini bilmeyenler için ve Fransızca 
hazırlamasından dolayı olduğu söylenebilir. Fakat Türkçe çevirisi ile ney perde isimleri 
tamamen nota ile ele alınmış oldu. Tablo 9'da verilen perdeler Türk musikisi perdeleri 
bölümünden ve neyden elde edilen seslerin nota karşılıklarının verildiği bölümden bilgiler bir 
araya getirilerek hazırlanmıştır. Tabloda görüldüğü gibi Rauf Yekta Bey sabâ ve şuri perde 
isimlerini kullanmamıştır. Bu yazısında Rauf Yekta Bey'in öncelikli hedefinin Türk musikisi 
teorisini ve sistemini anlatmak olduğu, ney perdeleri ve isimlerinin bu sisteme uygun olarak 
hazırlandığı söylenebilir. Aynı şekilde 24'lü ses sisteminde yer verdiği pest hisar, dik pest 
hisar, dik acemaşiran, dik geveşt, zengüle, dik zengüle, dik kürdi, dik puselik, hicaz, dik hicaz 
perdelerinin hangi delikten, ne şekilde üretileceğine de yer vermemiştir.    

 

2.10. Hacı Emin Dede'nin Ney Metodunda perdeler 
Neyzen, bestekâr ve hattat Emin Yazıcı'nın (Neyzen Emin Dede), vefatından üç yıl önce (13 
Kasım 1942) hastanede yattığı sıralarda, yazdırdığı fakat basılmadığı rivayet edilen bir Ney 
Metodu bulunmaktadır. Bu metodunda ney eğitimine yeni başlayanlar için gerekli şartlar ve 
özellikler anlatıldıktan sonra ney perdelerine yer verilmiştir. Emin Dede perdelerin 
öğretilmesini anlatırken öncelikli olarak dem seslerden başlamış, "ders" başlığı ile çalışılması 
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gereken seslere göre perdeler anlatılmıştır (Kanık, 2011: 85-90). Bu perdeler Tablo 10'da 
verilmiştir. 

Tablo 10. Hacı Emin Dede'ye göre neyde perdeler 
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Tablo 10'da verilen perdeler içerisinden Neyzen Emin Dede'nin açıklama yazıları da dikkate 
alındığında bazı perdelerde farklılıklar olduğu görülür. Emin Dede neyin ses sınırını pes 
bölgede kaba geveşt, tiz bölgede ise tiz acem'in de ötesinde tiz evç'e taşımıştır. Neyzen Emin 
Dede on sekizinci yüzyıl yazılı kaynaklarına benzer şekilde neyin normal tutuşta yedinci 
deliğinden hüseynîaşiran sesi üretildiğini belirtmektedir. Bu tanımı ile Rauf Yekta Bey gibi 
çağdaşlarından ayrılır; 

Yegâh'tan itibaren sırasıyla pes şuri perdesini çıkarmak için Yegâh perdesini biraz 
eğri üflemek lazım olup ondan sonra Hüseynîaşiranı, biraz eğri üfleyerek 
Acemaşiran'ı ve müteakiben başı ziyadesi ile sola meyil ile çıkan Irak perdesinden 
sonra nayın her tarafını kapayarak başı biraz eğmekle Geveşt perdesini ve Dügâh 
perdesini yarı üfleyerek Zirgüle perdeleri öğrenilmiş olur. Şimdiye kadar üflenmemiş 
olan ve Dügah'ın üzerinde olan perdeye gelince bu perdenin ismi Kürdi'dir. Sonra 
Çargâh perdesini yarı kapayarak Puselik ve Çargâh ve Neva perdeleri arasında henüz 
üflenmemiş olan perdeye Sabâ veya Hicaz denir ki Sabâ'yı biraz tiz, Hicaz'ı biraz pes 
üflemek lazımdır (Kanık, 2011: 85-90). 

Hacı Emin Dede, ana ve nim perdelerin neredeyse tamamı için net bilgiler verirken beşinci 
perde için farklı ifade kullanmıştır; "Puselik ve Çargâh ve Neva perdeleri arasında henüz 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

310 

üflenmemiş olan perdeye Sabâ veya Hicaz denir ki Sabâ'yı biraz tiz, Hicaz'ı biraz pes üflemek 
lazımdır." Bu cümle Kevserî Mecmuası'nda verilen "Pes Hicaz, Tiz Sabâ" bilgisini 
hatırlatmaktadır (Resim 5). Bu bilginin dışında Hacı Emin Dede bu perde için iki isim 
kullanıldığını belirtmektedir; hicaz veya sabâ. Anlaşılacağı üzere bu perde için neyzenler 
farklı isimler kullanmaktadır ve kendisi de net bir tanımlamadan kaçınmıştır. 

 

2.11. Hayri Tümer'in Hazret-i Mevlana ve Ney başlıklı notlarında ney perdeleri 
Hayri Tümer ilk müzik eğitimini Muallim Kazım Uz'dan almış, birçok klasik eser meşk 
etmiştir. Ney üflemeye 12 yaşında başlayan Hayri Tümer 18 yaşında Emin Dede'den dini 
eserler meşk etti. Daha sonra Neyzen Aziz Dede'nin öğrencisi olan Türbedar Halid Dede'nin 
öğrencisi oldu (Behar, 2008: 117). Hayri Tümer'in 1964 yılında kaleme aldığı Hazret-i 
Mevlana ve Nây başlıklı el yazması notları ney metodu niteliğindedir. Bu notları daha sonra 
yeni harflerle birkaç kez, farklı yazarlar tarafından basılmıştır (Halıcı, 1998; Behar, 2008). Bu 
metotta ilk olarak, bazı bestecilere ve tarihi bilgilere, ardından ney eğitimine başlayan 
müptedi için öncelikli olan bilgilere yer verilmiştir. Ney çeşitleri ve akortları bilgisinin 
ardından "neyden ses çıkarmak" başlığı altında neyde perdeler konusu ele alınmıştır. Birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü üfleyişte çıkan sesler ney resmi (Resim 11) üzerinden anlatılmıştır 
(Behar, 2008: 184-185). 
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Resim 11. Hayri Tümer'e göre birinci üfleyişte çıkan sesler (dem sesleri) 

Resim 11'de görüldüğü gibi Hayri Tümer, neyde tüm parmaklar basılı iken çıkan ses ile ilgili 
deliği "1" numara olarak kabul etmiş ve diğer delik numaralarını bu düzene göre sıralamıştır. 
Bu sıralama ile geleneksel sıralamadan ayrılmıştır. Aynı şekilde dem sesleri birinci üfleyiş 
olarak üfleme sıralamasına dâhil etmiştir. Böylece beş üfleme sıralaması elde etmiştir. Üfleme 
sıralamasına göre perdeler Tablo 8'de gösterilmiştir. 
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Tablo 11. Hayri Tümer'e göre neyde perdeler 

 

B (Bütün 
delikler 
kapalı) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ü
fle

yi
ş 

K
ab

a 
ge

ve
şt

 

K
ab

a 
ra

st
 

Zi
rg

ül
e 

K
ab

a 
dü

gâ
h 

K
ab

a 
kü

rd
i 

K
ab

a 
se

gâ
h 

K
ab

a 
bu

se
lik

 

K
ab

a 
di

k 
bu

se
lik

 

K
ab

a 
bu

se
lik

 

K
ab

a 
ça

rg
âh

 

K
ab

a 
hi

ca
z 

K
ab

a 
di

k 
hi

ca
z 

K
ab

a 
sa

bâ
 

Te
rim

e17
 

Y
eg

âh
   

K
ab

a 
hi

sa
r/ş

ur
i 

?18 

A
ce

m
aş

ira
n 

Ira
k 

K
ab

a 
şu

ri 

1 

G
ev

eş
t 

D
ik

 g
ev

eş
t 

R
as

t 

Zi
rg

ül
e 

D
üg

âh
 

K
ür

di
 

D
ik

 k
ür

di
 

Se
gâ

h 

B
us

el
ik

 

D
ik

 b
us

el
ik

 

Ç
ar

gâ
h 

H
ic

az
 

Sa
bâ

 

D
ik

 h
ic

az
 

Te
rim

e/
di

k 
sa

bâ
 

M
üb

er
ka

 

N
ev

a 

N
im

 
hi

sa
r/h

is
ar

/d
ik

 
hi

sa
r Kullanılmaz 2 

N
ev

a 

H
is

ar
/Ş

ur
i 

H
üs

ey
ni

 

A
ce

m
 

D
ik

 a
ce

m
 

D
ik

 a
ce

m
 

Ev
ç 

M
ah

ur
/d

ik
 

m
ah

ur
 

D
ik

 m
ah

ur
 

G
er

da
ni

ye
 

N
im

 şe
hn

az
 

Şe
hn

az
 

M
uh

ay
ye

r 

Se
gâ

h 

B
us

el
ik

 

D
ik

 b
us

el
ik

 

3 

G
er

da
ni

ye
 

M
uh

ay
ye

r 

Ti
z 

se
ga

h 

Ti
z 

bu
se

lik
 

Ti
z 

di
k 

bu
se

lik
 

Ti
z 

ça
rg

ah
 

Ti
z 

ge
rd

an
iy

e 

Ti
z 

ni
m

 h
ic

az
 

Ti
z 

hi
ca

z 

Ti
z 

di
k 

hi
ca

z 

Ti
z 

di
k 

sa
bâ

 

Ti
z 

ne
va

 

Ti
z 

hi
sa

r 

Ti
z 

şu
ri 

Sü
nb

ül
e 

Kullanılmaz 4 

Ti
z 

se
gâ

h 

Ti
z 

ne
va

 

Ti
z 

hü
se

yn
i 

Ti
z 

ac
em

 

Ti
z 

hü
se

yn
i 

Şu
ri 

Ti
z 

hü
se

yn
i 

Şu
ri 

Ti
z 

ac
em

 

Ti
z 

ne
va

 

kullanılmaz 5 

 

2.12. Süleyman Erguner'in Ney Metod'unda perdeler 
Musiki ve ney eğitimini küçük yaşlarda babasından alan Erguner, çeşitli musiki 
topluluklarında neyzen olarak, yirmili yaşlarda da İstanbul Radyosu'nda ney sanatçısı olarak 
görev almıştır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda akademisyen olarak da çalışan 
Erguner, 1986 yılında en kapsamlı ney metotlarından birisi olarak kabul edilen Ney "Metot" 
başlıklı çalışmasını yayınlamıştır. 351 sayfa olan bu çalışmanın, CD ile de desteklenerek 
eserlerin, taksimlerin ve ses yüksekliklerinin bizzat müellifi tarafından icra edilmesi ile 
geleneksel ney eğitimine yakın bir boyuta taşıdığı söylenebilir. 

Metot, ney hakkında genel ve tarihi bilgiler, neyde sesin oluşumu, genel musiki bilgileri, 
perdeler ve ses tabloları, neyde dörtlü-beşli ve makam uygulamaları, taksim çalışmaları, 

                                                           
17 Hayri Tümer'e göre (Behar, 2008: 184) "terime" perdesi, ilgili ney deliğinin daha dikçe üflenmesi ile elde edilen Bestenigâr makamında 
kullanılan bir perdedir. 
18 Aşiran/Hüseyniaşiran perdesi unutulmuştur. 
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neyde transpozisyon, Hz. Mevlana ve ney, neyzenler tarihine giriş başlıklarından 
oluşmaktadır. Erguner, Ney Metodu‟nda perdeleri devre anlayışıyla vermiştir. Neyde devreleri 
açıklayarak beş devreye bölmüş; kaba rast-geveşt arasını birinci devre, dik geveşt-neva arasını 
ikinci devre, neva-muhayyer arasını üçüncü devre, muhayyer-tiz hisar arasını dördüncü devre 
ve son olarak da çok da kullanılmasa da tiz dik hisar ile tiz gerdaniye arasını ise beşinci devre 
olarak göstermiştir (Tüfekçi, 2011: 125). 

Tablo 12. Süleyman Erguner'e göre neyde perdeler    
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Süleyman Erguner'e göre Tablo 12'de, kaba rast ile tiz gerdaniye arasında perdeler ve hangi 
ney deliğine karşılık geldiği verilmiştir. Tabloda, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl yazılı 
kayaklarında adı geçen iki perde görülmemektedir: "sabâ" ve "şuri" perdesi. Süleyman 
Erguner, Rauf Yekta Bey gibi beşinci delikten üretilen sesler arasında sabâ ismini 
kullanmamaktadır. Bu perde ismi yerine "hicaz" perde adını kullanmaktadır. Erguner, şuri 
perdesini kullanmamakla birlikte "şuri vaziyeti" adı altında yeni bir tanım yapmaktadır. Bu 
tanıma göre neyin normal üflemenin dışında baş ve dudak hareketi ile neva ile hisar perdesi 
arasında bir ses elde edilir ki bu vaziyete "şuri" denir (Erguner, 2007: 82). Neyin normal 
tutuşta yedinci delikten elde edilen perde için ise şu açıklamayı yapmaktadır: "Ney temel 
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tutuşta bütün delikler açıkken, esas doğrultuda, arka destek parmağımızı da açarak 
üflediğimizde acemaşiran (fa naturel); şuri vaziyetinde iken yan tutularak dik olarak 
üflendiğinde ırak (fa diyez) elde edilir" (Erguner, 2007: 97). 

 

2.13. Sencer Derya'nın Aşkın Sesi Ney öğretim kitabında ney perdeleri 
Sencer Derya 14 yaşında müzikle ilgilenmeye başladı. İlk ney derslerini Şükrü Ulugüvenç'ten 
aldı. Daha sonraki yıllarda Şevki Sevgin ve Hayri Tümer ile çalışma fırsatı buldu. Yurt içinde 
ve yurt dışında çeşitli konserler verdi. Ney yapımcısı olarak da bilinen Sencer Derya, birçok 
öğrenci yetiştirmiş ve bir ney öğretim metodu da hazırlamıştır. Öğrencisi tarafından da yayına 
hazırlanan Aşkın Sesi Ney öğretim kitabı adlı bu çalışmada perde adlarının, hem geleneksel 
isimleriyle, hem Batı müziği notasıyla hem de harf yazısı ile verildiği görülür (Kalın sol-kaba 
rast). Perdeler üfleme derecelerine ya da devre anlayışına göre değil, neyin oktavlarına göre 
verilmiştir. Birinci oktav kaba rast-ırak, ikinci oktav rast-eviç, üçüncü oktav ise gerdaniye-tiz 
eviç aralığını göstermektedir (Tablo 13).      

Tablo 13. Sencer Derya'ya göre neyde perdeler    
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Tablo 13'de verilen perdeler içerisinde dikkat çekilmesi gereken perde "hüseynîaşiran" 
perdesidir. Metotta bu perdenin normal üfleme pozisyonunda elde edildiği belirtilmiştir. On 
sekizinci yüzyıl yazılı kaynaklarında verildiği gibi Sencer Derya, neyin yedinci deliğinden 
üretilen sesin hüseynîaşiran olduğunu şu cümleler ile netleştirmektedir; "Yine arka delik açık 
olarak, başı ya da dudağı normal üfleme pozisyonuna getirdiğimizde, porte üzerinde birinci 
çizgide bulunan "mi" (Hüseynîaşiran) sesini çıkarırız" (Derya, 2012: 39). Ayrıca Sencer 
Derya neyin beşinci deliğinden üretilen sesi "nim hicaz" olarak vermiş, "sabâ" ve "şuri" perde 
isimlerini kullanmamıştır.     

                   

2.14. Ahmet Kaya'nın Ney Metodu'nda ney perdeleri  
Ahmet Kaya müzik eğitimine küçük yaşlarda mandolin ile başlamış, daha sonraki yıllarda ise 
Erdoğan Köroğlu ile ney çalışmıştır. Lisans eğitimini baba mesleği" olan çalgı yapım üzerine 
yapmasının yanı sıra ney eğitimine Niyazi Sayın ile devam ettirmiştir. Değişik müzik 
toplulukları ile yurt içinde ve dışında konserler vermiş, CD çalışmalarının yanı sıra 2003 
yılında Ney Metodu adlı kitabını yayınlamıştır. Ahmet Kaya 352 sayfalık bu çalışmasını 
internet sitesinde kendi icra kayıtları ile desteklemiş, makam dizileri, eserler ve ney 
perdelerini seslendirmiştir. Kaya ney perdelerini ve hangi delikten ne şekilde üretileceğini 
şekiller ile göstermiştir. Ney perdeleri "ney perdelerinin notadaki yerleri" başlığı altında 
verilmiştir.                                

Tablo 14. Ahmet Kaya 'ya göre neyde perdeler 

 
B 

(Bütün 
delikler 
kapalı) 

1 2 3 4 5 6 7  

K
ab

a 
ge

ve
şt

 

K
ab

a 
ra

st
 

K
ab

a 
ni

m
 z

irg
ül

e 

K
ab

a 
zi

rg
ül

e 

K
ab

a 
di

k 
zi

rg
ül

e 

K
ab

a 
dü

gâ
h 

K
ab

a 
kü

rd
i 

K
ab

a 
di

k 
kü

rd
i 

K
ab

a 
se

gâ
h 

K
ab

a 
bu

se
lik

 

K
ab

a 
di

k 
bu

se
lik

 

K
ab

a 
ça

rg
âh

 

K
ab

a 
ni

m
 h

ic
az

 

K
ab

a 
hi

ca
z 

K
ab

a 
di

k 
hi

ca
z 

Y
eg

âh
 

K
ab

a 
ni

m
 h

is
ar

 

K
ab

a 
hi

sa
r 

K
ab

a 
di

k 
hi

sa
r 

H
üs

ey
nî

aş
ira

n 

A
ce

m
aş

ir
an

 

D
ik

 a
ce

m
aş

ira
n 

Ira
k 

1.
 D

er
ec

e 

ge
ve

şt
 

R
as

t 

N
im

 Z
irg

ül
e 

Zi
rg

ül
e 

D
ik

 z
irg

ül
e 

D
üg

âh
 

K
ür

di
 

D
ik

 k
ür

di
 

Se
gâ

h 

B
us

el
ik

 

D
ik

 b
us

el
ik

 

Ç
ar

gâ
h 

N
im

 h
ic

az
 

H
ic

az
 

D
ik

 h
ic

az
 

N
ev

a 

N
im

 h
is

ar
 

H
is

ar
 

D
ik

 h
is

ar
 

H
üs

ey
nî

 

A
ce

m
 

D
ik

 a
ce

m
 

Ev
iç

 

2.
 D

er
ec

e 

D
ik

 h
ic

az
 

N
ev

a 

N
im

 h
is

ar
 

H
is

ar
 

D
ik

 h
is

ar
 

H
üs

ey
ni

 

A
ce

m
 

D
ik

 a
ce

m
 

Ev
iç

 

M
ah

ur
 

D
ik

 m
ah

ur
 

G
er

da
ni

ye
 

N
im

 şe
hn

az
 

Şe
hn

az
 

D
ik

 şe
hn

az
 

M
uh

ay
ye

r 

 

3.
 D

er
ec

e 

G
er

da
ni

ye
 

N
im

 şe
hn

az
 

Şe
hn

az
 

D
ik

 şe
hn

az
 

M
uh

ay
ye

r 

Sü
nb

ül
e 

D
ik

 sü
nb

ül
e 

Ti
z 

se
gâ

h 

Ti
z 

bu
se

lik
 

Ti
z 

di
k 

bu
se

lik
 

Ti
z 

ça
rg

âh
 

 

Ti
z 

hi
ca

z 

Ti
z 

di
k 

hi
ca

z 

Ti
z 

ne
va

 

 

4.
 D

er
ec

e 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

315 

Ti
z 

ne
va

 

   

Ti
z 

hü
se

yn
i 

Ti
z 

ac
em

 

Ti
z 

di
k 

ac
em

 

Ti
z 

ev
iç

 

 

5.
 D

er
ec

e 

Tablo 14'de kaba geveşt perdesinden başlayarak tiz eviç perdesine kadar ney çalgısında 
perdeler ve yerleri verilmiştir (Kaya, 2013: 26-28). Metotta "Türk musikisinde kullanılan 
perdelerin isim ve yerleri (Kaya, 2013: 29)" ile Tablo 14'de verilen perdeler 
karşılaştırıldığında bazı perdelerde farklılıklar olduğu görülür. Kaba geveşt, tiz eviç perdeleri 
sadece neyde verilmişken tiz nim hicaz, tiz nim hisar,  tiz hisar, tiz dik hisar perdelerinin ney 
çalgısındaki yerleri gösterilmemiştir. Bu farklılık "Türk musikisinde kullanılan perdeler" ile 
bestelenen eserlerin ney ile icra edilemeyeceği anlamına gelirken, neyde mevcut olan fakat 
"Türk musikisinde kullanılan perdeler" arasında bulunmayan seslerin ise neyde 
kullanılmayacağı anlamına geleceği söylenebilir. Ahmet Kaya neyde yedinci delikten üretilen 
sesleri "aşiran perdesi ses çalışmaları" başlığı altında vermiştir. Fakat normal tutuşta hangi 
sesin üretildiğini şu cümle ile ifade etmektedir; "…İlk göreceğimiz acemaşiran perdesidir. Bu 
sesi bulmak için başparmak kaldırılır… Baş ve dudaklar normal üfleme açısındadır" (Kaya, 
2013: 129). 

                                                    

3. Sonuç 
Osmanlı/Türk musikisi yazılı ve basılı kaynakları incelenmiş, tarihi süreç içerisinde ney 
çalgısına perde açısından bakıldığında hem ney hem de Türk musikisi açısından önemli 
ipuçları verdiği görülmüştür. 

1. Ney çalgısında Diyapazon19 (Ranj), tessitura20 bakımından farklılıklar olduğu görülmüştür. 
Ney çalgısının Kırşehri Risalesi'nden Kevserî Mecmuası'na kadar ses yelpazesi rast ile 
muhayyer perdeleri arasındadır. Kevserî Mecmuası'nda ise yegâh ila tiz evç perdelerine 
genişlediği görülür. Elimizde kaynak olmamasına karşın bu genişlemenin Nayi Osman 
Dede'ye kadar uzandığı, yedinci ses deliğinin Nayi Osman Dede tarafından açılmış olduğu 
gibi bazı rivayetlerin21 sebebinin de bu nedene dayandığı düşünülmektedir. Rast-muhayyer 
aralığında neyde yedinci ses deliğine ihtiyaç olmadığı da ortadadır. Kevserî Mecmuası'ndan 
Rauf Yekta Bey'in çalışmasına kadar ney çalgısı ses yelpazesinin pes/nerm bölgede yegâh 
perdesiyle, tiz bölgede ise tiz evç perdesiyle sınırlı kalmıştır. Abdülbaki Nasır Dede, ney 
çalgısında tiz bölgede ve pes bölgede yegâh-tiz evç sınırı dışındaki perdelerin istenildiğinde 
kullanılabileceğini, fakat çok gerekli olmadığını belirtmiştir. Rauf Yekta Bey ile ney 
çalgısında pes bölgede ses sınırı pes/kaba rast, Hacı Emin Dede ile de pes/kaba geveşt 
perdesine genişlemiştir. Ney çalgısı diyapazon bakımından kaba rast, tiz evç ses yelpazesine 
sahip olsa bile tessitura bakımından ise bunu söylemek mümkün değildir. Çünkü 
Osmanlı/Türk musikisinde makamlar rast, dügâh, segâh kararlı olarak, çok az da olsa ırak, 
aşiran, yegâh kararlı olarak gruplandırılmış, anlatılmıştır. Makamların genişlemesi nadiren de 

                                                           
19 Burada diyapazon, ses yelpazesi (range of voice), bir çalgının ses sınırı (en pes ve en kalın seslerinin tümü) anlamında kullanılmıştır 
(Apel, 1974: 231).  
20 Tessitura, nota yoğunlukları anlamına gelmektedir. Çalgılarda aşırı pes ve tiz notaları dikkate almaksızın ses alanının doğal olarak en sık 
kullanılan kısmını ifade eder. 
21 Bu bilginin rivayet olduğu ortadadır (Uygun, 2004: 46-47). 
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olsa yegâh perdesine kadar olduğu için ney çalgısının ses yelpazesinin rast-muhayyer arasında 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

2. Ney çalgısında on beşinci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla kadar perde isimlerinde 
değişmeler olduğu görülmüştür. Bilindiği gibi ney çalgısında perdeler iki şekilde 
sınıflandırılmaktadır. Birincisi ney normal tutuşta ve üflemede ney deliklerinden elde edilen 
ses yüksekliklerine verilen perde isimleri, ikincisi ise baş ve parmak hareketi ile elde edilen 
ses yüksekliklerine verilen perde isimleri. Normal tutuşta ve üflemede ney deliklerinden elde 
edilen ses yüksekliklerine verilen perde isimleri aynı zamanda ney perdesinin de ismini 
vermektedir.  

2.1. Normal tutuşta ve üflemede perde adı değişikliğinde en dikkat çeken perdelerden birisi 
kürdi ya da nihavend olarak adlandırılan neyde ikinci perdedir. On sekizinci yüzyıl eseri olan 
ve Nâyi Mustafa Kevserî tarafından yazılan Kevserî Mecmuası'nda ikinci perde "nihavend" 
perdesi olarak ifade edilirken yine on sekizinci yüzyıl eseri olarak kabul edilen, Abdülbaki 
Nasır Dede'ye ait Tedkik ü Tahkik adlı eserde aynı perde "kürdi" olarak verilmiştir. Her ne 
kadar 1806 tarihli Edvar-ı İlmi Musiki adlı eserde ve Haşim Bey Mecmuası'nda adı geçen 
ikinci perde "nihavend" olarak verilmişse de Kevserî Mecmuası'ndan istinsah olduğu, aynen 
kabul edildiği bilinmektedir. Kısaca, neyde ikinci perde on sekizinci yüzyıl sonuna kadar 
"nihavend" olarak kabul edilir iken bu yüzyıldan sonra "kürdi" olarak değişikliğe uğramıştır 
(Ek 2b). 

Ney çalgısında bir diğer farklılık ise yedinci perdesinde olduğu görülmüştür. Hattat Hasan 
Rıza Bey'in 1873 tarihli "Teşrih-i Nay" adlı tablosuna kadar bu perde "aşiran" perdesi olarak 
kabul edildiği (Hüseynîaşiran perdesi olarak bilinen bu perde bazı kaynaklarda hüseyni olarak 
da verilmiştir) daha sonraki yıllarda özellikle yirminci yüzyıl eserlerinde "acemaşiran" perdesi 
olarak kabul edildiği görülür. Eserler incelenmiş ney çalgısında yedinci perdeye ilişkin, 
yazarın hangi perdeyi kabul ettiğine dair cümleler belirlenmiş ve bu cümleler Ek 1'de 
verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kabul edilen perde, yedinci ney deliğinin ismi olması 
açısından değil, o delikten üretilen ses yüksekliğini veriyor olması açısından önemlidir. 
Dikkat edilmesi gerekir ki yedinci delik hem ney açkısı (26/2) hem de neyde üfleme 
pozisyonu açısından önemlidir. Ney çalgısında tarihi neyler üzerine yapılan çalışmalar 
göstermektedir ki özellikle on sekizinci yüzyıl yapımı neylerde yedinci delik tiz bölgeye 
kaydırılarak açılmıştır. 

Ney çalgısında diğer bir perde isim değişikliği ise beşinci perdede olduğu görülmüştür. 
Kırşehri Risalesi'nde "hicaz", Kevserî Mecmuası'na kadar "sabâ" ve Kevserî Mecmuası'ndan 
Hattat Hasan Rıza Bey‟in "Teşrih-i Ney" tablosuna kadar "hicaz" ve "sabâ" perdesi birlikte 
kullanılmış, sonraki yıllarda ise Emin Dede ve Hayri Tümer dışında sabâ perdesi 
kullanılmamıştır. Yirmi birinci yüzyıl kaynaklarında ise bu perde "nim hicaz" perdesi olarak 
adlandırılmıştır (Ek 2b). 

2.2. Ney çalgısında parmaklar ney deliklerinde belirli oranlarda açılarak ya da baş/dudak yana 
doğru üflemede elde edilen, genellikle nim perde olarak ifade edilen perdelerde de isim 
değişiklikleri görülmüştür. Bu perde adı değişikliğinde en dikkat çeken perdelerden birisi 
"şuri" perdesidir. Şuri perde ismi ilk defa Kevseri Mecmuası'nda ve son olarak da Süleyman 
Erguner'in metodunda görülmektedir. Diğer perdelerden farklı olarak şuri perdesi yazılı ya da 
basılı kaynaklarda farklı ses yükseklikler için kullanılmıştır. Nayi Mustafa Kevseri 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

317 

mecmuasında neva ile bayati arasındaki, Abdülbaki Nasır Dede rast ile zirgûle arasındaki, 
Hattat Hasan Rıza Bey neva ile hüseyni arasındaki, Neyzen Emin Dede ise yegâh ile 
hüseynîaşiran perdesi arasındaki perdeyi şuri olarak tanımlamıştır. Hayri Tümer metodunda 
şuri perdesini hisar perdesi ile aynı ses yüksekliğinin farklı iki ismi olarak kullanmıştır. 
Ahmet Kaya ise metodunda yeni bir kavram olarak "şuri perdeler" tabirini kullanmıştır ki 
herhangi bir ses yüksekliğini, perdeyi ifade etmez. 

2.3. Tüm perde isimlerinin ise yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde Batı müziği harf yazısına 
dönüştüğü rahatlıkla söylenebilir. Son metotlarda ney perdeleri Batı müziği harf yazısı ile 
anlatılmakta, ek bir bilgi olarak Türk müziği perde isimleri parantez içersinde 
gösterilmektedir. 

Tartışma 
1. On beşinci yüzyıldan yirmi birinci yüzyıla değin yazılı ya da basılı kaynaklarda perde ismi 
değişikliğinin, ortaya konulan müzik teorisiyle, yaygın olarak kullanılan makamlar ile ilişkili 
olduğu söylenebilir. Örneğin neyde ikinci delik için nihavend perdesi isminin kürdi perdesine 
dönüşmesi, saba perdesinin yerini nim hicaz perdesine bırakması kürdi ve hicaz makamı ve 
yaygın olarak kabul görmüş Arel-Yekta-Ezgi-Uzdilek Türk musikisi nazariyatı ve ses sistemi 
ile ilgilidir.  

2. Aşiran (Hüseynîaşiran) perdesi olarak kabul edilen ve yirmi birinci yüzyıl yazılı ve basılı 
kaynaklarında acemaşiran olarak kabul görmüş olan yedinci delik ise birçok kavram 
karmaşasını da beraberinde getirmektedir. Eğer neyde yedinci delik acemaşiran olarak açılmış 
ise neyin diğer perdeleri hüseynîaşiran olarak açılan neye göre daha pes açılmıştır. Ya da ney 
hüseynîaşiran pozisyonunda üfleniyor ise acemaşiran pozisyonunda üflemeden yarım ses daha 
pes üfleniyor demektir. Bu durum da örneğin on sekizinci yüzyılda şah-mansur üflenilen bir 
neyin günümüzde mansur olarak kabul edileceği anlamına gelir. 

3. Ney eğitiminde Batı müziği notasının ne ölçüde yer tuttuğu, vazgeçilmez olduğu bilinen bir 
gerçektir. Ebced, Arap harf ya da Hamparsum notaları arasında en yaygın ve en gelişmiş nota 
yazısı olduğu da ortadadır. Buna rağmen neyde ses yüksekliklerinin Batı müziği harf yazısı ile 
değil öncelikli olarak Türk müziği perde isimleri ile ifade edilmesinden vazgeçilmemelidir. 
Bu durum "Türk Musikisi Nazariyatı" eğitiminin nasıl yapıldığı ile bağlantılıdır. Türk 
Musikisi Nazariyatı ve Türk Musikisi çalgılarının eğitiminde Türk müziği perde isimlerinin 
ısrarla ve özenle kullanılması ile devamlılık sağlanabilecektir. 

Elde edilen sonuçlar ışığında geleneğe uygun bir ney öğretiminde üfleme, süsleme, tavır ve 
usul gibi birçok konuda gösterilen hassasiyetin, özenin terminolojide de gösterilmesi 
önerilmektedir. Zira farklı kaynaklarda farklı bilgiler hem eğitimde eğitimciyi hem de bu 
alanda araştırma yapan araştırmacıları ikileme düşürecektir. 
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Ek 1. Kaynaklara göre yedinci perde isimleri              

Yazar Perde Cümle 

Charles Fonton Hüseyni-Mi "7'nci delikten de hüseyni ya da Mi'nin oktavı sesleri 
çıkmaktadır" (Fonton, 1987: 79). 

Abdülbaki Nasır Dede Aşîran [Hüseynîaşîran] "Âdet üzre" (Başer, 2013: 99) 

Hattat Hasan Rızâ Fa-Acemaşîran "Âdetâ" (Erguner, 2007: 117) 

Rauf Yekta Fa [Acemaşîran] "Normal duruşa avdet ederek" (Yekta, 1986: 91) 

Hacı Emin Dede Hüseynîaşîran "…Hüseyni Aşiran'ı biraz eğri üfleyerek Acem 
Aşiran'ı…"(Kanık, 2011: 88). 

Hayri Tümer    Acemaşîran-Fa natürel "Ney tabii istikametinde tutulup üflenerek" (Behar, 2008: 
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184) 

Süleyman Erguner    Acemaşîran (fa natürel)    "Ney temel tutuşta bütün delikler açıkken, esas 
doğrultuda…" (Erguner, 2007: 97) 

Ahmet Kaya       Acemaşîran "Baş ve dudaklar normal üfleme açısındadır" (Kaya, 
2013: 129) 

Sencer Derya Mi (Hüseynîaşîran) "Başı ya da dudağı normal üfleme pozisyonunda…" 
(Derya, 2012: 39) 

Burcu Karadağ Acemaşîran "Baş normal pozisyona getirildiğinde" (Karadağ, 2013: 
17) 

 
 
Ek 2a. Neyde perdelerin yıllara göre dağılımı (1. Üfleme/Dem sesler) 
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Ek 2b. Neyde perdelerin yıllara göre dağılımı (2. Üfleme) 
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Ek 2c. Neyde perdelerin yıllara göre dağılımı (3. Üfleme) 
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Ek 2ç. Neyde perdelerin yıllara göre dağılımı (4. Üfleme) 
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Ek 2d. Neyde perdelerin yıllara göre dağılımı (5. Üfleme) 
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THE INVESTIGATION OF MASTER AND DOCTORAL THESES WRITTEN FIELD 
OF CURRENT MARKETING APPROACHES IN TURKEY (2007-2016) 

 
 

Haydar HOŞGÖR*   Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR** 
 

 
Abstract 
 
Key factors such as globalization, intense competition and changing customer needs can be considered as the 
main reasons for transition from traditional marketing approach to current (modern) marketing approaches. 
Realizing that they can not attract customers using traditional marketing approaches, businesses have begun to 
take advantage of the power of modern marketing approaches. The purpose of this study is to examine the master 
and doctoral theses written on current marketing approaches by content analysis method. For this purpose, 258 
theses written related with this topic between 2007-2016 years were accessed through the Council of Higher 
Education Theses Database. These theses are categorized in terms of marketing issue, year of publication, thesis 
type, university type, institute type, academic advisor title, student gender, sampling volume average, sampling 
techniques and statistical analysis types. Microsoft Excel 2010 office program was used in analysis of the data. 
The findings are presented using frequencies, percentages, averages and graphs and summarized in Table 2. 
 
Keywords: Marketing, Marketing Approaches, Thesis Profile, Master, PhD, Student 

 
TÜRKİYE’DE GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ALANINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS 

VE DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ (2007-2016) 
 

Öz 
 
Küreselleşme, yoğun rekabet ve değişen müşteri ihtiyaçları gibi başlıca faktörler, geleneksel pazarlama 
anlayışından güncel (modern) pazarlama yaklaşımlarına geçisin temel nedenleri olarak 
değerlendirilebilmektedir. Geleneksel pazarlama yaklaşımlarını kullanarak müşterilerini cezbedemeyeceğini 
farkeden işletmeler, güncel pazarlama yaklaşımlarının etkili gücünden faydalanmaya başlamışlardır. Bu 
çalışmanın amacı güncel pazarlama yaklaşımları konusunda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik 
analizi yöntemiyle incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2007-2016 yılları arasında konuyla ilgili yazılmış 258 
teze YÖK Tez Veritabanı vasıtasıyla erişilmiştir. Bu tezler; pazarlama konusu, yayın yılı, tez türü, üniversite 
türü, enstitü türü, akademik danışman unvanı, öğrenci cinsiyeti, örneklem hacim ortalaması, örnekleme 
teknikleri ve istatistiksel analiz türleri açısından kategorize edilmiştir. Verilerin analizinde Microsoft Excel 2010 
ofis programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular frekans, yüzde, ortalama ve grafiklerden faydalanılarak 
sunulmuş ve Tablo 2’de özetlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Pazarlama, Pazarlama Yaklaşımları, Tez Profili, Yüksek Lisans, Doktora, Öğrenci 
 
1. INTRODUCTION 

 
Marketing is defined as a social and managerial process in which individuals and groups 
obtain what they need through creating and exchanging products and value with other (Kotler, 
Bowen & Makens, 1999: 12). According to the American Marketing Association marketing is 
the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of 
ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy customer (Burnett, 2008: 4). 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi 
e-mail: hosgorsen.haydar@gmail.com  
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Parallel to economic, political, technological and cultural changes and developments in the 
global competitive environment, marketing has been achieved in some stages and reached to 
today's level as it is in every area. Rapidly changing competition and environmental 
conditions due to globalization make it necessary for enterprises to make changes in their 
marketing insights and follow current approaches in order to gain advantages over their 
competitors (Tekin et al, 2014: 227). Therefore, businesses that do not want to come back 
from competition have to adopt current (modern) marketing approaches, unlike traditional 
marketing approaches. When the literature is examined, it is concluded that do not have a 
definite information about which marketing topics are derive from modern marketing 
approaches. According to the Kılıc and Oter (2015) these current marketing approaches are 
word of mouth marketing, direct marketing, e-marketing, de-marketing, database marketing, 
internal marketing, mobile marketing, complaint management, niche marketing, green 
marketing, mystery shopper, customer relationship management, value based marketing, 
postmodern marketing, experiential marketing, guerilla marketing, social media marketing, 
avoid service disruption, and neuro marketing. 
 
In this study, master and doctoral dissertations written in the last 10 years have been 
examined. As a result, 19 different marketing approaches have been determined. These 
marketing approaches have been briefly described the below. 
 
City marketing is a relatively new scientific field. Many think of it just as a group of tools and 
methods in order to sell the product of a city. But city marketing is more than that (Deffner 
and Liouris, 2005: 3). City marketing is a process in which includes a wide set of activities. It 
starts with a careful analysis of the city’s current situation through extensive research on the 
city’s assets, opportunities and audiences (Kavaratzis, 2009: 42). 
 
Destination marketing can be defined as a proactive, visitor-centred approach to the 
economic and cultural development of a destination that balances and integrates the interests 
of visitors, service providers and the community (Adeyinka-Ojo et al, 2014: 153). Destination 
marketing is now acknowledged as a pillar of the future growth and sustainability of tourism 
destinations in an increasingly globalised and competitive market for tourists (Pike and Page, 
2014: 1). 
 
Educational marketing is the educational services offered by educational institutions at all 
levels who adopt creation to meet the social and personal needs, the market management 
process in order to achieve the purpose of education, maintain the survival and development 
of educational institutions (Yang, 2016: 1182). 
 
Electronic Marketing can be viewed as a new philosophy and a modern business practice 
involved with the marketing of goods, services, information and ideas via the internet and 
other electronic tools (El-Gohary, 2010: 216). 
 
Experiential marketing is one of the most effective communication instruments to engage 
consumers, employees, suppliers, sales teams and business partners in authentic experiential 
activities that impact their hearts and minds (Nigam, 2011: 200). Experiential marketing 
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according to Schmitt focuses on customer experiences which occur as a result of encounter 
(Srivastava, 2008: 70). 
 
Green marketing refers to the planning, development and promotion of products or services 
that satisfy the needs of consumers for quality, output, accessible prices and service, without 
however a negative affect on the environment, with regard to the use of raw material, the 
consumption of energy etc (Papadopoulos et al, 2010: 167). Environmentalism in the 
twentieth century is one of the most important issues that constitute the common agenda of 
mankind (Hosgor et al, 2015: 199). Especially successful companies will need to learn 
prospective green management techniques to provide quality service to their customers 
(Hosgor, 2014: 76). 
 
Guerrilla marketing is as an alternative, holistic marketing approach. The concept designates 
the selection of atypical and non-dogmatic marketing activities that aim to achieve the 
greatest possible impact with a minimum investment (Nufer, 2013: 1). According to Hutter 
and Hoffmann (2011: 3) querilla marketing is described as being fancy, atypical, unusual, 
original, provoking, flexible, dynamic, innovative and creative. 
 
Health marketing is creating, communicating, and delivering health information and 
interventions using consumer-centered and science-based strategies to protect and promote 
the health of diverse populations (Bernhardt, 2006). 
 
Internal marketing is efforts by a service provider to effectively train and motivate its 
customer-contact employees and all the supporting service people to work as a team to 
generate customer satisfaction (Thomas, 2005: 448). 
 
International marketing is the performance of business activities that direct the flow of 
acompany’s goods and services to consumers or users in more than one nation for a profit 
(Ghauri and Cateora, 2009: 7). 
 
Mobile marketing is a set of practices that enables organisations to communicate and engage 
with their audience in an interactive and relevant manner through any mobile device or 
network (Smutkupt et al, 2010: 127). 
 
Neuromarketing can be defined as a marketing branch using neuroscientific methods and it 
benefit from techniques for analysing and understanding human behaviour with regard to 
market and important marketing issues (Krajnoviš et al, 2012: 1148). Ale Smidts defined 
neurmarketing as the study of the cerebral mechanism to understand the consumer’s 
behaviour in order to improve the marketing strategies (Šosiš, 2016: 140). 
 
Political marketing is not just about political advertising, party political broadcasts and 
electoral speeches but it covers the whole area of party positioning in the electoral market 
(Menon, 2008). 
 
Relationship marketing is a continuation of the mutual relationship between a service 
provider and a customer who will lead to formation of profitability (Rizan et al, 2014: 3). 
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Grönroos (1997: 407) defines relationship marketing as a process in which identifying and 
establishing, maintaining, enhancing, and when necessary terminating relationships with 
customers and other stakeholders, at a profit, so that the objectives of all parties involved are 
met, where this is done by a mutual giving and fulfillment of promises. 
 
Social marketing is the design, implementation and control of programs calculated to 
influence the acceptability of social ideas and involving considerations of product planning, 
pricing, communication, distribution, and marketing research (Andreasen, 1994: 109). 
 
Social media marketing is a marketing genre using online communities, social networks, blog 
marketing and more. It's the latest buzz in marketing (Neti, 2011: 1). According to 
Skoumpopoulou et al (2014) social media marketing can be defined as any form of direct or 
indirect marketing that is used to build awareness, recognition, recall, and action for a brand, 
business, product or person using website. 
 
Sport marketing is the specific application of theoretical marketing principles and processes 
to sport products and services; the marketing of non-sport and sport-related products and 
services through an association - such as a sponsorship - with sport; and the marketing of 
sport bodies and codes, their personalities, their events, their activities, their actions, their 
strategies and their image (Bühler and Nufer, 2006: 2). 
 
Tourism marketing is generally concerned with the selling of dreams, since expectations of 
an intangible tourism service can only be realised after travel (Ana, 2008: 921). 
 
Word of mouth marketing refers to the use of informal communications among networks of 
consumers to promote products, brands, or services (Chao et al, 2009: 1). Word of mouth 
marketing is also called as a free advertising (Buttle, 1998: 243). 
 
2. LITERATURE REVIEW 

 
The theses and articles written in marketing field which analyzed by means of content 
analysis in terms of various variables were summarized in Table 1. When Table 1, which 
includes 11 different studies is examined, it has been seen that related with articles of 46% of 
studies, theses of 36%, and declarations presented in national marketing congress of 18%. But 
in this study, master and PhD theses which have been written in the last 10 years, have been 
examined on the axis of various parameters in terms of current marketing approaches. When 
the literature was examined, any research carried out for this purpose was not found. It is 
therefore possible to say that our research is the first in its field and has an original character. 
In this regard, our aim is to give an idea for the students and researchers who plan to write a 
thesis on modern marketing approaches and to guide them in this scope. 
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Table 1. Literature review about content analysis studies done related to the topic 
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Sekreter & 
Akyuz (2003) Marketing 

19
95

-2
00

2 
Foreign articles 50

 * The most used scale type is Likert   
* The most used research technique is 
quantitative 

Ari et al. 
(2009) 

Marketing and 
management 

19
90

-2
00

5 

Graduate theses in 
Turkey 10

6 

* The most used data collecting tool 
is survey   
* The most used statistical analysis 
type is descriptive analysis 

Tektas (2010) International 
marketing 

19
95

-2
01

0 

Domestic and 
foreign articles 46

9 * The most used statistical analysis 
type is factor analysis 
* The most used scale type is Likert 

A. Inan et al. 
(2010) 

Marketing  
thought  
schools 

19
99

-2
00

9 Declarations 
presented at national 
marketing 
congresses 

26
3 * The most studied subject is 

consumer behaviors 

Tektas (2011) Industrial  
marketing 

20
00

-2
01

0 

Domestic and 
foreign articles 41

2 

* The most used scale type is Likert   
* The most used statistical analysis 
types are structural equation model 
and confirmatory factor analysis 

Bozyigit & 
Yasa (2012) Marketing 

20
00

-2
01

2 

Graduate theses in 
Turkey 24

3 

* The most used scale type is Likert  
* The most used statistical analysis 
type is factor  
* The most used sampling method is 
simple random 

Bakir (2013) Marketing 

19
94

-2
01

2 

PhD theses in 
Turkey 18

4 

* Type of the university which most 
thesis written is public     
* The most used data collecting tool 
is survey    
* The most used statistical analysis 
types are factor and variance analysis   
* The most used sampling technique 
is convenience         

D. Sakar & G. 
Cerit (2013) Marketing 

19
80

-2
01

2 Turkish origin 
articles which 
scanned in 
international indexes 

17
3 

* The most studied article subject are 
tourism marketing   
* The most thesis written university 
is Bilkent University,  
* The journal which most article 
published is the European Journal of 
Marketing 
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Tektas et al. 
(2014) Marketing 

19
99

-2
01

3 Declarations 
presented at national 
marketing 
congresses 

63
7 

* The most studied article subject are 
consumer behaviors, international 
marketing and e-marketing, relatively  
*The most used scale type is Likert  
* The most used research technique is 
quantitative  
* The most used sampling technique 
is convenience  
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is 2008 year                             
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Turkey 36
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* The most studied subject are 
tourism marketing   
* The number of master theses more 
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is educational sciences 
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(2016) 

Mobile 
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01
6 

Published articles in 
international 
academic journals 

20
 

* 60% of articles are quantitative   
* The sampling average of 
quantitative articles are 315   
* The most used statistical analysis 
type is factor analysis 

Hosgor G & 
Hosgor (2017) 

Relationship 
marketing 

20
00

-2
01

6 

Master and PhD 
Theses in Turkey 37

 

* The most of the theses related with 
tourism and banking sectors 
* The most used research technique is 
quantitative 
* The most used data collecting tool 
is survey 
* The most used statistical analysis 
types are correlation and factor 
analysis 
* The most used variables are trust, 
loyalty, satisfaction and service 
quality   

 

3. RESEARCH METODOLOGY 
 
3.1. Purpose of Research 
The purpose of this study is to examine the master and doctoral theses written on current 
marketing approaches by content analysis method. In line with this aim, 258 theses conducted 
about marketing approaches between 2007-2016 years and they obtained from the Higher 
Education Council’s Theses Database. Within the scope of the research, answers to the 
following questions have been sought: 
 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to relevant topics? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to published years? 
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 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to genres of theses? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to characteristics of universities? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to institutes? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to titles of advisors? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to genders of students? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to averages of sampling volumes? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to sampling techniques? 

 How are the distribution rate of theses written on current marketing approaches 
according to statistical analyses? 
 

3.2. Pattern of Research 
This study is a qualitative research based on document analysis. Qualitative researches allow 
for an in-depth investigated of the existing situation. Also this study, which is done with the 
technique of document review, is in the form of bibliometric research (Coskun et al., 2014: 
381). 
 
3.3. Universe and Sampling 
In document reviews, in order to determine to universe-sampling framework can benefit from 
classical approaches often using social sciences. Universe of this study consists of master and 
PhD theses written using quantitative techniques about current marketing approaches between 
2007-2016 years in Turkey’s universities. In this study which unselected of a certain sampling 
method, we aimed that reaching to the whole of the universe. In this end, total 258 theses 
related to marketing approaches was carried out. 
 
3.4. Data Source 
In this research, data which belong to document analysis of theses on current marketing 
approaches obtained as full text from the Higher Education Council’s Theses Database. As 
key word on the Higher Education Council’s Theses Database was written ―marketing‖ in 
order to reach large number of thesis about marketing approaches. Theses that obtained from 
this database were investigated by categorise in terms of each marketing approaches which 
included in fundamental topics of marketing such as city, guerilla, neuro, educational, health, 
sports, social media, destination, experiential, social, tourism, ınternal, ınternational, mobile, 
political, electronical, word of mouth, relationship, green. In conclusion of this 
categorisation, it was determinated that there are 258 master and doctoral theses in which 19 
different subtitles. 
 
3.5. Data Collecting Tool 
In order to examine to exsist theses which written related to ıssue was developed a thesis 
evaluation scale by researchers (Table 2). This scale covers following topic titles: 
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 Year of theses  
 Topic of theses  
 Genre of theses  
 Characteristic of universities where theses are written  
 Institutes of universities where theses are written  
 Academic titles of advisors who theses are conducted  
 Gender of students who written theses  
 Average of sampling volumes of theses  
 Sampling methods of theses  
 Statistical analyses of theses 

 
3.6. Analysis of Data 
Related theses were examined one by one according to thesis evaluation scale and data were 
obtained via content analysis method. Content analysis, which is one of the qualitative 
research methods, is one of the most frequently used methods of qualitative data analysis and 
is mainly used in analyzing written and visual data (Özsarı et al., 2016, 211-212). Qualitative 
data which obtained through this scale from theses written about marketing approaches are 
converted into numerical values and interpreted by using descriptive statistics as frequency, 
percentage and graphic. Microsoft Excel 2010 from office package programs was used for 
descriptive statistics. All these transactions performed between 2-19 April 2017. 
 
3.7. Limitations of Study 
As in most researches, this study has limitations. So, the limitations of the study are as 
follows: 

 There must be at least 5 theses written about each marketing approach. 
 Exist theses must be covering last 10 years (2007-2016) 
 Relevant theses must be quantitative type 
 Available theses must be open to access 
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4. RESULTS 

Graph 1. Distribution of marketing approaches by topics1
 

Frequencies and percentages belong to kinds of the marketing approaches are given in the 
Graph 1. According to Graph 2, it was founded that first five theses which most wrote are 
green marketing (f: 26), relationship marketing (f: 21), word of mouth marketing (f:20), e-
marketing (f: 20), political marketing (f: 19), while last five theses which least wrote are city 
marketing (f:5), guerilla marketing (f:5), neuromarketing (f:6), educational marketing (f:7) 
and health marketing (f:7). 

Graph 2. Distribution of marketing approaches by years 

                                                           
1 M1: City marketing, M2: Guerilla marketing, M3: Neuro marketing, M4: Educational marketing, M5: Health 
marketing, M6: Sports marketing, M7: Social media marketing,, M8: Destination marketing, M9: Experiential 
marketing, M10: Social marketing, M11: Tourism marketing, M12: Internal marketing, M13: International 
marketing, M14: Mobile marketing, M15: Political marketing, M16:  Electronical marketing, M17: Word of 
mouth marketing, M18: Relationship marketing, M19: Green marketing 
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Graphic 2 shows distribution of theses which wrote about marketing approaches in Turkey 
between first five-years (2007-2011) and last five-years (2012-2016). When this distribution 
was examined, it was found that relationship marketing (f: 14), green marketing (f: 13), and 
tourism marketing (f: 11) have maximum number of theses among other marketing 
approaches over the first five-year period, respectively. On the other hand, it was illustrated 
that there is not thesis which wrote on neuromarketing over the same period. In addition, it 
was determined that word of mouth marketing (f: 13), green marketing (f: 13), internal 
marketing (f: 12), and mobile marketing (f: 12) have maximum number of thesis among other 
marketing approaches over the last five-year period, while guerrilla marketing (f: 2), city 
marketing (f: 2), health marketing (f: 2), and tourism marketing (f: 2) have minimum number 
of thesis. 
 

Graph 3. Distribution of marketing approaches by thesis types 

Graph 3 reflects that distribution of marketing approaches according to kinds of the thesis. 
When the data in Graph 3 is investigated, it is seen that number of master theses are more than 
PhD theses. The results showed that minimum one thesis is existed related to all marketing 
approaches in master degree, but there are not wrote theses which related to guerilla 
marketing, health marketing and social media marketing in PhD degree. In addition to this 
results, it can be said that most preferred marketing approach in terms of students in level of 
master is green marketing, while for doctoral level is relationship marketing. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19
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Graph 4. Distribution of marketing approaches by university status 

In Graph 4 is presented that distribution of theses topics published in terms of university 
status. When the frequencies belong to public and private universities in Graph 4 is examined, 
it is determined that number of theses which wrote in public universities more than in private 
universities. In other words, the number of theses written in public universities are 3.44 times 
higher than the number of theses written in private universities. Also it is seen that there is not 
any thesis written in private universities in about city marketing. Maximum gap between 
public and private universities in the context of number of theses written related to marketing 
approaches belong to city marketing. On the other hand, these results showed that one of the 
most preferred topics for public (f: 18) and private (f:8) university students  are green 
marketing. 

Graph 5. Distribution of marketing approaches by institutes 

Graph 5 includes distribution of marketing approaches by institutes which published of theses. 
When the Graph 5 is investigation, it has been revealed that number of theses written in the 
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institute of social sciences (f: 240) are dominantly higher than institute of educational sciences 
(f: 10), institute of natural sciences (f: 5), and institute of health sciences (f: 3). In addition to 
these findings, it has been found that there are not any theses which written related to 
marketing approaches as city marketing, social media marketing, experiential marketing, 
international marketing, political marketing and word of mouth marketing among the 
institutes of health sciences, educational sciences, natural sciences. 
 

 

Graph 6. Distribution of marketing approaches by advisor titles 

The distribution of conducted theses by academic titles of training staff are given in Graph 6. 
According to this, it has been seen that number of conducted theses on marketing approaches 
by academicians with professor (f: 96) title are much more than conducted theses by advisors 
with other academic title such as 338olitical professor (f: 95), associate professor (f: 55), and 
doctor (f: 3), respectively. While the theses written in concepts of green marketing (f: 11) and 
relationship marketing (f: 11) are mostly directed by academicians with professor titles, theses 
written in mobile marketing (f: 9) and word of 338olit marketing (f: 8)are managed by the 
associate professors. As parallel to this, it has been found that managed by 338olitical 
professor of most of the theses written about 338olitical marketing (f: 11). When topics of 
theses managed by the academicians with doctor title are examined in terms of marketing 

0 5 10 15 20 25 30

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19

1 

1 

1 

4 
2 

2 
3 

4 
4 

6 
3 

5 
6 

8 
9 

6 
11 

10 
6 

6 
9 

1 

2 
2 

3 
3 

3 
3 

3 
4 

9 
3 

2 
8 

4 
5 

3 
3 

3 
4 

1 
4 
6 

8 
6 

5 
3 

7 
3 
5 

8 
5 

11 
11 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19
Doctor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Assistant professor 4 2 0 2 3 4 4 6 3 5 6 8 9 6 11 10 6 6 9
Associate professor 1 0 2 2 0 3 3 0 3 3 3 4 0 9 3 2 8 4 5
Professor 0 3 3 3 4 1 4 6 8 6 5 3 7 3 5 8 5 11 11



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

339 
 

approaches, it has been determined that related to neuromarketing (f: 1), word of 339olit 
marketing (f: 1), green marketing (f: 1). 

Graph 7. Distribution of thesis studies related with marketing approaches by student’s gender 

Graph 7 shows that how to change of thesis topics of which written on marketing approaches 
by 339olitica gender. When the relevant data in Graph 7 is investigation, it has been found 
that the number of female (f: 151) who written thesis related with marketing approaches is 
much more than male (f: 107). As seen in the Graph 7, while female 339olitica are prefered to 
write thesis in issue of green marketing (f: 19) of which one of the marketing approaches, 
male 339olitica are mostly selected to concept of electronic marketing (f: 12). On the other 
hand, it determined that there are not any thesis written related with 339oliti marketing by 
male 339olitica. Also as similar to this, there are not any thesis written on guerilla marketing 
by female 339olitica. 

Graph 8. Distribution of thesis studies related with marketing approaches by sampling 
volumes2 

 
Graph 8 illustrates that how to distribute of sampling volumes of thesis of which written on 
marketing approaches. That is why, it can be said that that the average of the general sampling 
belong to all theses are 320. In this context, it has been determined that the 339olitical 
                                                           
2 #: Overall average of sampling volumes 
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marketing (n: 614) have highest average of sampling 340oliti. In contrast to these findings, it 
has been reached that international marketing (n:85) have lowest average of sampling 
340oliti. While averages of marketing approaches such as city marketing, social marketing, 
mobile marketing, word of 340olit marketing, social media marketing, experiential marketing, 
340olitical marketing are more than average of all theses studies, averages of theses studies of 
which written on other relevant topics more lowest than general sampling level. 

 

Graph 9. Distribution of marketing approaches by sampling techniques 

Graph 9 expresses that how to chang of thesis topics of which written on marketing 
approaches by sampling techniques. These techniques consist of espacially four different 
genres suc as random, non-random, integrated, whole space. In contrast to them, 
―unspecified‖ is not a any sampling techniques and, it refers to unexpressed part of sampling 
methods. In this context, it is 340olitical clear from the relevant graph that there are not an 
any information on sampling methods in 102 theses. Moreover, when the thesis distributions 
are examined in terms of sampling methods, it was reached that the number of thesis which 
used non-random technique even higher than others (random: 53, whole space: 14, integrated: 
6). Theses which the most used of random sampling technique belong to topics such as 
340oliti (f: 6), social (f: 6), and green marketing (f: 6). On the other hand, marketing 
approaches which the most frequently used of non-random sampling technique are mobile (f: 
11) and 340olitical marketing (f: 11), while this situation in terms of whole space sampling 
technique is favoured of green marketing (f: 14). Finally, it is determined that integrated 
technique is most frequently used in social marketing (f: 2). 
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Graph 10. Distribution of marketing approaches by statistical analyses 

Distribution of marketing approaches according to the genre of statistical analyses are given 
in Graph 10. In general, when the theses are taken into consideration, it is determined that the 
most used statistical technique is integrated method. When the other techniques are 
investigated, it is seen that the most used second technique is parametric, third is 
nonparametric, fourth is only descriptive. When the in terms of all marketing approaches are 
evaluated, it is concluded that parametric tests are used in green marketing. On the other hand, 
nonparametric tests is selected for the realms of 341 political, electronic, relationship 
marketing. Integrated tests is selected for the relationship marketing while only descriptive 
tests are used for the international marketing. 
 
5. DISCUSSION and CONCLUSION 
 
A total of 258 master and PhD thesis completed between 2007-2016, which were accessed 
through the the Higher Education Council’s Theses Database, were examined through a thesis 
evaluation scale (as shown in the appendices in Table 2) developed by the researchers in this 
study. In this scope,  thesis which written on marketing approaches were investigated on the 
axis of 10 different research questionnaires. In this assessment, which may be answering 
research questions, the following conclusions have been reached: 
 

 The most thesis written in the field of marketing approaches is green marketing (f: 26; 
%: 10,1), the least of which is city marketing (f: 5; %: 1,9). Also, considering that a 
total of 258 theses come from 19 different types of marketing, it was calculated that 
the average number of theses per topic is 13,6. In this context, it is possible to say that 
8 theses (city, guerilla, neuro, educational, health, sports, social media, destination 
marketing,) are below the average and 11 theses (experiential, social, tourism, ınternal, 
ınternational, mobile, political, electronical, word of mouth, relationship, green 
marketing) are above the average (Graph 1). Bakir’s research (2013) was found to 
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include only electronic marketing (f: 2) and tourism marketing (f: 4) topics in current 
marketing approaches. Although his work has not been done in the field of current 
marketing approaches, it can be said that at this point the two study are not similar by 
their results. Sakar and Cetin (2013) conducted a content analysis of the articles 
published in the Journal of Marketing and than they reported that there are marketing 
approaches related with field of social marketing (f: 8), internal marketing (f: 8) and 
international marketing (f: 8). 
 

 The theses written in the field of current marketing approaches in the last 10 years are 
divided into two the first five years (2007-2011) and the last five five years (2012-
2016). The results show that the number of theses completed in the last 5 years (f: 
143) is more than the first 5 years (f: 115). In the first 5 years period, the most thesis 
was written about relationalship marketing (f: 14) but there is not thesis written on 
neuromarketing. On the other hand, when the numbers and topics of theses written in 
the last 5 years period are investigated, it is seen that the most thesis is written in word 
of mouth marketing (f: 13) and green marketing (f: 13), and least number of theses is 
related to about guerrilla marketing (f: 12) (Graph 2). In the study conducted by 
Tayfun and others (2016), it was emphasized that the number of theses between 2007-
2016 is more than that of 1985-2006 period. 
 

 In this research, a total of 258 dissertations related to the subject were examined, it 
was concluded that the number of master thesis (f: 209) was higher than the number of 
PhD thesis (f: 49). At the master's level, green marketing (f: 23) was the most studied 
subject, but least number of theses was written about city marketing. At the doctoral’s 
level, it was determined that there was not thesis related to guerrilla marketing, health 
marketing and social media marketing, while the most thesis was written on the 
relationalship marketing (f: 7) (Graph 3). Our study findings and Bozyigit and Yasa 
(2012) are in the same direction. In their study, the number of master's theses (f: 190) 
was higher than that of doctoral theses (f: 53). 
 

 When relevant theses are evaluated in terms of the status of universities, the number of 
completed theses in public universities (f: 200) was found to be higher than in private 
universities (f: 58). In other words, the number of theses completed in public 
universities is 3 times that of private universities. In terms of students who have 
completed their undergraduate education in public universities, it has been determined 
that the most preferred subject is green marketing (f: 18). On the other side, it was 
learned that there are not theses related to guerrilla marketing, neuromarketing and 
education marketing. When this distribution is considered in terms of private 
universities, it was determined that green marketing (f: 8) was the most popular topic 
among students similar to public universities. It was also found that not thesis about 
city marketing was written (Graph 4). In the study conducted by Özel and Kozak 
(2012) to examine the articles written on tourism marketing, it was determined that 
most of the article authors work in public universities. When we consider that most of 
the theses belong to public universities in our study, it is parallel to the findings of 
Özel and Kozak (2012). 
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 When the number of the thesis and subjects are evaluated in terms of institutes to 
which the universities are affiliated; a large part of the theses were completed under 
the social sciences institute (f: 240, 93%) and 24 of them were written about green 
marketing. It was determined that 3.9% of the theses (f: 10) were written under the 
roof of the Institute of Educational Sciences and 2 of these included internal 
marketing. It was found that 1.9% of the theses (f: 5) were conducted in accordance 
with the Institute of Natural Sciences and 2 of them were written in mobile marketing 
and 2 in electronic marketing. On the other hand, it was determined that the institute 
with the least number of theses is the institute of health sciences (f: 3, 1.2%) and that 1 
of them is related to neuro marketing, 1 is sports marketing and 1 is social marketing 
(Graph 5). In the study of Sahin and Topal (2016) in which doctoral theses on the 
supply chain topic were addressed, it was determined that most theses were written at 
institute of social sciences. It is parallel to our findings in this context. 
 

 When examining the theses related to the subject and the titles of the academicians 
conducted these theses; it was concluded that managed to 40% of theses (f: 104) by 
assistant professors, 37.2% (f: 96) of theses by professors, 21.3% (f: 55) of theses by 
associate professors, 1.2% (f: 3) of theses by doctor. Moreover, it has been determined 
that the most theses directed by assistant professors are about politics marketing (f: 
11). The most dominated thesis topics by professors are relational marketing (f: 11) 
and green marketing (f: 11). Unlike these, it was determined that the most theses 
carried out by associate professors are related to mobile marketing (f: 9). On the other 
hand, it has been determined that the three theses managed to by doctoral scholars are 
related to neuromarketing (f: 1), word of mouth marketing (f: 1) and green marketing 
(f: 1), respectively (Graph 6). In the study conducted by Cicek and Kozak (2012) in 
order to determine the bibliometric profile of the articles published in Anatolia: 
Tourism Research Journal, it was determined that most articles were written by 
assistant professors. The same result was obtained in the study by Evren and Kocak 
(2012).Therefore, this finding is parallel to our results. 
 

 When the written theses are examined in terms of the sex of the students, the 
superiority of the female students (f: 151, 58,5%) is more remarkable than the males 
(f: 107, 41,5%). In other words, the number of female students who wrote theses in 
current marketing approaches is 1.4 times higher than male students. Also, while the 
most preferred topic for female students was green marketing (f: 19), electronic 
marketing (f: 12) was the most preferred current marketing approach by male students 
(Graph 7). In the study conducted on strategic planning by Aktan (2014), it was 
highlighted that male authors published more theses. So in this case, it does not 
coincide with our findings. 
 

 When the theses written in the field of 19 different current marketing approaches are 
evaluated according to sampling volumes; It is calculated that a total of 258 theses has 
320 sample volumes. The approach with the highest sampling volume has been 
concluded to be the political marketing (614) topic, while the lowest has been found to 
be international marketing (85). Therefore, it is possible to say that 12 marketing 
approaches (M13<M3<M4<M16<M15<M2<M12<M8<M6<M19<M18<M11)  have 
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a value below the average, while the rest of theses 
(M1<M10<M14<M17<M7<M9<M15) are above the average (Graph 8). According to 
the article written by Tektas (2010) on international marketing, it was determined that 
the vast majority of the studies examined have sample volumes between 1-100 
(31.6%). In the same way, in the study of Bakir (2013), it was determined that the 
maximum sample volume was accumulated between 0-100. Therefore, it can be said 
that this study differs from our findings. 
 

 It was concluded that 43% of the theses (f: 111) were not informed about the sampling 
technique used. Most of the theses written on internal marketing, international 
marketing and electronic marketing have not been given information about which 
technique is used. 32.2% of the theses (f: 83) were used non-random sampling 
technique. Of these, the most preferred method is convenience sampling (f: 57, 22%) 
and the most used for mobile marketing (f: 8). The random sampling method (f: 53) 
was used in 20.6% of the theses. Among them, simple random sampling method (f: 
40, 15.5%) was used most frequently and it was mostly used for health marketing (f: 
16). In 2.3% of the theses (f: 6), more than one sampling method is used together 
while the usage rate of the whole space sampling technique (f: 5) is only 1.9% (Graph 
9). In Bakir’s (2013) study, it was found that non-random sampling methods (43.5%) 
were used the most and 41.3% of the theses were not informed about sampling 
methods. It is possible to say that these results are similar to our findings. Just as our 
study, Tektas et al. (2014) also found that most preferred sampling method is 
convenience. 
 

 It was concluded that the tests with the highest usage rates in the theses were 
parametric (59.4%), other (23.2%), non-parametric (14.6%) and only quantitative 
descriptive (2.8%), respectively. The most commonly used among the parametric tests 
was t test (f: 140 times) and it was especially preferred in green marketing (f: 14 
times). Correlation analysis (f: 76 times), which is found under the category of other 
tests, is the most used type of statistical analysis and it is frequently used in mobile 
marketing (f: 9) and word of mouth marketing (f: 9). Although chi-square analysis, 
which is one of the non-parametric tests, has been used 39 times in total, it has found 
the most use in thesis related to electronic marketing (f: 5). Finally, the most preferred 
approach to quantitative descriptive tests such as mean, standard deviation, frequency 
and percentage isbelong tointernational marketing (f: 4) (Graph 10). Factor analysis 
(39%) and descriptive statistics (30%) were found to be most frequently used in the 
study of industrial marketing by Tektas (2011). In the study of Ari et al. (2009), 
descriptive statistics such as percent, frequency and mean were used more frequently. 
On the contrary, in our study, it was determined that the t test had the highest usage 
rate. 
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Table 2. The frequencies and marketing approaches types of the variables examined according to 
thesis evaluation scale developed by researchers 
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M1 City marketing 2 3 5 4 1 5 0 5 0 0 0 0 4 1 0 4 1 321 
M2 Guerilla marketing 3 2 5 5 0 3 2 4 0 1 0 0 2 0 3 5 0 206 
M3 Neuro marketing 0 6 6 5 1 3 3 5 1 0 0 1 0 2 3 1 5 123 
M4 Educational marketing 2 5 7 5 2 3 4 6 0 1 0 0 2 2 3 1 6 184 
M5 Health marketing 4 3 7 7 0 5 2 6 0 1 0 0 3 0 4 0 7 203 
M6 Sports marketing 4 4 8 7 1 6 2 7 1 0 0 0 4 3 1 5 3 290 
M7 Social media marketing 1 10 11 11 0 7 4 11 0 0 0 0 4 3 4 6 5 408 
M8 Destination marketing 6 6 12 9 3 11 1 11 0 1 0 0 6 0 6 4 8 263 
M9 Experiential marketing 4 10 14 8 6 13 1 14 0 0 0 0 3 3 8 3 11 473 
M1
0 Social marketing 6 8 14 9 5 12 2 13 1 0 0 0 5 3 6 6 8 390 

M1
1 Tourism marketing 11 3 14 11 3 13 1 13 0 1 0 0 6 3 5 7 7 315 

M1
2 Internal marketing 3 12 15 12 3 13 2 13 0 2 0 0 8 4 3 9 6 251 

M1
3 International marketing 10 6 16 14 2 9 7 16 0 0 0 0 9 0 7 8 8 85 

M1
4 Mobile marketing 6 12 18 13 5 14 4 16 0 0 2 0 6 9 3 9 9 403 

M1
5 Political marketing 9 10 19 17 2 17 2 19 0 0 0 0 11 3 5 9 10 614 

M1
6 Electronical marketing 10 10 20 17 3 16 4 17 0 1 2 0 10 2 8 12 8 202 

M1
7 Word of mouth marketing 7 13 20 18 2 15 5 20 0 0 0 1 6 8 5 5 15 405 

M1
8 Relationship marketing 14 7 21 14 7 17 4 20 0 1 0 0 6 4 11 6 15 295 

M1
9 Green marketing 13 13 26 23 3 18 8 24 0 1 1 1 9 5 11 7 19 294 

Sum of Columns 11
5 

14
3 258 20

9 49 200 58 24
0 3 10 5 3 10

4 55 96 10
7 

15
1 

Overall 
Average 

% 44,
6 

55,
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100,
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81,
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19
,0 
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22,
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93,
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1,
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3,
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1,
9 

1,
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40,
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21
,3 

37
,2 

41,
5 

58,
5 

320 Sum of Rows 258 258 258 258 258 258 258 

% 100,0 100,
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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M1 City marketing 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
M2 Guerilla marketing 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
M3 Neuro marketing 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
M4 Educational marketing 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 
M5 Health marketing 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
M6 Sports marketing 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 
M7 Social media marketing 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 
M8 Destination marketing 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 4 
M9 Experiential marketing 2 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 3 
M10 Social marketing 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 5 
M11 Tourism marketing 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 8 
M12 Internal marketing 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 
M13 International marketing 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 
M14 Mobile marketing 0 0 0 0 8 0 1 2 1 0 0 0 6 
M15 Political marketing 2 0 2 0 6 0 5 0 0 0 0 0 4 
M16 Electronical marketing 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 12 
M17 Word of mouth marketing 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 
M18 Relationship marketing 1 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 2 8 
M19 Green marketing 5 0 1 0 5 1 0 3 0 0 0 1 10 

Sum of Columns 40 4 4 5 57 2 8 16 4 1 1 5 111 

% 15,5 1,6 1,6 1,9 22,0 0,8 3,1 6,2 1,6 0,4 0,4 1,9 43,0 

Sum of Rows 53 83 6 5 111 

% 20,6 32,2 2,3 1,9 43,0 
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M1 City marketing 2 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
M2 Guerilla marketing 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
M3 Neuro marketing 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
M4 Educational marketing 3 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
M5 Health marketing 1 4 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
M6 Sports marketing 4 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
M7 Social media marketing 6 5 6 0 0 0 1 2 2 4 0 0 3 3 2 0 0 0 0 
M8 Destination marketing 4 6 6 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
M9 Experiential marketing 11 6 7 2 0 0 0 1 1 3 0 0 8 6 2 0 0 1 0 
M1
0 Social marketing 2 11 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 

M1
1 Tourism marketing 6 9 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 2 0 0 0 2 

M1
2 Internal marketing 6 12 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 1 
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M1
3 International marketing 5 5 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5 3 2 0 0 0 4 

M1
4 Mobile marketing 9 13 11 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9 8 3 0 0 0 0 

M1
5 Political marketing 7 12 11 0 0 2 1 4 3 2 0 0 5 1 0 0 1 0 0 

M1
6 Electronical marketing 7 9 10 0 0 0 0 4 4 5 0 0 7 4 1 0 1 0 2 

M1
7 

Word of mouth 
marketing 7 13 13 0 1 0 1 0 1 2 1 0 9 6 0 0 0 0 1 

M1
8 Relationship marketing 9 6 5 0 0 0 0 4 4 3 1 0 8 3 5 0 0 0 0 

M1
9 Green marketing 11 14 10 1 0 1 0 2 3 3 0 1 6 7 1 0 0 0 1 

Sum of Columns 10
0 

14
0 

12
7 4 2 3 4 26 25 39 2 1 76 50 18 1 2 1 18 

Sum of Rows 380 93 148 18 

Overall Usage Rates (%) 59,4 14,6 23,2 2,8 
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TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE  ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ: TUNCELİ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA 

 
Onur Can BENLİER                           Nazif YILDIRIM 

Öz  

Örgütsel adalet konusu, son zamanlarda örgütsel davranış literatüründe dikkat çeken bir kavram haline gelmiştir. 
Bunun temel nedeni, örgütsel adalet algısının birçok örgütsel sonuca neden olması ve çalışanların tutum ve 
davranışlarını etkilemesidir. Bundan dolayı örgütsel adalet algısının örgütlerce çok iyi analiz edilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda banka çalışanları üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı, banka çalışanlarının 
tükenmişlik düzeylerinin örgütsel adalet algıları üzerinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Çalışanların 
örgütsel adalet algıları ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri arasında ters yönlü, kişisel başarı duygu 
düzeyleri arasında ise doğru yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel adalet algıları 
arttıkça duygusal tükenme düzeyleri azalmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler :Örgütsel adalet,tükenmişlik ,duyarsızlaşma. 

 
THE RELATİONSHİP BETWEEN FATİGUE LEVELS AND ORGANİZATİONAL 

JUSTİCE PERCEPTİONS: A RESEARCH ON BANK WORKERS İN TUNCELİ 
CİTY 

Abstract 

Organizational justice subject has become an important topic in organizational behaviour literature, recently.The 
basic reason of this organizational perception‟s causing many organizational results and effecting behaviours and 
attidues.That‟s why organizational justice perception should be analysed well by the  organizations so,the aim of 
this research ,which done on bank workers have effects on organizational justice perceptions ,or not.There is a 
reverse orientation  between organizational justice perception ,emotional fatigue and depersonalization levels of 
workers .On the other hand,it was ıdentified that  there is right way between personal success and emotion 
levels.According to this ,as workers  justice perceptions increase ,emotional fatigue levels decrease. 

Keywords: Organizational justice,fatigue ,depersonalization. 

1.GİRİŞ 
İş hayatının vazgeçilmez bir unsur olan adaleti Ömer Hayyam,„adalet kainatın 

ruhudur‟ şeklinde ifade etmiştir. Diğer bir düşünür Mahatma Gandhi ise; adaletsizliği, adaletle 
yıkmak gerektiğini vurgulamıştır. Adalet hem sosyal hem de iş hayatının önemli bir 
parçasıdır. Çalışma hayatında örgütsel adalet, çalışanların iş yaşamlarının temelini 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, örgütlerde adaletin algılanması, bazen farklı olabilmektedir. 
Çalışma hayatı içerisinde bireylerin adalet algılamalarının yüksek olması personelin 
davranışlarını olumlu etkilediği görülür. Birey bu sayede örgütsel bağlılık derecesinin 
artmasına neden olur. Bunun aksine bireyler adaletsizlik algıladıklarında, yalnızca olumlu 
duyguları düşmemekte aynı zamanda olumsuz duygular da geliştirebilmektedirler. Bu durum 
örgütsel bağlılık derecesini zayıflatmaya neden olur. Bu olumsuz duygulardan biri de 
                                                           
Onur Can BENLİER, Bilim Uzmanı,Onurcanbenlier.62@gmail.com. 
 Nazif YILDIRIM, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,nazifyıldırım.62@gmail.com. 
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tükenmişlik olarak ortaya çıkabilmektedir. Tükenmişlik hem birey hem de örgüt için 
istenmeyen etkilere neden olmakta ve bu noktada bireyler, örgüte yönelik olumlu davranışlar 
göstermemenin ötesinde örgüte zarar verici davranışlarda da bulunabilmektedir. Çalışanların 
bilgi, beceri ve yeteneklerini örgütsel amaçlar doğrultusunda şekillendirmesi, örgütlerde 
örgütsel adalet beklentilerinin karşılanmasına yönelik çabalara da hız verilmektedir. Son 
zamanlarda rekabetin en güçlü kaynağının insan olduğu ve çalışanların davranışlarının 
incelenerek istenen doğrultuda yönlendirilmesi gerçeği, örgütlerin uzun vadede rekabet 
üstünlüğü kazanabilmek için yalnızca maddi kaynaklara değil, bunun ötesinde taklit 
edilemeyen güç olan “insan” unsuruna ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkarmıştır. Örgütsel adalet 
konusu, son zamanlarda örgütsel davranış literatüründe dikkat çeken bir kavram haline 
gelmiştir. Bunun temel nedeni, örgütsel adalet algısının birçok örgütsel sonuca neden olması 
ve çalışanların birçok neden oluşturmasıdır. Bu nedenden dolayı örgütsel adalet algısının ve 
tükenmişlik olgusu çok iyi araştırılmalıdır. 

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Adalet Ve Örgütsel Adalet Kavramları 

Adalet kavramı, çok eski zamanlara kadar uzandığını söylemek mümkündür. İnsanlar 
eski çağlardan bu yana adaletin gerçekleşmesi için birçok çaba göstermişlerdir. Hamurabi 
Kanunları gibi tarihteki ilk yazılı kaynakların hemen hepsinde, sosyal adalet konusun da  
değinilmiş ve bu amaçla  kişiler arası ilişkilerin, kaynak dağıtımının nasıl olması gerektiği 
hakkında bir takım normlar geliştirilmiştir. Aslında insanın kendisine adil davranılmasını 
istemesi onun kişisel benliğinde var olagelen bir güdü olarak karşımıza çıktığını 
söyleyebiliriz. İnsanlar yaşam içerisinde nelerin adaletli nelerin adaletsiz olduğunu kanaatine 
varmaya çalışırlar. (Aksoy ve diğerleri, 2016: 20).Bütün sosyal yapıların bünyesinin 
içerisinde var olması son derece önemli olan adalet kavramının örgüt içerisinde önemsiz 
olarak es geçirilmesi ihmali düşünülemez. Örgütlerde adalet konusunun araştırılmasının son 
yıllarda önem kazandığı görülmektedir. Bu nedenle 1960‟lardan bu yanı çalışma hayatında  
dikkat edilen, önemsenen bir kavram olarak adaletin önemsenmesi ve tanımlanması örgütsel 
adalet olarak adlandırılan  yeni bir çalışma sahası ve bilgi birikimi  oluşmasına neden 
olmuştur (Greenberg, 1990: 400). 

Örgütsel adalet kavramını ilk defa literatüre kazandıran (Greenberg 1987:10-15), 
örgütsel adaleti personelin örgütsel durumu, uygulamaları ve normlarına dayanan adalet 
ilkesine göre ele alarak, bireylerin örgütsel olarak üzerine düşen ve rollerinin açık, kendilerine 
eşit davranıldığına dair inançlarının belli bir çizgisi olarak ifade etmiştir. Örgütsel adaletle 
ilgili yapılan çalışmalarda, çalışanların örgüt bünyesinde kendilerine adil davranılıp 
davranılmadığına ilişkin algısını ve bunun diğer örgütsel sonuçları etkileyip etkilemediği 
incelenerek bakılmaktadır (Greenberg, 1990: 411). Bu aşamada çalışanların örgütsel adalet 
algılarının; ücretlendirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, cezalandırma vb. 
uygulamalar ile şekillendiğini ve gerçekleştiğini söylemek mümkündür (Greenberg, 1987:10).  

Örgütsel adalet algısı önemli bir faktördür. Örgütsel adalet algısı çalışanların 
mevcudiyette kendilerine ne ölçüde adil davranıldığından çok, bireylerin bu davranışı ne 
ölçüde adil algıladıklarına üzerinde durmaktadır.(Taşkıran, 2011:93-95).  
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Bu nedenle çalışanlar bu algı süreci içerisinde mekanizmaların, görev ve ödüllerin, 
kendilerine uygulanan davranışların adil uygulanıp uygulanmadığı konusunda yargıya 
varmakta ve bu yargı neticesinde ise örgüte ve dolayısıyla yaptıkları çalışmalara karşı tutum 
geliştirmektedirler (Karriker ve Williams, 2009:113).  

Bu çerçevede, bireylerin adalet algısının, çalışma hayatlarını önemli bir yer teşkil 
etmesi şu üç önemli başlık altında tanımlanmıştır (Minibaş Poussard, 2008:109); 

•Adalet algısı, kişilerin diğer çalışma arkadaşları tarafından benimsendiğinin bir 
göstergesi olarak algılanır ve bu nedenle bireyin kendi bireysel benlik değerlerini etkiler. 

•Adaletin doğru okunması, bireyin çalışması hayatında hak ettiği karşılığı alıp 
almadığını değerlendirmesi ve kontrol etmesine katkı sağlar. 

•Adalet algısı, çalışma yaşamında ahlaki değerlere önem verildiği sonucuna 
ulaşılmasına katkı sağlar. Dolayısıyla bu algı, ilgili iş yaşamında bireylere saygı duyulup 
önem verildiğine işaret eder. 

İşgörenlerin örgütlerine karşı davranış ve tutumlarını belirlemede önemli bir yeri 
bulunan örgütsel adalet kavramı özellikler işverenlerin üzerinde durması gereken bir noktadır. 
İşgörenlerin işi yapma biçimleri, kuruma karşı duygu ve düşünceleri, örgüt içerisinde önem 
arz eden unsurları algılama şekline göre biçimlendirdiği düşünüldüğünde örgüt içi adalet 
kavramı hem örgüt hem de işgören için önem arz eden konulardandır (İşcan, 2005: 150). 

Örgütsel adalet konusunun önemli varsayımından hareketle; örgütsel adalet algısı 
olumlu işgören davranışı oluştururken, adaletsiz bir durumun mevcut olması ise olumsuz 
işgören davranışı ve negatif örgüt ortamını doğuracaktır. (İçerli, 2010: 70). 

Örgütsel adalet, doğruluğun ve haklılığın iş yerinde işveren tarafından korunmasıyla 
gerçekleşir. Örgütsel adalet, karar alma süreci, kaynakların etkin ve adil dağılımı ve kişiler 
arası etkileşimi gibi unsurları içinde barındırmaktadır. Örgütün ekonomik değerlerinin 
örgütün kendi bünyesi içinde adil olarak paylaşılmasının yanında gerçekleştirilen yönetim 
strateji ve politikalarının da adil ve tarafsız olmalıdır. Örgütsel adalet, çalışan ve yöneticiler 
arasında karşılıklı etkileşimin sağlanması, geliştirilmesi ve kalıcı hale getirilmesi için 
çalışanlar arasında herhangi bir ayrım olmaksızın gerçekleştirilmelidir. Örgütsel adalet, 
çalışanın iş yeri içindeki faaliyetlerine ilişkin düşünce dünyasında oluşturduğu adalet algısı 
olarak tanımlanabilir (Greenberg, 1990:406).  

2.2.TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

2.2.1.Tükenmişlik Kavramı 

Teknolojik gelişmeler, haberleşme, bilişim ve sosyal alanlarda ortaya çıkan 
değişimler, bireyin gündelik ve iş yaşamını çok büyük bir şekilde etkilediğini söyleyebilmek 
mümkündür. Şüphesiz bu iş yaşamında, kişisel, sosyal, mesleki açıdan birçok problem 
durumuyla özellikle de çağımızın önemli konularının başında gelen tükenmişlik konusu ile  
karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.  

Son yılların önemli konularından biri olarak oluşan tükenmişlik (burnout), ilk olarak 
1970‟lerde Amerika‟da çalışma hayatı içerisinde müşteri hizmetlerinde çalışan bireylerin 
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yaşadığı mesleki bunalımı anlatmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Son zamanlar da giderek 
yükselen iş stresinin çalışanda yarattığı olumsuz etkiler, kişilerde bir takım belirtiler ortaya 
çıkarmaktadır. Bu belirtiler, bezme, bıkkınlık ve yıpranma ile pekişen  “tükenmişlik 
kavramını” literatüre koymuştur. 

Bu çerçeveden ele aldığımızda işletmelerde; çalışanların veriminin düşmesine bazen 
de işten ayrılma niyeti içerisine giren çalışanlar bu döngüyle birlikte büyük maddi zararlara 
kadar ilerleyen bir sürecin içerisine girebilirler. 

Tükenmişlik, süreci hafife alınmayacak ciddi bir süreçtir. Kişiyi mesleğini bırakma 
noktasına kadar sürükleyebilen bir oluşuma kadar götürebilmektedir. Glicken ve Janka 
tükenmişliği ifade ederken düşük moral ve iş tatminsizliğine bir tepki olarak görmenin 
ötesinde bu unsurlardan farklı olarak tükenmişliğin klinik olarak gözlenebileceğini ifade 
etmektedir. Pines ve Aronson‟a göre tükenmişlik; bir yüksek ve zevk veren enerji, idealizm 
perspektif ve amacın yok olması ve devamlı strese, umutsuzluğa, çaresizliğe ve kapana 
kısılmışlık duygularına neden olan fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenme durumudur( İçerli, 
2010:124). 

Yakın tarihlerde yapılan birçok araştırmada, insanların büyük bir çoğunluğunun 
kendilerini “iş”leri ile tanımlamaktadırlar.  

İş yaşantısında kendileriyle bütünleştiren insanlar, çalışma yaşantısı ile kendi yaşantı 
arasında bir bağ kurmaya çalışırlar. Bireyler tamamen kendilerini bir işe vermiş ve işlerini 
sosyal yaşamlarının diğer bir unsuru olarak gören bireyler, tükenmişlik riski altındadırlar. 
Tükenmenin; iş stresine bir karşılık olarak güdüsel, duygusal, tutumsal ve davranışsal 
değişiklikleri meydana getiren tüm durumları eşit güce eşdeğer bir durum olduğunu ve artan 
durumun uzun süreli olmayan bir yorgunluk ve zorlanmanın meydana gelmediği 
söylenebilir(Avşaroğlu ve diğerleri, 2005: 116). 

Tükenmişlik kavramıyla alakalı ortak bir tanım üzerinde uzlaşılmamış olmasına 
rağmen, mesleki tükenmişliğin işle ilgili mevcut süregelen stresten kaynaklandığı tüm 
araştırmacılar tarafından üzerinde uzlaşılan bir kanaattir(Maslach ve diğerleri, 2001: 397).  

Şüphesiz yapılan araştırmalarda genellikle tükenmişliğin bir huzursuzluk olarak ele alındığı 
görülmektedir. Ortaya çıkan sorunlar çeşitli olması ve tükenmişlik hissi yaşayan bireyler 
genelde, bireysel olarak mesleki doyumsuzluk ve yorgunluk gibi çok çeşitli duygular ve 
durumlar içerisine girdikleri görülür. Tükenmişlik yaşayan kişilerde;, tahammülsüzlük, işten 
ayrılma niyeti içerisinde olma, kendinden şüphelenme ve benlik görüntüsünden uygun 
olmayan hal ve hareket içerisinde olma gösterme halleri görülür. Bunun sonucunda, giderek 
yükselen bir şekilde işten ayrılma niyeti içerisine girme eğiliminin artmasıdır. Bazı 
araştırmacılara göre tükenmişlik, stresle doğru bir şekilde başa çıkılmamasından 
kaynaklandığını söylemektedirler. 

Tükenmişlik kavramını detaylı bir şekilde ele alırsak; “öznel olarak meydana gelen, 
duygusal isteklerin yoğun olduğu durumlarda uzun süre çalışmaktan ileri gelen, fiziksel 
yıpranma, çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, olumsuz bir benlik kavramının 
gelişmesi, ise, işyerine, çalışanlara ve tüm unsurlara karşı olumsuz durumların gelişmesi gibi 
belirtilerin eşlik ettiği bir durum” olarak tanımlanır (Demirtaş ve Güneş, 2002: 122). 
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 Yakın tarihimizde fazlasıyla kabul gören tükenmişlik kavramı; Maslach ve arkadaşları 
tarafından yapılan ve tükenmişliği üç boyutlu durum olarak kabul eden tanım olarak ele 
alabiliriz. Bu tanımdan hareketle tükenmişlik; mevcut durum gereği sürekli farklı insanlarla 
çalışan bireylerde çoğunlukla meydana gelen bir durumdur. Bu üç boyutu ele alırsak; 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme  şeklindedir(Izgar, 2001:6). 

Tükenmişliğin değişik tanımlamalarının analizinde bu olgunun beş ortak noktası 
belirlenmiştir (Yıldırım, 2008:604). 

 Zihinsel ve duygusal tükenme, yorgunluk ve depresyon gibi hoşa 
gitmeyen (disforik) bulguların egemenliği söz konusudur, 

 Zihinsel ve duygusal semptomlar, fiziksel semptomlardan daha fazla 
vurgulanmıştır, 

 Tükenmişlik bulguları işle ilişkilidir, 
 Bu bulgular, daha önce psikopatolojik hastalığı saptanmamış normal 

bireylerde de görülmektedir, 
 Sonuçta oluşan tutum ve davranışlar nedeniyle bireyin etkinliğinde ve iş 

performansında düşme olmaktadır. 

Bakıldığında duygusal tükenme, düşük fiziksel enerji durumu, yorgunluk, bireysel 
stres, uykusuzluk ve kalp hastalıklarına karşı riskinde artma ile bağlantılı olduğu görülür 
(Harrington ve diğerleri,2001:45). 

 Tükenmişlik daha çok doğrudan bireye hizmet eden alanlarda görülmektedir. 
Tükenmişlik ile ilgili araştırma yapılıp incelediğimizde birçok tükenmişlik modeli karşımıza 
çıkmaktadır. Bu araştırma kapsamında literatürde ki bazı başlıkları alıp inceleyeceğiz. 
Yaptığımız çalışmada herkes tarafından daha çok kabul gören Maslach Tükenmişlik Modeli 
inceleyeceğiz. 

Tükenmişlik kavramına önemli katkıları olan Cary Cherniss, 1980 yılında tükenmişlik 
ile ilgili bir modeli öne sürmüş ve iş kaynaklı strese karşı verilen tepkilere göre araştırmaları 
yapmıştır. Bunun yanı sıra Leiter Tükenmişlik Modelini geliştirmiştir. “Modele göre; 
çalışanlardaki tükenmişlik, iş ile ilgili stres kaynaklarına karşı duyarsız kalmaktan 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu unsurlara neden olan durum ise örgütlerdeki iş yükü, 
sıradanlık, çalışan-yönetici çatışmaları, müşteriler ile yaşanan ilişkiler, özerklik ve karar 
verme eksikliği gibi durumlardır. Bu geliştirilen çalışmada, örgütsel ve bireysel girişimler hep 
birlikte ele alındığında tükenmişliği azaltmanın ve hafifletmenin gerçekleşebileceği 
görülür(Sütlü, 2013:28). 

Maslach tükenmişlik modelini detaylı olarak incelediğimizde, Maslach tükenmişlik 
sürecini bazı alt kavramlar mevcuttur. Tükenmişlik literatürde, “duygusal tükenme”, 
“duyarsızlaşma” ve “kişisel başarıda düşme” boyutları ile inceleyebiliriz (Maslach ve 
Jackson, 1981: 103).                        

Duygusal tükenme (emotional exhaustion) :Bu kavram iş hayatındaki bireylerin 
fazlasıyla psikolojik ve duygusal yüklenme durumlarını anlatmak için tanımlanabilir. 
Maslach‟ın üç boyutlu tükenmişlik kavramının temelinde "duygusal tükenme" durumunun yer 
aldığı, diğer iki boyutun ise bu unsurları içinde barındırdığı söylenebilir(Ergin, 1992:145). 
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Tükenme durumu çalışma yerinin stresli bir yer olmasıyla başlar. Bireyler çalışma 
hayatında harcadığı emekle ile iş hayatındaki durum arasındaki uyumsuzluk şüphesiz 
tükenmişlik sendromunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden bir işte gösterilen gayret ile o işten 
alınan ödül arasındaki denge önemlidir. Bunun yanı sıra diğer bir unsur olan tatmin ise, 
saygınlık, kendini ispat etme, övgü veya aidiyet duygusu hissetmesi ile mümkündür. Tüm bu 
unsurlar bağlamında, duygusal tükenme alt kavramının güvenilir bir stres değişkeni olduğu 
varsayılabilir (Süloğlu, 2009:18). 

 Duygusal tükenme, enerji eksikliği ve kişinin duygusal kaynaklarının tükendiği 
hissine tutulmasına bağlıdır(Özyurt ve diğerleri,2004: 22). 

Duygusal tükenme, tükenmişliğin kişisel stres boyutunu ayırt etmekte ve bireyin 
duygusal, fiziksel kaynaklarında eksilme, enerji kaybı, bitkinlik veya yorgunluk hali şeklinde 
göstermektedir. (Budak ve Sürgevil, 2005:97; Gündüz, 2005:153).  

Bireylerin yaptıkları iş gerekçesiyle kendi benliklerine yönelik aşırı yüklenilmiş ve 
duygusal yönden tüketilmiş duygusuna kapılmasıdır. Duygusal tükenme içinde olan 
çalışanların işten erken ayrılma, işe geç gelme, sık sık rapor ve izin alma, haddinden fazla iş 
yerinden uzaklaşmak gibi davranışlar içinde olduğu görülmektedir.  

Duygusal tükenme puanı kişinin başkalarına karşı kayıtsızlığını ve kendini işten 
uzaklaşmış hissetme derecesini ölçer (Kaçmaz; 2005).  

Duygusal tükenmişlik, yorgunlukla benzer olmasına yanında devamlılık 
gösterdiğinden dolayı devam eden yorgunluk olarak adlandırılabilir. Bireyler tarafından bu 
devam eden yorgunluk normal olarak algılanmaktadır. 

Duyarsızlaşma (depersonalizasyon) :Tükenmişliğin bireylerarası durumunu temsil 
etmekte ve özellikle kişilere yönelik olumsuz, sert tutumlar içinde olma, onlara aldırış 
etmeme veya işe karşı tepkisizleşme gibi davranışların sergilenmesi durumu olarak karşımıza 
çıkmaktadır(Maslach ve diğ., 2001: 403). Kişilerin kendisini ve hizmet verdiği kişileri insani 
davranışlara uymayan tarzda algılamasıdır (Süloğlu, 2009:19). 

Çalışanların hizmet verdikleri kişilere bir cisim gibi davranmalarıyla kendini gösterir. 
Bireyin bakım ve hizmet verdiklerine karşı, duygudan eksik olma biçimde tutum ve 
davranışlar sergilemesidir (Özyurt, 2003:128). 

 Böyle bir durum, iş yaşamını doyum ve kendini anlatma alanı olmaktan çıkararak 
kişinin sıkıntı, mutsuzluk ve ümitsizlik çekmesine neden olur (Kaçmaz, 2005: 30). 

Duyarsızlaşmayı etkileyen durumlardan biri de çalışan kişi ve hizmet verdiği kişinin 
karşılıklı durumudur. Bu durum hizmet veren yerlerle arasındaki ilişkinin mesafesiyle 
ilişkilidir. Duyarsızlaşma, telefonla danışma hizmeti verme gibi mesafenin uzak olduğu 
işlerde veya hasta-hekim ilişkisi gibi mesafenin yakın olduğu işlerde çalışanlarda, diğer 
işlerde çalışanlara göre daha fazla görülmektedir(Süloğlu, 2009:20). 

Duyarsızlaşma ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda önemli olduğu sonucuna varılan 
dört etmen şunlardır: (Süloğlu, 2009:19). 

•Bireyleri kendisinden uzaklaştıracak şekilde davranma eğilimi 

•Diğerlerine düşmanca davranma  
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•İlgisizlik, diğerlerine olumsuz reaksiyonlar verme 

•Reddetme 

Bunu dışında çalışanları, düşünen ve duygulanan veya hissedenler olarak ayırırsak, 
bunlardan duygulananlar tükenmişlik sürecinden daha çok etkilenmektedir. Ayrıca 
tiplemelerle ilgili olarak Carl Jung´a göre ´tersine çevirme` olarak isimlendirilen bir zaman 
söz konusudur. Bu süreç tükenmişlik yaşayan kişilerin tarif edilen davranışlarda bulunmaması 
anlamına gelmektedir( Süloğlu, 2009:21). 

3.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet algılarını ve bu ikisi 
arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır.  

3.1.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın çalışma evrenini Tunceli ilindeki bankalarda görev yapan 85 banka 

personeli oluşturmaktadır. Örneklem ise random yöntemine göre belirlenen 70 kişiden 
oluşmaktadır. Toplam 70 kişiye anket formu dağıtılmış ve bunlardan 7 tanesi eksik 
doldurulduğu için kullanılamamıştır. Analiz, 63 banka personelinden toplanan veriler ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayının istatistiksel açıdan yeterli ve anlamlı olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

3.2.Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Aracı  
Araştırmada üç bölümden oluşan bir anket dağıtılarak, veriler toplanmaya çalışılmıştır. 

Anketin uygulanması sırasında katılımcılara soruları cevaplandırırken sadece mevcut durumu 
değerlendirmeleri, arzuladıkları ya da istenen durumları dikkatten uzak tutmaları yönünde 
uyarılmışlardır. Anketin birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, görev 
süreleri, unvan, medeni hal gibi kişisel sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde 18 
ifadeden oluşan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ile çalışanların tükenmişlik düzeyleri 
incelenmiş. Anketin üçüncü bölümünde ise 10 ifadeden oluşan çalışanların örgütsel adalet 
algıları incelenmiştir. Ölçekler, aralık ölçeği olarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Tamamen 
Katılıyorum şeklinde) Likert tipi metrik ifadelerden oluşturulmuş ve her bir kategori 
arasındaki mesafe eşit olarak kabul edilmiştir. Her katılımcı için yukarıdaki beş dereceli 
cevapların verileri, lehte olan ifadelerde 5,4,3,2 ve 1 şeklinde, aleyhte olan ifadelerde ise 
sırayı tersine çevirmek suretiyle kodlanarak bütün önermelere verilen cevapların aritmetik 
ortalamaları alınmıştır. Böylece her katılımcının puanı hesaplanmıştır. Araştırmada elde 
edilen bulgulara ait aritmetik ortalamaların yorumlanmasında aşağıdaki aralıklar dikkate 
alınmıştır. 

1,00 ≤ aritmetik ortalama ≤ 2,60  : Düşük 

2,60 < aritmetik ortalama ≤ 3,40  : Orta 

3,40 < aritmetik ortalama ≤ 5,00  : yüksek 
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3.3.Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Duygusal tükenmenin oluşmasında çalışanların demografik özellikleri açısından anlamlı 
fark vardır. 

H2: Duyarsızlaşma ile çalışanların demografik özellikleri açısından anlamlı fark vardır. 

H3: Kişisel başarı duygusunun azalmasında çalışanların demografik özellikleri açısından 
anlamlı fark vardır. 

H4: Çalışanların adalet algılarında, çalışanların demografik özellikleri açısından anlamlı fark 
vardır. 

H5: Çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile çalışanların örgütsel adalet algıları arasında olumlu 
ilişki vardır. 

Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları. 
Ölçekler Alt Boyutlar Cronbach alpha 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği Duygusal Tükenme 0,842 0,879 
Duyarsızlaşma 0,743 
Kişisel Başarı Duygusunda Azalma 0,758 

Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği Örgütsel Adalet Algısı 0,953 

Tablo1 ve Tablo 2‟de Ölçeklerin Geçerliliklerini ölçmek amacıyla faktör analizi 
yapılmış. Faktör analizi sonucunda ölçeklerin Kaiser-Mayer-Olkin değerlerine ve faktör 
yüklerine bakılmıştır. Ölçeklerin geçerlilikleri için Kaiser-Mayer-Olkin değerlerinin 0,60‟ın 
üstünde olması ve faktör yüklerinin de 0,40‟ın üzerinde olması beklenir. Ölçeklerin 
tamamının Kaiser-Mayer-Olkin değerleri kabul edilebilir sınırın üzerinde olduğu ve ölçeklerin 
faktör yüklerinin de tamamının 0,40‟ın üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2: Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları. 
Ölçekler Kaiser-Mayer-Olkin Değerleri 

Duygusal Tükenme 0,833 
Duyarsızlaşma 0,637 
Kişisel Başarı Duygusunda Azalma 0,669 

Örgütsel Adalet Algısı 0,914 

3.4.Araştırmanın Bulguları 

3.4.1.Katılımcılara Ait Demografik Bulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerinin sunulduğu Tablo 3 aşağıda yer almaktadır. 
Tablodaki bulgulardan katılımcıların özellikleri şöyle görülmektedir: 

- Katılımcıların % 58,7‟si kadın ve % 41,3‟ü erkektir. 
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- Katılımcıların %50,8‟i 20-30 yaş arasında, %38,1‟i 31 ve 40 yaş 
arasında, %11,1‟i ise 41 yaş ve üstündedir. 

- Katılımcılar arasında eğitim düzeyi açısından ağırlıklı olarak % 82,5‟i 
lisans mezunudur. Bunun yanında 9,5‟i ön lisans mezunu,  %3,2‟si lisansüstü mezunu 
ve %4,8‟i ise lise mezunudur. 

- Katılımcıların meslekte geçirdikleri süreler incelendiğinde, % 50,8‟inin 
1-5 yıl arası çalıştığı, %27‟sinin 6-10 yıl arası çalıştığı, %11,1‟inin 11-15 yıl arası 
çalıştığı ve %3,2‟sinin 20 yıl ve üzerinde çalıştığı belirlenmiştir.  

- Katılımcıların %62‟sinin çocuğu yoktur. 
- Katılımcıların şuan ki kurumda çalışma süreleri incelendiğinde, 

%54‟ünün 1-5 yıl arası bu kurumda çalıştığı, %27‟sinin 6-10 yıl arası, %7,9‟unun 11-
15 yıl arası, %7,9‟unun 16-20 yıl arası ve %3,2‟sinin de 20 yıldan fazladır bu kurumda 
çalıştığı belirlenmiştir. Katılımcıların %54‟ü evli, %46‟sı bekârdır. Katılımcıların 
%90,5‟i bu kurumu isteyerek çalışmaya başlamışlardır. 

3.4.2.Ankete Katılanların Ölçeklere Katılma Düzeyleri 

Katılımcıların Maslach tükenmişlik ölçeği alt boyutları olan duygusal tükenme, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma ölçekleri ile örgütsel adalet algısı ölçeğine 
katılma düzeylerine ilişkin bulgular, aşağıdaki Tablo 4‟te aktarılmaktadır.  

Maslach Tükenmişlik Anketi değerlendirilirken, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma-
dan alınan yüksek puanlar, kişisel başarı duygusunda azalmada ise alınan düşük puanlar 
tükenmişliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Buna göre araştırmamızda duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarının ortalama değerlerinin yüksek düzeyde çıkması ve 
kişisel başarı duygusunda azalma alt boyutunda ise ortalama değerin düşük çıkması, ankete 
katılan çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin ne oranda olduğunu göstermektedir. 
Katılımcıların örgütsel adalet algısı ölçeğine katılma düzeylerinin ise (ort:2,66) orta düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Tablo 3‟de ankete katılanların ölçeklere katılma düzeyleri analiz 
edilmiştir. 

Tablo 3: Ankete Katılanların Ölçeklere Katılma Düzeyleri. 

 

ÖLÇEKLER Ortalama Std. sapma 

Duygusal Tükenme 3,9365 ,98266 
Duyarsızlaşma 3,7024 ,97536 
Kişisel Başarı Duygusunda Azalma 1,8526 ,57714 
Örgütsel Adalet Algısı 2,6603 1,06067 
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3.4.3.Maslach Tükenmişlik Ölçeği Duygusal Tükenme Alt Boyutuna Katılma 
Düzeylerinin, Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin 
Bulgular 

Tablo 4‟de katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurumu kendilerinin tercih 
edip etmedikleri, yaş eğitim durumları, meslek ve kurum çalışma süreleri ve unvanlarına göre 
çalışanların tükenmişlik düzeylerinden duygusal tükenme boyutuna katılma düzeyleri 
arasında farklılık olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Farklılıkların tespiti için t testi 
ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Tablo 4:  Katılımcıların Duygusal Tükenme Alt Boyutuna Katılma Düzeylerinin, 
Katılımcıların Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular. 

 
Değişkenler N Ortalama Standart 

sapma t p Fark 

Cinsiyet 
Kadın 37 3,0309 1,03517 ,908 ,367  
Erkek 26 2,8022 ,90538 

Medeni Durum Evet 34 2,7899 1,03688 -1,289 ,202  
Hayır 29 3,1084 ,90242 

Çalışılan Kurum 
Tercihi  

Evet 57 3,0351 ,97201 2,562 ,013  
Hayır 6 2,0000 ,47809 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Yaş 

20-30  Arası 32 2,9152 ,99562 

3,478 ,021 4-1 
4-2 

31-40 Arası 24 2,6726 ,78414 
41-50 Arası 6 3,8571 1,09545 
51 ve Üstü 1 4,4286 . 

Eğitim 

Lise 3 2,9524 1,05302 

,134 ,940  Ön Lisans 6 2,8095 1,09793 
Lisans 52 2,9643 ,99212 
Lisans Üstü 2 2,5714 1,01015 

Meslek Çalışma 
Yılı 

1-5 Yıl Arası 32 2,9330 ,98907 

1,648 ,174  
6-10 Arası 17 2,6303 ,73377 
11-15 Arası 7 3,0204 1,30261 
16-20 Arası 5 3,3429 1,07190 
21 ve Üstü 2 4,2857 ,20203 

Kurum Çalışma 
Yılı 

 
1-5 Yıl Arası 34 3,0336 1,04568 

2,229 ,077  6-10 Arası 17 2,6303 ,73377 
11-15 Arası 5 2,3714 ,79923 
16-20 Arası 5 3,3429 1,07190 
21 ve Üstü 2 4,2857 ,20203 

Unvan 

1 1 2,4286 . 

2,167 ,147  
2 25 2,7771 ,83001 
3 25 2,9429 ,95387 
4 7 2,6735 1,09331 
5 5 4,1714 1,15352 
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Katılımcıların tükenmişlik alt boyutlarından duygusal tükenme alt boyutuna katılma 
düzeylerinde, çalışanların demografik özellikleri açısından farklılıkları incelendiğinde, 
katılımcıların çalıştıkları kurumları kendilerinin tercih edip etmediklerine göre, yaşlarına göre 
ve unvanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre 
çalıştıkları kurumları tercih edenlerde tercih etmeyenlere göre duygusal tükenme derecesi 
daha fazladır. Bunun yanında çalışanların yaş değerleri arttıkça duygusal tükenme boyutları 
da artmaktadır. Bu sonuçlar ışığında, çalışanların duygusal tükenme derecelerinde çalışanların 
demografik özellikleri açısından anlamlı farklılık vardır. Yani H1 hipotezi kabul edilir. 

3.4.4.Maslach Tükenmişlik Ölçeği Duyarsızlaşma Alt Boyutuna Katılma Düzeylerinin, 
Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular 

Tablo 5‟de katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurumu kendilerinin tercih 
edip etmedikleri, yaş eğitim durumları, meslek ve kurum çalışma süreleri ve unvanlarına göre 
çalışanların tükenmişlik düzeylerinden duyarsızlaşma boyutuna katılma düzeyleri arasında 
farklılık olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Farklılıkların tespiti için t testi ve tek 
yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Tablo 5: Katılımcıların Duyarsızlaşma Alt Boyutuna Katılma Düzeylerinin, Katılımcıların 
Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular. 

Değişkenler N Ortalama Standart 
sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 37 3,6622 ,96504 -,388 ,700  Erkek 26 3,7596 1,00618 

Medeni Durum Evet 34 3,6397 1,00225 -,549 ,585  
Hayır 29 3,7759 ,95512 

Çalışılan Kurum 
Tercihi  

Evet 57 3,7281 ,95814 ,641 ,524  
Hayır 6 3,4583 1,19809 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Yaş 

20-30  Arası 32 3,7578 1,03854 

,082 ,970  
31-40 Arası 24 3,6250 ,97802 
41-50 Arası 6 3,7083 ,81266 
51 ve  
Üstü 1 3,7500 

 . 

Eğitim 

Lise 3 3,1667 ,80364 

,474 ,702  
Ön Lisans 6 3,7083 ,74861 
Lisans 52 3,7500 ,99385 
Lisans Üstü 

2 3,2500 1,76777 

Meslek Çalışma 
Yılı 

1-5 Yıl Arası 32 3,7109 1,01622 

,017 ,999  
6-10 Arası 17 3,6618 1,03434 
11-15 Arası 7 3,7500 1,04083 
16-20 Arası 5 3,7500 ,90139 
21 ve Üstü 2 3,6250 ,17678 
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Tablo 5‟deki analiz sonucunda katılımcıların tükenmişlik alt boyutlarından 
duyarsızlaşma alt boyutuna katılma düzeylerinde, çalışanların demografik özellikleri 
açısından farklılıkları incelendiğinde,  hiçbir özellik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır. Buna göre H2 hipotezi reddedilir. 

3.4.5.Maslach Tükenmişlik Ölçeği Kişisel Başarı Duygusunda Azalma Alt Boyutuna 
Katılma Düzeylerinin, Çalışanların Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına 
İlişkin Bulgular 

Tablo 6‟ da katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurumu kendilerinin tercih edip 
etmedikleri, yaş eğitim durumları, meslek ve kurum çalışma süreleri ve unvanlarına göre 
çalışanların tükenmişlik düzeylerinden kişisel başarı duygusunda azalma boyutuna katılma 
düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Farklılıkların tespiti 
için t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Tablo 6:Katılımcıların Kişisel Başarı Duygusunda Azalma Alt Boyutuna Katılma 
Düzeylerinin, Katılımcıların Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular. 

 
Değişkenler N Ortalama Standart 

sapma t p Fark 

Cinsiyet 
Kadın 37 1,7992 ,45979 -,874 ,386  
Erkek 26 1,9286 ,71514 

Medeni Durum Evet 34 1,9748 ,61968 1,855 ,068  
Hayır 29 1,7094 ,49558 

Çalışılan Kurum 
Tercihi  

Evet 57 1,8346 ,58888 -,761 ,449  Hayır 6 2,0238 ,45550 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Yaş 

20-30  Arası 32 1,7991 ,47152 

2,403 ,123  31-40 Arası 24 1,7679 ,50519 
41-50 Arası 6 2,5238 ,98423 
51 ve Üstü 1 1,5714 . 

Eğitim 

Lise 3 2,4286 ,51508 

1,425 ,244  Ön Lisans 6 1,9762 ,62215 
Lisans 52 1,8187 ,56940 
Lisans Üstü 2 1,5000 ,50508 

Meslek Çalışma Yılı 1-5 Yıl Arası 32 1,8304 ,49810 2,389 ,061  

Kurum Çalışma 
Yılı 

1-5 Yıl Arası 34 3,7794 1,02389 

,266 ,899  
6-10 Arası 17 3,6618 1,03434 
11-15 Arası 5 3,3000 ,85513 
16-20 Arası 5 3,7500 ,90139 
21 ve Üstü 2 3,6250 ,17678 

Unvan 

1 1 2,5000 . 

,439 ,780  
2 25 3,6800 ,91720 
3 25 3,7500 ,87500 
4 7 3,6429 1,49204 
5 5 3,9000 1,15380 
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6-10 Arası 17 1,7311 ,48150 
11-15 Arası 7 1,6939 ,45497 
16-20 Arası 5 2,5429 1,07095 
21 ve Üstü 2 2,0714 ,70711 

Kurum Çalışma Yılı 

1-5 Yıl Arası 34 1,7983 ,50491 

2,302 ,069  6-10 Arası 17 1,7311 ,48150 
11-15 Arası 5 1,8571 ,39123 
16-20 Arası 5 2,5429 1,07095 
21 ve Üstü 2 2,0714 ,70711 

Unvan 

1 1 1,2857 . 

1,441 ,213  
2 25 1,7714 ,52001 
3 25 1,8743 ,46166 
4 7 1,8776 ,64115 
5 5 1,6286 ,23905 

Tablo 6‟daki analize göre katılımcıların tükenmişlik alt boyutlarından kişisel başarı 
duygusunda azalma alt boyutuna katılma düzeylerinde, çalışanların demografik özellikleri 
açısından farklılıkları incelendiğinde,  hiçbir özellik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır. Buna göre H3 hipotezi reddedilir. 

3.4.6.Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Ölçeğine Katılma Düzeylerinin, Çalışanların 
Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular 

Tablo 7‟de katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurumu kendilerinin tercih 
edip etmedikleri, yaş eğitim durumları, meslek ve kurum çalışma süreleri ve unvanlarına göre 
çalışanların örgütsel adalet algıları ölçeğine katılma düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Farklılıkların tespiti için t testi ve tek yönlü varyans analizi 
yapılmıştır. 

Tablo 7: Katılımcıların Örgütsel Adalet Algıları Katılma Düzeylerinin, Katılımcıların 
Demografik Özellikleri Açısından Farklılıklarına İlişkin Bulgular. 

 
Değişkenler N Ortalama Standart 

sapma t p Fark 

Cinsiyet Kadın 37 2,7946 1,08037 1,203 ,234  Erkek 26 2,4692 1,02206 

Medeni Durum Evet 34 2,6882 1,00958 ,224 ,823  
Hayır 29 2,6276 1,13481 

Çalışılan Kurum 
Tercihi  

Evet 57 2,7140 1,07843 1,650 ,141  
Hayır 6 2,1500 ,76092 

 N Ortalama Standart 
sapma F p Fark 

Yaş 

20-30  Arası 32 2,7906 1,13858 

2,026 ,120  31-40 Arası 24 2,3625 ,85099 
41-50 Arası 6 3,3333 1,13078 
51 ve Üstü 1 1,6000 . 

Eğitim Lise 3 3,0667 ,76376 1,287 ,287  
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Ön Lisans 6 3,3167 ,72226 
Lisans 52 2,5423 1,09979 
Lisans Üstü 2 3,1500 ,07071 

Meslek Çalışma Yılı 

1-5 Yıl Arası 32 2,7281 1,11014 

1,998 ,107  
6-10 Arası 17 2,2118 ,90338 
11-15 Arası 7 3,4571 ,92531 
16-20 Arası 5 2,8000 1,00747 
21 ve Üstü 2 2,2500 ,91924 

Kurum Çalışma Yılı 

1-5 Yıl Arası 34 2,8294 1,15981 

1,272 ,291  
6-10 Arası 17 2,2118 ,90338 
11-15 Arası 5 3,0600 ,66558 
16-20 Arası 5 2,8000 1,00747 
21 ve Üstü 2 2,2500 ,91924 

Unvan 

1 1 2,0000 . 

1,446 ,231  
2 25 2,4960 ,89744 
3 25 2,6400 1,12583 
4 7 2,6857 ,94062 
5 5 3,6800 1,44637 

Tablo 7‟deki analize göre katılımcıların örgütsel adalet algıları ölçeğine katılma 
düzeylerinde, çalışanların demografik özellikleri açısından farklılıkları incelendiğinde,  hiçbir 
özellik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre H4 
hipotezi reddedilir. 

Katılımcıların tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkiler 

Katılımcılara uygulanan ölçekler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, 

Tablo 8: Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki. 

 

 Duygusal 
Tükenme Duyarsızlaşma 

Kişisel Başarı 
Duygusunda 
Azalma 

Örgütsel 
Adalet 
Algısı 

 r p r p r p r p r 
 
Duygusal Tükenme 
 

1 -        

 
Duyarsızlaşma 
 

,598 ,000** 1 -      

 
Kişisel Başarı 
Duygusunda Azalma 
 

,331 ,008** -,465 ,000** 1 -    

 
Örgütsel Adalet Algısı 
 

-,538 ,000** -,296 ,018* .255 .043* 1 -  

       *p<0,05 ; **p<0,01 
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Tablo 8‟deki analiz sonuçlarına göre tükenmişlik ölçeği alt boyutlarının tamamı ile 
örgütsel adalet algısı ölçeğine katılma düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler mevcuttur. 
Çalışanların örgütsel adalet algıları ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında ters yönlü 
orta düzeyde bir ilişki, kişisel başarı duygusunda azalma değerleri arasında ise doğru yönlü ve 
zayıf bir ilişki mevcuttur. Buna göre çalışanların örgütsel adalet algıları arttıkça duygusal 
tükenme düzeyleri azalmaktadır. Çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet algıları 
arasında anlamlı bir ilişki vardır, yani H5 hipotezi kabul edilir. 

4.SONUÇ 
Bu çalışmada banka çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet algılarının 

çalışanların demografik özellikleri açısından farklılıkları ve aralarındaki ilişki incelenmiştir. 
Araştırma kapsamında banka çalışanlarına uygulanan anket sonuçları değerlendirilerek, 
çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin incelenmesi sonucunda,  çalışanların 
%58,7‟sinin kadın, %41,3‟ünün erkek olduğu, bunların %54‟ünün evli olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılanların %50,8 „i 20 ve 30 yaş arasındadır. Çalışanların eğitim durumları 
incelendiğinde, katılımcıların %82,5‟inin lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya 
katılanların meslekte ve bulundukları kurumda hizmet ettikleri süreler dikkate alındığında, 
çalışanların %50,8‟inin 1-5 yıl arası çalıştığı, %14,3‟ünün ise 11 yıl daha fazla süredir 
çalıştığı ve bunların %54‟ünün 1-5 yıl arası ve %11‟inin ise 16 yıldan fazla süredir bu 
kurumda çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılanların %90,5‟i çalıştıkları kurumu 
isteyerek seçtiklerinin ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların tükenmişlik düzeyleri 
“duygusal tükenme”, “duyarsızlaşma”, ve “kişisel başarı duygusunda azalma” olmak üzere üç 
alt boyutta ve örgütsel adalet algıları ise tek boyutta incelenmiştir. Öncelikle çalışanların 
araştırma kapsamında sorulan ifadelere katılma düzeylerine bakıldığında, duygusal 
tükenme(Ort:3,93) ve duyarsızlaşma (Ort:3,70) ortalama puanlarının yüksek çıkması ve 
kişisel başarı duygusunda azalma (Ort:1,85) alt boyutunun ise ortalama puanının düşük 
olması araştırmaya katılanlarda tükenmişliğin varlığının bir göstergesidir. Aynı şekilde 
örgütsel adalet algıları düzeyine bakıldığında ise orta düzeyde bir katılım derecesi 
gözlenmiştir. Araştırmaya katılanların tükenmişlik düzeyleri ve örgütsel adalet algıları 
ölçekler bazında, çalışanların demografik özelliklerine farklılıkları incelenmiştir. Öncelikle 
çalışanların tükenmişlik ölçeğinin duygusal tükenme alt boyutu derecelerinin, katılımcıların 
demografik özeliklerine göre farklılıkları incelenmiş ve katılımcıların çalıştıkları kurumu 
isteyerek tercih edip etmediklerine göre ve yaş değerlerine göre anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Buna göre çalışanların yaş değerleri arttıkça duygusal tükenme düzeyleri de 
artmaktadır. Ayrıca çalıştıkları kurumu isteyerek seçenlerde diğerlerine göre duygusal 
tükenme düzeyinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tükenmişlik ölçeğinin diğer alt boyutları 
olan duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusunda azalma alt boyutları ile çalışanların örgütsel 
adalet algılarında ise, katılımcıların demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır. Son olarak çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet 
algıları arasında ilişkiye bakıldığında; Çalışanların örgütsel adalet algıları ile duygusal 
tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri arasında ters yönlü, kişisel başarı duygusunda azalma 
düzeyleri arasında ise doğru yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel 
adalet algıları arttıkça duygusal tükenme düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca tükenmişliğin alt 
boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise; Duygusal tükenme ile duyarsızlaşma arasında 
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doğru yönlü, kişisel başarı duygusunda azalma ile ise ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Buna 
göre kişilerin duygusal tükenme düzeyleri arttıkça duyarsızlaşma düzeyleri de artmakta ve 
kişisel başarı seviyeleri ise azalmaktadır. Yukarıda genel olarak sunulan araştırma sonuçları, 
gerek çalışanlar gerekse işletme açısından istenmeyen bir durum olan tükenmişliğin ortadan 
kaldırılmasına yönelik, örgütsel adaletin önemli yollardan biri olduğuna dair bir ipucu 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 
YÖNTEMĠ UYGULAMALARI 

 

Bilgin ġENEL*   Mine ġENEL** 

Öz 

Bu çalışmada insan kaynakları uygulamalarının güncel ve tartışmalı konularından biri olan 360 derece 
performans değerlendirme sistemi ayrıntılı olarak incelenmiş ve ampirik bir çalışma ile desteklenmiştir. Seçilen 
özel bir sağlık kuruluşunda, 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim sisteminin, değerlendirme 
sisteminde yer alan değerlendiriciler ile klasik amir değerlendirmelerinden farkı ve örgüte sağlayacağı avantajlar 
kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının hangi yetkinliklerde başarılı olup, 
hangi yetkinliklerde geliştirilmesi gerektiği belirlenmiş, ayrıca, işgörenlerin kendi performanslarının dışarıdan 
nasıl algılandığını öğrenme fırsatı yaratılmıştır ve kişinin kendi değerlendirme puanları ile çalışma arkadaşlarının 
ve yatan hastaların puanları arasındaki farkı daha açık bir şekilde görmesi sağlanmıştır. Çalışmada en önemli 
sonuç, 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin uygulanmasıyla ilgili bazı önemli ayrıntılar, uygulama 
esnasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ortaya çıkma sebepleri ile ilgili bazı ayrıntıların da işletme 
yönetimince gözlemlenmesi fırsatı elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Performans değerlendirme, 360 derece performans değerlendirme, yönetsel yetkinlik 
JEL NO: I10, L84 
 

360 DEGREE PERFORMANCE EVALUATION METHOD APPLICATIONS  
AT HEALTH SECTOR 

 
ABSTRACT 

In this study, 360 degree performance evaluation which is one of the current and controversial subject of 
human resources applications was examined in detail and supported with an emprical study. we have discussed 
that differences between the 360 degree performance evaluation and feed back system and classical supervisor 
assessments and the benefits that these applications will provide at selected a private health institution. As a 
result of the research, it has been determined that health workers are successful at which competencies and 
which competencies should be developed. In addition, health worker have learned how their performance is 
perceived from outside and it is provided that they can see clearly the differences between their evaluation scores 
and their colleagues, inpatients evaluation scores. The most important result in the study was the opportunity to 
observed by manager that some important details about implementation of the 360 degree performance 
evaluation system, the problems that arise during implementation and reasons leading to these problems.  
Key Words: Performance evaluation, 360 degree performance evaluation, managerial competence  
JEL NO: I10, L84 
 

1. GĠRĠġ 
Sağlık sektörünün yapısı, ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve 

ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen 
önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık 
kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar 
sağlamaktadır. Sağlık hizmetlerinde, fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak 
özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar 
arası rekabette en belirleyici özellik olarak gösterilmektedir. Özellikle, insanı konu alan ve 
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sağlık ile ilgili pek çok sorumluluğu üstlenen, verdikleri hizmetlerin işletmenin genel 
performanslarının değerlendirilmesinde anahtar rol oynayan sağlık çalışanları 
performanslarının değerlendirilmesi, sağlık kuruluşlarının gelecek stratejilerini kurmada 
önemli bir rol oynamaktadır.  

Performans değerleme, işletme ve çalışan açısından önemli olduğu kadar yöneticiler 
açısından da oldukça önem taşıyan bir konudur. Etkin bir yönetim, performans sonuçlarının 
etkin olarak ölçülmesine bağlıdır. Bu bağlamda, kurumsallaşmış sağlık işletmelerinde 
birbirinden farklı performans değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır. Performans 
değerlendirme sistemlerinin etkin bir biçimde işlemesi, sistemin çalışanlar tarafından kabul 
edilmesine bağlıdır. Çalışanların sistemi kabul etmelerini sağlayan en önemli unsurlardan 
birinin, performans değerlendirmenin adaletli bir şekilde yapılması ve gerçek sonuçlara 
yaklaşır bir değerlendirme olmasıdır.  

İşgörenlerin işletmenin uyguladığı Performans değerlendirme sisteminin doğru ve 
güvenilir olduğunu düşünmesi için, performans değerlendirme sistemin planlanması ve 
geliştirilmesi, yürütülmesi ve sistemden elde edilen sonuçların çalışanlara iletildiği geri 
bildirim süreçlerinin bulunması gerekliliği bir gerçektir. Bunlar göz önüne alındığında 
çalışmada, performans değerleme çalışmalarında bu işgören üzerinde bu algının 
yaratılabilmesi için çok yönlü ve tek kişinin düşüncesine dayanmayan en uygun yöntem 360 
derece performans değerlendirme sistemi düşünülmüş ve özel bir hastanede uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 360 derece performans değerlendirme 
uygulaması için, yılda 3,000 anjiyografi ve müdahale, 12.000 ameliyat, 420 çalışan, kalbe 
1200 bypass, 35.000 yatış ile tedavi olmak üzere 8 yılda 1,5 milyon hastaya bakan ve daha 
önce 360 derece performans değerleme yöntemi yerine klasik performans değerleme sistemi 
kullanan özel bir sağlık kuruluşu seçilmiş olup,  pilot bir uygulama olması nedeniyle yardımcı 
hizmetler ve hemşirelik hizmetlerinin gerçekleştirildiği hasta bakım katında çalışmakta olan 
54 hemşire ve sağlık görevlisi içinden, en az 2 yıl aynı kurumda ara vermeden çalışmış olması 
şartını taşıyan toplam 5 hemşire, 3 sağlık görevlisi, 2 yönetici ve yine bu katta yatan 21 hasta 
çalışmaya dahil edilmiştir.  

Uygulama sonucunda, çalışmaya dahil edilen işgörenlerin genel olarak hangi 
yetkinliklerde başarılı olup, hangi yetkinliklerde geliştirilmesi gerektiği belirlenmiş ve birebir 
görüşmelerde işgörenlere bunlar anlatılmıştır. Özellikle çalışmanın gerçekleştirildiği bu özel 
sağlık kuruluşunda, yürütülmekte olan eğitim planlarının yeniden düzenlenmesi ve eksik olan 
noktaların çalışanlarla beraber hazırlanması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca, işgörenlerin 
kendi performanslarının dışarıdan nasıl algılandığını öğrenme fırsatı elde edebilmişler ve 
kişinin kendi değerlendirme puanları ile çalışma arkadaşlarının ve yatan hastaların puanları 
arasındaki farkı daha açık bir şekilde görmesi sağlanmıştır. Çalışmada en önemli sonuç ise, 
360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin uygulanmasıyla ilgili bazı önemli 
ayrıntılar, uygulama esnasında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların ortaya çıkma sebepleri 
ile ilgili bazı ayrıntıların da işletme yönetimince gözlemlenmesi fırsatı elde edilmiştir. 

1. Performans Yönetimi ve Değerleme 
İnsan Kaynakları kavramı ilk olarak Endüstri Devrimi ile ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde ekonomik hayat hızla gelişmekte, önemli sanayi kuruluşları doğmakta ve tarımsal 
bölgelerin ve bireysel atölyelerin cazibesi devlet kanallarıyla azaltılarak gerekli insan gücü 
yaratılmıştır. Bu dönemde, bireysel yeteneklere gerek duyulmadan işler basitleştirilmiş ve seri 
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üretime ön plana çıkmıştır. Özellikle ilk olarak, Frederick W. Taylor' un Bilimsel Yönetim 
anlayışı Endüstri Devriminin ihtiyaç ve değerlerine uygun olarak kullanılan aletleri, gerekli 
olan insan gücünü, gerekli olan zaman gibi konularda objektif olarak araştırmalar yapıp daha 
az zamanda daha fazla üretimi amaçlamıştır. Daha fazla ücretler vererek günlük olan üretimin 
üstüne çıkmıştır. Daha sonraları Elton Mayo 'nun Hawthorne araştırmalarıyla (1927-1932) 
birlikte insan psikolojisinin verimliliğe olan etkileri tespit edilmiş ve çalışanların 
verimliliğinin sadece çalışma koşulları ya da ücrete göre değil sosyal ve psikolojik etkenlere 
bağlı olarak da değiştiği ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın ışığı altında birçok bilimsel 
gelişme ile 1980 lere gelindiğinde artık öğrenen organizasyonlar, toplam kalite yönetimi, 
kurumsallaşma gibi  Çağdaş Yönetim teknikleri temelinde artık işletmeler çalışanlarının 
hedefte ulaşmada en önemli kaynakları olduklarını anlamışlardır. Özellikle bu kaynakların en 
verimli şekilde kullanılabilmesi için insan kaynakları departmanları kurularak, bu gücü doğru 
ve verimli bir şekilde kullanabilmenin yolları araştırılmıştır. Özellikle eldeki insan gücünün 
performansları değerlendirilerek en iyi bulunmaya çalışılmıştır. Daha önceleri birincil 
amirlerin üstlendiği bir süreç olarak tanımlansa da ve “Performans Yönetimi” adıyla da 
anılabilen bu süreç, zaman ile performans geliştirme, eğitim ihtiyaçlarını saptama, kariyer 
yönetimi ve ödül sistemlerini uygulamak açısından oldukça önemli bir veri toplama sistemi 
olmuştur  (Ergin, 2002: 135-136). 

Cleveland ve arkadaşları 1989 yılında yaptıkları bir çalışmada performans 
değerlendirmesi bilgilerinin en çok kullanıldığı dört alanı belirlemiştir. Bu alanlar kişilerarası 
karşılaştırma gerektiren konular (ücret belirleme, terfi ve isten çıkarma), çalışanın kendi 
içinde karşılaştırılmasını gerektiren konular (geri bildirim, bireysel eğitim, güçlü ve zayıf 
olunan performans alanlarının belirlenmesi), sistemin devam ettirilmesine yönelik kararlar 
(hedef belirleme, insan gücü planlaması) ve doküman oluşturma (personel kararlarının 
dokümantasyonu ve yasal yükümlülüklerin karşılanması) olarak belirtilmiştir (Sümer, 
2000:60-61). Yine aynı çalışmada performans değerlendirme bilgilerinin en fazla ücret 
belirleme ve geri bildirim amacıyla en az ise personel sistemlerinin değerlendirmesi ve ölçüt 
oluşturma amacıyla kullanıldığı rapor edilmiştir (Camgöz ve Alperten, 2006). 

Performans değerlendirmenin kullanımının yaygınlaşmasına rağmen değerlendirme 
sürecinde yapılan hatalar, bu alanı tartışmalı hale getirmiştir. Performans değerleme hataları 
incelendiğinde, değerlendirilenin tüm alanlardaki seviyelerindeki başarılarının 
değerlendirilmesi yerine başarılı olduğu alanda değerlendirilmesi (Halo Etkisi) veya 
değerlendirilenin zayıf olduğu alanlar daha çok dikkate alınarak değerlendirilmesi  
(Boynuzlama Etkisi), değerlendirilenin bulunduğu departman da hem güçlü hem de zayıf 
olduğu alanların değerlendirilmesinden kaçınılarak, bütün değerlendirmelerin ortalama bir 
kategoride toplanarak değerlendirilmesi (Merkezi Eğilim), Değerlendiricilerin 
değerlendirilenin hak ettiğinden fazla puan vermesi (Müsamaha Etmek) veya hak ettiğinden 
daha az puan vermesi (Tolare Etmemek), Bazı değerlendiricilerin, değerlendirilenleri 
yaşadıkları, davranışları veya siyasi görüşleri gibi birçok nedenden ötürü kendilerine 
benzettikleri için ona yüksek puan vermeleri (Benzerlik Hatası), değerlendiricilerin 
değerlendirdiklerini, bireysel performans değerlendirme kriterlerinden ziyade birbirleriyle 
ilişkili olarak değerlendirilmesi durumu (Farklılık Etkisi) gibi hatalar görülmektedir. Bu 
değerlendirici hatalarının minimize edilebilmesi için farklı performans değerlendirilmesi 
yöntemleri oluşturulmuştur. Bu yöntemler incelendiğinde, Grafik Ölçüm Yöntemi, Kritik olay 
Yöntemi, Zorunlu Seçim Yöntemi, Tanımlayıcı Metin Tipi Yöntemler, Kıyaslama Yöntemleri 
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ve son olarak 360 Performans Değerleme Yöntemleri karşımıza çıkmaktadır. Sayılan bu 
yöntemler arasında günümüzde en etkili olduğu kabul edilen ve en yaygın olarak kullanılan 
yöntem 360 derece performans değerlendirme yöntemidir (Gillespie, 2005). 

2. 306 Derece Performans Değerleme Yöntemi 
İnsan kaynakları yönetimi, en geniş anlamıyla bir organizasyonun en değerli 

varlığının, yanı orada çalışan insanların, etkin yönetimi için geliştirilen stratejik ve tutarlı bir 
yaklaşım olarak tanımlanabilir. İKY bir organizasyon içinde yüksek performanslı iş gücünün 
kazanılması, geliştirilmesi, motivasyonun sağlanması ve elde tutulması için yerine getirilen 
tüm etkinliklerin yönetimidir (Barutçugil, 2004, 32 s). Diğer yandan, İnsan kaynakları 
yönetimi, alandaki akademisyenler ve uygulayıcılar için yaygın olarak geri bildirim ve etkili 
performans iyileştirme stratejisinin bir bileşeni olarak kabul edilmektedir (McCarthy ve 
Garavan, 2001). Ek olarak performans geri bildirimi i iş tatminini ve motivasyonu (Hackman 
ve Oldham, 1980) ve birçok karar verme modellerini ve bireylerin performansları hakkında 
geri bildirim almayı içeren kariyer geliştirme modellerini arttırmaktadır (DeNisi ve Kulger, 
2000). 

Performans değerlendirme süreci, insan kaynakları yönetiminin önemli bir boyutudur 
ve çalışanların yaşam şansını belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayabilir (Millmore, 
Biggs, Morse, 2007). Performans değerlendirmesinin iki temel amacı vardır. Bunlardan ilki, 
promosyonlar, maaş, eğitim ihtiyaçları ve eğitim desteği gibi konularda karar vermede 
kullanılan bilgi kaynağı olarak kullanılır. İkinci olarak, personelin gelişimini ve 
iyileştirilmesini kolaylaştırmak için geri bildirim aracı olarak kullanılır (Brauch, 1996).  

Geleneksel performans değerlendirme sistemi; tek boyutlu isleyen, yöneticinin 
personeli değerlendirdiği bir süreçtir. Özellikle, bu süreçte değerlendiricinin değer yargıları, 
duyguları devreye girmekte, objektiflik ve güvenirlik konusunda şüpheler ortaya çıkmaktadır. 
Bu anlamda açıklık, katılım, güven, objektiflik önemli performans değerlendirme kriterleri 
olarak ortaya çıkmaktadır. Tek kişinin değerlendirme yapmasından kaynaklanan hataları en 
aza indirmek amacıyla son yıllarda değerlendirme sürecine birden fazla kişiyi katan 360 
derece performans değerlendirme (geribildirim) yöntemi gündeme gelmiştir. 360 derece geri 
besleme terimi aslında teoride ve teorinin uygulamasında bazı öncü çalışmalar yapan bir 
şirket olan TEAMS, Inc.’in kayıtlı bir ticari markasıdır. Bu terim Band- Aid, Kleenex ve 
Xerox gibi modern iş yaşamında çok yaygın bir ibare haline gelmiş ve orijinal terimlerin 
yerine geçmiştir. Bunun ticari bir marka olmasından önce mi sonra mı olduğu ise belli 
değildir (Doğan, 2004). 360 derece performans değerleme süreci hakkında sayısız yazar 
tanımlar yapmışlardır. 360 derece performans değerleme yöntemi, bireyin performansı 
değerlendirilirken üstleri, meslektaşları, astları, müşteriler ve hatta bazen eşleri gibi birden 
fazla kaynaktan elde edilen veriler değerlendirilerek yapılan ve oluşabilecek bireysel hataları 
minimize etmeye yarayan ve günümüzde en etkin performans değerleme yöntemi olarak 
kullanılmaktadır.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

373 
 

 
         ġekil 1. 360 Derece Performans Değerlendirme 

 360 derece performans değerlendirme yöntemi literatürde; çok kaynaklı performans 
değerlendirme, tam daire değerlendirme, yukarı performans değerlendirme, çok sınıflandırıcılı 
değerlendirme, 360 derece dönüt ve 360 derece geribildirim gibi isimlerle yer aldığı 
görülmektedir. Çalışmada bu yöntem 360 derece performans değerlendirme yöntemi adıyla 
kullanılmıştır. 

3. 360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin Özel bir Sağlık 
KuruluĢunda Uygulaması 

3.1. AraĢtırmanın Kapsamı, Amacı ve Kısıtları 
Çalışmada, yöneticiler için 360 Derece Performans Değerlendirme sisteminin 

geliştirilme, uygulanma ve geri bildirim sürecini içeren bir örnek uygulamaya yer verilecektir. 
360 derece performans değerlendirme ve geri bildirimin uygulama öncesinde 
değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı ve bu süreçte neler yapılması gerektiği titizlikle 
gösterilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 360 derece performans değerlendirme 
uygulamaları için, yılda 3,000 anjiyografi ve müdahale, 12.000 ameliyat, 420 çalışan, kalbe 
1200 bypass, 35.000 yatış ile tedavi olmak üzere 8 yılda 1,5 milyon hastaya bakan ve daha 
önce 360 derece performans değerleme yöntemi yerine klasik performans değerleme sistemi 
kullanan özel bir sağlık kuruluşu seçilmiş olup,  pilot bir uygulama olması nedeniyle yardımcı 
hizmetler ve hemşirelik hizmetlerinin gerçekleştirildiği hasta bakım katında çalışmakta olan 
54 hemşire ve sağlık görevlisi içinden, en az 2 yıl aynı kurumda ara vermeden çalışmış 
olmasını şartını sağlayan, 2 Birim Amiri, 5 hemşire, 3 sağlık görevlisi ve 21 yatan hasta 
çalışmaya dahil edilmiştir. 

 
3.2. AraĢtırma Yöntemi 

Performans değerlendirmesi yöntemlerinden 360 Derece Performans Değerlendirmesi 
yönteminin özel bir hastanede uygulanması amacıyla yapılan çalışmada anket yönteminden 
yararlanılmıştır. Araştırmaya katılanların sonuçlara itirazın önlenmesi için değerlendiriciler 
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değerlendirilecek kişilere sunulmuş ve herhangi bir itirazları olup olmadığı sorulmuştur. 
Verilerin toplanması için oluşturulan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 
değerlendirmeye katılanlar ve değerlendiricilerin demografik özellikleri ile ilgili sorular 
bulunmaktadır. İkinci bölümde ise; 6 farklı yetkinliğin sorgulandığı 38 adet ifade yer 
almaktadır. Bu boyutlar: 

-İş/Görev Bilgisi 

-İletişim Yeteneği 

-Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 

-Müşteri Duyarlılığı 

-Takım Çalışması  

-Genel Kişisel Kriterler   

Kimlik bilgilerinin ve uygulama sonuçlarının gizli kalacağı tüm katılımcılara 
belirtilmiş, uygulamanın asıl amacının geri bildirim olduğu açıklanmıştır. Sonuçta yapılacak 
değerlendirmelerde analiz edilen ast, amir, kendi öz değerlendirmesi ve emsallerinin 
değerlendirmesinin sonuçlarının eşit olup olmadığı araştırılmıştır. İfadelerin tamamı kapalı 
uçludur ve 5’li likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Ölçekte Kesinlikle Katılmıyorum=1, 
Katılmıyorum=2, Kararsızım=3, Katılıyorum=4, Kesinlikle Katılıyorum=5 olarak 
puanlanmıştır. Anket pek çok kaynaktan ve farklı anketlerden yararlanılarak, yönetimin de 
istekleri doğrultusunda özgün olarak hazırlanmıştır. 

3.3. Verilerin Analizi ve Yorumlanması  
        Toplanan anketlerle elde edilen veriler sonucunda üç farklı yoldan analizlerle geri 

bildirim elde edilmiştir.  

3.3.1.  Yetkinlik Bazlı Genel Değerlendirme 
Yetkinlik bazlı genel değerlendirme raporunda, çalışanların her bir yetkinlik için 

kendilerine verdikleri puanlar ve kendisi dışındaki değerlendiricilerin verdikleri puanların 
ortalamaları kullanılmıştır. Bu değerler tablo ve grafik olarak sunulmaktadır. Çalışanların 
raporları yorumlayabilmeleri için elde edilen geri bildirim raporlarıyla birlikte geri bildirim 
kılavuzları da kendilerine iletilmiştir. Aşağıda bir çalışana ait yetkinlik bazlı genel 
değerlendirme tablo ve grafiği verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışana ait yetkinlik bazlı genel değerlendirme 
 Yetkinlikler Üst 

Ortalama 
(2 Kişi) 

Çalışma 
Arkadaşları 
Ortalama 
(5 kişi) 

Ast 
Ortalama 
(3 Kişi) 

Hasta 
(21 Kişi) 

Tüm 
Ortalama 
(31 Kişi) 

Özdeğerlendirme 
(Kendisi) 

1 İş ve Görev Bilgisi 3,45 3,95 4,35 3,53 3,95 4,5 
2 İletişim Yeteneği 3,25 3,67 4,22 3,72 3,71 4,14 
3 Stratejik Düşünme, 

Planlama ve Organize 
Etme 

3,29 3,79 4,22 3,80 3,77 4,14 

4 Hasta Duyarlılığı 4,03 4,25 4,13 4,10 4,13 4,5 
5 Takım Çalışması 3,13 4 3,63 3,65 3,59 3,70 
6 Genel Kişisel Kriterler 3,82 4 4,33 4,18 4,08 4,5 
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Grafik 1. Çalışana ait yetkinlik bazlı genel değerlendirmede Özdeğerlemesinin kendisini  

Değerlendirenler arasındaki fark    

        Bu bölümde, kişinin güçlü ve geliştirmeye açık yetkinlikleri ortaya konulmaktadır. 
Kişinin kendi değerlendirmesi dışındaki puanların ortalaması alınarak yetkinlikler 
sıralanmaktadır. En yüksek dört puanın alındığı yetkinlikler güçlü yetkinlikler, en düşük dört 
puanın alındığı yetkinlikler ise eğitime ve gelişime açık yetkinlikler olarak belirlenmektedir.  

Kişinin kendine verdiği puanlar da tabloda gösterilmektedir. Bu tablo ile kişi kendi 
güçlü yanlarını görme fırsatı bulmakta ve zayıf yanlarını gözlemleyerek eğitim ve gelişim 
planlaması yapabilmektedir. Aşağıda yetkinlik bazlı genel değerlendirme tablosunun devamı 
olarak kişisel yetkinlik analizi tablosu verilmiştir.  

Tablo 2. Kişisel Yetkinlik Analizi  

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER Genel Ortalama Özdeğerlendirme 
A.İletişim Yeteneği 3,78 3,17 
B. Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,8 4,14 
C. Takım Çalışması 3,6 3,7 
GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
D. İş ve Görev Bilgisi 3,95 4,5 
E. Genel Kişisel Kriterler 4,15 4,5 
F. Hasta Duyarlılığı 4,07 4,5 

 

3.3.2. Genel Veri Tablosu  
        Genel veri tablosu, diğer analizlerde farklı olarak kişinin yetkinlikleri için genel bir 
ortalama yerine her davranış yani her soru için verilen performans puanlarından oluşmaktadır. 
Kişiler bu tablo ile yalnızca yetkinliklerini değil, yetkinlikler içerisinde hangi davranışlarının 
nasıl algılandığını da görebilmektedirler. Doldurulmuş Performans Değerlendirme Formu 
üzerindeki her sorunun nisbi ağırlığı eşit varsayılarak, alt boyutlar dikkate alınarak 38 sorunun 
frekans değerleri, ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Hesaplanan genel 
performans sonuçları her birim amiri için statüye bağlı değerlendirme sonuçlarına göre (Üst, 
ast, emsal, hasta ve kendisi olmak üzere) gruplandırılmıştır. Tablo 3’de ilk sütunlarında 
frekans değerleri bulunmaktadır. Frekans değerleri, kişiye o davranış ile ilgili olarak belirtilen 
puanın kaç kez verildiğini gösteren değerdir. Frekans değerlerini takip eden sütunlarda, her 
bir davranış için değerlendirici grup ortalamaları yer almaktadır. Son olarak, kişinin kendi 

0
1
2
3
4
5

İş ve Görev Bilgisi İletişim Yeteneği Stratejik
Düşünme,

Planlama ve
Organize Etme

Müşteri Duyarlılığı Takım Çalışması Genel Kişisel
Kriterler

Bir Çalışana Ait Yetkşinlik Bazlı Genel Değerlendirme Sonuçları 

Tüm Ortalama Özdeğerlendirme
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değerlendirme puanı ve kendisi dışındaki puanların ortalamaları ile kendi değerlendirme 
puanı arasındaki fark görülmektedir. Aşağıda örnek veri tablosu bir kişiye ait yetkinlik bazlı 
genel değerlendirme gösterilmektedir.  
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Yetkinlikler  PERFORMANS  YETKĠNLĠKLER PERFORMANS 
 ÜST 

(2) 
Emsal 

(5) 
Ast 
(3) 

Hasta 
(21) 

ÖZ ORT FARK  ÜST 
(2) 

Emsal 
(5) 

AST 
(3) 

Hasta 
(21) 

ÖZ ORT FARK 

A. Ġġ/GÖREV BĠLGĠSĠ 3,45 3,95 4,35 3,53 4,5 3,95 -0,55 D. ĠLETĠġĠM YETENEĞĠ 3,25 3,67 4,42 3,92 3,17 3,78 -0,34 
1. İşini ve kurumu sever.  4 3,5 4,5 3,95 4 3,99 0,01 20. İş arkadaşlarıyla ve müşterilerle 

uyumlu bir işbirliği içinde çalışır. 
3,5 3,5 3,5 3,5 4 3,6 0,5 

2. Günlük hayatta görev tanımı dahilinde veya dışında 
sorumluluk alır ve iş arkadaşlarını bu şekilde 
davranmaya özendirir. 

 
3 

 
4 

 
3,5 

 
3,91 

 
4 

 
3,68 

 
0,32 

21. Müşterilere güler yüzlü ve iş 
ciddiyetiyle yaklaşır. 

4,5 4,5 4,5 4,5 3 4,2 -1,5 

3. Kuruma ait makine ve donanımları etkin kullanır ve 
korur. 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
3,17 

 
5 

 
4 

 
1 

22. Başkalarının görüşlerini dikkate alır ve 
gerektiğinde tavsiye verir. 

3 3,5 5 4 5 4,1 1,2 

4. Gerektiğinde farklı işlerde çalışabilme yeteneğine 
sahiptir. 

 
4 

 
4,5 

 
4 

 
3,51 

 
4 

 
4,2 

 
-0,2 

23. Kendisine her zaman rahatlıkla 
ulaşılabilinir. 

3 3,5 4 3,5 4 3,6 0,5 

5. Kendi görev sınırları içinde yer alabilecek konuları  
yerine getirir. 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 
3,51 

 
4 

 
3,8 

 
0,2 

24. Olaylara empati kurarak yaklaşır ve iyi 
bir dinleyicidir. 

2,5 3,5 5 4 3 3,6 -0,7 

6. Yaptığı işle ilgili tekniği ve mevzuatı başkalarına 
sorma ihtiyacı duymadan bilir. 

 
3 

 
4 

 
4,5 

 
2,51 

 
5 

 
3,8 

 
1,2 

25. Verilen talimatları, açıklamaları ve 
bilgileri doğru ve zamanında anlar. 

 
3 

 
3,5 

 
4,5 

 
4 

 
4 

 
4,2 

 
0,3 

7. İşin gerektirdiği teknik altyapıya sahiptir.   
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4 

 
5 

 
4,2 

 
0,8 

E. STRATEJĠK DÜġÜNME VE 
ORGANĠZE ETME 

 
3,28 

 
3,79 

 
4,214 

 
3,57 

 
4,14 

 
3,8 

 
0,34 

8. Hastalara ve şirket içi çalışanlara işler hakkında 
güncel ve sağlıklı bilgiler verebilir. 

 
3,5 

 
4,5 

 
5 

 
4,5 

 
4 

 
4,3 

 
-0,3 

26. İşlerini aciliyet ve önem sırasına koyar. 3 4 4,5 3,5 4 3,8 0,2 

9. Sorunları teşhis eder, çözüm bulur ve uygular. 3,5 3 4 3,74 5 3,8 1,2 27. Tanımlanan mesai içinde doğru 
planlama ve disiplin yeteneğini kullanarak 
sonuç odaklı çalışır. 

4 3,5 4 4 4 3,9 0,1 

10. Verilen işi doğru, tam ve güvenilir yapar. 3,5 3,5 4,5 2,50 5 3,8 1,2 28. Yöneticinin ve kendisinin koyduğu 
hedeflere ulaşmaya çalışır.  

 
3,5 

 
4 

 
4 

 
3,5 

 
5 

 
4 

 
1 

B. HASTA DUYARLILIĞI 4 4,25 4,125 3,5 4,5 4,07 0,43 29. Yoğun iş ortamında doğru ve hızlı 
karar verebilir. 

3 4 4,5 4 3 3,7 -0,7 

11.Hastalara karşı nazik, güler yüzlü ve hassastır. 4,5 4,5 4 2,4 5 4,08 0,92 30. Sorunları teşhis eder, çözüm bulur ve 
öneri getirir. 

3 3,5 3,5 3 4 3,4 0,7 

12. Hastaların memnuniyetini sağlamada başarılıdır.  4 4,5 3,5 4 4 4,2 0,8 31. Zamanı ve kaynakları etkin kullanır. 3 3,5 4,5 3,5 4 3,7 0,3 
13. Hastaların şikayetlerini gidermede hızlı ve 
başarılıdır. 

3,5 4 4,5 4 4 4 0 32. İşlerin belirlenen zamanda bitirilmesi 
için hassastır. 

3,5 4 4,5 3,5 5 4,1 0,9 

14. Hastaların problemleri konusunda acil çözümler 
üretebilir veya çözebilecek birimlere  

 
4 

 
4 

 
4,5 

 
3,5 

 
5 

 
4,2 

 

 
0,8 

 
F. GENEL KĠġĠSEL KRĠTERLER 

 
3,92 

 
4 

 
4,3 

 
4 

 
4,5 

 
4,15 

 
0,42 

C. TAKIM ÇALIġMASI 3,125 4 3,625 3,375 3,7 3,6 0,1 33. Kılık-kıyafet ve davranışlarıyla şirketi 
başarılı bir şekilde temsil eder. 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
5 

 
4,6 

 
0,5 

16. İyi bir takım üyesidir. 3 4 3,5 3 4 3,5 0,5 34. İnsanlara eşit davranır ve gerektiğinde 
kişileri motive eder. 

 
4 

 
4 

 
4,5 

 
4 

 
4 

 
4,1 

0,2 

17. İşi ve bilgiyi paylaşarak takım performansını 
arttırır. 

3,5 4 4 4 3 3,8 -0,8 35. Üstlerine, astların ve çalışma 
arkadaşlarına karşı saygılıdır. 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

18. Diğer fikirlere açıktır ve karşılıklı olarak yararlı 
çözümler oluşturmaya çalışır. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3,3 

 
0,7 

36. Çalıştığı ortamın gün içerisinde ve gün 
sonunda düzenli olmasına dikkat eder. 

 
3,5 

 
3 

 
4,5 

 
3,5 

 
5 

 
3,9 

 
1,3 

19. Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir işbirliği içinde        37 Günlük hayatta ve iş ortamında kurduğu        
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Tablo 3. Bir Çalışana Ait Yetkinlik Bazlı Genel Değerlendirme

çalışır. 3 4 4 3,5 4 3,7 0,3 iletişimde dürüst ve güvenilirdir. 4 4 3,5 3,5 4 3,8 0,2 
        38. Gelişmeye ve bilmediği konuları 

öğrenmeye açıktır. Kendini ve işini 
geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. 

 
4 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
5 

 
4,5 

 
0,7 
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3.3.4. Uygulama Yapılan Hastane Ġçin Genel Yetkinlik Sonuçları 
Çalışmanın amaçlarından biri de, bu sağlık kuruluşunda çalışan kişiler arasındaki 

genel yetkinlik sonuçları oluşturulmasıdır. Yani; toplanan ve analiz edilen veriler 
doğrultusunda, hangi yetkinliklerin daha güçlü ve hangi yetkinliklerin gelişime açık 
olduğunun saptanmasıdır. Bu saptama, kişisel yetkinlik analizi tablolarının çalışmaya dahil 
olan bütün çalışanlar için oluşturulması ile sağlanabilir.  

Form üzerindeki her sorunun nisbi ağırlığı eşit varsayılarak, alt boyutlar dikkate 
alınmaksızın 38 sorunun ortalaması ve standart sapması hesaplanmış ve hesaplanan genel 
performans sonuçları her birim amiri için statüye bağlı değerlendirme sonuçlarına göre (amir, 
ast, emsal, kendi ve hizmetlerinden yararlananlar olmak üzere) gruplandırılmıştır.  

Bir çalışana ait yetkinlik bazlı genel değerlendirmenin gösterildiği Tablo 4 
incelediğinde, çalışanın iyi bir iletişim yeteneğine sahip ve takım çalışmasına uygun olduğu 
düşünülürken, diğer yandan iş ve görev bilgisinin henüz yeterli olmadığı, Hastaya olan 
duyarlılığının zayıf olduğu, stratejik düşünerek işleri organize etmede yeterli olmadığı kişisel 
kriterlerin geliştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.  

Kişisel yetkinlik bazlı genel değerlendirme analizi sonuçları oluşturulduktan sonra 
sonuçlar doğrultusunda Gelişime Açık Yetkinlik belirlenerek, gerek amirleri ve gerekse birim 
çalışanlarının sonuçlar doğrultusunda çalışanları gerekli eğitim programlarına 
yönlendirebilirler. Eğitim programları, 360 derece performans değerlendirmesinden çıkan 
sonuç doğrultusunda kişiye ait eğitim programları hazırlanarak gelişimi sağlanabilir.  Bu 
yöntemin diğer bir avantajı ise, her bir çalışanın kendisini sürekli denetlendiği düşüncesiyle 
çok daha dikkatli çalışmaları sağlanacaktır. Diğer yandan, Başhekim, birim amirleri, diğer 
yöneticiler aldığı kararlarda, elde edilen analizler doğrultusunda farklı yönetim anlayışını 
sergileyerek sonuçlarını analiz edebilecek, eksiklikleri görebilecek ve önlemler alınarak, 
oluşması muhtemel sorunlar önceden engellenebilme olanağı sağlanacaktır. 

Sonuç olarak, 360 derece performans değerlendirme sistemini hala uygulamayan 
sağlık kuruluşlarında bu çalışma ile kurum içi çok daha önemli konularda, yönetim tarzı 
hakkında, fiziksel yeterlilik hakkında, çalışma saatleri düzenlenmesinde ve daha birçok konu 
üzerinde ne kadar önemli sonuçlar elde edilebileceği, hatta kurum içi çok daha önemli 
konularda tüm çalışanların görüşleri ve eksiklikleri net bir şekilde ortaya konulabilecektir. 
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Tablo 4. 10 Çalışana Ait Kişisel Yetkinlik Analizi

  Genel 
Ortalama 

Öz 
Değerlendirme 

 Genel 
Ortalama 

Öz 
Değerlendirme 

1.
K

iĢ
i (Y

ön
et

ic
i) 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   

2.
 K

iĢ
i (Y

ön
et

ic
i) 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   
Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,93 4,73 İş ve Görev Bilgisi 3,97 4,7 
İletişim Yeteneği 4 4,25 İletişim Yeteneği 3,89 4,33 
Genel Kişisel Kriterler 4,03 4,67 Takım Çalışması 3,71 4,75 
GÜÇLÜ ETKĠNLĠKLER   GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
İş ve Görev Bilgisi 4,13 4,7 Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 4,17 4,57 
Hasta Duyarlılığı 4,04 5 Hasta Duyarlılığı 4,13 5 
Takım Çalışması 4,13 4,75 Genel Kişisel Kriterler 4,06 4,83 

3.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   

4.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   
İş ve Görev Bilgisi 4,5 4,4 İletişim Yeteneği 4,19 4,5 
Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 4,5 4,29 Genel Kişisel Kriterler 4,22 5 
Hasta Duyarlılığı 4,5 4,5 Takım Çalışması 4,17 5 
GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
İletişim Yeteneği 4,67 4,5 İş ve Görev Bilgisi 4,23 4,8 
Genel Kişisel Kriterler 4,58 4,17 Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 4,34 4,71 
Takım Çalışması 4,54 4,75 Hasta Duyarlılığı 4,25 5 

5.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   

6.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   
Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 4,05 4,29 İletişim Yeteneği 3,78 3,83 
Hasta Duyarlılığı 3,92 4,5 Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,77 4,14 
Genel Kişisel Kriterler 4,03 4,83 Takım Çalışması 3,59 3,75 
GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
İş ve Görev Bilgisi 4,15 4,6 İş ve Görev Bilgisi 3,95 4,5 
İletişim Yeteneği 4,14 4,83 Genel Kişisel Kriterler 4,15 4,5 
Takım Çalışması 4,25 5 Hasta Duyarlılığı 4,07 4,5 

7.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   

8.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   
İletişim Yeteneği 3,78 4,67 Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,8 4,14 
Hasta Duyarlılığı 3,58 4,75 Hasta Duyarlılığı 4,07 4,5 
Takım Çalışması 3,88 4,5 Genel Kişisel Kriterler 4,15 4,5 
GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
İş ve Görev Bilgisi 3,88 4,4 İş ve Görev Bilgisi 4,2 4,5 
Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,86 4,71 İletişim Yeteneği 3,78 3,17 
Genel Kişisel Kriterler 4 5 Takım Çalışması 3,6 3,7 

9.
 K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   

10
. K

iĢ
i 

GELĠġĠME AÇIK YETKĠNLĠKLER   
İş ve Görev Bilgisi 4,17 4,1 İletişim Yeteneği 4,06 4,67 
Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 4,05 3,86 Stratejik Düşünme, Planlama ve Organize Etme 3,95 4,57 
Hasta Duyarlılığı 4 4,5 Takım Çalışması 4,17 4,75 
GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   GÜÇLÜ YETKĠNLĠKLER   
İletişim Yeteneği 4,28 4,83 İş ve Görev Bilgisi 4,27 4,6 
Genel Kişisel Kriterler 4,36 4 Hasta Duyarlılığı 4,29 4,5 
Takım Çalışması 4,21 4,5 Genel Kişisel Kriterler 4,42 4,83 
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4. SONUÇ  
Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir teşebbüsün, o işle amaçlanan 

ve planlanan hedefe yönelik olarak, belirlenmiş bir zaman diliminde ya da birim zaman 
içerisinde, amaçlanan ve hedeflenen noktaya ne kadar varabildiğinin nicel ve nitel olarak 
belirleyen bir kavramdır (Akal, 2005; 17). Performans değerlendirme ise, bireylerin örgütsel 
amaçlar doğrultusunda ve belirli bir dönem içerisinde ürettikleri sonuçların analiz edilmesi ve 
organizasyonel etkinliğin ölçülebilmesinde kullanılmaktadır (Akdemir, 2009; 487). Özellikle 
günümüz örgütleri incelendiğinde, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarının 
yaygınlaşması ve böylece yöneticilerin yanında personelin de karar alınırken söz sahibi 
olması, sadece üstün astı değerlendirdiği geleneksel-klasik değerlendirme yöntemlerini 
işlevsiz hale gelmiştir. Artık, gerek bireysel, gerekse örgütsel etkinliği ve verimliliği arttırma 
amacını güden, tüm çalışanlar tarafından kabul edilen ve destek verilen bir performans 
yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı, birçok 
örgüt bu avantajları sağlayacağını düşündüğü 360 derece performans değerlendirme 
yöntemini kullanmaktadır.  

Fakat, çalışmaya konu olan sağlık kuruluşları incelendiğinde, bir çok kuruluşun, gerek 
zaman, gerek yoğunluk, gerekse bütçe kısıtlamaları nedenleri gösterilerek 360 derece 
performans değerlendirme yöntemini uygulamadıkları, kısa zamanda sonuca ulaşılacaklarını 
düşündükleri klasik performans değerlendirme yöntemlerini tercih ettikleri görülmüştür. İlk 
olarak çalışmaya yine bu tip bahaneler gösteren bir sağlık kuruluşu seçilerek, 360 derece 
performans değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirmenin ne gibi avantajlar sağlayacağı 
ortaya konulmak istenmiştir. İlk olarak, yönetimden izin alınarak pilot uygulama için kurum 
içinde bir departman ve çalışanlar seçilerek, uygulamanın nasıl olacağı anlatılmış ve 
çalışanların konu ile ilgili soruları cevaplanmıştır. Ardından tarafımızca hazırlanan 6 alanda 
toplam 38 soru taraflara iletilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
sınıflandırılarak, analizler gerçekleştirilmiştir.  

Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, 6 temel alanda yüksek 
oranda farklılıklar gözlemlenmiştir. Özellikle, yapılan çalışmanın sağlık sektöründe yapılıyor 
olması, bazı farklılıkların insan hayatı için önemli olabileceği düşüncesi ile, çalışmada 
analizler 38 soru temelinde ayrıntılı incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, kurumdaki sağlık 
çalışanlarının kuruma ait makine ve donanımları etkin kullanamadığı, hastaların sağlık 
sorunlarını teşhis etmelerinde ve çözüm bulmadıkları, verilen işi doğru, tam ve güvenilir 
yapmadıkları ve kuruma ait teknik alt yapının eksik görülmesi en dikkat çekici sonuçlar 
olarak ortaya çıkmıştır.  Bunların yanında, kurum yöneticilerinin ve çalışanların kendileri için 
koyduğu hedeflerin ulaşılabilir hedefler olmadığı, verilen talimatların, açıklamaların ve 
bilgilerin doğru ve zamanında verilemediğinin de sonucuna varılmıştır.  

Sonuç olarak gerçekleştirilen bu çalışma, 360 derece performans değerlendirme 
yöntemi uygulamalarının ve sonuçlarının, çok yönlü geribildirime nasıl olanağı sağladığı, 
mevcut durumu nasıl yansıttığı, yöneticilerin ve kurumun eksik yönlerini nasıl ortaya 
çıkardığını göstermesi açısından önemli olmuştur. En önemlisi, insan hayatını konu alan bu 
kuruluşlar için bu uygulamaların sağlık çalışanları ve kuruma sağlayacağı faydaların yanında, 
sağlığına kavuşmak için bekleyen hastaların kısa sürede sağlığına kavuşabilmesinin 
sağlanması açısından önemli bir çalışma olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmanın gerçekleştiği 
bu kuruluş, elde edilen sonuçları dikkate alarak, klasik performans değerlendirme yöntemini 
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terk ederek, 360 derece performans değerlendirme yöntemini uygulamaya başlamış ve sonraki 
görüşmelerde önemli oranda verimlik artışları sağladıkları görülmüştür.  
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POLĠSLERĠN DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN UMUTSUZLUK 
DÜZEYLERĠNĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA 

 
Mustafa ÇALIġKAN*  Yunus MENCĠK** 

 
Öz 
Bu çalışmanın amacı, polislerin umutsuzluk düzeylerini belirleyerek bazı demografik (cinsiyet, yaş, medeni 
durum, meslekteki toplam çalışma süresi, çalışılan bölge) değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını 
ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini emniyet genel müdürlüğünde görevli polislerin tamamı oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda örneklem kitle seçilmemiştir. Ölçme araçları olarak, kişisel bilgi formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, bağımsız örneklem t testi, varyans analizi, 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgularına göre;  Yaş değişkeni ile umutsuzluğun alt 
boyutlarından “gelecek duygular” alt boyutu ve gelecekten beklenti” alt boyutu arasında anlamlı düzeyde 
ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bu tespite göre; 34-42 yaş arasındakilerin geleceğe dair umutları ve gelecekten 
beklenti düzeyleri 20-25 yaş arasındakilere göre daha düşüktür. Bunun dışında cinsiyet, medeni durum, 
meslekteki toplam çalışma süresi ve çalışılan bölge değişkeninin umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı 
derecede bir ilişki saptanmamıştır. 
Anahtar Sözcükler: Polis, Umutsuzluk, Beck Umutsuzluk Ölçeği 
 

A SURVEY TO DETERMINE THE LEVELS OF HOPELESSNESS OF POLICEMEN IN TERMS OF 
DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 
Abstract 
The purpose of this survey is to determine the levels of hopelessness of policemen and to find out if some 
demographic variables (gender, age, marital status, total working hour,  working area) can change results. The 
survey will be implemented on policemen in charge at Security General Directorate. In this sense, a specific 
sample group has not been chosen. Methods of measurement are personal information form and Beck 
Hopelessness Scale. In analysing the datas in survey, independent samples t-test, variance analysis and 
correlation analysis has been used. In accordance with findings in survey, a correlation has been determined on a 
significance level from subdimensions of age and hoplessness to subdimensions of futuristic emotions and 
expectations. With regard to this detection, the levels of futuristic hopes and expectations of those who are in 
their 34-42 are lower than of those who are in their 20-25. Apart from that, a correlation between the variables in 
gender, age, marital status, total working hour,  working area and the subdimensions of hopelessness has not 
been determined. 
Key words: Policemen, Hopelessness, Beck Hopelessness Scale. 
 
GiriĢ 
Polislerin çalışma sisteminin düzensizliği, çalışma saatinin fazlalığı, fiziksel çalışma 
koşullarının yeterli seviyede olmayışı, olumsuz olaylarla karşılaşma sıklığı, amirlerle olan 
iletişim sorunları, terfi sisteminin belirsizliği, doğu görevlerinin belirsizliği ve daha birçok 
etken polislerin karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir (Korkut, 2012:5). Bu gibi 
olumsuz durumlar polislerin mesleki yaşamında, geleceğe dair belirsizlikler kaygı düzeylerini 
artırmakta, motivasyonlarını ise düşürmektedir.   
 Polislerin çalışma koşulları, kendilerine, ailelerine ve sosyal yaşamlarına fazla zaman 
ayıramaması, polislerin kendilerini mutsuz hissetmelerine neden olmaktadır (Taşdöven, 
2005:44). Polislerin iş yaşamı, onların psikolojilerinde, davranışlarında ve fiziksel yapılarında 
olumsuz değişmelere neden olmaktadır. Polislerde, sinirlilik, umutsuzluk, karamsarlık, 
depresyon, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık vb. problemlerin ortaya çıktığı ve buna bağlı 
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olarak birçok sosyal ve psikolojik sorunların ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Emmott, 
1994:15). 
Polis, genellikle gerilimli bir ortamda mutsuz ve mağdur insanlarla muhatap olur. Bu nedenle 
sorunlu bir bireyin, yoğun biçimde sorun yaşayan diğer bir bireye hizmet sunması, onun 
beklenti ve sorunlarına çözüm bulması oldukça güçtür. Polis memurlarının büyük çoğunluğu, 
meslek yaşamları boyunca gün boyu süren çalışma, insanın doğasına ters düşen uyku ve 
beslenme düzeni, yeterli zaman ayrılamayan aile ve sosyal yaşamı tehdidi ile karışı karşıyadır 
(Cerrah ve Semiz, 2000:109-112).  
Bu yoğun tempodan dolayı polislerde tükenmişlik sendromu da görülmektedir. Tükenmişlik 
kavramı umutsuzluk kavramıyla iç içe olup bireyin umutsuzluk düzeyini etkilemektedir. 
Umutsuzluk, tükenmişliğin sonucu olarak ortaya çıkan bir ruh halidir. Umutsuzluk ve 
tükenmişlik, özellikle insanlarla yoğun iletişimin söz konusu olduğu mesleklerde yaşanılan, 
stresle başa çıkamama sonucunda bireyin fiziksel ve duygusal olarak hissettiği tükenme 
(çaresizlik) duygusudur (Yıldırım, 2007:1). Taşdöven (2005:42-47) ve Yılmaz Dinç 
(2013:78)‟in polisler üzerinde yaptıkları araştırmalarında, polislerin tükenmişlik düzeyi 
yüksek bulunmuştur. 
Umutsuzluk, geleceğe karşı olumsuz tutumların göstergesidir. Umutsuzluk ile intihar 
düşüncesi de birbiriyle ilişkilidir. Umutsuzluğun bireyin intihar olasılığını artırıcı bir durum 
olduğuna ilişkin çok sayıda çalışma vardır (Dilbaz ve Seber, 1993; Haran, 1995; Bayam vd., 
2002; Türkmen 2004; Batıgün, 2005; Tümkaya, 2005; Ak vd., 2006).   
Polislerin umutsuzluk düzeylerini belirlemeye çalışan bu araştırma, üç bölüme ayrılmıştır. 
Birinci bölümde umutsuzluk kavramı ve bununla ilişki olan bazı kavramlar açıklanmıştır. 
İkinci bölümde, araştırmanın amacı, hipotezleri, veri toplama araçları ve yöntemi 
belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise bulgular ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. 
 
1. Literatür Taraması 
Umutsuzluk   
Umut ve umutsuzluk kavramları birbirine zıt kavramlardır. Umutsuzluk kavramını 
açıklamadan önce umut kavramından kısaca bahsetmekte fayda vardır. Umut; kişilerin 
gelecekle ilgili bir amacının olması ve bu amaca ulaşmada kişiye verdiği yaşam enerjisi 
olarak tanımlanabilir (Çelikel ve Erkorkmaz, 2008: 123).  
Türk Dil Kurumu‟nun tanımlamasına göre ise umut, olması beklenilen veya olacağı 
düşünülen şey, ümit olarak tanımlanmakta (TDK, 2015), umutsuzluğun tanımı ise, bu umudun 
olmama durumu, ümitsizlik olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015). Bu bağlamda umutsuzluk, 
kişinin geleceğe dair olumsuz inançlarının olması, kişinin karamsar bir tutum içinde olması ve 
geleceğe dair beklentisini kaybetmesi olarak tanımlanmaktadır. Umutsuzluk genel olarak 
kişinin kendisinde sadece olumsuz özellikler görmesi, olumsuz yaşam olaylarını 
değiştirilemez olarak algılaması ve kabul etmesi anlamına gelmektedir (Akgün,2015:25). 
Umutsuzluk bireyde birçok problemi de beraberinde getirmektedir; iştah azalma, hayata karşı 
pasiflik, uyku bozuklu, motivasyon kaybı, hayal gücünde azalma, geçmişi hatırlamada güçlük, 
hayata karşı olumsuz hisler besleme, problem çözme becerisinde düşme durumları 
görülmektedir (Öz, 2004:235). Umutsuzluk sonucu meydana gelen bu olumsuz değişimler 
neticesinde bireyde intihar etme eğilimi olabileceği söylenebilir. Hakeza Beck (1963); 
umutsuzluk ve intihar arasında güçlü bir ilişki olduğunu, depresif belirtileri olan kişilerin, 
kendilerini izole ettiklerini ve bu kişilerin geleceğe yönelik düşüncelerinin karanlık, keder ve 
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üzüntüyle dolu olduğunu ve kişilerin umutsuz düşüncelerinden kurtulmak için tek çıkış 
yolunu intihar olarak düşündüklerini belirtmektedir. 1963 yılında Beck‟in psikoterapi 
seanslarında edindiği gözlemlere göre; intihar düşüncesi ve intihar eğilimi olan hastalarının 
umutsuzluk düzeylerinin yüksek olduğunu bildirmektedir (Beck, 1979 akt. Akgün,2015:25). 
Umut ve umutsuzluk kavramları birbirine zıt beklentileri simgelemektedir. Umut, belirli bir 
amaca ulaşmak için uygulanan planları başarmayı öngörürken; umutsuzluk ise başarıya olan 
inançsızlığı simgeler. Birbirinin zıttı olan bu iki uç durum, bireyden bireye, durumdan duruma 
ve öngörülen sonucun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine dayalı olarak farklılaşmaktadır. 
Belirtilen bu plan ve hedefler sadece planların hedefe nasıl yerleştirildiğini değil aynı 
zamanda hedefin kendisini de etkiler. (Melges 1969‟dan akt. Dilbaz ve Seber, 1993: 134-
135). Bu bağlamda umut, hayata tutunmada önemli bir olgudur. Umut kişiyi hayata bağlayan 
bir yaşam olgusu olarak tanımlanırken umutsuzluk ise kişinin yaşama bağlılığını koparan 
negatif bir durumun varlığı olarak değerlendirilebilir. 
 
2. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi   
Bu çalışmanın temel amacı polislerin umutsuzluk düzeylerini belirlemektedir. Bu kapsamda 
polislerin umutsuzluk düzeylerini cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek tecrübeleri vb. 
değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak amaçlar arasındadır. 
Bu çalışma polislik mesleği ve bilim dünyası açısından da önem arz etmektedir. Çünkü 
ülkemizde polislik mesleği oldukça zor bir meslektir. Bu yüzden teşkilat mensuplarının 
birçoğunda bazı psikolojik sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunların var olduğu bilinmesine 
rağmen bilim dünyasında da akademik çalışmalara rastlamak oldukça güçtür. Bu bağlamda 
polislerin umutsuzluk düzeylerinin akademik olarak incelenmesi çalışmayı önemli 
kılmaktadır. 
3. AraĢtırmanın Hipotezleri 
Çalışmanın amaç ve önemine atfen bazı hipotezler geliştirilmiştir. Bu hipotezleri şu şekilde 
sıralayabiliriz:  
H1: Polislerin genel umutsuzluk düzeyi yüksektir. 
H2: Polislerin cinsiyetlerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır.  
H3: Polislerin yaş gruplarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır.  
H4: Polislerin medeni durumlarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır. 
H5: Polislerin meslekteki toplam çalışma sürelerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında 
farklılık vardır 
H6: Polislerin çalıştığı bölgeye göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır.  
 
4. AraĢtırmanın Yöntemi 
Bu çalışmada, alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Polislerin, umutsuzluk düzeyi ile 
cinsiyet arasındaki ilişki t testi ile araştırılmıştır. Polislerin yaş ve medeni durum, meslekte 
çalışma süreleri ile umutsuzluk arasındaki ilişkinin olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile 
incelenmiştir. 
4.1. AraĢtırmanın Evreni  
Araştırmanın evrenini Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polisler oluşturmaktadır. 
Çalışmada belirli örneklem kitle alınmayıp tüm polis teşkilatı örneklemi oluşturmaktadır. 
Çünkü polisler çalışma süreleri, çalıştıkları il ve çalıştıkları birimler süreklilik arz 
etmediğinden örneklem kitle oluşturulmamıştır. Yani bir polis mesleki yaşam sürecinde 
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birden fazla ilde, birden fazla birimde çalıştığından birimler arası ve iller arası farklılığın 
olmadığı, dolayısıyla homojenlik oranı yüksek bir teşkilat olduğu düşüncesiyle bir il ya da 
birim ayrımı gözetmeksizin polis teşkilatının tamamı ele alınmıştır.  
4.2. AraĢtırmanın Sınırlılıkları:  
Çalışmadaki sınırlılıklar şu şekilde sıralanabilir; 

 Araştırma Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından polislerle sınırlıdır.  
 Araştırma 330 polis ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırma çalışmanın 

yapıldığı dönem ile sınırlıdır. Ankete verilen cevaplar zamana göre değişkenlik 
gösterebileceğinden bu araştırma çalışmanın yapıldığı zaman dilimiyle sınırlandırılabilir.  
 

4.3. Veri Toplama Araçları 
Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Beck Umutsuzluk Ölçeği 
kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu bağımsız değişkenlere ait bilgileri elde etmek için 
araştırmacı tarafından geliştirilen bir veri toplama aracıdır. Bu formda araştırma grubuna 
yönelik cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, meslekteki toplam çalışma süresi ve 
çalıştığı bölge ile ilgili sorular yer almaktadır. 
 Araştırmada polislerin umutsuzluk düzeyini belirlemek için Beck Umutsuzluk Ölçeği 
kullanılmıştır. 
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)  
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), bireyin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini ölçmek 
amacıyla Beck, Weissman, Lester ve Trexler Tarafından 1974 yılında geliştirilmiştir. BUÖ, 
20 maddeden oluşan kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Ölçek 20 maddeden oluşmakta 
ve yanıt anahtarı ile uyum sağlayan her cevap 1 puan, uyum sağlamayan her cevap ise 0 puan 
almaktadır. Maddelerin seçenekleri “Evet”, “Hayır” şeklindedir. Bireyden kendisi için uygun 
gelen ifadeleri “evet” uygun olmayan ifadeleri ise “hayır” olarak işaretlemesi istenmektedir. 
Ölçeğin puanlanmasında 11 maddenin (2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20) evet, 9 maddenin 
(1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19) hayır cevabı 1 puanla değerlendirilir. Ölçekten elde edilecek puan 
aralığı 0-20 arasındadır. Puan değerinin yüksekliği bireyin umutsuzluğunun yüksek olduğunu 
gösterir (Savaşır ve Şahin, 1997:61). Yani alınan puanlar yükseldikçe bireyin umutsuzluk 
düzeyinin de yüksek olduğu kabul edilmektedir. 
Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nin Türkçe‟ ye çevirisi Seber (1991) tarafından, geçerlik ve 
güvenirlik çalışması ise Durak ve Palabıyıkoğlu (1994) tarafından yapılmıştır. 373 kişilik 
örneklem grubunun Cronbach Alpha katsayısı 0.69 olarak hesaplanmıştır (Durak ve 
Palabıyıkoğlu, 1994: 315-317).  Ayrıca Seber, Dilbaz, Kaptanoğlu ve Tekin (1993) tarafından 
yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasında ise 107 kişilik örneklem grubunun Cronbach 
Alpha katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır (Seber vd., 1993: 141). 
Umutsuzluk ölçeğinin yapılan çalışmalar neticesinde; i. Duygusal, ii. Motivasyonel ve iii. 
Bilişsel olmak üzere üç faktörde incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Birinci faktör umut 
ve coşku, mutluluk, kader ve iyi zamanlar gibi geleceğe dair duygusal çağrışımları; ikinci 
faktör boş verme, hiç bir şey istememe, arzulanan şeyi elde etmek için çaba sarf etmeme gibi 
motivasyon kaybı ile ilişkili öğeleri; üçüncü faktör ise nasıl bir yaşama sahip olacağına dair 
gelecek beklentilerini içermektedir. Ölçekte; 1, 5, 6, 13, 15 ve 19. maddeler „gelecekle ilgili 
duygular(umut)‟; 2, 3, 9, 11, 12, 16, 17 ve 20. „maddeler motivasyon kaybı‟ ; 4, 7, 8, 10, 14 
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ve 18. maddeler ise „gelecekle ilgili beklentiler‟i ifade etmektedir (Beck vd., 1974: 864 akt. 
Koç, 2013:10). 
Araştırmacılar, Beck Umutsuzluk Ölçeği‟nden elde edilen puanların yorumlanmasında puan 
aralıkları önermektedir. Bu puan aralıkları; 0-3 “normal aralık” (normal range); 4-8 “hafif 
umutsuzluk” (mild hopelessness); 9-14 “orta düzey umutsuzluk” (moderate hopelessness); 14-
20 “yoğun umutsuzluk” (severe hopelessness) olarak betimlenmektedir (Beck ve Steer, 1998; 
Tanaka, Sakamoto, Ono, Fujihara, Kitamura, 1998‟den akt. Ceyhan, 2004: 94). 
Bu çalışmadaki polislerin umutsuzluk puanı ortalaması 20 puan üzerinden 12,55 bulunmuştur. 
Dolayısıyla bu çalışmaya katılan polislerin umutsuzluk seviyeleri orta düzeyin üst limitine 
yakındır. Dündar‟ın (2008) polisler üzerinde yaptığı araştırmada ise umutsuzluk puan 
ortalaması 9,46 bulunmuştur. Yine benzer çalışmalarda Bayam ve arkadaşlarının (2002) sivil 
savunma çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada umutsuzluk puanı ortalaması 9,16 
bulunmuştur. Konukbay‟ın (2005) engelli çocuk ebeveynleri üzerinde yaptığı araştırmada 
umutsuzluk puanı ortalaması, annelerin 7,46, babaların 7,67 bulunmuştur.  
 
 AraĢtırmanın Güvenirliği  
 Beck vd. (1974) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, umutsuzluk ölçeğinin 
bütününün güvenirliliğinin 0.93 olduğu ifade edilmiştir (Beck vd., 1974: 862). Durak ve 
Palabıyıkoğlu (1994) tarafından yapılan geçerlilik çalışmasında ise ölçeğinin bütününün 
Cronbach Alpha katsayısı 0.69, duygusal faktöre ilişkin katsayının 0.78, motivasyonel faktöre 
ilişkin katsayının 0.72 ve bilişsel faktöre ilişkin katsayının 0.72 olduğu belirtilmiştir (Durak 
ve Palabıyıkoğlu, 1994: 317).   
 Bu çalışmanın ise güvenirlik düzeylerinin belirlenebilmesi için Cronbach Alpha 
katsayıları hesaplanmış ve tablo-1 deki sonuçlar elde edilmiştir. 

Tablo 1: Beck Umutsuzluk Ölçeği güvenirlik sonuçları-Ġç tutarlılık (Cronbach Alfa) 
Beck Umutsuzluk  
[Alt Ölçekler] 

Madde 
Sayısı 

Cronbach 
Alfa 

Ölçeğin 
Güvenirliği 

(ı) Gelecek Duygular (umut) 6 ,829 yüksek 
(ıı) Motivasyon Kaybı 8 ,678 orta 
(ııı) Gelecek Beklentiler(biliĢsel) 6 ,751 yüksek 

Toplam alfa değeri 20 ,896 yüksek 

 Ölçeğin toplam ve alt faktörlerinin güvenirlik düzeylerinin belirlenebilmesi için 
Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin duygusal faktörüne ilişkin Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayısı 0,829, motivasyonel faktörüne ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı 0.678, gelecek beklentisi(bilişsel) faktörüne ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı 0,751 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik 
katsayısı ise 0.896‟dir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının “0.60 ≤ α < 0.90” aralığında 
olmasının “Oldukça Güvenilir” olduğu (Can, 2014: 369 akt. Çavuş, 2016: 33) 
düşünüldüğünde ölçeğin bu çalışmadaki hedef kitleye uygulanmasının uygun ve güvenirliğin 
yüksek olduğu söylenebilir. 

Veri toplama ve Analizi  
Araştırma verilerinin oluşum kısmı anket yöntemiyle sağlanmıştır. Anketlerin uygulanış 
biçimi ise “Google Forms” uygulamasından yararlanılmıştır. Anketler önce Google form‟a 
yüklenmiş ve daha sonra akıllı telefonlarda yer alan mesajlaşma kanallarıyla polislere 
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ulaştırılmıştır. Gönderilen polislerden de tanıdıkları polislere göndermeleri istenmiştir. Ayrıca 
Facebook‟ta yer alan polis sayfalarına Google form linki gönderilerek paylaşımda 
bulunmaları rica edilmiştir.   
 Gönderilen anketlerden 335 polisten anket dönüşü gelmiştir. Ankettin geçerliği test 
edildiğinde 5 anketin çalışmanın güvenirliğini düşürdüğü için bu kişiler anketten çıkarılmıştır.  
 Anket sorularının demografik özellikleri sadece polislere yönelik oluşturulduğu için 
sivil katılım engellenmiştir.  
Elde edilen veriler SPSS 23 for Windows programı kullanılarak analiz edilmiştir.  
Araştırmada T-testi, ANOVA ve korelasyon analizinden elde edilen istatistiklerin anlamlılığı 
,05 düzeyinde sınanmıştır. 
 
5. Bulgular ve Değerlendirme 
Tablo 2: AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
DEĞĠġKENLER SAYI YÜZDE DEĞĠġKENLER SAYI YÜZDE 
Cinsiyet Eğitim düzeyi 
Erkek 321 97,3 Lise 7 2,1 
Kadın 9 2,7 Önlisans 112 33,9 
Toplam 330 100,0 Lisans 186 56,9 
YaĢ  Yüksek lisans 24 7,3 
20-25 52 15,8 Doktora 1 0,3 
26-33 168 50,9 Toplam  330 100,0 
34-42 62 18,8 Meslekte çalıĢma süresi 
43-51 41 12,4 0-5 98 29,7 
52 ve üzeri 7 2,1 6-10 134 40,6 
Toplam  330 100,0 11-15 28 8,5 
Medeni durum  16-20 28 8,5 
Bekar 241 73,0 21 ve üzeri 42 12,7 
Evli 89 27,0 Toplam 330 100,0 
Toplam 330 100,0 ÇalıĢtığı bölge 
 
 
 

Batı 228 69,1 
Doğu  102 30,9 
Toplam  330 100,0 

Tablo 2‟de ankete cevap veren emniyet görevlilerinin kişisel bilgilerine ilişkin yüzde-frekans 
dağılımları yer almaktadır. Buna göre araştırmaya katılan 330 polisin tamamına yakını (97,3)  
erkeklerden olmaktadır. Grubun yaş oranları ise; %66,7‟si 33 yaş ve altı, %33,3‟ü ise 34 yaş 
ve üstü olarak saptanmıştır. Katılımcıların medeni durumları; %73‟ü bekar, %27‟si ise evlidir. 
Eğitim düzeyleri; %2,1‟i lise mezunu,  %33,9‟u ön lisans,   %56,9‟u lisans, %7,3‟ü yüksek 
lisans, %0,3‟ü de doktora derecesinden mezun olmuştur. Katılımcıların meslekte çalışma 
süreleri ise %29,7‟si 0-5 yıl arası, %40,6‟sı 6-10 yıl arası, %8,5‟ 11-15 yıl arası, yine eşit 
oranda %8,5 ile 16-20 yıl arası ve %12,7‟de 21 yıl ve üzeri çalışanlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların çalıştığı batı ve doğu bölgeleri arasında %69,1‟i batı bölgesi, %30,9‟ u ise 
polise doğu bölgesi olarak belirlenen illerde çalışmaktadır. 

Tablo 3: Ölçeğe Verilen Cevapların Frekans Dağılımı 
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MADDELER Cevap F % 

1-Geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum  Evet 77 23,3 
Hayır 253 76,7 

2- Kendim ile ilgili şeyleri düzeltemediğime göre çabalamayı bıraksam iyi olur.   Evet 124 37,6 
Hayır 206 62,4 

3- İşler kötüye giderken bile her şeyin hep böyle olmayacağını bilmek beni 
rahatlatıyor.   

Evet 170 51,5 
Hayır 160 48,5 

4- Gelecek on yıl içinde hayatimin nasıl olacağını hayal bile edemiyorum.   Evet 248 75,2 
Hayır 82 24,8 

5- Yapmayı en çok istediğim şeyleri gerçekleştirmek için yeterli zamanım var.   Evet 33 10,0 
Hayır 297 90,0 

6- Benim için çok önemli konularda ileride başarılı olacağımı umuyorum.   Evet 119 36,1 
Hayır 211 63,9 

7- Geleceğimi karanlık görüyorum.  Evet 190 57,6 
Hayır 140 42,4 

8- Dünya nimetlerinden sıradan bir insandan daha çok yararlanacağımı 
umuyorum.   

Evet 54 16,4 
Hayır 276 83,6 

9- İyi fırsatlar yakalayamıyorum gelecekte yakalayacağıma inanmam için de hiç 
bir neden yok.  

Evet 211 63,9 
Hayır 119 36,1 

10-Geçmiş deneyimlerim beni geleceğe iyi hazırladı   Evet 180 54,5 
Hayır 150 45,5 

11-Gelecek benim için hoş şeylerden çok tatsızlıklarla dolu görünüyor  Evet 194 58,8 
Hayır 136 41,2 

12-Gerçekten özlediğim şeylere kavuşabileceğimi ummuyorum Evet 130 39,4 
Hayır 200 60,6 

13-Geleceğe baktığımda şimdikine oranla daha mutlu olacağımı umuyorum.  Evet 120 36,4 
Hayır 210 63,6 

14-İşler bir turlu benim istediğim gibi gitmiyor  Evet 252 76,4 
Hayır 78 23,6 

15-Geleceğe büyük inancım var. Evet 106 32,1 
Hayır 224 67,9 

16-Arzu ettiğim şeyleri elde edemediğime göre bir şeyler istemek aptallık olur  
Evet 186 56,4 
Hayır 144 43,6 

17-Gelecekte gerçek doyuma ulaşmam olanaksız gibi. Evet 225 68,2 
Hayır 105 31,8 

18-Gelecek bana bulanık ve belirsiz görünüyor.  Evet 241 73,0 
Hayır 89 27,0 

19-Kötu günlerden çok, iyi günler bekliyorum.  Evet 156 47,3 
Hayır 174 52,7 

20-İstediğim her şeyi elde etmek için caba göstermenin gerçekten yararı yok, 
Nasıl olsa onu elde edemeyeceğim. 

Evet 184 55,8 
Hayır 146 44,2 

Not: Maddelere katılım %100 olup boş bırakılan soru yer almamaktadır. 
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A. Cinsiyet ve Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢki Ġçin t Testi Analizi  
Tablo 4: Cinsiyet ve Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢki Ġçin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI Cinsiyet N Ortalama 

Gelecek duygular(umut) Erkek 321 ,6911 
Kadın 9 ,7037 

Motivasyon kaybı 
 

Erkek 321 ,5362 
Kadın 9 ,5139 

Gelecekten beklenti  Erkek 321 ,6833 
Kadın 9 ,7593 

Tablo-4‟te de görüldüğü üzere ankete katılanların tamamına yakını erkektir. 
 
Tablo 5: Cinsiyet ve Umutsuzluk Arasındaki ĠliĢki Ġçin t Testi Analiz Sonuçları 
UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI T değeri Serbestlik derecesi P 
Gelecek duygular (umut) -,114 328 ,910 
Motivasyon kaybı ,243 328 ,808 
Gelecekten beklenti  -,754 328 ,452 

Tablo 5‟de cinsiyetin umutsuzluğun tüm alt boyutları üzerindeki etkisini ölçmek için 
uygulanan t testinde cinsiyetin ile umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede (p>,05) 
farklılıklar saptanamamıştır. Bu araştırma bulgusu “Polislerin cinsiyetlerine göre umutsuzluk 
düzeyleri arasında farklılık vardır” hipotezini desteklememektedir. 
 
B. YaĢ Durumları ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 
 
Tablo 6: YaĢın Umutsuzluk Alt Boyutları Arasındaki Varyans Analizi Test Sonuçları 

UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI F P 
Gelecek duygular (umut) 3,030 ,018 
Motivasyon kaybı 1,257 ,287 
Gelecekten beklenti  3,552 ,007 

Tablo 6‟daki analiz sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan emniyet görevlilerinin yaş 
değişkeni “gelecek duygular” (p=0,018<0,05) ile “gelecekten beklenti” (p=0,007<0,05) alt 
boyutlarını 0,05 anlamlılık düzeyine göre seviyelerinin tükenmişlik alt boyutları üzerine 0,05 
anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturmaktadır.  
Gruplar arasında fark olduğu için Tukey testine geçmeden önce varyansların homojenlik testi 
yapılmıştır; gelecek duygular alt boyutunun p=0,206>0,05 ve motivasyon kaybı 
p=0,060>0,05 ve p=0,158>0,05 olduğundan varyanslar homojen dağılmıştır. Tablo 4‟daki 
analiz sonuçlarına göre anlamlı bulunan faktörlere ilişkin ikili karşılaştırmalar (Post Hoc 
Tests-Tukey) yapılmıştır. 
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Tablo 7: YaĢın Umutsuzluk Alt Boyutlarına Etkisinin Ġkili KarĢılaĢtırılması (Post Hoc 
Tests-Tukey) Testi Sonuçları 

UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI 1. yaĢ 2. yaĢ Ortalama 
Fark P 

Gelecek duygular (umut) 20-25 34-42 -,20058 ,010 

Gelecekten beklenti  20-25 34-42 -,17969 ,011 
 
Tablo 7‟deki analiz sonuçlarına göre yapılan Tukey testinde, yaş değişkeni, gelecek duygular 
(umut) alt boyutu (p=0,010<0,05) ile gelecekten beklenti alt boyutu  (p=0,011<0,05) arasında 
anlamlı düzeyde ilişkinin varlığı söz konusudur. Ancak her iki anlamlı ilişki negatif yönde ve 
aynı yaş gruplarında görülmektedir. Yani geleceğe dair duygular ile gelecekten beklenti alt 
boyutundaki anlamlı ilişki 20-25 yaş ile 34-42 yaş arasında olup; 20-25 yaş arası polislerin 
umut düzeyi ve gelecek beklentisi 34-42 yaş arası polislerden umutsuzluk anlamında daha 
düşüktür. Yani geleceğe dair umut düzeyleri ve beklentileri yüksektir.  
Bu araştırma bulgusu “Polislerin yaş gruplarına göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık 
vardır” hipotezini desteklemektedir. 
Motivasyon kaybının yaş değişkeni açısından ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir. 
 
C. Medeni Durum ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 
(Bağımsız t testi) 
 
Tablo 8: Medeni durum ile Umutsuzluk Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢki Ġçin t Testi Analiz 
Sonuçları 
UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI T değeri Serbestlik 

derecesi 
P 

Gelecek duygular (umut) ,454 328 ,650 
Motivasyon kaybı -,037 328 ,970 
Gelecekten beklenti  1,878 328 ,061 

Tablo 8‟deki analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan emniyet görevlilerinin 
medeni durumları ile umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede (p>,05) farklılıklar 
saptanamamıştır. Bu araştırma bulgusu ise “Polislerin medeni durumlarına göre umutsuzluk 
düzeyleri arasında farklılık vardır.” hipotezini desteklememektedir. 
 
D. Emniyet Görevlilerin Meslekte Toplam ÇalıĢma Süreleri ile Umutsuzluk Düzeyleri 
Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 
 
Tablo 9: Meslekte Toplam ÇalıĢma Sürelerinin Umutsuzluk Alt Boyutları Arasındaki 
Varyans Analizi Test Sonuçları 
UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI F P 
Gelecek duygular (umut) 1,503 ,201 
Motivasyon kaybı 1,987 ,096 
Gelecek beklenti  1,870 ,115 
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Tablo 9‟daki analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan emniyet görevlilerinin 
meslekte çalışma süreleri ile umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede (p>,05) 
farklılıklar saptanamamıştır. Bu araştırma bulgusu da “Polislerin meslekteki toplam çalışma 
sürelerine göre umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır.” hipotezini 
desteklememektedir. 
 
E. Emniyet Görevlilerin ÇalıĢtığı Bölge(doğu-batı) ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki 
ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 
 
Tablo 10: Polislerin ÇalıĢtıkları Bölgenin Umutsuzluk Alt Boyutları Arasındaki Varyans 
Analizi Test Sonuçları 
UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI F P 
Gelecek duygular (umut) 1,341 ,248 
Motivasyon kaybı ,877 ,350 
Gelecekten beklenti  ,800 ,372 

 
Tablo 10‟daki analiz sonuçları incelendiğinde, araştırmaya katılan emniyet görevlilerinin 
çalıştıkları bölge (batı-doğu) ile umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede (p>,05) 
farklılıklar saptanamamıştır. Elde edilen bu sonuca göre; “Polislerin çalıştığı bölgeye göre 
umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık vardır.” hipotezini desteklememektedir. 
 
F. Umutsuzluk Alt Boyutlarının Birbirleriyle Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular   
Tablo 11: Umutsuzluk Alt Boyutlarının Kendi Aralarındaki ĠliĢkinin Korelasyon Analiz 
Test Sonuçları 

UMUTSUZLUK ALT BOYUTLARI Gelecek 
duygular 

Motivasyon 
kaybı 

Gelecekten 
beklenti 

Gelecek duygular (umut) 
Korelasyon 1 ,704** ,773** 
Önem  ,000 ,000 
N 330 330 330 

Motivasyon kaybı 
Korelasyon ,704** 1 ,738** 
Önem ,000  ,000 
N 330 330 330 

Gelecekten beklenti  
Korelasyon ,773** ,738** 1 
Önem ,000 ,000  
N 330 330 330 

 
Tablo 11‟deki analiz sonuçlarına göre; umutsuzluk alt boyutlarının kendi aralarında pozitif 
yönlü ve anlamlı ilişki vardır. İlişkilerin derecesi ise oldukça kuvvetlidir (0,704, 0,773). 
Gelecek duygular” alt boyutu ile “Motivasyon kaybı ” arasında (0,704)  ve istatistiksel olarak 
anlamlı (p=0,000<0,05) bir ilişki vardır. Yani geleceğe dair olumsuz duygulara hakim olma 
bireyde motivasyon kaybına neden olacaktır. Aynı şekilde Geleceğe dair duygular ile 
gelecekten beklendi arasında da pozitif  (0,773) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000<0,05) 
bir ilişki vardır. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 
Umut her insan için oldukça önemli bir olgudur. Özellikle de güvenlik hizmetinde çalışanların 
umut düzeyleri diğer meslek çalışanlarına göre biraz daha fazla önem arz etmektedir.  
Umutsuzluk düzeyinin alt boyutları olan gelecek duygular yani umut düzeyleri, motivasyon 
kaybı ve gelecekten beklenti faktörleri ile demografik değişkenler arasındaki ilişkinin 
karşılaştırılmasında elde edilen tespitlere göre; 
Polislerin umutsuzluk düzeyi ortalaması(12,55) toplam 20 puan üzerinden 
değerlendirildiğinde oldukça yüksek seviyede çıkmıştır. 
Cinsiyetin ile umutsuzluk alt boyutları arasında anlamlı derecede (p>,05) farklılıklar 
saptanamamıştır. 
Yaş değişkeni ile umutsuzluğun alt boyutlarından gelecek duygular alt boyutu ve gelecekten 
beklenti alt boyutu arasında anlamlı düzeyde ilişkinin varlığı saptanmıştır. 34-42 yaş 
arasındakilerin geleceğe dair umutları ve gelecekten beklenti düzeyleri 20-25 yaş 
arasındakilere göre daha düşüktür.  
Bunların dışında polislerin medeni durumları, meslekte toplam çalıştığı süre, çalıştıkları bölge 
yani batı veya doğu görevinde çalışmakta olan polislerin umutsuzluk alt boyutları arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  
Polislerin umutsuzluk düzeylerinin toplam puanının yanı sıra anket sorularına verdiklerin 
cevapların frekans dağılımı incelendiğinde polislerin umutsuzluk seviyeleri oldukça yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu durum personelde motivasyon kaybına neden olabilmektedir. 
Umutsuzluğun yaratmış olduğu birçok psikolojik durum olumsuz vakalara (intihar gibi) neden 
olabilmektedir. Teşkilat mensuplarında meydana gelen bu olumsuzlukların kümülatif birikimi 
zamanla tüm teşkilata yayılabilir. Bu durumun varlığı kanunların işlemesinde aksaklıklara 
neden olabilir. Söz konusu bu olumsuzlukların meydana gelmemesi veya azaltılması için 
öncelikle polislerin iç hiyerarşisindeki amirlerin, personelin moral ve motivasyonunu yüksek 
tutmaya çalışmalıdırlar. Bunun yanında personelin umutsuzluğa neden olan konuların tespiti 
yapılıp gerekli önleyici tedbirler almalıdırlar. 
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SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK VAKIFLAR VE İSTİHDAM ETKİSİ 
 

Hüseyin ARSLAN   
Öz: 
Sosyal politika aracı olarak vakıfların istihdam etkisi’nin araştırıldığı bu nitel çalışmada tarihî ve güncel veriler 
ele alındı.Hayır işleme faaliyetleri yanında genel ekonomiye ve toplumsal refaha iş imkânları açarak ve istihdam 
oluşturarak katkısı var mı? Nasıl ve ne düzeyde olduğunun açığa çıkarılması amaçlandı. Aynı zamanda daha 
etkin ve verimli kullanılması hususuna dikkat çekilmek istendi. İkincil kaynaklara dayalı bu çalışmada girişten 
sonra amaç, yöntem, kavramsal çerçeve, bulgular, sonuç ve değerlendirme ve kaynaklar yer aldı.  
 
Girişte konu ile ilgili bilgi verildi. Amaç ve yöntem bilgilerinden sonra kavramsal çerçevede vakıf olayının 
tarihimizde ve günümüzde yeri ve sosyal politika aracı olarak katkısı ele alındı. Bulgular kısmında Fatih Sultan 
Mehmet II ve Kanuni Sultan Süleyman vakıflarının istihdam oluşturma yönleri ele alındı. Tarihi süreç içerisinde 
çeşitli sebeplerle yeniden ve sürekli istihdam oluşturan vakıflar örnek verildi. Devamında günümüzde özel vakıf 
üniversitelerinin ve genel olarak vakıfların istihdam oluşturma etkileri işlendi. Sonuç ve değerlendirmede 
istihdam etkisinin direk, dolaylı, sürekli ve zincirleme olduğu vurgulanarak vakıfların işletme yöntemlerinin 
rasyonellik, verimlilik, kârlılık, sürdürülebilirlik bakımından etkin olması gerekliliğine vurgu yapılırken verimli 
alanlarda vakıf oluşturulmasının sosyal politika aracı olarak istihdama ve dolaylı olarak pek çok sosyal ve 
ekonomik soruna çözüm üretebileceği ifade edildi.  
 
Anahtar Kelimeler: Vakıf, İstihdam, İstihdam Etkisi, Sosyal Politika, Sosyal Politika Aracı,  
 

Foundations And Employment Impacts  
As A Social Policy Tool  

Abstract:  
In this qualitative study on the employment impact of foundations as a tool of social policy, historical and 
current data were discussed.Is there any contribution by creating employment and opening job opportunities on 
general economy and on social welfare? How and what level is intended to be revealed. Also it was aimed to 
draw attention to it’s more efficient and efficient use as a social policy tool.  
 
This study based on secondary sources. It included purpose, methodology, conceptual framework, findings, 
outcomes and evaluation and resources.In the introduction, information was given about the subject. After the 
aim and method knowledges, the contribution of the foundation event in conceptual framework as a place and 
social policy instrument in our history and today were discussed. In the findings, aspects of employment creation 
of Fatih Sultan Mehmet II and Kanuni Sultan Süleyman foundations were discussed. In the historical process, 
the foundations that provided recurrent and continuous employment with various reasons were given as 
examples. In the following, the employment creation effects of private foundation universities and foundations in 
general at the present time, have been studied. In the conclusion and evaluation emphasized that the employment 
effect is direct, indirect, continuous and chained. It was emphasized that the business management methods of 
the foundations should be effective in terms of rationality, efficiency, profitability and sustainability. It was 
stated that the establishment of foundations in employment-efficient areas could provide employment as a means 
of social policy and indirectly to solve many social and economic problems. 
 
Key Words: Foundation, Employment, Employment Impact Social Policy, Social Policy Tool. 
 
 
 
 
 
                                                           
 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul/Türkiye  

   E-Posta: harslan@ticaret.edu.tr ORCID No: 0000-0002-2190-2607 
 
 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

397 

1. GİRİŞ 
 
Vakıfların birer sosyal politika aracı olarak değerlendirilmesiyle ortaya çıkaracağı istihdamın 
ekonomik kalkınmaya, toplumsal refaha ve huzura katkısı önemsenmesi gerekli bir husustur. 
İstihdam, vakıflar ve sosyal politika ilişkisini ele alırken önce sosyal politika ile ilgili bazı 
açıklamalar vermekte yarar vardır.  
 
Sosyal politikaya dar ve geniş anlamda olmak üzere iki tanım yapılmaktadır. Dar anlamda 
sosyal politika; kapitalist ekonomi düzeninde iki sınıf arasındaki tezatları ve mücadeleleri 
hafifletmeye, mümkün olduğu takdirde bunları ortadan kaldırmaya, mevcut ve yürürlükteki 
düzeni devam ettirmeye ve sağlamlaştırmaya yönelmiş bir siyaset (Tuna,1994:29) olarak 
tanımlanmaktadır. Sözü geçen iki sınıf işçi ve işverendir. Geniş anlamda sosyal politika ise; 
toplum içinde yaşamanın gereği olan tedbirler bütünüdür. Sosyal sorunların insanlar arasında 
ayrımı yapılmaksızın görüş birliği ile çözülmesine yönelik tedbirler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Geniş anlamda sosyal politika, kapsamına toplumun her tür problemini ve 
meselesini katmak mümkündür (Dura, 2010). Günümüzde sosyal politika artık toplumun tüm 
bireylerini kapsayacak bir genişliğe ulaşarak devletin uyguladığı vergi ve ücret 
politikalarından sosyal yardımlara, eğitim ve sağlık politikalarından çocuk yuvaları ve huzur 
evlerine kadar birçok uygulama ve hizmeti içerir hale gelmiştir (Koçak vd. , 2017:121). Bu 
çalışmada işte bu geniş anlamıyla sosyal politika tanımı çerçevesinde konu ele alınmaktadır. 
 
Bu bakış açısı ile insanlık tarihinin her döneminde sosyal politika aracı olarak vakıfların etkin 
olduğunu söylemek mümkündür. Varlık ve imkân sahiplerinin topluma karşı vicdani ve insani 
sorumluluklarını yerine getirme, kendilerince topluma hizmet üretme ve toplum ihtiyaçlarını 
giderme noktasında katkı sağlamak amacıyla pek çok sosyal bünyede vakıf kuruluşları ve 
gönüllü oluşumlar meydana gelmiştir.  
 
Bu kuruluşlar aracılığı ile vakfedenler topluma ve fertlere karşılıksız hizmet üretmişler ya da 
çeşitli ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Günümüzde de vakıfların yanı sıra kâr amacı gütmeyen 
özel sektör destekli gönüllü oluşumlar bu tür hizmetler sunmaktadırlar (EkonomisT/Makale).  
 
Bu yönüyle gelir ve servetin yeniden dağılımını sağlayan vakıflar, varlıklı kimseler ile 
yoksullar arasında bir iletişim ve kaynaşma köprüsü görevini üstlenmiştir. Bunun yanı sıra 
yeni iş alanları ve çalışma imkânları oluşturmuş ve geliştirmiştir. Bu etkinliği göz önüne 
alındığında sosyal yapıya birden fazla yararlar sağlayarak katkıda bulunduğu fark edilebilir. 
   
2. AMAÇ 
 
Kamu ve özel sektör dışında üçüncü bir sektör olarak sivil toplum kuruluşlarından (STK) 
özellikle Vakıf kuruluşlarının birer sosyal politika aracı (Özdemir vd.,2010:121) olarak 
değerlendirilmesinin sosyal ve ekonomik fayda sağlamaya katkısı dikkat çekicidir. 
  
Birer STK olan vakıf kuruluşlarının (Buluş,2009:24) hayır işleme faaliyetleri yanında genel 
ekonomiye ve toplumsal refaha iş imkânları açarak, istihdam oluşturarak katkısı var mı? Nasıl 
ve ne düzeydedir? gibi sorulara cevap aramak arzusuyla bu nitel araştırma yapıldı. 
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Bu çalışmada varılan sonuçlar göz önünde tutularak özellikle istihdamın etkisiyle gelir, servet, 
refah ve mutluluğun farklı ve çeşitli sosyal gruplar arasında yayılmasına ve yeniden 
dağılımına katkı sağlanabileceği anlaşıldı. Vakıfların bu sayılan yararlarına dikkatleri çekerek 
nisbeten işsizliğin önlenmesinde, istihdamın geliştirilmesinde ve bunun neticesinde toplumsal 
refahın, huzurun ve barışın sağlanması amacıyla vakıf kuruluşlarının özellikle istihdam 
oluşturan alanlara yönlendirilmesinin gerekliliğini açığa çıkarmak amaçlandı. 
 
3. YÖNTEM  
 
Girişten sonra kavramsal çerçeve altında vakıf meselesi ve tarihçesi konusunda bilgi verildi. 
Sosyal politika aracı olarak önemi ele alındı. Ardından bulgular kısmında istihdam etkisi ile 
ilgili araştırma verileri tartışıldı. Bu araştırmada tamamen ikincil kaynaklardan yararlanarak 
konu ele alındı.  
 
Konunun genişliği göz önüne alınarak ulaşılabilen veriler örnek verilerek bu çalışmada 
değerlendirildi. Bütün vakıfların istihdam verilerine ulaşmak ne yazık ki zaman ve imkân 
sınırlarını zorlayan bir durum idi. Bu sebeplerle örnek verilerle yetinmek durumunda kalındı. 
 
Araştırmada konu ile ilgili Fatih Sultan Mehmet II Vakfı Vakfiyesi, Kanuni Sultan 
Süleyman'ın Süleymaniye İmareti Vakfiyesi ve tarihî süreç içerisinde çeşitli sebeplerle 
yeniden ve sürekli istihdam oluşturuan vakıflar tarihî örnekler olarak ele alındı. Günümüzden 
örneklerde ise özel vakıf üniversitelerine ilişkin Yüksek öğretim Kurulu’nun (YÖK) ve diğer 
kaynakların yayınladığı istihdam verileri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 
istihdam oluşturan vakıf kuruluşlarına ilişkin veriler değerlendirildi. 
 
4. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
4.1 Genel Olarak Vakıflar 
 
Vakıf sözcüğü Arapçadan Türkçeye geçmiş; durdurmak, alıkoymak anlamlarına gelmektedir. 
Bu anlama dayalı olarak; bencilliği, açlığı, servet hırsını ve kibri durdurmak anlamını içerir. 
Vakıf, bir malı geliriyle birlikte hayırlı bir hizmete tahsis etmek üzere, Vâkıfın (vakfedenin) 
mülkiyetinden çıkararak, sosyal mülkiyet haline aktarmaktır. Geniş tanımı ise; “Vakıf, 
fertlerin taşınır ya da taşınmaz bir değeri dıştan herhangi bir etki, bir zorlama ve yükümlülük 
olmadan sadece kendi arzusuyla, gönlünden gelerek, kendi görüşü ve girişimi ile kişisel 
mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenât amacı ile yine kendisi tarafından belirlenmiş olan 
hayır, şart ve hizmetlerinin yerine getirilmesi için, ebedî olarak tahsis etmesi” (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, 2017; Zaim, 2012:2) demektir.  
 
Vakıf olayının ne zaman başladığına ilişkin kesin bir tarih göstermek mümkün değildir. İslâmî 
bakış açısıyla vakıf olayı Hz.İbrahim tarafından Kâbe'nin vakfedilmesiyle başlar. Önceki 
toplumlarda da vakıfların var olduğu anlaşılmaktadır: İskenderiye Kütüphanesi, Kudüs 
havuzları, Zemzem Kuyusu, yollar, köprüler, mabetler birer vakıftır. Bütün bunlar 
faydalarından insanların yararlanabilmesi amacıyla oluşturulmuştur (Doğan, 2006:15). 
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İslâm tarihinde ilk vakfiyenin Hz. Ömer tarafından yazıldığı dile getirilmiştir (Kazıcı, 1985). 
Osmanlı’da ilk vakıf kurucusu olarak Orhan Gazi bilinir. Onun 1324 yılı Mart ayında (724 
Rebiülevvel) Mekkece’de vakfettiği hankahın tevliyetini verdiğine dair vakfiyesi ile vakfın 
şartlarını gösteren tuğralı Farsça yazılmış belgede (Doğan,2006:17-19) özetle;  
“Ben, Şücaüddin Orhan b.Fahruddin Osman. Hududu ile Mekkece nahiyesinin tamamını sırf Allah rızası için 
vakfettim. O hankahta misafir ola gelip gidici fukarayı, garipleri, miskinleri, dervişleri ve ehl-i ilmi iskân ve 
infâk etmesi için azatlı kölem Tavaşî Şerafeddin Mukbil‟i vakıf mütevellisi tayin ettim. Vakfın vazifesi (geliri) ne 
ise bunlara sarf edilsin…” der (Işık,2009:3;Kazıcı, 2004). 
 
Yardımlaşma duygusu, insanla birlikte var olagelmiştir. İslâm yurtlarında vakıfların, asırlarca 
büyük bir işlevi yerine getirmesinin sebebini bu duyguda bulmak mümkündür. Çünkü 
"insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı, Allah yolunda harcanan 
(başka bir ifade ile vakf edilen), vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı 
karşılayandır" ilkesinin anlamını bilen Müslümanlar, bu yolda birbirleri ile yarışırcasına vakıf 
kuruluşları oluşturmuşlardır (Kazıcı, 1985:37-38).  
 

Bir başka yorumda vakıf; bireylerin yardımlaşma güdüsüyle taşınır - taşınmaz mallarını 
iradeleriyle güzel bir davranış eseri olarak özel mülkiyetten çıkarıp bulunduğu toplumun ve 
insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için dini, hayrî, sosyal ve ekonomik bir amaca özgü 
kılmaları düşüncesinden aldığı güçten doğmuştur, denilir (Işık,2009; Zaim, 2012:3).  
 
İslâm anlayışında, aşağıda belirtilen üç halde insanın amel defteri aktif kalır. Ebedileşme Yolu 
sayılabilecek bu durumlarla ölümden sonra da hayra erişmek mümkün olabilmektedir:  
- Faydası akıcı ve devamlı olan hayır kurum ve müesseseleri kuranlar (çeşme, köprü, yol vb.), 
- İnsanların yararlanabileceği ilmi çalışmalar yapanlar, yararlı ilmi kitaplar ve eserler yazıp 
geride bırakanlar.  
- Arkalarında hayr-ül-halef diye bilinen hayırlı evlat bırakanlar (Zaim, 2012:3). Bu anlayışa 
kaynaklık eden hadis şöyledir: "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona 
erer. Şu üç şey bundan müstesnâdır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden 
hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; 
Nesâî, Vasâyâ 8.) (İslamiyet, 2017).  
 
Ferdî özel mülkiyetten çıkarılan ve bunun sonucu olarak mülkiyet hakkının, sahibine ve 
kendisinden sonra gelecek olan haleflerine sağlayacağı bütün hak ve yararların toplum 
yararına terki ve tahsisi ile bu mallar, vakfın kurulması ile birlikte tüzel kişilik kazanır. 
Vakıfların statüleri, vakfiyelerinde yazılı esaslar çerçevesinde yönetilir (Akgündüz,1988). 
Bununla birlikte vakfı oluşturan kimse tarafından tespit edilen kişi veya makamlar tarafından 
denetim ve gözetimi sağlanır (Zaim, 2012:3).  
 
Bir hayır işleminin vakıf olabilmesi için yapısında dört temel öğenin bulunması şarttır  
(Akgündüz, 1988:174-184):  
 
- Hayır işlerine, kamunun yararlanmasına ayrılmış olan yapılar ve yine kamunun 
faydalanacağı hayır amaçlı faaliyetler ve sosyal hizmetler,  
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- Sözkonusu yapıların veya hizmetlerin yerine getirilmesi, yönetilmesi ve sürdürülmesi için 
gerekli olan harcamaları karşılayan gelir kaynakları,  
- Vakfın yönetim organı (mütevelli ve vakfın büyüklüğüne bağlı olarak hizmet görenler),  
- Vakfın murakabe (denetim ve yürütmeyi kontrol) organı (Zaim, 2012:3;Berki, 1971:3). 
 
Vakfın oluşumunda bu dört esasın belirtilmesi önem arz eder. Bir diğer esas ise vakfiyede 
belirtilen şartların yerine getirilmesinin imkânsızlaşması durumunda vakfın gelirlerinin nereye 
harcanacağının belirtilmesidir. Buna "nihaî şart" denir. Vakıf şartnamesinde "nihaî şart" 
belirtmemiş olan vakıflarda, o vakıf gelirlerinin fakirlere harcanması İslâm vakıf hukukunca 
kabul görmüştür (Zaim, 2012:3;Berki,1971:3). 
 
 
 
4.2 Sosyal Yapıyı Pekiştirme Aracı Olarak Vakıflar  
 
Sosyal yapının sağlam olması, bir toplumun kalıcı olma özelliklerindendir. Dayanışma ve 
yardımlaşma ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan kuruluşlar ve gayretler bu sosyal 
yapının pekişmesine yol açar. Bu çerçevede vakıflar, yardımlaşma esasına dayalı, toplumların 
dini, sosyal ve hukuki yapılarına göre oluşturulmuş sosyal kurumlardır. Fertlerin içerisinde 
yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk duygusu, insanî bir değer olan iyilik yapma 
isteği, Allah’ın rızasını kazanma amacıyla sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulunulması 
vakıfların doğup gelişmesinde etkin önemli faktörlerdir. İnsanların yakınları dışındaki 
kimselere yardım etmesi değişik kültürlerce benimsenmiştir. Bu sosyal yardım faaliyetleri 
daha çok vakıflar eliyle yürütülmüştür (Başçı, 2007).  
 
Osmanlı’da vakıflar, insanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden ihtiyaç sahipliği 
esasını göz önünde bulundurarak pek çok alanda hizmetler arz etmiştir. Bu hizmetler 
çerçevesinde insanların doyurulması, çıplakların giydirilmesi, kimsesizlerin barınması ile 
ilgili imkanlar sağlayarak sonuçta toplumda hırsızlık, gasp, anarşi ve isyanların önüne 
geçilebilmiş, zengin, fakir ayrımının veya sınıf farklılığının sosyal çatışmalara yol açabilme 
riski önlenmiştir. Sonucunda Batı toplumlarında olagelen sosyal patlamalar bizde 
yaşanmadığı gibi huzurun ve asayişin sağlanmasında da büyük katkı sağlamıştır. Fert ve 
toplum ihtiyaçlarının karşılanması kuralına dayanan vakıf kurumu, bu anlamda hizmetten 
yararlananlar ile hizmeti sağlayanlar arasında sıcak ve samimi bir sosyal ilişkinin doğmasında 
etken olmuştur (Işık, 2009:6; Zaim, 2012). 
 
Vakıflar, yardımlaşma ve dayanışmanın kurumsallaşmış; insan hayatının kolaylaştırılması, 
iyileştirilmesi, toplumsal düzenin korunması ve devamı için kurulmuş müesseselerdir. 
Vakıflar, geliştirdiği sosyal yardım müesseseleri ile insan onurunun korunmasını sağlamış, 
toplum ve devlet bütünleşmesini tamamlayıcı etken olmuştur. Bununla ilgili Vakıf hukuku, 
şartları ve benzeri konularda kaynak olarak  “İthal Ül- Ahlâf Fî Ahkâmi'l Evkâf “  (Hilmi, 
1977) yararlanmak mümkündür. 
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4.3 Vakıf Anlayışı Ve Üçüncü Sektör 
 
Tarihimizde sosyal ve kültürel hayatımızda çok büyük görevleri başaran vakıflar, günümüz 
dünyasında farklı görünümleri ile yerlerini almaktadırlar. Bugün batı toplumlarında, üçüncü 
sektör (Salamon M Lester, 1996) olarak ifade edilen gönüllü yardım kuruluşları, kamu ve özel 
sektörden sonra dev bir sektör olarak yerini almaktadır. Bu kuruluşlar BM’ye bağlı olan ve 
olmayanı ile ulusal, uluslararası ve uluslarüstü nitelikte dünyanın pek çok yerinde ve 
ülkesinde kadınlara, çocuklara, yaşlılara, fakirlere, yardıma muhtaç kesimlere, işsiz kadın ve 
erkeklere, genel olarak işsizlere, eğitime ve meslek edindirmeye yönelik iyileştirme ve 
geliştirme çalışmaları yapmaktadır (Dereci & Ersen, 2017). 
 
Osmanlı Devletinde vakıfların çok büyük bir gelişme gösterdiği, toplumun eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarının ötesinde, son derece ayrıntılara dönük alanlara 
bile yöneldiği anlaşılmaktadır. O kadar ki, batılı sosyal politikacılar 16. asır Osmanlı toplumu 
için vakıf cenneti ifadesini kullanmışlardır. Günümüzde Batıda olduğu gibi bizde de vakıflar 
ve STK’ları  (Dereci & Ersen, 2017) sosyal hizmetler, enternasyonal gelişmeler, çeşitli insanî 
yardımlar, kadın, çocuk ve engelli kesimlere yönelik sosyal politikalar, çevre koruma, 
hayvanları koruma ve hayvan hakları gibi pek çok alanda hizmetler üretmektedir (Upsall:4).  
Üçüncü sektör veya bağımsız sektör  (Hayek,1993:49-51) olarak dile getirilen düşüncelerin 
uygulama alanı bulduğu sivil toplum etkinliklerinin genel adı vakıflardır. Hayek, bu sektörün 
geliştirilmesi halinde Richard Cornuelle’n “inanıyorum ki tam anlamıyla işlerlik 
kazandırıldığında pek çok şeyi başarabilir” diyerek belirttiği hizmetler tamamen vakıf 
kuruluşlarının sunduğu hizmet alanlarıdır (Alp, 2009:271). Hayek refah devleti teorisi ve 
üçüncü yol teorilerini eleştirerek devletin tekelleşmesinin önünün ancak bu bağımsız sektör 
ile alınabileceğini dile getirir (Hayek,1997:75-79). 
 
İslam ve Osmanlı vakıf anlayışında vakıflar amaçlarına göre Mazbut ve Mülhak Vakıflar 
olarak ikiye ayrılır. Bunlar da hayrî (hayır işlemek amaçlı) ve zurrî (soyundan geleceklerin 
yararlanması amaçlı) vakıflar olarak ikiye ayrılır (Zaim, 2012:7;Berki,1971:3-7). 
 
Bunlardan Mülhak Vakıflar: Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine (soyundan gelecek 
olanlara) şart edilmiş vakıflardır. Bu vakıflar, vakfı kuran kişinin çocukları ve torunları 
tarafından yönetilir ve her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip olurlar (Zaim, 2012:6).  
 
Hayrî Vakıflar: Vakfın gelirinden öncelikle hayır işleme şartı yapılarak gelirden artan olması 
durumunda genellikle Vakfı kuranın çocuklarına bırakıldığı vakıf türleridir.   
 
Zürri Vakıflarda hayır işleme şartı olmayıp, sadece vakfı kuranın evlâdının yararlanması için 
kurulmuş vakıflardır (Zaim, 2012:7;Berki,1971:3-5). Bu vakıf türü ile vakfın gelirleri 
vakfedenin nesilleri arasında devreder durur. Bu konu ile ilgili (Barkan, 1970:XX-XXIV) 
kaynağından yararlanılabilir.  
 
Vakıfları amaçlarına göre şu başlıklar altında toplayabiliriz.  

1- Eğitim, öğretim (Halk eğitmi ve moral eğitimi dahil),  
2- Sanat ve kültür,  
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3- Sıhhî ve bediî ihtiyaçların karşılanması,  
4- Spor ve kültür-fizik,  
5- Sosyal hizmetler (Hayatı korumak, kurtarmak, yükseltmek, güzelleştirmek, sosyal 

bünyeyi geliştirmek ve sarsıntılardan korumak vs. maksadını güden çeşitli 
yardımlaşma ve dayanışma amaçları),  (Kozak, 1985:21-27). 

6- Ulaştırma hizmetleri,  
7- İktisadî tesis ve Hizmetler, 
8- Milli savunma hizmetleri,  
9- Kudretsiz hayratın tamir ve ihyası, Haremeyn vakıfları, vücuh-ı birr vakıfları gibi 

çeşitli hizmet amacını güdenler, 
10- Dinî hizmetler (Zaim, 2012:7; Berki,1971:3-5). 

 
Vakıfların da ticari işletmeler gibi varlığını sürdürebilmesi için işletme yönetim ilkelerini 
dikkate alması gereklidir. Vakfın, devamı süresince, yönetim açısından, başarılı olabilmesi 
için rasyonel çalışması gerekir. Bu bakımdan rasyonel bir yönetim anlayışı gerektirir. 
Gelirlerinin devamlılık kazanması ve arttırılması açısından, vakıfların kârlılık esasına göre 
işletilmesi lazım gelir. Yine sağlayacağı hizmeti ve faydayı artırabilmesi için işlemlerinde 
verimlilik ilkesine uygun davranması bir zorunluluk arz eder (Zaim,2012:9). Bunun yanında 
sürekliliğini devam ettirebilmesi amacıyla içinde bulunduğu zamanın koşullarına uygun bir 
anlayışa sahip olması gerekir.  
 
Vakıf kuruluşları milli servetin dağıtımına, milli gelirin yeniden dağılımına, istihdam artışına 
ve ülke kaynaklarının dağılımına etki ederek dengeli kalkınmaya yol açar. Tüketime etki 
ederek lüks tüketime ve gösteriş tüketimine gitmesi olası kaynakları, zorunlu ihtiyaç 
maddelerinin tüketimine yöneltir. Yine tüketimin zorunlu ihtiyaç mallarına yönlendirilmesi 
yoluyla marijinal faydanın arttırılması, milli ekonomide tüketimden sağlanan toplam faydanın 
ve toplam tatmin duygusunun artışına yol açar (Zaim, 2012:11;Kozak,1985:79-94). 
Bununla birlikte tasarruf alışkanlıklarına etki ederek gösteriş ve lüks tüketime gidebilecek 
kaynakların, tasarruf edilmesine imkân hazırlar. Bununla da kalmaz yatırımlara pozitif etkide 
bulunarak lüks ve gösteriş tüketimine yönelmesi veya notr ve pasif kalması olası kaynakların 
yararlı yatırımlara dönüşmesini motive eder (Zaim, 2012:11;Kozak,1985:79-94).  
 
Bir başka etkisi de sosyal faydayı arttırıcı olmasıdır. Bu çerçevede yatırımların, sosyal faydası 
yüksek olan alanlara yönelmesine zemin hazırlar. Varlıklı kesimlerde sosyo-psikolojik bir 
hastalık olarak görünen serveti dışa vurma arzusunun, sosyal fayda ile birlikte 
gerçekleşmesine destek sağlar. Ayrıca sermaye sahibi girişimcilerin kazanç elde etme isteğini, 
girişim arzusunu ve anlayışını ortadan kaldırmadan gelir ve servetin yeniden dağılımına fırsat 
verir (Zaim,2012:11;Kozak,1985:104-106).  
 
4.4 Sosyal Yardım Ve Sosyal Güvenlik Etkisi 
 
Vakıflar, tarihi süreç dikkate alındığında bu sosyal yardımların yoksullukla mücadele etmek 
ve yoksullara yardım etmek sınırını aştığı, insanlığın yücelmesine, hayatın güzelleşmesine, 
insan onuruna yaraşır minimum bir refah düzeyinin sağlanmasına yöneldiği görülür. Bu 
özellikleriyle vakıfların sağladığı hizmetlerden düşük gelirlilerle birlikte diğer gelir grupları 
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da yararlanır. Sosyal yardım sağlayan vakıfların kurucuları sadece çok zengin kimselerden 
oluşmamaktadır. Esnaf, köylü, asker, işçilerin katılımıyla her sınıftan halkın rol aldığı milli 
bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma zemini hazırlar  (Zaim,2012:11;Kozak,1985:28-34). 
Canatar’ın yaptığı bir çalışmada sadece kadınlar tarafından kurulan vakıfların listesi on sayfa 
tutmaktadır (Canatar, 2004:XXIII-XL). 
 
Vakıflar çoğu, insanların, iktisadi hayatta yüzyüze kalacakları risklere karşı sosyal 
güvenliklerini sağlamak amacına hizmet eder. Bugünkü sosyal güvenlik sisteminden farklı 
olarak, vâkıf (vakfeden) ile yardım alanlar arasında, kişilik onurunu incitmeden dayanışma 
duyguları gelişmekte, sosyal gruplar arası kaynaşmaya fırsat vermektedir. Yine vakfedenler, 
iyilik yapmanın iç huzurunu ve tatminini yaşamaktadır. Günümüz sosyal güvenlik sisteminde 
ise taraflar için duygusal bir alış-veriş sözkonusu değildir. Sözü edilen durumun etkisiyle 
günümüz toplumlarında var olan  "yalnız kalabalıkların" oluştuğu şehir hayatındaki 
yalnızlaşma ve yabancılaşmanın acıtıcı etkisini en aza indirir. Yardım alanı, yalnızlık, 
parçalanmışlık ve yabancılık duygusunun kendisinde oluşturacağı yıkımlardan korur (Zaim, 
2012:12). Bu yönüyle toplumun sosyal yardım, sosyal dayanışma, sosyal güvenlik ihtiyacını 
karşılayarak sosyal çatışmaların önlenmesi ve sosyal bütünleşmenin sağlanması yönünde 
olumlu etkiler yaratır (Işık,2009:9). 
  
5. BULGULAR 
 
5.1 İncelenen Vakıfların İstihdam Oluşturma Etkisi  
 
Her toplum için sosyal barışı sağlamak, fertler ve gruplar arası barışın yanı sıra 
gelir,servet,adalet ve hizmetlerin dağılımında dengenin sağlanması önemli ve hayati 
meselelerdir. Bunlara ilişkin sosyal politikalar geliştirmek her yönetim tarzında, yöneticilerin 
ve topluma karşı sorumluluk hissedenlerin vicdanî, insanî ve yönetimsel görevleri arasındadır. 
Bu anlamda istihdam sağlayıcı politikaların ve projelerin geliştirilmesi büyük önem arz eder. 
Bu çerçevde çeşitli kesimleri ilgilendiren; işgücü piyasalarında güvence ve esnekliğin 
sağlanması, istihdam ve sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi, eğitim ve istihdam 
ilişkisinin güçlendirilerek eğitim görenlerin istihdam açıcı ve istihdam sağlayıcı etkinliğinin 
artırılmasının yanı sıra özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması (Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017) hususları sosyal barış ve huzur için büyük önem arz 
etmektedir. 
 
Nüfus artışı ve buna bağlı emek arzı ile ilgili olarak emek piyasalarındaki hareketlilik sosyal 
bünyede de hareketliliğe yol açar. Bu hareketliliğin olumsuz yönde oluşmaması için istihdam 
sağlayıcı projelerin hayata geçirilmesi gerekir. İstihdam sağlayıcı projelerin hayata 
geçirilmesiyle birlikte emek sahibinin iş bulmasıyla başlayan süreçlerin sosyal barışa ve 
huzura katkılarının olumlu etkisi azımsanmayacak derecede büyüktür. Bu durumda fert ve 
toplum hayatında istihdam ve istihdam oluşturucu projeler ilişkisi hayatı sürdürme anlamında 
önemli bir yer işgal eder (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017).  
 
Bu anlamda vakıfların etkinliği ve işlevselliği dikkat çekicidir. Vakıf anlayışının bu yönlere 
yöneltilmesi veya fonksiyonel hale gelmesi durumunda toplumun ve devletin üzerindeki 
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büyük yüklerden bir kısmı bu gönüllü ve hayır amaçlı kuruluşlarca yerine getirilmiş olur. 
Ulusal istihdam Stratejisi (2014-2023)’nde buna özel bir yer verilmemiş olması büyük bir 
kaynağın atıl kalmasına veya işlev yüklenmemesine yol açabilir (Türkiye Cumhuriyeti 
Kamuda Stratejik Yönetim). Oysa özel sektöre yol ve yön çizen bu çalışmada üçüncü sektör 
olan STK’lara ve vakıflara da hedef göstermek yararlı olur. Tarihimizde ve dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de gittikçe önemi artan gönüllü kuruluşların, sosyal refahı artırıcı politikaları 
uygulamada etkinliğinin yükseltilmesi sosyal fayda açısından büyük önem taşır. 
Batı toplumlarında kapitalizmin güçlenmesiyle birlikte tam istihdamın sağlanamamış 
olmasının etkisiyle çeşitli toplum kesimleri tarafından üçüncü sektör diye vakıf kuruluşlarının 
toplum refahına katkıda bulunmak üzere sosyal politika aracı olarak işlevler yüklendiği 
anlaşılmaktadır (Kovancı, 2007). 
 
Vakıf kuruluşu, oluşumu esnasında doğal olarak vakfeden ile birlikte bir veya daha fazla 
insanı çalıştırma durumunda kalmaktadır. Devamında ürün ya da hizmet üretimi süreçlerinde 
istihdam imkânlarını ortaya çıkarmaktadır. Ve bunların sonucu olarak insanlığa bedelli veya 
bedelsiz hizmetler sunarak katkılar sağlamaktadır.  
 
Ekonomik büyümenin sürdürülmesi durumunda servet ve gelir artışının etkisiyle vakıf 
oluşturma eğilimi artar. Geçmişte köy ve şehirlerin gelişmesinde ve çevre korunmasında 
vakıfların büyük payı olmuştur. Tarihte şehirlerarası ulaşımın geliştirilmesinde (yol, köprü, 
kale, kervansaray, ticaret yolları, kanal yerleri vb.) vakıfların büyük katkısı göz ardı edilemez 
(Zaim, 2012:12). 
 
Yine geçmişte vakıflar, ücretsiz konaklama ve ulaşımı kolaylaştırma gibi hizmetleriyle 
ticaretin gelişiminde etkili olmuş, ulaşım maliyetlerini ve zorluklarını azaltmıştır. Bu 
kuruluşlar aracılığıyla toplumsal hizmetlerin sunulması, devletin diğer gelir kaynaklarını 
savunma, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda kullanabilmesi imkânını doğurmuştur (Işık, 
2009:9). 
 
 Yine iskân siyasetinde vakıfların büyük bir payı vardır. Vakıf imâret, külliye ve diğer 
tesislerin kurulduğu yerlerin civar ve etrafına insanlar gönüllü olarak yerleştirildiği gibi 
devletin, bu yerlere insan yerleştirmeşs teşvik politikasına da katkı sağlamıştır  (Arslan, 
2001;O.L.Barkan,1970:X-XIII). Bir diğer yararı ise vakıflar yoluyla tasarruflarda, kamu 
hizmeti lehine adeta bir döner sermaye sistemi kurulmasının (Zaim,2012:12) 
gerçekleşmesidir. 
 
Vakıfların tarihimizde istihdam artışında sağladığı önemli desteklerden söz etmek 
mümkündür. Barkan’ın bir çalışmasında Süleymaniye Cami ve imareti tesislerinde istihdam 
edilenler ve aldıkları ücretlerin dökümü yer almaktadır. Bu çalışmada pek çok meslekten 
insanların istihdam edildiği görülmektedir (Barkan,1971).  
 
Vakıf kurumunun yarattığı istihdam yanında, mesleğinde uzman kişilerin yetişmesine de 
önemli katkılar sağladığı ve vakıf kurumunun Osmanlı Devleti’nin Asya, Afrika ve Avrupa 
topraklarında bu denli büyümesinde bu kimselerin önemli bir payının bulunduğu dile 
getirilmiştir (Özaydın, 2003:24). 
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Özü itibariyle insana büyük değer vermekte olan vakıfların kendi döneminin yönetim ve 
organizasyon anlayışı çerçevesinde örgütlenmesinde insan kaynağının etkin kullanılması 
meselesi büyük öneme sahiptir.   
 
Modern şartlar altında örgütlenmesi ve işletilmesi durumunda beklenenden daha yüksek 
oranda istihdam oluşturacağı, insanlara iş kapılarını açacağını ve aynı zamanda kaliteli işgücü 
yetişmesinde bir eğitim kurumu gibi işlevsel olacağı açıktır. Bunun sonucunda gelir, servet, 
rafah ve huzurun dengeli dağılımında etkin rol alacağı anlaşılmaktadır. 
 
İstihdam oluşturan vakıflara tarihi örnekler olarak Fatih Sultan Mehmed II Vakfı Vakfiyesi ve 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Vakfiyesini vermek mümkündür. Üçüncü örnek 
olarak zaman içerisinde vakıf eserlerinde çeşitli bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle oluşan 
istihdam örnekleridir. Son iki güncel örneğimiz özel vakıf üniversiteleri ve genel olarak 
vakıflara bağlı tesislerin istihdam etkilerine ilişkin bulgular ele alındı. 
 
5.2 Fatih Sultan Mehmet II Vakıfları Vakfiyesi 
 
İstanbul’u bilim, kültür ve medeniyet merkezi haline getirmeye çalışan Fatih Sultan Mehmet 
II, bu doğrultuda şehri imar faaliyetlerini önemsemiştir. Bu anlamda Fatih Külliyesi’ni imar 
etmişt, bu külliye bünyesinde cami, imaret, medrese, darüşşifa gibi medeniyet eserlerini 
meydana getirmiştir. Bunun yanında İstanbul ve civar şehirlerde hanlar, çarşılar hamamlar, 
değirmenler, araziler, köyler, mezralar, gelir getiren akarât vakfetmiştir (Öztürk, 2016). 
Bununla ilgili ayrıntılı bilgilere Fatih Mehmet II Vakfiyeleri’nden erişilebilir  (Fatih Mehmet 
II Vakfiyeleri,1938:201-269).Ayrıca Fatih İmareti Vakfiyesi için (Ergin,1945) yararlanılabilir. 
 
Defne’nin kaynak ve yayın tarihi belirtmeksizin verdiği, aynı zamanda Vakıflar Genel 
Müdürlüğü web sayfasında yer alan Fatih Sultan Mehmed’in diliyle kaleme alınmış 
vakfiyesini, istihdam etkisini açıkça görebilmek için düzelterek vermekte yarar vardır: 
 
„„Ben ki İstanbul fatihi abd-ı aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle 
satın aldığım İstanbul‟un Taşlık mevkiinde kain ve malum u‟l-hudut olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar 
muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulâtımdan elde olunacak nemâlarla İstanbul‟un 
her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu 
halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezerler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükrükleri üzerine bu tozu 
dökerler ki yevmiye 20‟şer akçe alsınlar; Ayrıca 10 cerrah,10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. 
Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbul‟a çıkalar bilâ-istisnâ her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını 
soralar; var ise şifası ya da mümkün ise şifa-yâb olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Dâr 
ü‟l-acezeye kaldırılarak orada salah bulduralar. 
 
Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 
silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda 
balkanlara çıkıp avlanalar. Ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. Ayrıca külliyemde binâ ve inşâ 
eylediğim imârethanede şehit ve şühedânın harimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek 
yemeye veya almaya bizzatihi kendüleri gelmeyüp yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden 
kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle.‟‟ (Vakıflar Genel Müdürlüğü;Defne:1).  
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Bu vakfiye şartlarında  (Tablo1) karşımıza çıkmaktadır. Bu vakfın halen varlığını sürdürdüğü 
ve aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (Fatih Sultan Mehmet Vakfı 
Üniversitesi, 2016) kurucusu olduğu göz önüne alınırsa asırlarca süren bir istihdam yapıcı 
özelliği açığa çıkar:  
 
Tablo1: Fatih Vakfiyesi Görevli Tablobu 

Meslek Görev Yeri Görev Tanımı Sayı Ücreti 

Sağlık 
Koruyucu 

Sokaklar Ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde sokakları 
gezerler. Sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökerler 

2 20’şer 
akçe 

Cerrah  İstanbul  Ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkarlar bilâ-istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını 
soralar; var ise şifası, ya da mümkün ise şifa-yâb olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık 
beklemeksizin  Dâr ü’l-acezeye kaldırılarak orada salah bulduralar. 

10  
Tabip  10  
Yara sarıcı 3  
 
Silahlı Avcı 

Dağlar  Herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah, 
ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara 
çıkıp avlananlar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 

100  

Yemek 
Dağıtıcı 

İstanbul 
fukarası 

imarethanede şehit ve şühedânın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek 
yemeye veya almaya bizzatihi kendüleri gelmeyüp yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse 
görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle. 

  

 
Bu vakfiye ve vakıflarıyla ilgili daha geniş bilgiye Fatih Mehmed II Vakfiyeleri’nin de yer 
aldığı Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün 1938’de yayınladığı “Fatih Mehmet II Vakfiyeleri 
(1938), Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı-Türk Vakfiyeleri No.1, Ankara.” isimli eserden 
erişilebilir  (Öztürk,2016). Bu kaynakta Fatih Sultan Mehmet Han’ın diğer pek çok vakfıyla 
ilgili doğrudan bilgiler yer almaktadır. Bu çalışma vakfiyenin tıpkıbasımı ve Türkçe çevirisini 
içermektedir.  
 
5.3 Süleymaniye Vakfiyesi  
 
Vakıfların istihdama katkısını gösteren bir diğer tarihi örnek olarak,1557-1838 yıllarında 
İstanbul’da faaliyette bulunan ve dönemin gelir-gider kapasitesi itibariyle en büyük 
vakıflarından biri olan Kanunî Sultan Süleyman veya diğer bir adıyla Süleymaniye Vakfını 
(Işık, 2009:7) inceleyebiliriz. Bu vakıf da halen varlığını sürdürmektedir.  
 
Bu vakfın giderlerinin en önemli kalemini vakıf görevlilerine yapılan maaş ödemeleri 
oluşturmaktaydı. Süleymaniye Külliyesine dahil olan medreselerde, darüşşifada, camide, 
türbelerde ve imarette hizmet veren görevli sayısı 1557 yılında toplam 636,1703 yılında 1199 
idi. Görevlilere vakıf bütçesinden 1557 tarihi itibariyle günlük toplam 2390 akçe ve 1703 
yılında toplam 6332 akçe ödenmekteydi (Işık, 2009:7). 
 
Maaş ödemelerinin önemli bir bölümü Süleymaniye Camii’ndeki çeşitli dini ve idari 
hizmetlerin yürütülmesiyle ilgiliydi. Cami ile ilgili çalışma alanları olarak 300 farklı görev 
tanımı yapılmış ve çok sayıda görevli bulunmaktaydı. 
  
Cami görevlileri arasında en yüksek maaşı günlük 50 akçe ile cami hatibi ve vaizi alırken, 
birinci ve ikinci imama günlük 20, üçüncü imama 15 akçe maaş ödenmekteydi.  
 
Bir diğer önemli sayıda kadro istihdam alanı Kanuni ve Haseki Sultan Türbeleriydi. Bu 
türbelerin her birinde 30’ar kişilik eczahan grubu (her bir görevliye günlük 2 akçe ödenirdi), 
türbelerin gece gündüz güvenliğini sağlamakla görevli geniş bir bekçi kadrosu (günlük 3’er 
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akçe ödenirdi), ayrıca her bir türbede maaşlı türbedar, buhurcu, saka ve aydınlatma sorumlusu 
bulunmaktaydı (Işık, 2009:7).  
 
Vakfın diğer önemli görevli kadrosunun istihdam edildiği yer Darüşşifa idi. Medreselerde, 
Darüşşifa ile birlikte 160’a yakın görevli vardı. Medreselerdeki müderrislere günlük 60 akçe 
maaş ödenmekteydi. Osmanlı toplumunda ilim insanlarının uzun bir dönem en etkin sosyal 
gruplardan biri olmasında, ilim adamlarına düzenli, sürekli ve yeterli maaşlarla hayatını 
sürdürme imkânını veren vakıfların katkısı olabilmiştir (Işık, 2009:7; Doğan, 2006:21-22). 
 
Vakıf imaretindeki faaliyetlerin yürütülmesinde 60’ın üzerinde görevli çalışmaktaydı. En 
yüksek maaş günde 22 akçe olarak imaret şeyhine ödenmekteydi. Vakfın idari ve mali 
işlerinden sorumlu olan mütevelli en yüksek maaşı almakta olup, günlük 100 akçe idi. Vakfın 
gelir fazlalarından tahsis edilen ve bu nedenle zevaid-horân olarak adlandırılan maaş 
niteliğinde başka ödemeleri de bulunmaktaydı. Bu ödemelerin büyük bir bölümü görev 
karşılığı maaş almaktan çok, özellikle görevli oldukları dönemlerde yüksek bir hayat 
standardına sahip olan ancak herhangi bir nedenle gelirlerini kaybetmiş kesimlere yönelik bir 
sosyal yardım niteliğindeydi. Örneğin, daha önce kazasker veya kadı olarak görev yapmış 
kişilere yeni tayin bekleme süresince günlük 150 akçeye ulaşan yüksek maaşlar ödeniyor ve 
bir göreve atanmaları halinde bu maaş kesiliyordu (Işık, 2009:7;Doğan, 2006:21-22).  
Bu anlatımı aşağıdaki tabloda daha net görmek mümkündür. 
 
Tablo2: Süleymaniye Camii, Kanuni ve Haseki Sultan Türbeleri ile Darüşşifa ve Medrese Görevlileri 

Meslek Görev Yeri Görev Tanımı Sayı Ücreti 
Cami hatibi  

Süleymaniye Cami 
Hutbe okuma  50 akçe 

Vaiz  Vaaz verme  50 akçe 
Birinci imam  20 akçe 
İkinci imam  20 akçe 
Üçüncü imam   15 akçe 
Eczahan  Grubu Kanuni Türbesi  30 2 akçe 
Eczahan  Grubu Haseki Sultan Türbesi  30 2 akçe 
Güvenlik Görevlisi Kanuni Türbesi Türbelerin gece gündüz güvenliğini sağlamak Geniş 3 akçe 
Güvenlik Görevlisi Haseki Sultan Türbesi Geniş 3 akçe 
Türbedar  Kanuni Türbesi    
Türbedar Haseki Sultan Türbesi    
Buhurcu  Kanuni Türbesi    
Haseki Sultan Türbesi Haseki Sultan Türbesi    
Saka  Kanuni Türbesi    
Saka Haseki Sultan Türbesi    
Aydınlatma sorumlusu Kanuni Türbesi    
Aydınlatma sorumlusu Haseki Sultan Türbesi    
Tabib ve Müderris Darüşifa ve Medrese  160 60 akçe 
 İmaret  60+ 22 akçe  
Mütevelli Vakıf Yönetimi   100 akçe 
Zevaid-horan Görev beklemekte   -150 akçe 
 
Yine Barkan’ın bir çalışmasında Süleymaniye Camii ve İmareti tesislerinde istihdam edilenler 
ve aldıkları ücretlerin dökümü yer almaktadır. Pek çok meslekten insanların istihdam edildiği 
görülmektedir (Barkan,1971). İşçilerin hukuki ve sosyal durumu, iş yerinde çalışma nizamı, 
devam meselesi ve tatiller, aylık devam cetvelleri, çalışanların sanat, din ve memleketlerine 
göre dağılımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır (Barkan, 1972).  
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5.4 Çeşitli Sebeplerle İstihdam Etkisi 
Bir vakfın kurulması demek, bir hizmetin yapılması için servetin vakfedenin mülkiyetinden 
çıkarak gelir seviyesi düşük grupların kullanımına, yani toplumun mülkiyetine geçmesi 
demek olduğundan servet transferinden sonra bu servetin gelirleriyle sağlanan hizmetler 
yoluyla, düşük gelirli gruplar lehine gelirin yeniden dağılımı sağlanır. Servet transferi bir defa 
olmakla birlikte gelir transferi vakıf yaşadıkça devam eder (Zaim,2012:2). Bu anlayışla 
Osmanlı’da vakıflar aracılığıyla düşük gelirli kişilere gelir sağlama konusunda bu kişilere 
yardım sağlanırken, psikolojik durumlarının dikkate alınması, yardım eden ve edilenin çoğu 
kere birbirlerini tanımamaları, yardımlaşmada dikkat edilen önemli konulardan olmuştur 
(Işık,2009:6-7). 
 
Osmanlıda neredeyse her alanda hizmet veren binlerce sayıdaki vakfın, bu hizmetleri 
yürütebilmek için çok sayıda personel çalıştırması ve karşılığında maaş ödemesi dolayısıyla 
ülkede istihdamı arttırıcı yönde katkıda bulunmuştur. Ayrıca zamanla yıpranan ve onarım 
gerektiren vakıf eserlerinin bakımı durumunda ek istihdam (Işık,2009:7) ortaya çıkmıştır. 
Bugünlerde de tarihi vakıf eserlerinin restosayonu işinin kendisi, zaman içerisinde bakımının 
yanı sıra bu eserlerin işletilmesiyle büyük çaplı bir istihdam oluşmaktadır. Milli servete 
geçmişten gelen bir katkı olarak etkisini göstermektedir. 
 
Yine bu vakıfların birer üretim ve satış-pazarlama, tedarik ve tüketim kuruluşları gibi 
ekonomik hayatta etkin ve aktif olmasıyla da oldukça büyük oranda istihdam 
oluşturabilmektedir. 
 
Yapılan bir çalışmada (Erdoğan,1968) Konya, Niksar, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Bor, 
Manisa, Milas, Amasya, Karaman, Sivas, Darende, Ereğli, Maraş, İzmir, Bolu, Ankara, 
Ürgüp, Geyve, Birgi ve Ayasluğ, İznikmid, Ardahan, Gedegara, Kastamonu, Karahisar-ı 
Sahip, Çankırı, Tokat, Boyabât, Sinop, Akçaşehri, Bolu, Kütahya, Kale-i Sultaniye, Tire, 
Adana, Kocaeli, Sabancı Kasabası, Karamürsel, Krüle, Alaşehir, Üsküdar, Amasya, Bozok, 
Antakya, Erzurum, Diyarbekir, Amid, Bursa, Mihaliç, Muğla gibi Anadolu’nun çeşitli 
yerleşim yerlerinde yapılan restorasyon ve yeniden inşâ faaliyetleri ile ilgili belgeler 
verilmiştir. 
 
Bu anılan yerlerde; deprem, su baskını, yıpranma, çökme, bakımsızlık sebebiyle tamire 
ihtiyacı olan çeşitli vakıfların tamir, bakım, restorayon yeniden inşa gibi hususlarda 
hükümlere yer verilmiştir. Bunlardan kiminde kaç eleman istihdam edilerek anılan 
çalışmaların tamamlanması gerektiği gibi açıklamaları da bulmak mümkündür.   
Kaynağımızda, bu konuda, 973 hicri-1565/1566 -1279 hicri -1862/1863 miladi tarihleri (Tarih 
Çevirme Kılavuzu) arasında 117 hüküm yer almıştır. 
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5.5 GÜNÜMÜZ VAKIFLARININ İSTİHDAM ETKİSİ  
 

5.5.1 Özel Vakıf Üniversiteleri 
 
Günümüzde vakıfların istihdam oluşturmalarına örnek olarak özel vakıf üniversitelerini ele 
almak mümkündür. ÖSYM 2010-2011 yılı verilerine göre bu üniversitelerinin oluşturduğu 
akademik istihdam sayısı 12.392 kişidir. Yani toplam akademisyen sayısının yaklaşık 
%12’sidir. Vakıf Üniversiteleri Birliği’nin belirttiğine göre yaklaşık 10.000 akademik 
olmayan personel de bu kurumlarda istihdam edilmektedir (Sarıcaoğlu, 2012). Ayrıca vakıf 
üniversiteleri her yıl devlete yaklaşık 500 milyon TL SGK primi, 125 milyon TL KDV 
ödemekte ve 10 yıl içinde ülke ekonomisine katkısını 45 milyar TL’ye çıkarmayı 
hedeflemektedir (Polat, 2012). Ekonomik açıdan özel üniversitelerin istihdam yapıcı, vergi 
ödeyen ve kapasite artıran kurumlar olduğu dile getirilir. Özel üniversiteler vergi ödeyerek 
devlet bütçesine doğrudan, temelde devletin verdiği bir hizmeti üstlenerek de dolaylı katkıda 
bulunur. Yine özel üniversitelerin yapmış oldukları yatırımlar, harcamalar ve sağladıkları iş 
imkânlarının uzun vadede ülke kalkınmasına büyük katkılarda bulunacağı açıktır (Erguvan, 
2013).  
 
YÖK’ün, 2015-2016 yılına ait “Tablo 2 Öğretim Elemanları Sayıları Özet Tablosu”na göre 
vakıf üniversiteleri belirtilen dönemde toplamda 23,174 öğretim elemanı istihdam etmiştir 
(https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2016/2016_T2.pdf).  
 
Değerlendirmelere göre yaklaşık olarak 21,000 civarında akademik olmayan personel 
istihdam edilmiştir. Yine bu yatırımların ve zincirleme istihdamın etkisiyle tedarikçi ve 
hizmet sağlayıcı yatırımlara ve istihdama yol açtığını söylemek mümkündür.  2016 
Temmuz’u itibariyle sayıları 8 MYO ve 76 üniversiteye ulaşan (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 
vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyen sayısı dikkat çekici oranda artan bir yükseliş 
izlemiştir. 
 
Tablo 3: Vakıf Üniversiteleri Öğretim Elemanları Sayıları 

 
YÖK’ün 19.06.2017’de yayınladığı aşağıda verdiğimiz tabloda ise vakıf üniversitelerinin 
bünyelerinde toplamda 21.635 akademik eleman, vakıf MYO’larda ise 450 akademik eleman 
istihdam ettiği anlaşılmaktadır  (YÖK istatistikleri). Toplamda 21,085 akademik eleman 
istihdam edilmiştir. 
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Tablo 4:Özet Akademisyen Sayıları 

 
Yine YÖK’ün  Tablo 2. Öğretim Elemanları Sayıları Özet Tablosu, 2016-2017’de yayınladığı 
ve aşağıda verdiğimiz tabloda ise vakıf üniversitelerinin bünyelerinde toplamda 21.460 
akademik eleman, vakıf MYO’larda ise 450 akademik eleman istihdam ettiği anlaşılmaktadır  
(YÖK istatistikleri). Buna göre bu dönemde, toplamda 21,910 akademisyen istihdam 
edilmiştir. Bu iki bilgi karşılaştırıldığında konjonktürel gelişmelerin etkisiyle akademisyen 
sayısında bir gerileme olduğu söylenebilir. 
 
Tablo 5: Vakıf Üniversiteleri Öğretim Elemanları Sayıları 2016-2017 

 
 Özel Vakıf üniversitelerinde ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilen profesyonel çalışanlar,  
idari birimlerde çalışanlar ve hizmetli çalışanlar ile ilgili bilgilere ne yazık ki erişmek 
mümkün olmadı. Bunlara ilişkin bir çalışma yapmak bir makale için zaman ve diğer imkânlar 
bakımından hayli zorlayıcı görünmektedir. Bundan dolayı erişebildiğimiz yukarıda verilen 
verileri değerlendirmek durumunda kaldık. 
 
5.5.2 Vakıf Kuruluşları 
Yeni vakıflarla ilgili seçilmiş veriler (2010-2015) tablosundan (T.C Başbakanlık Vakıflar 
Genel Müdürlüğü , 2017) yararlanarak oluşturduğumuz aşağıdaki tablo 5'te vakıfların ücretli 
ve gönüllü istihdam ettiği kişi sayısı gösterilmektedir. 
 
Tablo 5: Yeni Vakıflarda Çalışan Sayısı (2010-2015) 
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Bu verilere göre 2015 yılında yeni vakıf sayısı 5,013 olup ücretli çalışan personel sayısı 
17,022, ücretli çalıştıran vakıf sayısı ise 1,909’dur. Yine 2015 yılında gönüllü çalışan personel 
sayısı 1,021,681 kişi iken gönüllü personel çalıştıran vakıf sayısı ise 589 vakıftır. 
 
Yeni vakıflarla ilgili seçilmiş veriler (2012-2016) ile ilgili olan aşağıdaki tabloda 
(http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik205.pdf) ise rakamlar yukarıda verilenlerden 
farklılık göstermektedir. Burada 2015-2016 arasında yeni vakıf sayısı 5,008’den 5,100’e 
çıkmıştır. 
 
Ücretli çalışan personel sayısı 2015’te17,107 iken 2016’da düşüş göstererek 17,093’e 
inmiştir. Bu durumun konjonktürel şartlardan kaynaklandığı söylenebilir. Ücretli çalıştıran 
vakıf sayısında da düşüş görülmektedir. 2015’te1,924 iken 2016’da 1,863 olmuştur. Yine 
2015 yılında gönüllü çalışan personel sayısı 1,021,710 kişi iken 2016’da bu sayı 1,025,538’e 
yükselmiştir. Ücretli çalışan sayısından oldukça fazla bir miktarda gönüllü çalışan sayısında 
artış görülmektedir.  Gönüllü personel çalıştıran vakıf sayısı ise bu iki yıl arasında 601’den 
612’ye yükselmiştir. Bu durum vakıfların hem gönüllü hem de ücretli çalışma etkisi olduğunu 
göstermektedir. 
 
Gönüllü çalışmalar yüretenlerin duygusal ve manevi olarak aldıkları haz ve edindikleri tatmin 
olma ve mutlu olma durumu hem kendilerini hem de toplumu pek çok sosyal ve psikolojik 
hastalıktan korumaktadır. Buna ilave olarak bu çalışmalar ile topluma kattıkları değerler de 
pek çok soruna çözüm olmaktadır. 
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Tablo 6: Yeni Vakıflarda Çalışan Sayısı (2012-2016) 

 
 
Anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün  web sayfasında verilen istatistikler içerisinde Cemaat 
vakıfları ile ilgili seçilmiş verilerde ise 2012-2016 arasında  
(http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik264.pdf) bu vakıflara ilişkin diğer bilgiler 
yanında vakıf sayısı, ücretli ve gönüllü çalışan sayıları verilmiştir. 
 
 
 
Tablo 7: Cemaat Vakıflarında Çalışan Sayısı (2012-2016) 

 
 
Bu verilere göre 2015-2016 yılları arasında cemaat vakıf sayısı 167 olup ücretli çalışan 
personel sayısı 1,795, ücretli çalıştıran vakıf sayısı ise 92’dur. Yine 2015 yılında gönüllü 
çalışan personel sayısı 317 kişi iken bu sayı 2016’da 302’ye düşmüştür. Gönüllü personel 
çalıştıran vakıf sayısı ise aynı yıllarda sırasıyla 22 ve 21 vakıftır. 
 
Mülhak vakıflarda çalışanlar ile ilgili bilgiler içeren aşağıdaki tabloda 
(http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik260.pdf) verildiği gibi bu vakıfların sayısı 
2012-2015 arasında düşüş göstermiş olup 280’den 265’e inmiştir. 
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Bu yıllar arasında ücretli çalışan personel sayısında artış görülmektedir.59’dan 71’e 
yükselmiştir. Ücretli çalıştıran vakıf sayısı ise 22 ile 25 arasında seyretmiştir. 2015 yılında 
gönüllü çalışan personel sayısı düşüş göstermiş olup 24’ten 4’e inmiştir. Gönüllü personel 
çalıştıran vakıf sayısı ise aynı yılda 3’e gerilemiştir. 
 
Tablo 8: Mülhak Vakıflarda Çalışan Sayısı (2012-2016) 

 
 
Yine 2015 yılı itibariyle vakıf kuruluşları toplamda 1.615 adet tesis ve müesseseye sahiptir. 
Bunlar; “yurt/pansiyon, misafirhane, kamp tesisi/kreş ve gündüz bakımevi, yatılı çocuk 
yuvası/gençlik merkezi, sığınma evi/kadın misafirhanesi, huzurevi, aşevi/aşocağı, 
hastane/dispanser/sağlık/rehabilitasyon merkezi, kütüphane, okuma odası/kitaplık, eğitim/kurs 
tesisi, dershane, sergi salonu, konferans salonu, spor sahası, spor salonu, lokal, dini 
eğitim/kuran kursu, özürlüler okulu/çocuk terapi merkezi, anaokulu/ilköğretim okulu/lise, 
üniversite (fakülte/yüksekokul), diğer” şeklinde tabloda belirtilmiştir (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü).Bu tesislerde istihdam edilenlerin sayısı ile ilgili bilgiler ne yazık ki 
belirtilmemiştir.Şu var ki tesislerin sayıca fazla olması istihdam edilen oldukça kabarık bir 
işgücünü akla getirmektedir. 
 
6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu araştırmanın vardığı sonuçları şöyle sıralamak mümkündür: Vakıflar, insanlığın ortak 
mirası olduğu gibi bütün insan nesline hizmet üretmeyi amaçlar. Aynı zamanda birer gönüllü 
kuruluş olarak devletin imkânları dışında varlıklı olsun olmasın herkesin ve her kesimden 
insanın topluma pozitif katkı sunabileceği sosyo-ekonomik birer alandır. Devlet, fertler ve 
kesimler arası gelir, servet, sağlık, refah ve mutluluk dengesini sağlamak amacıyla vakıfların 
oluşturulmasını, gönüllü faaliyetlerin ve oluşumların meydana çıkmasını teşvik ederek bir 
sosyal politika aracı olmak üzere bu tür oluşumlardan destek alabilir ve yararlanabilir. 
Böylece sosyal ve ekonomik kalkınmaya büyük bir ivme kazandırabilir. 
 
Bu çalışmada, bulgular kısmında görüldüğü üzere tarihte ve günümüzde istihdam oluşturmak 
konusunda kamu ve özel sektör yanında bir üçüncü sektör olarak vakıflar ve gönüllü 
kuruluşlar ücretli ve gönüllü istihdam imkânları oluşturmuşlardır. Bu doğrudan istihdamın 
etkisiyle oluşan ek, dolaylı, sürekli ve müteselsil istihdam ve vakıfların sürekliliği kadar 
bakım ve hizmetlerinin sürdürülmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla sürekli 
istihdam oluşturmuş ve oluşturmaktadır. Yine dolaylı istihdamın etkisiyle meydana gelen 
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ikinci, üçüncü belki dördüncü zincirleme dolaylı istihdam ve tedarik zincirlerindeki istihdam 
etkileri dikkat çekicidir.  
 
Genelde vakıflar ve bağlı kuruluşları ve özel vakıf üniversiteleri ve bağlı kuruluşlarının kesin 
istihdam verilerine ulaşma imkânı oluşmadığından mevcut verileri örnek veriler olarak 
değerlendirmek durumunda kalındı. Bundan dolayı genel istihdam verileri ile karışlaştırmak 
ve oranlamak mümkün olmadı.   
 
 Bütün bunların neticesi olarak tarihte ekonomik ve sosyal gelişmenin ve kalkınmanın olduğu 
kadar sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da ana sürekleyicisi olarak vakıflar tarih 
sahnesinde yer almıştır. Ele alınan genelde vakıflar ve özel vakıf üniversiteleri örneğinde 
olduğu gibi belirtilen istihdam arttırıcı fonksiyonunu göz önüne alarak vakıf kuruluşlarını 
oluşturmanın teşvik edilmesi, gelişme ve kalkınma bakımından önemlidir. 
  
Buna bağlı olarak vakıf mevzuatının eksikliklerinin giderilmesi gerektiği gibi vakıf 
kuruluşunun, denetiminin ve belirtilen sosyal ve ekonomik faydalarının devamı için 
işletilmesinin ve yönetilmesinin rasyonellik, kârlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerine 
dayalı modern ve varlığını koruyucu yöntemler üzere kurulu olmasını sağlayıcı ve yapıcı 
yönde teşvik edilmesi gerekir.  
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FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES 
 

Ismayil HAJIYEV* 
 

 
Özet 
 
Makalede Azerbaycan topraklarında oluşturulan yapay Ermeni Vilayeti hakkında bahsedilmektedir. Bilindiği 
üzere, yıllardır Ermeniler “Büyük Ermenistan” düşüncesini gerçekleştirmek için bütün araçlara baş vurmuşlar. 
Amaçlarına ulaşmak için asırlar boyunca büyük güçlerin yardımına mazhar olmuşlar. Onlar için en önemli fırsat 
XIX. yüzyılın ilk çeğreğinde Güney Kafkasya’nın, özellikle Azerbaycan topraklarının Çarlık Rusyası tarafından 
işgali sonucu ortaya çıkmış, sonuçta Nahçıvan ve Erivan hanlıkları ilhak edildikten sonra bu topraklar üzerinde 
yapay Ermeni Vilayeti oluşturuldu. Makalede Ermeni Vilayeti’nin oluşturulması, yönetim sistemi ve akıbeti 
hakkında geniş bilgi verilmektedir. 
 
Anahtar kelmeler: Azerbaycan, Ermeni Vilayeti, Nahçıvan, Erivan, Rusya. 

 
 
    Introduction 

Leap years Armenian chauvinists resort to everything to gain their “Great Armenia” 
wishes. For to gain their wishes they are fawning on to some greatest and powerful states of 
the world. In the IV century the Armenian state is known to be rubbed out the stage of history. 
It was divided between Iran and Byzantium in 387. And in 428 the Iranian Armenian tsardom 
was put an end.1 In the XI-XIV centuries there only existed Kilikiya, the Armenian tsardom in 
the Turkish territories. No real Armenian state existed till the beginning of the XX century. 
Because they have lived in the territories of various states. From the beginning of the XVIII 
century Armenians endeavour to form their state in the territories of Azerbaijan.2 Russia has 
always supported those Armenian intentions and directed them to their own actions. Still 
beginning from the period of Peter I, Russia used his “Armenian card” to weaken its rival in 
the region-the Ottoman and Safavid Empires from inside. Tsarina Ekaterina II had also tried 
to profit from Armenians to realize this policy. 

 
Occupation of Azerbaijani lands by Russia and Creating of the Armenian 

Province  
From the beginning of the XIX century the capture of Southern Caucasus had an 

important role in the aggressive policy of the Russian Empire. Till 1813, some Northern 
Azerbaijan khanates were occupied by Russia. During the latest wars the Azerbaijanian states-
Nakhchivan (1827, June) and Iravan (1827, October) khanates were invaded. 
    Nakhchivan khanate was occupied by Russia, in principal peacefully. But unlike 
Karabagh, Shaki, Shirvan khanates, the Tsar government didn’t sign a treaty with Nakhchivan 
khanate. Besides it, Nakhchivan khanate was given certain privileges within Russia. Ehsan 

                                                           
* Chairman of Nakhchivan Branch of ANAS, academician E-mail: ismayil_haciyev@yahoo.com 
1Kocharli T. Nakshi-jahan Nakhchivan. Baku, 1998, p. 262. 
2Najafli E. The intentions of establishing the Armenian state in the Azerbaijani territory in the XVIII century. 
Baku, “Nurlan”, 2007, p. 248. 
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khan and Shikhalibey-sons of Kalbali khan were appointed naibs to Nakhchivan and Ordubad, 
whose “services” in the occupation of those lands were highly appreciated.3 
    After the decline of Iravan khanate, the Khanate Administrative Manner was 
abolished. We must note that “Till Gulustan Treaty the Khanate Administrative Manner 
wasn’t promptly abrogated in all invaded Azerbaijan khanates, but except Ganja”.4 The 
abrogation of the khanate was connected with two main facts. The first, the would be 
dangerous results of preserving the khanate administrative manner, the other side it was 
connected with the plans of changing the ethnical content in the territory of Iravan khanate. 

Only a few days later after the invasion of Iravan fortress, still the war hadn’t finished, 
Paskevich, the commander-in-chief of the Russian troops serving military operations in 
Caucasus established Iravan Provisory Administration Committee on October 6, 1827. The 
committee consisted of three members: lieutenant general Krasovsky (chairman), the 
commandant of the Iravan castle, lieutenant colonel Borodin and the Armenian bishop Nerses 
Ashtaraketsi.5 Though the Azerbaijanis were the majority in the khanate population, no 
Azerbaijani representative was included to Provisory Administration Committee. The 
Committee was to do the following duties: 

1. The accomplishment of the governmental affair within the khanate and 
determination of the rights in the favour of Russia. 

2. The resolution of problems of the assuarance and facility of Russian troops 
existing in the area and the protection of khanate borders, Iravan and Sardarabad castles 
within the khanate. 

3. Forming the Armenian infantry and cavalry drujinas for the repletion of safety 
and the establishment of guard service in the khanate territory. 

4. The provision of the industrious relations with Georgia, their realization by 
passing over Dilijan and Aparan. 

5. The renovation of the trade relations with Georgia, the cultivation of cotton 
production and the increment of salt production in salt mines. 

6. The census of all the Iravan khan’s possession and its condemn in the favour of 
government.6 

Ehsan khan and Shikhalibey were serving as naibs in Nakhchivan and Ordubad and 
the pristavs of Russian officials were appointed to them. All the administrative issues had to 
be solved according to their mutual agreement.7 
    The invasion of Nakhchivan and Iravan khanates and their annaxation to Russia 
intensified the Armenian desire which was establishing the Armenian state by means of 
Azerbaijani lands. They wanted to apply the Armenian administrative territorial division 
depending on Russia. Even K. Y. Lazarev who was of Armenian background, suggested a 
project about this topic to tsar Nicolay I. But the formation of such a state wasn’t fitting for 
Russia. Russia considered the formation of such an administration manner in the territory of 
Iravan khanate that would be expedient and worthy in the interest of Russia. Though 

                                                           
3Shahverdiyev Z. Nakhchivan territory in the XIX- the beginning of the XX centuries. Baku, “Elm”, 2008, p. 41. 
4Suleymanov M. From the history of Armenian chauvinism and aggression. Baku, Military Publishing house, 
2008, p. 358. 
5Nakhchivan encyclopaedia. In 2 volumes, I volume, Nakhchivan, 2005, p. 144. 
6Parsamyan V. A. The history of Armenian nation. I book, Erevan, 1972, p. 71. 
7Milman A. Political structure of Azerbaijan in the XIX-the beginning of the XX centuries. Baku, 1966, p. 72. 
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Armenians were evicted to the area, Russia didn’t consider it to be expedient to commission 
Armenians to the management of the territory. 
    After the Turkmenchay treaty was signed, the administrative manner of Nakhchivan 
and Iravan khanates was changed. With the decree given by tsar Nicolay I, on March 21, 
1928, “Armenian province” was established on the basis of Iravan and Nakhchivan khanates. 
In the decree was said: “In accordance with the treaty signed in Iran, Iravan and Nakhchivan 
khanates which are annexed from Iran to Russia, are to be named “Armenian province” in all 
documents. And it is to be included to our title. The government will get the necessary 
instructions about the structure and management of the province in time”.8 
    “Armenian province” was an interim administrative division formed on the basis of 
Iravan and Nakhchivan khanates. After the signing of this decree the former established 
Iravan Provisory Administration Committee was abolished. “Armenian province” wasn’t an 
Armenian state. But it was the foundation of the future Armenia, that would be created in the 
territories of Iravan and Nakhchivan khanates, after creating the “Armenian province” on the 
historical Azerbaijani territories the Tsar government was verifying the realization of the pro 
Armenian policy beginning from Peter I. 
    The conflict arose between the commander of the Detached Caucasian Corps, the 
adjutant general Paskevich and Krasovsky. The frauds of Nerses Ashtaraketsi and his cruelty 
against the Azerbaijanis was revealed. That’s why Krasovski left for Iravan in April of 1828. 
The archbishop Nerses was valued to be a confessor not reflecting the interests of Russia and 
soon his being sent into exile from the “Armenian province” was considered to be expedient 
as a harmful man. A pretext was found for it too. Paskevich strive for him to be appointed to 
the position of the chief of the Armenian episcopacy in Bessarabia.9 
    In the administrative plan the “Armenian province” consisted of two gazas and a 
daira: Iravan and Nakhchivan gazas and Ordubad daira. Ehsan khan and Shikhali bey had 
been preserved in their posts as the leaders of gazas. But Armenians hoped that with the 
appearance of the Russian troops everything would be the same they thought, they wouldn’t 
carry out their duties in front of the Azerbaijani beys and khans. Gazas were divided into 
districts. The mirabs, meliks, aghas were preserved in the governing body of the districts. A. 
Chavchavadze was appointed to the post of the manager of the province administration. 
Representatives of the privileged stratum consisting of two Russian soldiers, Armenian and 
Azerbaijanis were the members of administration. The administration of the province, police, 
law-court, financial system was in the hands of Russian soldiers and civil officials.10 
    Since 1830 the government of the “Armenian province” was entrusted with D. O. 
Bebutov (Bebutyan), who was of Armenian background. From the first times of his activity 
D. Bebutov began to strengthen the position of Armenians here.11 A strong persecution began 
against the Azerbaijani khans, beys, aghas and the governance methods were changed. The 

                                                           
8The Collection of acts on reviews about the history of Armenian nation. I part, Moscow, 1933, p. 178- 179 
9Suleymanov M. From the history of Armenian chauvinism and aggression. Baku, Military Publishing house, 
2008, p. 366. 
10Rahimova A. About the history study of the “Armenian province”/ “History and its problems” magazine. Baku, 
2002, p. 192. 
11Hajiyev I. The inadequacy of the Armenian territorial claims against Nakhchivan and historical truths// 
Nakhchivan: historical reality, . Baku, “Tahsil”, 2006, p. 41. 
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independently supremacy of D. Bebutov was intensified, the formerly existed consultative 
organs were abrogated.12 
    At Armenians’ urgent request the emblem was accepted for to strengthen the province 
status. No portent was there in the emblem, accepted at Armenians’ urgent request, reminding 
the connection of those areas with the Turks. At the bottom of the emblem Aghri mountain 
had been drawn. Against the background the crown and the Echmiadzin (Uchmuazzin) 
cloister and on the top of the emblem the double eagle-the emblem of Russian crown had 
been depicted. The emblem was approved by the Russian tsar on February 27, 1833.13  

The tsar government passed a Statute about the administrative structure of “Armenian 
province” on June 23, 1833. Changes were made in the division of administrative territory of 
Iravan province. The province was divided into 4 dairas- Iravan, Sharur, Surmali, Sardarabad. 
Dairas also consisted of mahals. Nakhchivan province and Ordubad daira kept their former 
administrative division.14 The Statute preserved the police administration in Nakhchivan 
province and Ordubad daira as it was. The policemasters Ehsan khan and Shikhalibey were 
under the command of the head of “Armenian province”.15 Changes were made in the court 
system and Nakhchivan Provincial Court was established. 
    In 1836 the “Provision of Russia’s governance of the Armenian church” was resolved. 
The Provision framed the political rights of the Armenian clergymen and forbided them to 
intervene to the govermental business.16 Armenians living in Russian territory had to unite in 
eparchy. According to the Statute the catholicosdom in Karabagh was abolished and it 
became an eparchy of Echmiadzin. Armenians put an end to the independence of Karabagh 
catholicosdom. Karabagh eparchy became one of the 7 Armenian eparchies in Russia and 
dependent on Armenian church.17 
    Armenians serving to Tsar Russia and its aggressive policy, sham Iravan and 
Nakhchivan provinces as “Armenian province”. But the unassailable facts reject it. Because 
before the mass scale transmigration of Armenians to those areas from Iran and Turkey, the 
population of the afterwards called “Armenian province” was 107224 people.76.5 percent of 
the population were Azerbaijanis and 24.5 percent Armenians.18 The overbalance of the 
Azerbaijanis in the territory avow those territory to be the historical Azerbaijani lands. 
    The Tsar government couldn’t change the demographic situation in the territories of 
“Armenian province”, though lots of Armenians were evicted from Iran and Turkey to this 
areas during and after the Russo-Persian (1804-1813) and Russo-Turkish War (1828-1829). 
    Even the Russian general Paskevich, who had carried out the occupation of Iravan and 
Nakhchivan khanates, confessed that the ¾ of the population of Iravan were Azerbaijanis, 
though after the eviction of Armenians in the area.19 With the Paskevich’s commission the 

                                                           
12Suleymanov M. From the history of Armenian chauvinism and aggression. Baku, Military Publishing house, 
2008, p. 367. 
13Parsamyan V. A. The history of Armenian nation. I book, Erevan, 1972, p. 298. 
14Shopen I. I. Historical memorial about Armenian province during its unification to the Russian Empire. SPb., 
1852, p. 448. 
15Milman A. Political structure of Azerbaijan in the XIX-the beginning of the XX centuries. Baku, 1966, p. 72. 
16Suleymanov M. From the history of Armenian chauvinism and aggression. Baku, Military Publishing house, 
2008, p. 368. 
17Parsamyan V. A. The history of Armenian nation. I book, Erevan, 1972, pp. 81-82. 
18Nakhchivan encyclopaedia. In 2 volumes, I volume, Nakhchivan, 2005, p. 144. 
19Acts collected in Caucasian Commission of Archaeology (ACCA), Tiblis, 1874, n.VII, doc. 888. 
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Russian investigator U. Shopen, who was of French background, held a cameral census in the 
“Armenian province” in 1829-1832. The number of villages and population was shown here. 
Only Azerbaijani turks were living in 1111 villages out of 1125 existing in the “Armenian 
province”.20 As the result of the war 359 villages of the province, in special 310 villages in 
Iravan , 42 villages in Nakhchivan, 6 villages in Ordubad had turned into ruins, their 
population had wandered.21 
    According to the results of U. Shopen’s cameral description 164450 people had been 
registered there. 81749 of them were Azerbaijanis and 25151 were Armenians till their 
transmigration. After the war, 35560 Armenians had been evicted from Iran and 21666 from 
Turkey to here.22 
    After exploring the proses of Armenians’ transmigration to Southern Caucasus and the 
number of Armenians moved there, a well-known Russian investigator N. Shavrov was 
writing in 1911: “At the moment 1 million in 1 million 300 thousand Armenians living in 
Southern Caucasus are not local people of the region. We have evicted them here”.23 
    The number of Armenians increased in the provinces and dairas of the “Armenian 
province”.  Under the tsar pressure the local Azerbaijanis couldn’t tolerate and moved to Iran 
and Turkey. As the result the disparity in the ethnicity changed in the favour of Armenians. 
For example, if until the Turkmenchay treaty there were living 22.5 thousand Armenians, 
during the next two years their number grew thrice and it furnished with 64.5 thousand. The 
number of Armenians in Nakhchivan province mounted from 2.1 to 1.7 thousand, in Ordubad 
daira from 1.8 thousand to 3.3 thousand.24 Armenians were evicted to 119 villages of Iravan 
province, 61 villages of Nakhchivan and 11 villages of Ordubad daira.25 No matter a number 
of Armenians were evicted to the area, Azerbaijanis were the majority of the population. 
    The Tsar government used the Armenian factor as an implement in the invasion of 
Northern Azerbaijan. For their “service” to the tsar army, the so called “Armenian province” 
which was in the territories of invaded Azerbaijani lands-Iravan and Nakhchivan khanates, 
was given to Armenians as a prize. Under the patronage and help of the Tsar Russia they 
established the territorical basis for themselves in Southern Caucasus. 
    The system of administrative manner that tsarism established in these provinces, 
entirely in Northern Azerbaijan made dissatisfaction among the people. That’s why the tsar 
government began to prepare a reform in the field of administration for to stabilize the 
situation. 
    In 1837 the commission was sent under the chairmanship of senator Gann. He was 
given the instruction of preparing a project for to gather information and establish the 
institutions in the area. But the commission prepared a reform project on the basis of different 
suggestions without learning the country. On April 10, 1840 tsar Nicolay I signed the so 
called document-institutions for the administration of Caucasian countries. The Tsar 
                                                           
20Iravan khanate. Russian invasion and Armenians being transmigrated to Northern Azerbaijani lands (By the 
scientific editorship of Y. Mahmudov, the corresponding member of the ANAS). Baku, Chashioghlu, 2009, p. 
26. 
21Shopen I. I. Historical memorial about Armenian province during its unification to the Russian Empire. SPb., 
1852, p. 510. 
22Nakhchivan encyclopaedia. In 2 volumes, I volume, Nakhchivan, 2005, pp. 144-145. 
23Shavrov N. N. New threats against the Russian management in Transcaucasus. SPb., 1911, p. 63. 
24Verdiyeva X. Y. The transmigration policy of the Russian empire in Northern Azerbaijan. Baku, 1999, p. 230. 
25Ismayilov I.The injured pages of our memory. Baku, Shirvannashr, 2000, p. 8. 
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government abrogated the “Armenian province” on April 10, 1840, after invading Southern 
Caucasus and gaining strength here.26 The territory of Southern Caucasus was defined, 
Georgia-Imeretia gubernia and Caspian province were established for it to be governed. 
Gubernia and provinces were devided into gazas, and gazas into sahas. According to 
administrative division of Russia, Nakhchivan and Iravan territories gained the “gaza” status 
and was diluted to the Georgia-Imeretia gubernia, on January 1, 1841.27 Ordubad province 
together with Nakhchivan formed Nakhchivan gaza.28 Nakhchivan gaza was devided into 
Nakhchivan, Ordubad and Daralayaz sahas (nahiyas). 
    The law signed in 1840 (April 1), established a new administrative system, the local 
officials were removed from their posts. These changes were also applied to Nakhchivan, 
Ehsan khan and Shikhalibey were removed from their positions. Ehsan khan was appointed 
the commander of the cavalry regiment. 
 

Result     
But the reform of Tsar government for to administrate Southern Caucasus couldn’t 

prove its value in practice. The people were really displeased with this administrative manner. 
For this reason the governers was established in Caucasus with the instruction of tsar Nikolay 
I. The decree of December 14, 1846 was given. With this decree changes were made in the 
system of administrative manner of Southern Caucasus. Four gubernias–Tiphlis, Kutais, 
Shamakhi, Darband were established. Nakhchivan territory that included to Iravan and 
Nakhchivan gazas, was given to Tiphlis gubernia. In 1849, June 9, Iravan gubernia was 
established. Five gazas were defined in the formation of gubernia: Iravan, Alexandropol, 
Novobayazit, Nakhchivan and Ordubad. Nakhchivan gaza was divided into Nakhchivan and 
Daralayaz sahas (mantagas). The first Ordubad gaza and then Sharur saha in 1870 were put 
together with Nakhchivan gaza. In 1874 Sharur-Daralayaz and Surmeli gazas were formed. 
So, the reform of 1840 remained in force till 1917, though several changes were made in this 
division of administrative manner beginning from 1841. 
    The Tsar Russia used certain ways and means to occupy Caucasus, mainly Southern 
Caucasus and Armenians were one of those means. Tsarism appreciated the Armenians’ 
“services”, several reductions were given to them, all the facilities were offered for them to 
form their own state. But in the XIX century they couldn’t realize it. Creating the “Armenian 
province” they had formed a faked administrative division. And it was the step estimated for 
the establishment of the future Armenian state. 
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OSMANLI MODERNLEġME DÖNEMĠNDE TAġRADA ÖĞRETMEN EĞĠTĠMĠ: 
BAĞDAT DÂRÜLMUALLĠMÎNĠ 

 

Nurgül BOZKURT** 

Öz  
Bu makalede Osmanlı modernleşme döneminde taşrada eğitim veren ibtidâî mekteplerine öğretmen temin etmek 
amacıyla vilâyetlerde açılan birçok öğretmen okullarından biri olan Bağdat Dârülmuallimîni ele alınmıştır. 
Bağdat Dârülmuallimîn’in açılışı, idari kadrosu, görev yapan öğretmenler, bunların tayini, öğrencilerin kabulü, 
öğrenci potansiyeli, okulun programı, verilen dersler, mezunlarının atanma durumları anlatıldı. Ayrıca bu okul 
ile Bağdat Vilâyetindeki ibtidâî mekteplerin öğretmen ihtiyacının mahallinden temin edilmesine imkân 
sunulmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Üstelik taşrada yenilikçi anlayışı benimsemiş olarak yetiştirilen ve mezun 
edilen öğretmenlerin ne şekilde ve nerede istihdam edildikleri, karşılaştıkları sorunlar, şahsi ve eğitim ile ilgili 
istekleri üzerinde duruldu. 
Bu araştırma sırasında ilk öğretmen okulu olan İstanbul’da açılan Dârülmuallimîn hakkında birçok çalışma 
bulunurken, taşrada açılan öğretmen okulları ile ilgili eserlerin sınırlı olduğu görüldü. Buradan hareketle bu 
araştırmanın amacı, taşrada öğretmen eğitimi uygulamalarına ilişkin olarak, Bağdat Dârülmuallimîni ışığında 
öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni bilgiler ortaya koymak ve literatürü zenginleştirmektir.  
Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler, konu ile ilgili arşiv belgeleri, maarif salnâmeleri, 
Bağdat vilâyet salnâmeleri ve literatür taraması neticesi ulaşılan tetkik eserlerden elde edilmiştir. Ayrıca elde 
edilen bulgulara göre; Bağdat Vilâyetindeki ibtidâî mekteplerin usûl-i cedide üzere eğitim ve öğretim 
yapabilecek öğretmen ihtiyacının aynı vilâyette açılan öğretmen okuluyla mahallinden temin edildiği görüldü. 
Böylece bu öğretmenler vasıtasıyla Bağdat Vilayetinde eski usulde eğitim veren sıbyan mekteplerinin ıslah 
edilmesi mümkün olacaktır. Üstelik İstanbul’da açılan Dârülmuallimîn’in Osmanlı ülkesindeki tüm vilâyetlerde 
yer alan yeni usuldeki ilkokulların öğretmen ihtiyacını karşılaması mümkün değil iken, taşrada açılanlar ile bu 
açığın bir nebze de olsa kapatılması yoluna gidildiği, bölgede modern eğitimin yaygınlaştığı görülmüştür.  
Kısaca Bağdat Dârülmuallimîni, taşrada ilk 1875 yılında kurulan Bosna, Girit ve Konya vilâyetlerindeki 
Dârülmuallimîn-i Sıbyan mekteplerinden yaklaşık 25 yıl sonra diğer taşra öğretmen okulları gibi yenilikçi 
anlayışı benimsemiş mahallinde öğretmen eğitimini sağlamak amacıyla açılmıştır. Hayatta kaldığı süre zarfında 
da bu işlevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bağdat, Eğitim, Taşra, Öğretmen Eğitimi, Dârülmuallimîn-i Sıbyan (İlk 
Öğretmen Okulu) 

TEACHER EDUCATION IN THE PROVINCES IN MODERNIZATION PERIOD OF OTTOMAN: 
BAGHDAT DARULMUALLIMIN INSTITUTION 

Abstract 
In this study Baghdat Darulmuallimîni, which was a teacher educational institution for the provincial primary 
schools (Ibtidâî) in the modernization period of Ottoman Empire was analysed. Establishment of the institution, 
stuff, teachers who worked at, nominations of the teachers, acceptance of the students, student capacity of the 
institution, teaching programme, subjects which were taught, designation of the alumni of the institution were 
handled. In addition to these in the study via this school the authorities’ aim of providing teacher for Ibtidâî 
Schools from its own province and alumni of the school who were educated with reformist ideas.  How and 
where these teachers employed, their personal and educational difficulties and wishes were also shown up.  

                                                           
 Bu makaleye ilişkin bilgilerin özeti, 29-31 Ekim 2015 tarihinde Çek Cumhuriyeti/Olomouc’da düzenlenen “I. 
International Conference on Lifelong  Learning and Leadership for All” adlı sempozyumda sözlü bildiri olarak 
sunulmuştur. 
** Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilimler Eğitimi 
Ana Bilim Dalı, nurgulbozkurttr@gmail.com 
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During the research process of this study it was found out that there were a lot of researches on Darulmuallimîn 
Institution of Istanbul but studies on provincial teacher educational institutions were very limited. In this context, 
in the light of Baghdat Darulmuallimîn Institution it was aimed to find out new information about teacher 
training in the provinces and to enrich the literature on Baghdat Dârulmuallimîn Institution. 
The research applies “Document analysis” was used as the instrument of data collection. Analysed document 
related to the study obtained from archive documents, the Maarif Salnâmes, the Salnâmes of Baghdat Province 
and other reached literature (secondary sources) during research of the study. According to the findings of 
gathering documents which were analysed Baghdat Dârulmuallimîni provided teachers who were trained to 
teach according to reformist approach (usul-i cedide) at Ibtidai Schools. By afford of teachers from the 
Institution former primary schools (Sıbyan Schools) of the Baghdat province was designed according to the 
modernist values. In addition to these it was impossible to supply teachers for all school of the Empire from 
Dârulmuallimîn Institution of Istanbul so province Dârulmuallimîn educated and provided teachers from the 
province, by the help of these Institutions insufficiency of the teaching stuff was minimized and the modern 
education became widespread  the region.  
To sum up Baghdat Dârulmuallimîni was opened approximately 25 years after opening of provinces Bosnia, 
Crete and Konya Darulmuallimîn-i Sıbyan Institutions. Like the other Province Darulmuallimîn Institutions, 
Baghdat Darulmuallimîn Institution opened and functioned to train and provides teachers in the province 
teachers who were trained according to modernist teaching aspect. Baghdat Darulmuallimîn Institution fulfilled 
its service in its best way during its functioning period. 

Keywords: Ottoman Empire, Baghdat, training, provincial, teacher training, Darulmuallimîn-i Sıbyan 

 

1.GiriĢ 
Modernleşme çabalarına XVIII. yüzyıldan itibaren önce askerî alanda başlayan Osmanlı 
Devleti, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren de sivil alanlarda okullaşmaya başladı. Bu yeni 
okulların birincisi, 1839’da açılmaya başlanan, Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulûm-ı 
Edebiye-i Adliye adı verilen ilköğretim sonrası devam edilecek olan Rüşdiyelerdir (Demirel, 
2002: 47). İşte çağdaş anlamda öğretmenlik mesleği, bu ve bundan sonra açılacak rüşdiye 
mekteplerine modern eğitim ve öğretim anlayışına sahip yeni bir öğretmen tipi yetiştirme 
gereğinden doğmuştur (Akyüz, 2002: 15). Bu amaçla Mekâtib-i Umûmiye Nezareti'nin başına 
getirilen ve paşa olarak bir kaç kez Maârif Nazırlığı (Eğitim Bakanlığı) yapan Ahmet Kemal 
Efendi'nin öncülüğünde 16 Mart 1848 yılında İstanbul’un Fatih semtinde Dârülmuallimîn 
adıyla bir erkek öğretmen okulu açılmıştır (Kodaman, 1991: 145; Akyüz, 2004: 162). Bu 
okula daha sonraları Dârülmuallimîn-i Rüşdi (Orta Öğretmen Okulu) de denilmiştir (Akyüz, 
2004: 162).   
Bu okuldan başka bir öğretmen okulu ancak 1862 yılından sonra Sıbyan okulları, İbtidâî 
Okulları adı altında "ûsûl-i cedîd" üzere faaliyete başlayıp, Maârif Nezaretine bağlanınca bu 
okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için 1868'de Dârülmuallimîn-i Sıbyan (İlk Öğretmen 
Okulu) açılmıştır (Kodaman, 1991: 145, 146). İlk yıl otuzar kuruş bursla ve imtihanla 20 
talebe alınan bu okul ile ülkenin her tarafında bulunan sıbyan mekteplerinin öğretmen 
ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır. İki yıl süreli olan bu okulun programında Sarf, Nahiv, 
Farisi, Mantık, Matematik derslerinin yanında “öğretim metoduna” da yer verilmiştir. Gerçi 
öğretim metoduna o dönemde her yeniliğe düşman olan gruplar karşı çıkmış ve yaptıkları 
propagandalar sonucu okulun öğrencisiz kalarak bir yıl sonra kapanmasına sebep olmuşlardır 
(Koçer, 1991: 79).  
1869 tarihli Maârif-i Umumiye Nizamnâmesi ile dârülmuallimîne yeni bir statü getirilmiştir. 
Nizamnâmenin 52. maddesine göre İstabul’da rüşdiye, idâdî ve sultanîlere öğretmen 
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yetiştirmek için üç şubesi olan "Dârülmuallimîn-i Kebîr" adıyla bir öğretmen okulunun 
açılması öngörülmüştür. Her şube biri edebiyat diğeri fen olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır 
(Bilim, 2002: 283; Koçer, 1991: 111). 1869 Nizamnâmesinin dârülmuallimînlerle ilgili 
maddeleri öğretmen okullarına gereken önemin verilmesini göstermesi açısından önemli 
olmasına rağmen kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gidememiştir (Kodaman, 1991: 146, 147). 
Ancak 31 Ekim 1858’de Kızlar için ilk rüşdiye açıldıktan (Demirel, 2002: 54) 12 yıl sonra, 26 
Nisan 1870’de, kız rüşdiye ve sıbyan mekteplerine kadın öğretmen sağlamak için 
Dârülmuallimât adında bir okul açılmıştır (Akyüz, 2002: 21). 
Bu arada öğrenci yokluğundan1871-1872’de bir süre kapalı kalan Dârülmuallimîn-i Sıbyan, 2 
Eylül 1872'de yeniden açılmıştır. Bu okula ülkedeki sıbyan okullarının öğretmen ihtiyacını 
karşılamanın yanında vilâyetlerde kurulacak olan dârülmuallimînlere öğretmen yetiştirmek 
görevi de verilmiştir (Bilim, 2002: 278). 1874 yılına gelindiğinde ise, içinde sıbyan, rüşdiye 
ve idâdî şubelerinin mevcut olduğu "İstanbul Dârülmuallimîn"i adı verilen Büyük 
Dârülmuallimîn yeniden açılmıştır. Öğretim süresi sıbyan şûbesinde 2, rüşdiye ve idâdî 
şûbesinde 3 yıl olarak belirlenmiştir. 1882-1883 yılları arasında, sıbyan şubesi, kısa sürede 
usûl-i cedîdeye vakıf kimseler yetiştirerek sıbyan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak 
için “Dârülameliyat” haline getirilmesine rağmen 1884-1885 ders yılında tekrar eski haline 
Dârülmuallimîn-i Sıbyan’a çevrilmiştir (Kodaman, 1991: 146-148; Akyüz, 2004: 165). 
1913 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı İbtidâîye Kanun-u Muvakkatı” (Geçici İlköğretim Kanunu) 
ile İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirilince modern tarzda yetişmiş öğretmene olan 
ihtiyaç artmıştır. Bunun üzerine dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi 70 bin öğretmene 
ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak her ilde birer dârülmuallimîn ve bazılarında da 
dârülmuallimât açılması gerektiğini bildirmiştir. 
1915’te çıkarılan Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimat Nizamnamesi ile İstanbul’daki 
Dârülmuallimîn Âli, İhzarî, ve İbtidâî kısımlarına ayrılarak yeniden düzenlenmiştir. Bu 
okulun ibtidâî kısmını bitirenler ilkokulllara, âlinin ihzarî kısmını bitirenler Dârülmuallimîn-i 
ibtidâîlere öğretmen ve ilkokullara müfettiş, âli kısmını bitirenler de âli ve tâli okullara 
öğretmen; taşra dârülmuallimînlerinin ise sadece ibtidâî okullara öğretmen yetiştirmesi kabul 
edilmiştir (Arslanoğlu, 1998: 21). 
 
1.1.TaĢrada Dârülmuallimînler 
İstanbul'da bulunan Dârülmuallimîn okullarının vermiş olduğu mezunlar ile bütün 
imparatorluğun öğretmen ihtiyacını karşılamak mümkün değildi. Bunun farkında olan 
Osmanlı devlet adamları, 1872 yılından itibaren, vilâyet merkezlerinde birer meclis-i maarif 
ve öğretmen okulu açılmasına karar vermiştir. Bu kararını 1874'ten sonra uygulamaya 
koymuş ve ilk 1875 yılında Bosna, Girit ve Konya vilâyetlerinde birer dârülmuallimîn-i 
sıbyan açmıştır (Kodaman, 1991: 147, 150; Bilim, 2002: 278; Öztürk, 1996: 30). Taşradaki bu 
okullar bir yıllık olup, Ulûm-ı Diniyye, Tecvid, Hesap Tarih, Coğrafya, İmlâ, İnşa, Yazı ve 
Türkçe gibi dersler okutuluyordu (Kodaman, 1991: 147). Taşrada öğretmen yetiştirme 
faaliyetleri, 1880 yılına kadar bu okullarla sınırlı kalmış; bu tarihte, Maarif Nezareti 
tarafından vilâyetlere atanmaya başlanan Maarif Müdürlerine, gidecekleri vilâyet 
merkezlerinde ilk önce birer dârülmuallimîn-i sıbyan açarak, “usûl-i cedide üzere” eğitim ve 
öğretim yapabilecek öğretmenler yetiştirip, sıbyan mekteplerini ıslah etme görevi verilmiştir. 
Nitekim aynı yıl, Kosova Vilâyeti’nin Priştine şehrinde “Kosova Vilâyeti’ndeki hocalara yeni 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

428 

usulün öğretilmesi ve yeni hocalar yetiştirilmesi” amacıyla bir dârülmuallimîn-i sıbyan daha 
açılmıştır (Öztürk, 1996: 31; Kodaman, 1991: 150).  
Bundan sonra, taşrada öğretmen okulu açma faaliyetleri hızlanmış; vilâyetlerde bir 
dârülmuallimîn açılmasını isteyen Maarif Meclisleri, okul için bina veya arsayı temin ettikten 
sonra, tahsisat ve öğretmen göndermesi için Maarif Nezaretine başvurmaya başlamışlardır. 
Birden çoğalan bu talepleri nezaret karşılayabilecek durumda olmadığı için, konu Maarif 
Meclisine götürülerek, hükümetten yeni tahsisat istenmiştir. Bunun üzerine, Kasım 1882’de 
toplanan Maarif Meclisi, Maarif Müdürü bulunan on vilâyette birer dârülmuallimîn-i sıbyan 
açılmasını ve bu iş için 12.000 kuruş tahsisat ayrılmasını kararlaştırmış, bu karar, Meclis-i 
Vükelâ tarafından tasdik edildikten sonra II. Abdülhamid’in bir irâde-i seniyyesi ile yürürlüğe 
girmiştir (Kodaman, 1991: 151, 152). Bunun üzerine 1885-1886’ya kadar Edirne, Selanik, 
Kosova, Manastır, Aydın, Bursa, Halep, Mamuretülaziz, Erzurum, Sivas, Amasya, Van, Bolu 
ve Musul1 vilâyet merkezlerinde birer dârülmuallimîn-i sıbyan açılmıştır (Öztürk, 2007: 31). 
Bu okulların binaları genellikle yerel yönetimler tarafından sağlanmasına, öğretmenleri 
Maarif Nezareti tarafından atanmasına rağmen iyi düzeyde talebe bulunamaması sonucu 
istenilen netice alınamamıştır. Buna rağmen vilayetlerde dârülmuallimîn açılmasına devam 
edilmiştir (Kodaman, 1991: 150-154).    
İşte Osmanlı yönetimi, taşra ibtidâî mekteplerinde görev yapacak öğretmen açığını 
karşılayabilmek amacıyla vilayet merkezlerinde birer dârülmuallimîn açmak suretiyle çözüm 
arayışına devam etmiştir. Bu doğrultuda Bağdat Vilâyetinde bir öğretmen okulunun açılışı ise 
ancak Namık Paşa döneminde (1899-1902) olmuştur (Şaban, 2011: 43-44).  
 
2.Bağdat Dârülmuallimîni  
Eğitimde modernleşme çabalarına ülkesinin her köşesinde girişmiş olan Osmanlı devlet 
adamları, açmış olduğu ibtidâî mekteplerinde modern eğitim verecek öğretmen bulma 
sıkıntısı çekmiştir. Bu sorunu önceleri bazı şeyh ve mollalardan yardım alarak çözmeye 
çalıştı ise de modern eğitimin kendine özgü yeni bir kültür ve öğretim gerektirmesinden 
dolayı başarılı olamamıştır. Bu arada İstanbul’daki Dârülmuallimîn’den mezun olanlar ile 
bütün ülkenin ve Irak’ın öğretmen ihtiyacının karşılanması mümkün değildir. Bunun üzerine 
Osmanlı yöneticileri, ülkenin her bir mahallinde bulunan ibtidâî mekteplerinin ihtiyacı olan 
öğretmeni mahallinde yetiştirebilmek amacıyla önceleri vilâyet merkezlerinde sonra da bazen 
sancak merkezlerinde (Taşer, 2010, 671-674) dârülmuallimîn açmaya başlamıştır.  
Bu doğrultuda Bağdat ve çevre vilâyetlerdeki ibtidâî mekteplerin öğretmen ihtiyacını bir 
nebze de olsa mahallinden temin edebilmek amacıyla Namık Paşa döneminde (1899-1902) 
Bağdat şehir merkezinde bir Dârülmuallimîn açılmıştır (Şaban, 2011: 43-44). Böylece bu 
okuldan mezun olan öğretmenler ve daha önce açılmış olan Musul’daki Dârülmuallimîni 
mezunları ile Osmanlı Irak’ında yer alan hem Bağdat hem de bu civardaki diğer 
vilâyetlerdeki en küçük köy ve kasabalarda bulunan ibtidâî mekteplerinin modern eğitimci 
ihtiyacı mahallinden temin edilmiş olacaktı. Üstelik İstanbul ile Osmanlı Irak’ı arasındaki 
mesafe düşünüldüğünde yöre gençlerine kendi bölgelerinde okuyarak meslek edinme imkânı 
da sunulmuş oluyordu.  
Bağdat Dârülmuallimîni hakkında 1900 yılından itibaren bilgi edinmek mümkündür (SVB. 
1318, s. 244; SVB. 1319, s. 118; SNMU. 1319). Salnâmelerin sunduğu veriler ışığında 

                                                           
1 Musul Dârülmuallimîni hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız (Bozkurt, 2011: 306-307). 
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okulun 1900-1901 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetini yürüttüğü anlaşılmaktadır. Yine 1900-
1901 tarihli bir belgeden, Bağdat Dârülmuallimîni için, şehir merkezinde şehrin ortasından 
geçen nehrin öte yakasında, Mekteb-i İdadi-i Mülkiye olarak kullanılan binanın tahsis 
edildiği tespit edilmiştir (BOA, MF.MKT. 669/30). Öyle ki, daha önce İdadi Mektebi olarak 
kullanılan bu bina, okulun gündüz eğitim vermeye başlamasıyla bütün öğrencileri Bağdat 
şehir merkezinde oturduğu ve burasıyla okul arasındaki nehrin; okula ulaşımı çoğu zaman 
zor, bazı mevsimlerde de imkânsız kılması sebebiyle elverişsiz hale gelmiştir (Kurt, 2013: 
159). Bunun üzerine okul başka bir yere taşınmış, burada da Dârülmuallimîn eğitim öğretim 
vermeye başlamıştır.  
Bu binanın Dârülmuallimîn olarak kullanılabilmesi için tamir edilmesi gereken yerleri söz 
konusudur. Bunun için yapılacak harcama 4-8 Mayıs 1902’de 630 kuruş olarak hesap 
edilerek Bağdat Valisi tarafından 8 Mayıs 1902 tarihli bir yazı ile Maarif-i Umumiye 
Nezaretine bildirilerek karşılanması talep edilmiştir. Bu istek 26 Ağustos 1902’de Mecliste 
yapılan görüşmeler neticesi kabul edilmiş ve 1898-1899 senesi nihayetine kadar olan hassa-i 
masarif meblağından karşılanması hususu muhasebeye bildirilmiştir. 20 Ağustos 1902 tarihli 
Nuri Bey imzalı yazı da ise bu paranın verilen karar gereğince muhasebece yerine getirildiği 
bildirilmiştir (BOA, MF.MKT. 669/30). 
Bu arada İdâdî Mektebi’nin yatılı iken kullanılan, gündüzlü olması durumunda 
kullanılmasına lüzum kalmayan ve depoya kaldırılmış olan bazı eşyaları, bina 
Dârülmuallimîn’e verilince de burada durmaya devam etmiştir. Bunlar; kanepe, fener, ufak 
ahşap masa, ahşaptan büyük yemek masası, minder, uzun dolap, yemek takımlarına mahsus 
tahta, hasır, yemek esnasında talebenin oturacakları tahta, sis kandil, masa parçası, tahta kırık 
dolap, dolap kapakları, perdeler, kapı kenarı, dolap kapılarının kenarı, kırık sandalye, kazma, 
bahçe beli, el çapası gibi eşyalardır. Bu eşyalar 1904-1905 senesine gelindiğinde aradan uzun 
süre geçmiş olmasına rağmen hala depoda bekletilmektedir. Bu konuda bilgi sahibi olan 
İdâdî Müdürü ve Maarif İdaresi, bu eşyaların çürümekte olduğunu ve kıymetlerinin 
düştüğünü ileri sürerek satılmasını talep etmiştir. Bu istek Maarif Meclisi’nde görüşülerek, 
bu hususta ne gerekiyor ise yapılması kararı alınmıştır (BOA, MF.MKT. 979/11).  
1915-1916 yılına gelindiğinde Bağdat’taki Dârülmuallimîn’de, bir eğitim öğretim 
kurumunda yaşanmaması gereken kötü bir hâdise cereyan etmiştir. Polis müdür vekiline, 
yatılı olan bu okulda bekâr öğretmenlerin kalması için tahsis edilen kısımda, fahişe 
bulundurdukları ile ilgili asılsız bir ihbar gelmiştir. Bunun üzerine Polis müdür vekili, okula 
giderek baskın yapıp, Bağdat Dârülmuallimîn binasının kapısını sebepsiz yere kırıp, orada 
bulunanlara hakaret ederek, okulda çalışan çamaşırcı ve hasta bakıcı kadınları karakola sevk 
etmiştir. Bundan dolayı şikâyetçi olunan polis müdür vekili hakkında daha sonra tahkikat 
başlatılmıştır. İnceleme neticesinde yapmış olduğu muamelesinden dolayı suçlu bulunan 
polis müdür vekili görevinden azledilmiştir (BOA, DH.ŞFR. 62/132; MF.MKT. 1215/31). 
2.1.Muallim ve Talebe Durumu 
Vilâyet Dârülmuallimînleri, kasaba ve köylerde bulunan sıbyan mektepleri için öğretmen 
yetiştirmek amacıyla açılan okullardı. Bu mekteplerde okuyacak öğrencilerin iyi ahlak sahibi 
olmaları, Türkçeyi çok iyi okuyup yazabilmeleri ve 20 yaşından küçük olmamaları şart 
koşulmuştur (Hayta, 2009: 1019). Bağdat Dârülmuallimîni sadece ibtidâî şubesine sahip olup  
(SVB. 1318, s. 244; SVB. 1319, s. 118; SNMU. 1319, s. 472, SVB. 1321, s. 99, SNMU. 
1321, s. 408; SVB. 1323, s. 105; SVB. 1324, s. 343; SVB. 1325, s. 333), eğitim süresi 2 yıldı. 
Buraya medrese ve idâdîlerden mezun olan öğrenciler alınmakta idi (Şaban, 2011: 43-44).  
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1900-1901 senesinden itibaren tespit edilebilen mektebin bazı yıllara ait personel ve talebe 
sayısı aşağıda verilmiştir (SVB. 1318, s. 244; SVB. 1319, s. 118; SNMU. 1319, s. 472, SVB. 
1321, s. 99, SNMU. 1321, s. 408; SVB. 1323, s. 105; SVB. 1324, s. 343; SVB. 1325, s. 333; 
SVB.1329, s. 78).  

     Tablo 1. Bağdat Dârülmuallimîni Personel ve Talebe Sayısı 
Yıl Muallim Hademe Talebe 

H.1318/M.1900-1901 4           2           40 
H.1319/M.1901-1902 4 12            593 
H.1321/M.1903-1904 4           2            254 
H.1323/M.1905-1906 3           2          40 
H.1324/M.1906-1907 3           -         - 
H.1325/M.1907-1908 3           -          14 
H.1329/M.1911 7        12        190 

 
Bağdat Dârülmuallimîni açıldığı ilk yıllar 40 civarında öğrenciye sahip iken (Şaban, 2011: 
44). 1901-1902’de öğrenci sayısının, maarif salnamesi dikkate alınarak incelendiğinde arttığı 
(59 öğrenci), Bağdat Vilayet Salnamesindeki verilere bakıldığında ise mevcudunu koruduğu 
(40) görülmektedir. Bu durum 1903-1904 yılına gelindiğinde ise 1901-1902 Maarif Salnamesi 
verilerinde öğrenci sayısının 25’e düştüğü Bağdat Vilâyet Salnamesinde ise 40 öğrenci 
sayısını muhafaza ettiği görülmektedir. Sonraki yıllarda yani 1907-1908’de bu sayının daha 
da azalarak 14 öğrenciye kadar düştüğü görülmektedir. Bir önceki yıl ise yani 1906-1907’de 
öğrenci sayısı hakkında bilgi verilmediği için tespit edilememektedir. Elde edilen veriler 
ışığında 1899-1908 yılları arasında tespit edilebilen mektebin öğrenci sayısında bir istikrar 
olmayıp dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Aynı tarihlerde ibtidâî mekteplerinde görev 
yapacak öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere Osmanlı Irak’ında bulunan Musul’da da bir 
öğretmen okulu vardır5. Musul Darülmuallimîni, 1901-1902 senesinde 10, 1903-1904’te ise 
11 öğrenciye, 2 öğretmene sahiptir (Bozkurt, 2011: 307). Bağdat ile karşılaştırıldığında Musul 
Dârülmuallimîn’in öğretim kadrosu ve öğrenci potansiyelinin daha az olduğu görülmektedir. 
Aynı yıllarda Osmanlı taşrasında yer alan diğer bir okul olan Diyarbekir Dârülmuallimîn 
Okulu’nun ise 1899’da 9, 1901’de 7, 1902’de 13, 1903’te 3, 1904’te yok, 1905’te 9, 1906’da 
10, 1907 ve 1908’de yok, 1909-1910’da 87, 1912, 1913’te 68, 1913-1914’te 70 öğrencisi 
vardır (Yıldız, 2012: 139-140). 1911 yılına gelindiğinde ise Bağdat Dârülmuallimîn öğrenci 
sayısının 190’a çıktığı görülmektedir (SVB.1329, s. 78). Burada gözden kaçırılmaması 
gereken bir husus da zamanla özellikle de II. Meşrutiyetten sonra okuldaki eğitimin şeklinin 
değiştiği ve bu okuldaki eğitim süresinin İstanbul Dârülmuallimînlerindeki gibi 4 yıl 
olmasının kararlaştırıldığıdır (Şaban, 2011: 44).  

                                                           
2 Bağdat Vilâyet Salnâmesinde bu sayı 2 olarak verilmiştir (BVS. 1319, s. 118). 
3 Bağdat Vilâyet Salnâmesinde bu sayı 40 olarak verilmiştir (BVS. 1319, s. 118). 
4 Bağdat Vilâyet Salnâmesinde bu sayı 40 olarak verilmiştir (BVS. 1321, s. 99). 
5 Bu okul, “Musul Vilâyeti'nde modern tarzda eğitim verecek ibtidâî mektepler açılması üzerine bu okullara 
öğretmen bulma sıkıntılarının yaşandığını bunun için de Musul'da her şeyden önce bir İbtidâî Darülmuallimîn 
(Öğretmen Okulu) açtığını ve bir taraftan da burada yetişecek hocaları beklemeksizin ibtidâî mekteplerine idadî 
mezunlarından öğretmenler tayin ettiğini” belirten 1898'de Musul Valiliğine tayin edilen ve burada iki buçuk yıl 
görev yapan Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın valiliği zamanında açılmıştır (Hayber, 1988: 8 ve Tepeyran, 1998: 
427). 
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Bağdat Dârülmuallimîni ne zaman yatılı hale geldi tam olarak tespit edilemese de 1911 
senesinde yatılı eğitim öğretim verdiği de bilinmektedir (SVB. 1329, s. 78). Bütün masrafların 
hükümet tarafından karşılandığı bu okulda 1913 yılında öğrenci sayısı ise 200 civarındadır. 
Okulun tespit edilebilen öğrenci sayısına bakıldığında bölge halkının, Dârülmuallimine sıcak 
baktığı, çocuklarını yatılı olan bu okula göndermeyi öncelikli olarak tercih ettikleri 
görülmektedir. Bu tercihin sonucu da Bağdat Dârülmuallimîne öğrenci temini kolaylaşmış ve 
bölgedeki ibtidâî mekteplerinde görev yapacak yeni öğretmenlerin yetiştirilmesi imkânı elde 
edilmiştir. 
Bu arada Dârülmuallimîn tahsili yaptığı sırada askere alınan talebeler de vardır. Öyle ki; 315 
numaralı Bağdat Dârülmuallimîn-i İbtidâî 2. Sınıf talebesi olan Ali Ağa oğlu Tevfik Efendi 
bunlardan biridir. Tevfik Efendi, 14 Kasım 1916’da askere alınarak destek hizmetlerine 
ayrılmıştır. 20 Mart 1917’de yapılan sıhhi muayene neticesinde askerlik ile ilişkisi kesilerek,  
Bağdat’taki mektebine gönderilmesine karar verilmiştir. Bu durumda Bağdat’a gitmesinin 
zaman kaybı ve perişanlık olacağını belirten Tevfik Efendi, Merkez kumandanlığından 
İstanbul Dârülmuallimîn Mektebine nakledilmesini ve buraya kayıt yaptırmak istediğini 
bildirmiştir. Merkez kumandanlığından kendisine nezarete bizzat başvurması gerektiğini 
bildirilen bir cevap verilmiştir (BOA, MF.MKT.1224/27; MF.MKT. 1224/38). Adı geçen 
öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığı ile ilgili bilgilere ulaşılamamıştır. 

Bağdat Dârülmuallimîn ibtidâî şubesinin personel durumuna gelince; 1900-1908 yılları 
arasında yaklaşık 3-4 eğitmen, 1-2 hademenin yer aldığı görülmektedir. 1911 yılında yatılı ve 
190 öğrenciye sahip olan bu okulda 1 müdür, 7 muallim, 3 memur, 1 kâtip, 1 tabip, 12 
hademe vardır (SVB. 1329, s. 78).  

1900-1911 senesinden itibaren tespit edilebilen mektebin bazı yıllara ait müdür ve muallim 
bilgileri aşağıdaki şekildedir (SVB. 1318, s. 244; SVB. 1319, s. 118; SNMU. 1319, s. 472, 
SVB. 1321, s. 99, SNMU. 1321, s. 408; SVB. 1323, s. 105; SVB. 1324, s. 343; SVB. 1325, s. 
333; SVB.1329, s. 78).    
Tablo 2. Bağdat Dârülmuallimîni Müdür ve Öğretmen Kadrosu  

Yıl Memuriyet Adı 

H.1318/M.1900-1901 

Muallim-i Evvel  Abdullah Efendi 
Muallim-i Sâni Ali Efendi 
Tecvitli Kur’ân-ı Kerîm Muallimi Diğer Ali Efendi 
Hüsn-i Hat, İmlâ, Tehzib-i Ahlâk Muallimi Müderriszâde Cemil Nureddin Efendi 

H.1319/M.1901-1902 

Muallim-i Evvel Abdullah Efendi 
Muallim-i Sâni Ali Efendi 
Tecvitli Kur’ân-ı Kerîm Muallimi Diğer Ali Efendi 
Hüsn-i Hat, İmlâ Muallimi Müderriszâde Cemil Nureddin Efendi 

H.1321/M.1903-1904 

Muallim-i Evvel Abdullah Efendi 
Muallim-i Sâni  Mehmed Said6 Efendi 
Hüsn-i Hat ve Türkçe İmlâ Muallimi Müderriszâde Cemil Nureddin Efendi 
Tecvitli Kur’ân-ı Kerîm Muallimi Ali Efendi 

                                                           
6 H.1321 Maarif Salnâmesinde Muallim-i Sâni Mehmed Said Efendi gösterilirken, H. 1321 Bağdat Vilayet 
Salnâmesinde Mehmed Fehmi Efendi’nin ismine yer verilmiştir. Aynı tarihlerde Mehmed Fehmi Efendi Bağdat 
Kerbela Mekteb-i Rüşdiyesine tayin edildiği ve o okulun öğretmen kadrosunda ismi yer aldığı için biz Maarif 
Salnâmesi bilgilerini esas alarak Mehmed Said Efendi’yi yazdık (SVB. 1321, s. 99, SNMU. 1321, s. 408-409; 
BOA, MF.MKT. 875/26).  
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H.1323/M.1905-1906 
Muallim-i Evvel Abdullah Efendi 
Muallim-i Sani (Mehmed) Said Efendi 
Hüsn-i Hat, İmlâ Muallimi Cemil Efendi 

H.1324/M.1906-1907 
Muallim-i Evvel Abdullah Efendi 

Muallim-i Sani  Mehmed Said Efendi 
Hüsn-i Hat Muallimi Cemil Efendi 

H.1325/M.1907-1908 
Muallim-i Evvel  Abdullah Efendi 
Muallim-i Sâni Mehmed Said Efendi 
Hüsn-i Hat Muallimi Cemil Efendi 

H.1329/M.1911 

Müdür Şeyh Nuri Efendi 
Muallim-i Evvel Abdullah Efendi 
Muallim-i Sâni Mehmed Fehmi Efendi 
Muallim-i Sâlis Yusuf Efendi 
Hüsn-i Hat Muallimi Şefik Efendi 
İdman ve Jimnastik Muallimi Hüseyin Efendi 
Musiki Muallimi Hafız Osman Efendi 
El İşleri Muallimi Sabri Efendi (Mülazım-ı Evvel) 

 

Eldeki veriler doğrultusunda Bağdat Dârülmuallimîn ibtidâî şubesinin kadrosu incelendiğinde 
(tablo 2) 1900-1901 tarihinde 4 muallimin görev yaptığı bilinmektedir. Bunlardan Abdullah 
Efendi muallim-i evvel, Ali Efendi muallim-i sâni, diğer Ali Efendi Tecvitli Kur’ân-ı Kerim, 
Cemil Efendi ise Hüsn-i Hat, İmlâ ve Tehzib-i Ahlâk muallimidir. Bu arada Bağdad 
Dârülmuallimîn muallim-i sânisi olarak görev yapan Mehmed Fehmi Efendi’nin 1903-1904 
tarihinde 59 talebesi olan Kerbela Rüşdiye Mektebi’nin boş olan muallim-i evvelliği'ne 1904 
yılı eğitim-öğretim dönemi itibari ile görev almak üzere vekâleten tayin edildiği 
görülmektedir (BOA, MF.MKT. 875/26; SNMU. 1321, s. 409).  Bu arada 1903-1904 tarihine 
gelindiğinde Dârülmuallimîn’de muallim-i sânilik görevini Mehmed Said Efendi’nin 
yürüttüğü tespit edilmektedir. Mehmed Said Efendi Dârülmuallimîn muallimliği yaptığı 
sırada görevinin tasdik edilip edilmediği ile ilgili bir sorun yaşamış, bu durum Maarif 
Meclisine sorulduğunda yapılan incelemeler neticesinde 27 Mart 1902 tarihli Maarif Meclisi 
kararıyla memuriyetinin tasdik edildiği ve 7 Ocak 1903 tarihinde Bağdat Dârülmuallimîn’de 
300 kuruş maaşla göreve başladığı anlaşılmıştır (BOA, MF.MKT.977/51). 1905-1906 
tarihinde ise Tecvitli Kur’ân-ı Kerim Muallimi Ali Efendi’nin de okuldan ayrıldığı ve 1906-
1908 tarihlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Abdullah Efendi, Mehmed Said Efendi ve 
Cemil Efendi tarafından yürütüldüğü görülmektedir.  

1911 yılına gelindiğinde ise okulda Şeyh Nuri Efendi’nin müdürlük yaptığı, Abdullah 
Efendi’nin muallim-i evvellik görevine devam ettiği görülmektedir. Ayrıca daha önce Kerbela 
Mekteb-i Rüşdiyesine muallim-i evvel olarak tayin edilen Mehmed Fehmi Efendi’nin 
muallim-i sâni olarak tekrar Dârülmuallimîn’de görevine başladığı görülmektedir. Ayrıca 
okulun kadrosunda Hüsn-i Hat muallimi olarak Şefik Efendi, İdman ve Jimnastik Muallimi 
Hüseyin Efendi, Musiki Muallimi Hafız Osman Efendi, El İşleri Muallimi Mülazım-ı Evvel 
Sabri Efendi ve Muallim-i Sâlis olarak da Yusuf Efendi vardır.  

Bu arada okuldan farklı sebepler ile ayrılanlar da vardır. Bunlardan biri de Harp dolayısıyla 
27 Kasım 1918 tarihinden önce memuriyet mahallini terk eden Ömer Lütfi Efendi’dir. Bağdat 
Dârülmuallimîn okulunda Fransızca muallimi olan Ömer Lütfi Bey, Bağdat’ı terk edip 
İstanbul’a gitmiştir. Bundan dolayı kendisine maaşının artık İstanbul’dan ödeneceği 
bildirilmiştir (DH. UMVM.156/84).  
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2.2.Bağdat Dârülmuallimîn’de Okutulan Dersler  

İki senelik Vilâyet Dârülmuallimîn-i Sıbyân’larının birinci sınıfında; Tecvitli Kur’ân-ı Kerim, 
Arapça, Farsça, Türkçe Kavâid (Kâideler) ve İmlâ (Yazım), Hesâb (Aritmetik), Tarih, 
Coğrafya, Hat dersleri okutturulurdu.  İkinci sınıfında ise; Tecvitli Kur’ân-ı Kerim, Arapça, 
Farsça, Türkçe Kavâid (Kâideler) ve İmlâ (Yazım), Hesâb (Aritmetik), Tarih, Coğrafya, Hat 
dersleri işlenirdi (Hayta, 2009: 1019). Bağdat Merkez Dârülmuallimîn ibtidâî şubesinde de 
eğitim süresi 2 yıl olup, buraya medrese ve idâdilerden mezun olan öğrenciler gelmekteydi 
(Şaban, 2011: 44). Bağdat Dârülmuallimîn talebelerine 1900-1908 yılları arasında Tecvitli 
Kur’ân-ı Kerim, Hüsn-i Hat (Güzel Yazı), Türkçe İmlâ ve Ahlak gibi derslerin okutulduğu 
görülmektedir (SVB. 1318, s. 244; SVB. 1319, s. 118; SNMU. 1319, s. 472, SVB. 1321, s. 
99, SNMU. 1321, s. 408; SVB. 1323, s. 105; SVB. 1324, s. 343; SVB. 1325, s. 333). Ayrıca 
II. Meşrutiyetten sonra okuldaki eğitim süresinin İstanbul’daki Dârülmuallimînlerindeki gibi 
4 yıl olmasının kararlaştırılması üzerine bu süre içerisinde okulda öğrencilerin Matematik, 
Geometri, Tabii İlimler (Fizik), Öğretim Usülleri, İlahiyat İlmi, İslam Tarihi, Arapça, 
Coğrafya, Farsça, Türkçe ve Fransızca gibi dersleri de okumaları kararlaştırılmıştır (Şaban, 
2011: 44). Bu arada 1911 senesinde yatılı ve 190 öğrenciye sahip olduğu anlaşılan okulda 
İdman ve Jimlastik, El İşleri, Musiki derslerinin verildiği de görülmektedir (SVB.1329, s. 78). 

Vilâyet Dârülmuallimînlerinde okutulan derslerin imtihanları ise, Recep ayının 15’inden 
Şaban ayının ortalarına kadar devam ederdi. Sınavlardan sonra Şevvâl’in 10’una kadar tatil 
yapılır ve bu tarihlerde tekrar derse başlanırdı (Hayta, 2009: 1019).  

2.3.Bağdat Dârülmuallimîn Mezunlarının Ġstihdamı 

Vilâyet Dârülmuallimîn’inden mezun olanlar var iken mektep tahsili almayanlar sıbyan 
mektebi öğretmenliğine atanamıyorlardı. Hatta hocalıkla köy imamlığının birlikte 
yürütülmesi gerektiği durumlarda dârülmuallimîn mezunları tercih ediliyordu (Hayta, 2009: 
1020). Bu durum Bağdat Dârülmuallimîni mezunları için de geçerli idi. Bu yüzden okulun 
açıldığı ilk yıllar mezun olanlar, beklemeksizin hemen bulundukları vilayetin içinde yer alan 
çeşitli köy ve kasabaların yeni usulde eğitim veren ibtidâî mekteplerine muallim olarak 
atanmakta idiler. Fakat bir süre sonra öğrenci sayısının artırılması neticesi fazla mezun 
verilmesi, tayinlerle ilgili bir takım sıkıntıları da beraberinde getirmiş ve mezunların bir 
kısmı açıkta kalmıştır. Bu durumda Bağdat Maarif İdaresi Müdür Vekili, mezunları 
gücendirmemek, beklentilerine cevap verebilmek için alternatif çareler düşünmüştür. 27 
Ekim 1904 tarihinde Maarif Nezareti’ne Bağdat Dârülmuallimîn mezunlarının mağduriyet 
durumlarını anlatan bir yazı yazarak; Bağdad Dârülmuallimîn’den mezun olan öğretmen 
adaylarının açıkta kalmamaları için Bağdat Vilâyetinin yanı sıra Basra Vilâyeti ibtidâî 
mekteplerine de buradan muallim tayin edilmesi hususunun uygun bulunması ve bu durum 
ile ilgili Basra Maarif İdaresine bir emir verilmesini talep etmiştir. Maarif Nezareti de bu 
durumu değerlendirerek, Basra Vilâyetinde dârülmuallimîn mektebi bulunmadığı için burada 
yeni usulde açılan ibtidâî mekteplerine öğretmenlerin dışarıdan getirildiğini ve bunun da 
istenilen faydayı sağlamadığını bu yüzden gerek Bağdat gerek se Basra vilâyetlerindeki 
ibtidâî mekteplerinde görevlendirilecek muallimlerin Bağdat Maarif İdaresinden talep 
edilmesini uygun bulmuş ve sonra da bu kararını 28 Kasım 1904 tarihli bir tahriratla Basra 
Maarif Müdürlüğüne ve Bağdat Maarif İdaresine bildirmiştir (BOA, MF.MKT. 821/1). 
Böylece Bağdat Dârülmuallimîn mezunlarının mağduriyetleri bir nebze de olsa giderilmiştir. 
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Hatta bu yöreye muallimlik yapmak için dışarıdan gönderilen kişiler her ne kadar yeni usulde 
iyi bir eğitim almış olsa da yöre insanının dil ve kültür yapısına aşina olamadıklarından 
dolayı herhangi bir şekilde eğitimde oluşan verimsizlik de böylece ortadan kaldırılmıştır. 
Üstelik o yörenin insanı olup aynı kültüre sahip bulunan muallimlerin öğrencileriyle kolayca 
kaynaşıp yeni usulde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmesi hem modern tarzda girişilen 
eğitim hamlesinin amacına ulaşmasını temin etmiş hem de okulun mezunları mümkün 
olduğunca açıkta kalmayarak istihdam edilmişlerdir.  

Bu arada 21 Temmuz 1904 tarihli Maarif Nezaretine bildirilen bir yazıdan; Bağdat merkezde 
bulunan Hamidiye İbtidâî Mektebi  muallim-i sâniliğine önce fahri olarak görevlendirilen 
Dârülmuallimîn mezunlarından Nazif Efendi’nin sonra aynı okula Maarif Meclisi’nce 125 
kuruş maaşla tayin edildiği anlaşılmaktadır (BOA, MF.MKT. 792/19). 

2 Kasım 1906’da Bağdat Merkez Osmani İbtidâî Mektebi’nde görev yapan Muallim-i Sâni 
Mehmed Efendi vefat etmiştir. Bunun üzerine boşalan kadroya Mahmudiye ibtidâî Mektebi 
muallim-i sânisi olan Dârülmuallimîn-i İbtidâî mezunu Abdülkadir, Dârülmuallimîn ibtidâî 
şubesi mezunlarından Mehmed Ali Efendi, Abdülhamid Efendi ve Seyid Hüseyin Efendi 
müracaat etmişlerdir. Bunlar sınav yapılıp şehadetnâmeleri incelendikten sonra aralarından 
Dârülmuallimîn mezunlarından Abdülkadir Efendi uygun bulunmuştur. Sınavı yapan heyetin 
verdiği karar Maarif Meclisi tarafından da onaylanması üzerine Abdülkadir Efendi, 4 Aralık 
1906 tarihinde Bağdat Merkez Osmani İbtidâî Mektebi’nde işe başlamıştır (BOA, MF.MKT. 
1000/61).  

Muallim-i Sâni Cevad Efendi’nin Azamiye Nahiyesi İbtidâî Mektebi’nde çalışmakta iken yeni 
açılan başka bir ibtidâî mektebine tayini yapılmıştır. Bunun üzerine boşalan kadroya 5 Eylül 
1908’de Bağdat Dârülmuallimîn mezunlarından Zennun Ağazâde Mahmud Efendi 
görevlendirilmiştir (BOA, MF.MKT.1106/10). Bu tür misalleri çoğaltmak mümkündür. 
Görülüyor ki, Bağdat Dârülmuallimîn mezunları ihtiyaç nispetinde mahallindeki ibtidâî 
mekteplerine öğretmen atanmada öncelikli bir duruma sahiptir.  

Sonuç 

Bağdat Vilâyet merkezinde, İstanbul’da 1848’de açılan ilk Dârülmuallimîn’inden yaklaşık 
yarım asır sonra Vali Namık Paşa zamanında (1899-1902) bir Dârülmuallimîn kurmak 
mümkün olmuştur. Sadece ibtidâî şubesine sahip olan bu okulun açılmasındaki amaç yeni 
usulde açılan ve açılmaya devam eden Bağdat Vilâyetindeki ibtidâî mekteplerinin ihtiyaç 
duyduğu modern tarzda eğitim almış öğretmenleri yöre insanının dil ve kültür yapısına aşina 
olan gençlerden yani mahallinden temin etmekti. 

Bu doğrultuda açılan ve eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Dârülmuallimînine yöre 
gençlerinden yeterince talep de olmuştur. İlk yıllar 40 civarında öğrencisi olan bu okulun 
sonraki yıllarda talebe sayısında bir istikrar olmayıp dalgalanmalar söz konusudur. Bütün 
masrafların hükümet tarafından karşılandığı Dârülmualimîn’de 1901-1902’de 59, 1903-
1904’te 25, 1907-1908’de 14, 1911’de ise 190 öğrenci vardır. 1913 yılındaki öğrenci sayısı 
da 200 civarındadır.  
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İşte yeteri kadar talebesi olan Dârülmuallimîn, vilâyetin ve çevrenin ihtiyaç duyduğu modern 
eğitim verecek olan ibtidâî okulların muallim kadrosunu yetiştirmiştir. Böylece her geçen gün 
sayıları artan usûl-i cedide üzere eğitim veren ibtidâî mekteplerinin öğretmenleri hem 
mahallinden temin edilmiş hem de öğretmen sayısı ve kalitesi artırılmıştır.  
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TEREKEME- KARAPAPAH TÜRKLERİ ATASÖZLERİ “MUŞ- BULANIK 
ÇEVRESİ” 

 

Muhammet KEMALOĞLU* 

 

Öz 
Atasözleri ve deyimler, bir milletin en millî dil unsurlarıdır. Bütün Türk Dünyasında ortak nitelikler gösteren 
atasözleri, Türk sözlü kültürünün en değerli unsurlarından birisidir. Son yıllarda hız kazanan deyim çalıĢmaları, 
bu dilsel birimlere yönelik araĢtırmaların farklı bakıĢ açılarıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Atasözleri 
milli varlıklarımızdır. Tanrı ve peygamber sözleri gibi ruha iĢleyen bir etki taĢırlar. Ġnandırıcı ve kutsaldırlar Bu 
çalıĢmada Türk dünyasının önemli boylarından birisi olan Terekeme- Karapapah Türklerindeki atasözleri ve 
deyimler ele alınmıĢtır. Terekeme adıyla anılan Karapapaklar, kökeni çok eskilere dayanan bir millet olmalarına 
rağmen haklarında detaylı Ģekilde pek fazla çalıĢma yapılmamıĢtır. Kimi araĢtırmacılar konularını 
ilgilendirdikleri ölçüde Karapapaklar hakkında yüzeysel bilgiler vermiĢlerdir. Karapapakların tarihsel süreç 
içerisinde benimsedikleri dini inanıĢları ve bu inanıĢların siyasi etkileri değerlendirilmeye çalıĢıldı. Sosyal 
yapılarına değinilerek genel karakter özellikleri üzerinde duruldu. Karapapakların kültür ve edebiyatı, uzun ve 
detaylı Ģeklide açıklanması gereken bir konudur. Onların halk inançları, yüzyıllardır aslı bozulmadan devam 
ettirdikleri gelenek ve görenekleri, eĢine az rastlanır bir incelikte olan sözlü edebiyatları aslında her biri birer tez 
veya kitap konusu olabilecek konulardır. Bu çalıĢmada Karapapakların sözlü edebiyat ürünlerine, özellikle de 
atasözleri ve deyimlerine değinilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, Terekeme, MuĢ, Bulanık ilçesi, Sözlü Kültür, Atasözleri, Kültür, Folklor. 

 
PROVERBS OF TEREKEME- KARAPAPAQ TURKS “REGION OF MUŞ-BULANIK” 

 

Abstract 
Proverbs and idioms are the most national language elements of a nation. proverbs that shows common 
characteristics of all Turkic world are one of the most precious elements of the Turkish spoken culture. The ever-
growing studies on idioms in the last few years stipulates the necessity of evaluating the researches regarding 
these works on language units from different perspectives. Proverbs are our national assets. They have the effect 
to touch one‟s soul just like the word of god and prophet. They are persuasive and sacred. This study addresses 
the proverbs and idioms of Terekeme and Karapapaq Turks who are one of the most important clans of the 
Turkish world. The Karapapaqs, also called Terekeme, is a very deep-rooted nation but still there has been no 
detailed work about them. Some researchers have given brief information about Karapapaqs as it was relevant 
with their own research. The faith adopted by Karapapaqs and the political effects of these religious tendencies 
within the process of history have been evaluated so far. Their general characteristics have been investigated in 
light of their social structure. The culture and literature of the Karapapaqs is a subject that needs detailed and 
prolonged explications. Their public beliefs, intact and centuries-long traditions, unique and sophisticated verbal 
literature are actually topics that can be subject to a thesis or a book. This study mentions the verbal literature 
works of Karapapaqs, in particular the proverbs and idioms. 

Keywords: County of Bulanık, Turkish Culture, Terekeme, Mus, Oral Culture, Proverbs, Culture, Folklore. 

 
GİRİŞ 
 

Atasözleri, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiĢ ve halka mal olmuĢ; 
kültürel motiflerdir. Öğüt verici nitelikte olmaları yanında, ağızdan ağza geçen bilgiler olarak 
kabul edildiklerinden, yaĢanmıĢ veya yaĢanmakta olan kültürün göstergesi olarak da bir değer 
                                                           
* TRT Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi 
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taĢımaktadırlar. Bu bakımdan atasözleri, sadece folklor araĢtırmalarında değil, bütün tarih 
araĢtırmalarında yararlanılabilen kaynaklar olma özelliği taĢımaktadırlar. (Aksoy 1984:36). 
Atasözleri, anonim Türk halk edebiyatının en önemli ürünlerindendir ve Türk dünyasında 
atasözü terimini karĢılayan çok çeĢitli terimler vardır. ÇuvaĢlarda “cumak”, “samah”, 
“oranlama”, Altaylarda “ülger- comak”; Kazan‟da “eski söz”; Kırım‟da “kartlar sözü”, 
“hikmet”; Doğu Türkistan‟dan Kırım‟a uzanan sahada “makal”; Türkistan, Ġran ve 
Afganistan‟da nakıl; Doğu Türkistan‟da “tabma”, “ulular sözü”; Kerkükte “darb kelam”, 
“emsâl”, “cümle- i hikemiyye”, “deme”, “demece”, “deyiĢet”, “eskiler sözü”; Anadolu‟da 
bazı yörelerde “deyiĢet” ve “ozanlama” denildiği de görülmektedir (Sakaoğlu- Alptekin 
2005:159).  

GeçmiĢte “sav” terimiyle karĢılık bulan atasözleriyle ilgili ġükrü Elçin “XI. asırda 
Karahanlılar devrinde Doğu Türk ilinde, „söz, haber, mesaj, nutuk, Ģöhret, sey‟ manalarına 
gelen ve „sa- ‟ fiilinden türemiĢ, „sab- sav‟ kelimesi XIV. Asırda Ġslâm tesirinde Kıpçak 
sahasında görülüyor” der (Elçin 1986: 623).  

Türk halkının yaĢam biçimini, dünyayı algılayıĢ biçimini, düĢünüĢ tarzını göstermesi 
bakımından önemlidir. Atasözleri bir yargı bildirir ve atalarımızın geçmiĢteki tecrübelerini 
bize taĢır. Hemen hepsinde bir öğüt söz konusudur. Genellikle mecaz anlam taĢımaktadır. Az 
da olsa gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Atasözleri ve deyimler, bir milletin en millî dil 
unsurlarıdır. Aynı anlama gelecek birçok atasözü ve deyimin farklı milletlerin dilinde de 
mevcut olması, bu sözlerin millîliği yanında evrensel boyutunu da göstermektedir. Ancak 
atasözleri ve deyimlerin bir Ģekle ve ölçüye sokulması ve kalıplaĢmıĢ hale gelmesi için sosyal 
hayat içerisinde geçen belli bir sürece ihtiyaç duyacağından onların millî bir hassasiyetin 
ürünü olarak görülmesi gerekir.  

Atasözleri ve deyimler, bir milletin atalarından çocuklarına kalan en eski fakat her an 
yeni ve değerli bir mirastır. Bu miras, toplumun her ferdinin büyük ilgisiyle karĢılaĢınca 
birleĢtirici bir rol de üstlenmiĢtir. Yani atasözleri ve deyimler, ortak bir vicdanî görev de 
görmektedirler. Her fert bu önemli dil varlığında kendinden bir parça bulmaktadır. Bu yüzden 
atasözleri ve deyimler, her dönemde çok sevilmiĢ ve kullanılmıĢtır. Türk atasözleri ve 
deyimleri, ilk söyleyenlerinin özelliklerini zaman içinde eritip tamamıyla ortak bir söyleyiĢ 
özelliği kazanmıĢlardır. “Bütün atasözleri bir „bütün‟ halinde kolektif Türk tefekkürünün 
unsurlarını ve Türk hikmetinin canlı vesikalarını teĢkil ederler” (Ülken 1999:60; Aksan 
1998:36; Selvi 2005:82- 85). 

 
Terekeme-Karapapah Türkleri 

Karapapaklar veya Terekemeler günümüzde Gürcistan, Azerbaycan, Ġran ve Türkiye 
baĢta olmak üzere Orta Asya ve Kafkaslardaki birçok bölge ve ülkede yaĢamaktadır. Papak, 
kuzu derisinden yapılmıĢ baĢlığa denir. “Kara papak” giymelerinden dolayı bu adla 
anıldıklarını ifade edilir. Karapapaklar‟a‚ Terekeme de denilmektedir. Terekeme kelimesi 
yapı olarak‚ Türkmen sözünün Arapça çoğul Ģekli olan‚Terâkime‟nin halk ağzıyla söyleniĢ 
biçimi olduğunu söyleyen de vardır (Güler- Akgül- ġimĢek, 2001: 505; Kalafat 1998: 11, 12; 
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Kalafat 2002: 84- 99; Kemaloğlu 2011: 80- 97; Kemaloğlu 2012a: 61- 97; Kemaloğlu 2012b: 
55- 81; Kemaloğlu, 2013a:54-86; Kemaloğlu, 2013b:43-79)1. 

Çok geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢ olan Türk boylarının atasözlerinde de önemli 
benzerlikler olduğu görülmektedir. Birçok atasözü, bir iki ses değiĢmesiyle, bazen bir iki 
kelime değiĢmesiyle öteki Türk lehçelerinde ve ağızlarında da görülmektedir. Bahis konusu 
olan atasözlerine bu Terekeme- Karapapak Türklerinin ağızlarında da kolaylıkla rastlanılır. 

Terekemeler güç koĢulların biçimlendirdiği doğayla iç içedir. Ortak ürünlerin çoğunda 
olduğu gibi atasözlerinde de doğayla ilgili deneyimlere, izlenimlere, benzetmelere yer verilir. 
Yalnız bir cümleyle dünya görüĢü özetlenir. Dünyada bütün milletlerin atalarından kalmıĢ, yol 
ve yöntem gösteren, öğüt verici sözlere atasözü denir. Her atasözü, toplumsal yaĢantı içindeki 
bireyin uyması beklenilen genel kural niteliğindedir. Bu nedenle atasözleri içerisinden çıktığı 
milletin ve topluluğun düĢüncelerini, inançlarını, hayat karĢısındaki tavırlarını ifade eden özlü 
sözlerdir. Türkler tarihi süreç içerisinde oldukça geniĢ bir sahada parça halinde yaĢasalar da 
bu parçaların benimsedikleri atasözlerinin aynı yahut büyük ölçüde birbirine benzemesi 
onların düĢünce yapılarının mekâna göre değiĢmediğini göstermektedir2.  

 
Atasözlerinden Örnekler 
A geden3 it, gel götümü yırt.  
Aç köpek fırın yıkar. 
Adam adıynan4 tanınır.  
Adam altından söz- ġazan5 altından köz. 
Adamı baĢdan- ağacı yaĢdan.  
Adamın adı çıḫana6 kadar canı çıḫsın.  
Adamın dinleyen üreyi7 gerek bir olsun.  
Adını çek, ġulağını vur.  
Ağ gün ağardar8- ġara gün garaldar9.  

                                                           
1Terekeme-Karapapak Türkleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Kemaloğlu, Muhammet, (2012a). Terekeme-
Karapapah Türkleri Ağzına Ait Sözcüklerden Örnekler-MuĢ-Bulanık Çevresi, Türkıyat Mecmuası, Cilt 22, 
Sayı:1,s.61-97, Kemaloğlu, Muhammet, (2013b).Terekeme-Karapapah Türklerinin Görenek Gelenekleri (MuĢ-
Bulanık Çevresinden Örnekler), Ulakbilge Dergisi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, DOI:10.7816/ulakbilge-
01-01-04, Cilt:1, Sayı:1 Bahar, s.43-79; Kemaloğlu, Muhammet, (2013a). Terekeme (Karapapak) Türkleri ve 
Bayatıları/Mahnıları: MuĢ-Bulanık Çevresi, Tarih Kültür ve Sanat AraĢtırmaları Dergisi, Journal of History 
Culture and Art Research, DOI: 10.7596/taksad.v2i1.115,Vol. 2, No. 1, March, s.54-86 ve Kemaloğlu, 
Muhammet, (2012b). Terekeme-Karapapak Türkleri YerleĢim Alanları, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür 
Eğitim Dergisi, Sayı: 1/3, s. 55-81, Türkiye adlı çalıĢmalara bakınız. 
2 "Q″, harfi Terekeme ağzında ″G″ ve ″K″ harfleriyle karĢılanır. Eser içerisinde bu hususa dikkat edilmesi 
gerekmektedir.″X″ harfi, ″H″ harfiyle karĢılanır; ancak, kalın ″H″ yani gırtlak ″H″ si gibi söylenir. Karapapaklar 
″Karapapaklar/Terekemeler″ Ģeklinde de ele alınır. ġ ve ḫ Ģeklinde gösterilmiĢtir. 
3 Giden 
4 Adı ile 
5 Kazan 
6 Çıkana 
7 Kalp 
8 Aydınlatır 
9 Karartır 
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Ağacı ġurt öz içinden yiyer.  
Ağaç bar10 verende baĢını yere eğer.  
Ağaç eyildi ġırıldı11, yiğit eyildi öldü.  
Ağaçtan maĢa, ermeniden (kürdden) paĢa olmaz. 
Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla olur.  
Ağır otur batman olur.  
Ağız yemese üz utanmaz.  
Ağlamayan uĢağa papa12 vermezler.  
Ağlayana meme var.  
Ağrımıyan baĢa soğan ġoyma.  
Aḫıl torpaġ13 değil, herkez baĢına savura . 
Aḫıl yaĢda deyil, baĢdadı.  
Aḫıllı düĢmenden ġorḫma, deli dostdan gorḫ.  
Aḫıllı düĢünene kadar, delinin oğlu olur.  
Aḫıllı fikir eleyince14, deli vurdu çayı keçdi.  
Aḫıllıya15 kırḫ16 gün deli desen deli olur.  
Aḫılsız baĢın cezasını ayaḫlar çeker.  
Ahlın varsa parayı ne yapacaksın? 
Ahlın yoksa yine parayı ne yapacaksın? 
Aj17 toyuġ yuḫusunda darı görer.  
Âlim olmaġ asandı18, adam olmaġ çetin19,  
Allah asılsıza20 düĢürtmesin.  
Allah dağına bakar kar verir, bağına bakar bar verir.  
Allah kardaĢı bir yaradır rızkını ayrı.  
Allahdan buyruḫ, ağzıma ġuyruh.  
AltmıĢında zurnaçılıġ öğrenen gorunda21 çalar.  
Amanata hiyanet olmaz.  
Ana gısmi bedduva edende memeleri duva edermiĢ, Baba kısmı bedduva edende buyıḫları 
amin diyermiĢ.  
Ana ġızına taḫt vermiĢ; baba ġızına baḫt vermiĢ.  
Ana ġızına taht kurar, ġız bahtı kocadan arar (Aksoy 1984:133) 
Ana ġızına taht kurmuĢ, baht kuramamıĢ 22(Aksoy 1984:133). 

                                                           
10 Meyve 
11 Kırıldı 
12 Ekmek 
13 Torpağ, toprak 
14 DüĢününceye kadar 
15 Akıllı 
16 Kırk 
17 Aç 
18 Kolay 
19 Zor 
20 Soysuz 
21 Mezar 
22 Ana baba kızlarını sultanlar gibi yaĢatabilirler. Ama onun evlendikten sonra mutlu olmasını sağlamak ellerinde 
değildir 
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Ana, bala yolunda canını oda23 yaḫar.  
Anam öğüt verene ġadar, itimiz kırḫ çevin tutdu. 
Anası kıyar da gözünü de oyar. 
Anasına baḫ tanasını al.  
Andıra ġalasan24 evelik25, sarımsaḫsız da yiyilmersen.  
Anlayanla daĢ daĢı, anlamazla yeme aĢı.  
Ara sözü ev yıḫar.  
Arasan- bulursun.  
Araya giren- belaya girer.  
Arığın26 ne iĢi ġoruġda27- Vurub ġıçını sındıralar28. 
Arkadan vuran namerddir.  
Artık tamaḫ29 baĢ yarar.  
Arvat var arpadan aĢ eyler, arvat var kiĢini külbaĢ30 eyler.  
Asıl azmaz, bal kokmaz. 
Asılsızdan kerem gelmez.  
Aslan ağzından Ģikâr31 alınmaz.  
Aslanın erkeği diĢisi olmaz.  
Aslında olan tırnağında götürür32. 
Aslından dönen bedasıldır33. 
AĢağı tüfürürsen- sakal, yoḫarı34 tüfürürsen- bıyıḫ.  
AĢma aĢma, çıḫdı ocaġ basma.  
At bazarında eĢĢeġ satılmaz.  
At olmayan yerde eĢek de atdır.  
At öler meydan ġalar-igid öler, ad ġalar.  
At ölür tayı kalır, namerdin neyi kalır.  
Ata evladına taḫt yarada biler, baḫt35 yarada bilmez  
Ata malına göz tiken oğul aj ġalar. 
Atan soğan, anan sarımsağ, sen hardan36 oldun bele gülmeĢeker37. 
Atda ġarın, yigitde burun.  
Atdan yıḫılan ölmez, eĢĢeġden yıḫılan öler. 
Atdı, muratdı, ağrısını aldığım arvatdı.  
                                                           
23 AteĢ 
24 Yok olası 
25 Evelik otu olarak da bilinen labada otu, çok yıllık bir bitkidir.  
26 Zayıf 
27 Koru 
28 Bacığnı kırarlar 
29 Ġstek 
30 Yoksul eder. 
31 Av 
32 Aileden alınan terbiye insanın tüm hayatına yön verir. Aslı iyi terbiyeli olan kız  kötü yere gelin bile gitse öz 
evinde gördüğünü oraya tırnağında da olsa götürür, ordaki dedikoduya uymaz. 
33 Soysuzdur 
34 Yukarı 
35 Gelecek, kader 
36 Nerden 
37 Tatlı, Ģirin 
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Atılan oh geri dönmez.  
Atın ġuyruğuna bakıb ġiymet vereller.  
Atın izi itin izine karıĢmaz.  
Atın ölümü teki arpadan olsun.  
Atına baḫan ardına baḫmaz.  
Avazın ey avazdı, oḫuduğun Ġuran olsa 
Avır haya38 bolluktan, yüz göz yokluktan olar39. 
Avlu çürür, bor çürümez.  
Avrat erini rezil de eder vezir de.  
Ay keçeli ġız sana layık değildi mi saçlı gız sana yenge gelir.  
Ay variken, yıldızlara ne minnet.  
Ayaḫla geden gelür, baĢla geden gelmez.  
Ayda yilde bir namaz onu da Ģeytan ġoymaz.  
Ayıb söyleyenin ayıbını söylerler.  
Ayın on beĢ güni ġaranluḫ olsa da, on beĢ güni aydınlıḫdır.  
Ayının yüz oyunu bir armudun baĢınadır.  
Azacıġ aĢım- ağrımaz baĢım.  
Azdan az demiĢler, çoḫdan çoḫ.  
Baba baba olsa, oğul da oğul olur.  
Baba olmaḫ ġolaydır, babalıḫ etmeḫ çetindir.  
Baba olmamıĢ baba gedrini40 bilemezsin.  
Babamın evi uzaḫ olsa, ögünmeye ne var? 
Babanın töktüğünü bala yığar ki, baba olanda eli boĢ ġalmasın.  
Bağa baḫarsan bağ olar, baḫmazsan dağ.  
Baharda bir gün itiren yazda bir ay payızda bir il itirer.  
Baḫmaynan ögrense, it de ġasap olurdu.  
BaḫĢıĢ var tümen tümen- hesab var ġepik ġepik41.  
Bal tutan barmaḫ yalar.  
Balalı ġuĢa den42 çatmaz.  
Balıḫ baĢtan koḫar.  
BaĢım girmeyen yere, bedenini soḫma.  
Bedesili43 baĢa çekersen, sürüĢer ayağa düĢer, bir budağa çıḫıb min budaġ silkeleyir. 
Bıyığın ġıybetini44 saġġala ġırma 
Bilerdin ġötünün huyunu, niye içtin turĢunun suyunu.  
Bin gör, bir al.  
Bin ġula yalvarmaḫdan bir kere peygambere selavat getir.  
Bir ağacın altında bin can koyun yatar. 

                                                           
38 Utanma 
39 Ġlk bakıĢta fakirleri kaba ve kavgacı diye yargılamamak gerekir. Fakirliktir insanı en sevdiğiyle kavga ettiren. 
Zenginlerinse kibarlığına cömertliğine aldanmamalı. 
40 Kıymetini 
41 KuruĢ 
42 Yem 
43 Soysuz 
44 Dedikodu 
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Bir avuç altının oluna ġadar, bir avuç toprağın olsun.  
Bir baltaya sap ol.  
Bir bilenden ġorḫ, bir de bilmezden.  
Bir elin nesi var iki elin sesi var.  
Bir hatır, iki hatır, üçte vur yatır45.  
Bir it bir deriyi sürütür.  
Bir malın baĢında sahibi gerek. Oğlu da değil babası gerek.  
Bir mum ol, öz46 derdine yan.  
Bondruğu çeken bilir.  
BoĢ ġazan ses verer.  
Böyük baĢın böyük derdi olur.  
Böyük loḫma çeyne, böyük söyleme.  
Böyük sözü dinnemiyen, böyüre böyüre47 ġalar.  
Böyüksüz evde bereket olmaz.  
Bu ilki serçe, bildirkine çihçih örgedir.  
Buğarının48 eğriliğine bakma, dumanın düz çıkmasına bak.  
Buz suyun gıĢ yuḫusudur.  
Can dese çor anlıyor. 
Can yanmasa gözden yaĢ çıḫmaz.  
Canı yanmıĢ eĢek, attan çok koĢar.  
Cefa çekmesen sefa görmezsen. 
Cömert diyer malından ederler, koçak49 diyer canından ederler. 
Cüceni payızda50 sayarlar.  
Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.  
Çamura taĢ atma, yüzüne sıçrar.  
ÇekiĢmeyince berkimiyor. 
Çıḫan ġan damarda ġalmaz.  
Çiğnenen saġġız51 tez çürüyer52.  
Çiğ yumurta soyulmaz.  
Çobanın gönlü olsa tekeden peynir tutar.  
Çoḫ söyliyen çok yanılır.  
Çoḫ yemek adamı az yemekden ġoyar.  
Çoḫi istiyen azdan da olur.  
Çok eğilme basarlar, çok ucalma asarlar.  
Dağ dağa ġovuĢmaz, adam adama ġovuĢar.  
Dama dama göl olar dada dada heç.  
Datsız aĢa duz neylesin, aḫılsız baĢa söz neylesin.  
                                                           
45 Bazı insanları ne kadar sevsek de bazen bizim iyi niyetimizi kötüye kullanmak isteyebilirler.Yapılan iyilikler 
artık iyilik olmaktan çıktıysa bu insanlara karĢı dikkatli olmak gerekir. 
46 Öz: Kendin. 
47 Bağıra bağıra 
48 Bacanın, Puḫarı 
49 BaĢarılı  
50 Güzde, sonbaharda 
51 Sakız 
52 Bozulur 
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Davetsiz gelen mindersiz oturur.  
Deli deliyi görünce değneğini saḫlar.  
Deli kuyuya bir taĢ atdı, kırk aḫıllı inandı.  
Delinin elinebeli ver, dalınnan da yeli ver 
Deliye uyan deli olur.  
Demür nemden, insan gemden çürür.  
Derdi çeken bilir.  
Derdini vaktinde ağla. 
Dereden geçerken at değiĢtirilmez.  
Deryaya daĢ atmaḫla su bulanmaz.  
Derziye53 köç dediler, iynesini sancdı54 yaḫasına.  
Deseler ki, göyde toy var, ġarılar merdivan ararlar.  
Desinler ki haçonun hançeri var.  
Deve oynayanda ġar yağar.  
Dıngır elek dıngır saç, elim ğamur garnım aç 
Dırdırcı kadın adamın ömrünü yer.  
Dilin kemiği yoḫdur.  
Doğru eğilir yıkılmaz, yalanın baĢı dağ olsa dibi kıldır, ne zaman yıkılacağı belli olmaz. 
Dost baĢa baḫar, düĢmen ayağa.  
Dünya yalan dünyadır.  
Eğer varında, herkes yanında 
Ehtiyat yiğidin yaraĢığıdır.  
Ekende yoḫ, biçende yoḫ, yeyende ortaġ ġardaĢ.  
Ekmek açan ġapıyı kılınc açmaz.  
El ağzıynan kuĢ tutulmaz.  
El atına binen tez ener.  
El eli yıḫar, el de dönüb yüzü.  
El elinden gül derme, öz elinnen diken yon. 
El tutanın eli kesilmez 
Elden gelenle öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz55. 
Kork avrilin56 beĢinden, öküz ayırır eĢinden57. 
Ele de yeter Ellez‟e de. 
Ele gelir gelir afdafa leğen, bize gelir sarımsak döyen.  
Ele gelir ibrıh, leğen bize gelir pohunu yiyen. 
Ele uyan evsiz galar.  
Emir paĢanın, çubuḫ58 meĢenin.  
                                                           
53 Terzi 
54 Sapladı 
55 'TaĢıma suyla değirmen dönmez' atasözünün bir benzeridir. Ġnsan zor durumda bile olsa yabancıdan medet 
ummamalı. Çünkü yabancıdan gelen zaten her ihtiyaç duyulduğunda bulunmuyor, bulunsa da ondan öğün olmaz 
ki fakir düĢenin karnı doysun. 
56 Nisan 
57 Kars'ın kıĢları uzun ve soğuk geçer, ancak nisanda kendini birden gösteren güneĢ bazı köylüleri zor duruma 
düĢürür. Özellikle nisanın ikinci haftasında ekine baĢlanır, aksi takdirde çift sürülen öküzlerden biri ölürse ya da 
hastalanırsa bütün yaz hiçbir Ģey yapılamaz. 
58 Çubuk 
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Eri olanda ağlıyar, olmuyanda kırḫ oynaĢtıda.  
Eri öleceğine avradı ölsün.  
Ersiz arvat yularsız ata benzer.  
Eski pambuḫ bez olmaz eski düĢman dost olmaz.  
EĢeğe binmek bir ayıp, inmek iki ayıp. 
EĢek ġazanar at yiyer 
Et yeyen ġuĢ dimdiyinnen belli olar.  
Etmek elden, su gölden.  
Ev alma, alanda ġomĢu al.  
Ev tanasından59 öküz olmaz.  
Ev üstüne ev olmaz.  
Ev yıḫanın evi olmaz.  
Evladın var mı derdin var (Aksoy 1984:234) 
Eylik et ki, eylik göresin.  
Fehleçiliknen karın doymaz.  
Ġambersiz düğün olmaz.  
Ġarga nedir ġazığı ne ola, pire nedir büzüğü60 ne ola.  
Ġarın61 gardaĢtan yakındır.  
Ġartal yuvasında gartal uçar.  
Ġeçinin öleceği gelende, çobanın değneğine sürtünür.  
Gelen gedeni aratır.  
Gelende "paĢam", gedende "ağam".  
Gelin ata binmiĢ ya nasip, kim bilir kime münasip (Türk Atasözleri 1971:190) 
Gelini ata bindirmiĢler “ya nasip” demiĢ62 (Türk Atasözleri 1971:241).  
Gelini dini yok kaynananın imanı (Türk Atasözleri 1971:190) 
Gelinin eyisi olmaz, gızın da kötisi.  
Getirdiği su, sıçdığı poğu temizdemer63.  
Getti bostanın gırası, galdı üzümün garası.  
Gezen ayağa daĢ deyer  
Gezmeyen ayağa taĢ değmez.  
Göynü balığ isteyen soğuk suda ısdanır 
Ġurddan ġorḫan ġoyun saḫlamaz. 
Ġurt dedik ġulağı çıḫtı.  
Ġurt getti yazıya meydan ġaldı tazıya  
Ġurt tükünü değiĢtirer, hesiyetini64 değiĢtirmez.  
Güleğen gızın ağlıyan gelinniği olar 
Gülme ġomĢuna- gelir baĢına.  
Hayinen65 gelen, vayinen geder.  
                                                           
59 Dana 
60 Popo 
61 Garın, karın, mide. 
62 1. Nikah kıyılmıĢ, gelin kocasının evine gitmek üzere ata binmiĢ de olsa evlenmenin gerçekleĢmemesi ihtimali 
vardır. 2. Kesin sonuç alınmadan, hiçbir iĢe oldu bitti gözü ile bakılmamalıdır. Umulmadık engeller iĢi bozabilir 
63 Temizlemiyor 
64 Haysiyetini 
65 Elden gelen çabuk gider 
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Her kaĢınan uyuz değildir.  
Her tarahda bezi var66.  
Herkes kendi evinin kıblesini bilir.  
Herkes saġġız67 çiğner, ama kürd kızı tadını çıkarır  
Herkese yanaĢan köpek, kapı beklemez.  
Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar.  
Hesabını bilmeyen kasabın elinde kalır masat68.  
Hiç kimse yoğurdum ekĢidir demez.  
Hiç kimse taĢ deliğinden gelmemiĢ. 
Ġçimde durup kulunç olacağına, çıksın gülünç olsun. 
Ġleri dursalar baĢına, geri dursalar dalına vurarlar.  
Ġnsaf dinin yarısıdır 
Ġt hürer, karvan keçer.  
Ġt itin postunu yırtmaz.  
Ġt itle tutaĢanda, yolcunun yolu açılır. 
Ġt korktuğu tarafa ürür.  
Ġtin duası olsa, gökten sümük yağar.  
Ġtin haysiyeti çarık aparmak olar. 
Ġtinen çuyala69 girilmez.  
Kalkan70 öküz yatan öküzün baĢına pisler.  
Kambersiz dügün olmaz.  
Kargayı Ģahine misal edersen, karga gider kızıl güle konar kendini bülbül ilan eder.  
Karnımdan çıkıf gad71a, nereye gidem imdada dada dada. 
Kasıb72 itinin adını gümüĢ ġoyar.  
Kaynana dırıltısı (Türk Atasözleri 1971:258) 
Kaynana pamuk ipliği olup raftan düĢse, gelinin baĢı yarılır (Aksoy 1984:288)73.  
Keçel yağı bulsa öz baĢına yakar.  
Kel baĢa ĢimĢir tarah.  
Kendi düĢen ağlamaz.  
Kendine umaç uvalamıyor, ele kesme kesecek  
Kepçene ne doğrarsan kaĢığına o gelir.  
Kız bibiye74, oğlan dayıya benzer.  
Kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle75 (Aksoy 1984:786)76.  
                                                           
66 Her iĢte olmak 
67 Sakız  
68 Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç. Hesabını bilmeyen kasap elinde avucunda olanı satarsa elinde yalnızca 
bıçak bileyi kalır.  
69 Çuvala. 
70 Ayağa kalkan 
71 Bela 
72 Fakir 
73 Kaynana ne kadar yumuĢak huylu, ne kadar iyi davranıĢlı olursa olsun her hali gelinini rahatsız eder 
74 Amca eĢi, yenge 
75 ĠĢit, anla 
76 DüĢüncelerimi çok yakınım olan birisine söylüyorum. Ama maksadım bunları onun bilmesi değil, doğrudan 
doğruya kendisine söylemeyi uygun bulmadığım kimsenin bilmesidir. Çünkü sözlerimi ikisi birden 
dinlemektedir 
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Koca sürüyü kaybetmiĢ, iki dırıhlı77  dananın peĢine düĢüf78.  
Kor Allah'a nice baksa, Allah kora öyle bakar.  
Kor79 kora lağ ellemese80, korun bağrı çatdıyar 
Koyuna giden kuzuya gitmez mi?81 
Koyunlar kesip kollar mı asacak? 
Koyunu olmayanın bıçağı keskin olur, önü de keser arkası da. 
Köti söz sahabınındır.  
Külü küllükten kaldır.  
kürdden evliya koyma havlıya.  
Lotuynan gezen Lotu82 olar.  
Mart‟ın yağıĢına, hakimin gülüĢüne inanma.  
Men umarım bacımdan, bacım ölür acından.  
Milletin gözündeki çöpü görür öz dalındaki kereni83  görmez84.  
Min bilsen, bir bilene sor.  
Mum dibine ıĢıḫ vermez.  
Ne asi ol asıl, ne de süküt ol basıl. 
Ne evinden kıs hırsız olsun, ne eĢikten kıs yosma olsun. 
Ne gelin olduk gelinlere karıĢtık, ne kız olduk kızlara karıĢtık.  
Ne tökersen85 aĢına o da çıkar karĢına. 
Ocaktan kül eksik olmaz. 
Oğluna kız arayacağına, demir çarık geyinip demir asa alıp kızına er arayacaksın. 
Ot kökü üsde biter.  
OynaĢa86 umutdu olan, ersiz galar87.  
ÖlmüĢ eĢĢek ġurttan korkmaz. 
Örtülü bazar88- Dostluğu pozar.  
Özü öğeni koy kaç, el öveni al kaç89.  
Özüne eriĢte kesebilmir, özgesine umac avır. 
Özüne umaç avamıyor, ellere eriĢte kesir. 
P. ğ yiğen ġarga90 ġagasından belli.  
PaĢanın iĢi de poĢaya düĢermiĢ.  
Pehlivan güleĢte91 belli olar.  
                                                           
77 Sümüklü 
78 DüĢmüĢ 
79 Görme engelli, alay etmezse 
80 Dalga geçmek 
81 Zor ve büyük iĢleri yapmayı kafaya koyan insan onu yaparken küçük iĢleri de yapar. 
82 Kabadayı 
83 Köy evlerinin iskeletini oluĢturan en büyük ağaç gövdesi 
84 Kendi sorunları dururken kendisinden çok daha iyi durmdakilerin her kusurunu ortaya çıkarmaya çalıĢanlar 
için söylenen bir sözdür. 
85 Doğrarsan 
86 Metres 
87 Kalır 
88 Pazarlık 
89 Yine kız almayla ilgili bir atasözüdür. Genç kızı eğer yabancılar övüyorsa doğrudur, kendi ailesi övüyorsa 
uzak durmak gerekir.  
90 Karga 
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Pendiri92 sağlayan deridi, arvadı saklayan eridi.  
PiĢiye93 dediler: atan yaḫĢıdı, anan? Dedi: ne o, ne de o.  
PoĢaya94 bir verirsin iki ister, yatmaya da yer iĢter.  
Sanat altın bilerzikdir.  
Sen ağa, men ağa- inekleri kim sağa?  
Senden hereket- menden95 bereket.  
Sevildiğin yere çok gitme, kalḫar96 muhabbetin etibar97 olmaz.  
Sıçmadığı bulak98 baĢı yok.  
Söz dediğin bir söküntü, çektikçe sökülür. 
Su küçügün sufra99 böyügün100.  
Suyun ahanından101 insanın yere bahanından korḫ.  
Sürüden ayrılanı kurt yiyer  
Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar.  
ġeği102 Ģeğ eden mürididir103.  
Tağda104 ġuruttan105 bağda tuttan olma.  
TaĢ ol, baĢ yar.  
TaĢ yerinde ağırdır.  
TeleĢmiĢ106 köpek süpürülmüĢ yere pisler. 
Terziye köç107 dediler, iğnesini sancdı yakasına.  
Tike108 ile dost olanlar, iller109 ile küsülü olar.  
Toprakta izi olanın sofrada üzü110 olar.  
Toyuġ111 su içer Allah‟a bakar  
Tülkü112 tülküye buyurur tülküde guyruğuna.  
Ucuz etin Ģorvası113 olmaz.  
UĢaksız114 evde seadet olmaz.  

                                                                                                                                                                                     
91 GüreĢ 
92 Peynir 
93 Kedi 
94 Ermeni çingenesine verilen ad. 
95Benden 
96 Kalkar 
97 Ġtibar 
98 ÇeĢme 
99 Sofra 
100 Büyüğün 
101 Akanından 
102 ġeyh 
103 ġeğ, ġeyh 
104 Meyve-sebze dalı 
105 Bir çeĢit sertleĢtirilmiĢ çökelek peyniridir. 
106 Acele eden 
107 Göç 
108 Et lokması veya parçası 
109 Yıllarca 
110 Yüzü 
111 Tavuk 
112 Tilki 
113 Çorbası 
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Utan utanmazdan, gorh115 gorhmazdan.  
Vaḫtsız116 ġonaġ öz kisesinden117 yeyer.  
Vaḫtsız öten horuzun baĢını keserler.  
YahĢı dost pis118 günde belli olar.  
YaḫĢılığa yaḫĢılıġ119 her kiĢinin iĢidi- Yamanlığa yaḫĢılıġ er kiĢinin iĢidi.  
YahĢi120 oğul neyleyir ata malını- yaman oğul neyler ata malını.  
Yapı taĢı yerde kalmaz.  
Yatan aslandan, gezen tilki iyidir.  
Yaz da çeken zehmeti gıĢta çeker lezzeti.  
Yaz gününün yağıĢı, ermeni arvadın doğuĢu. 
Ye kavurmayı iç suyu dondurursa dondursun,  ye balı içme suyu yandırırsa yandırsın121. 
Yel kayadan ne kopartar? 
Hırmana giren porsuk, dirgene122 dayanır. 
Yemek adamı iki elemez, yeke eleyer123. 
Yerin ġulaġı olar.  
Yerli kaç yersiz geldi124. 
 Yetim oğurluğa125 çıkanda, ay akĢamdan doğar. 
Yetime öğüt veren çok olur, ekmek veren az olur.  
Yetimi döğejeğine126 üstünü cır127. 
Yumurtana göre gıgılla128.  
Yüz bilsen de bir bilene sor.  
Yüz verdim Ali‟ya geldi s..tı halıya (KK.:Bedrettin Kemaloğlu, Hatice (Münevver) 
Kemaloğlu, Ümmiye Doğan129) 
 
Manzum Şekilde Olan Atasözleri:  
 

Ajı130 iĢletme 

                                                                                                                                                                                     
114 Çocuksuz 
115 Kork 
116 Zamansız 
117 Cebinden 
118 Kötü 
119 Ġyilik 
120 Ġyi 
121 Keyif için yapılan iĢlerde yemek yerken, gezerken ötesini düĢünmemek gerekir. En çok nasıl zevk verirse ona 
göre yapmak gerekir. 
122 Ot atmaya toplamaya yarayan 3 veya 4 diĢli alet 
123 Büyütür 
124 Bir ailenin içine sonradan gelip âdeti bozanların sonradan nasıl her Ģeyi sahiplendiğini anlatır. Böyle 
insanların nasıl yerliyi yerinden kaçırdığını anlatır. 
125 Hırsızlığa 
126 deöveceğine 
127 Yırt 
128 Gıdakla 
129 ÇalıĢmadaki Atasözü ve Deyim örnekleri kaynak kiĢilerden derlenmiĢtir. 
130 Aç 
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Toḫu131 tepretme 
 

Anasına baḫ gızını al,  
Gırağına132 baḫ bezini al (Aksoy 1984:134) 
 

Etmek elden 

Su gölden 

 

DaĢ133 daĢı134, 
Hıbar daĢı135, daĢ daĢı, 
Çirkinnen piloy yeme, 
Gözelilen daĢ daĢı. 
 

Saḫla samanı 
Gelir zamanı 

 

Dizimde oturur 

Saġġalımı136 yolur 

 

Eski düĢman dost olmaz.  

Eski dost düĢmen olmaz.  

 

Su gölden.  

Etmek elden.  

 

KomĢuda biĢer.  

Bize de düĢer. 

 

Adam varki adamların nakĢıdır, 
Adam varki hayvan onnan yağĢıdır, 
                                                           
131 Tok 
132 Kenarına, kıyısına, tarağına 
133 TaĢ 
134 TaĢımak fiili 
135 TaĢ türü 
136 Sakalımı 
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Adam var ağzınnan yağ bal damlıyor, 
Adam var gonuĢdurmasan yağĢıdır. 
 

Nerde birlik.  

Onda dirlik.  

 

Mart geldi- derd geldi, 

Mart çıḫdı137- derd çıḫdı (KK.:Bedrettin Kemaloğlu, Hatice (Münevver) Kemaloğlu, Ümmiye 
Doğan). 

 
SONUÇ 
 

Ġnsani iliĢkilerde, dil ve kültür değerlerinin buluĢtuğu en önemli kavĢak, sözlü 
kültür unsurlarıdır. Bu kıymetler, kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alır. Ait 
olduğu toplumun duygu, düĢünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Türk atasözleri ve 
deyimleri Türk toplumunun, Türk kültürünün bir ürünüdür. Türk atasözleri ve deyimleri aynı 
zamanda Türk ailesine ve Türk toplumuna Ģekil veren unsurlardır. Uzun deneyim ve gözlem 
ürünü olan, topluma bir öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalıĢan kısa ve özlü olan bu 
ATALAR mirası, her Türk boyu/ailesinde kendine ait Ģekli ile ifade bulmuĢtur. Bu 
çalıĢmamızda sunduğumuz sözlerin, bir Türk boyu olan Terekemeler- Karapapahlar‟ın sosyo-
kültürel yapısı hakkında baĢka çalıĢmalara yol göstermesi umulmaktadır.  
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DIE NEUE ÄRA DER TÜRKISCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN NACH DEM 
GESCHEITERTEN STAATSSTREICH IN DER TÜRKEI 

Mustafa ÖZALP* 

Türkiye'deki Başarısız Darbeden Sonra Türkiye Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem 

Öz 

Türkiye‟nin sınır komşusu olan, Suriye‟deki halk ayaklanması, her iki ülkenin Suriye üzerinden vekâlet savaşları 
yürütmesine ve bunun sonucunda da Rus uçağının, Türkiye tarafından düşürülmesine zemin hazırlamıştır. Bu 
çalışma aşağıdaki soruya cevap vermektedir: iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl ve neden kötü bir şekilde bozuldu. 
Bununla birlikte, Türkiye‟de gerçekleşen darbede ve Rus uçağının düşürülmesinin arkasında hangi güçlerin 
olduğudur. Anılan çalışmanın temel konusu, Türkiye‟de FETÖ (fetullahçı terör örgütü) olarak adlandırılan, terör 
örgütünü konu almaktadır. Çalışmada sorulan, sorulara göre FETÖ açıklanmaya çalışılmış ve bunun neticesinde 
de, Türk-Rus ilişkilerinin neden ve nasıl hızlı bir şekilde düzeltildiği ispat edimeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: FETÖ, Darbe, Terör, Rusya, Türkiye ve Suriye. 

 

The New Period in Turkey-Russia Relations After the Failed Coup in Turkey 

Abstract  

The civil unrest happening in Syria which has a border to Turkey has caused proxy battle between Russia and 
Turkey on Syria and resulted in Russian plane crash by Turkish military forces. This study answers these 
questions: Firstly, why and how the relations between these two countries collapsed? Secondly, who caused the 
military coup in Turkey and who crashed the Russian plane, which violated Turkish borderline? The main theme 
of this study is Fethullahist Terrorist Organization/Parallel State Structure. In this study, the terrorist group is 
explained and the recovery process of the Turkish-Russian relations is proved with the cases. 

Key words: FETO, Military Coup, Terror, Turkey, and Syria. 

 

Die neue Ära der Türkisch-Russischen Beziehungen nach dem Gescheiterten Staatsstreich in der Türkei 

Zusammenfassung 

Der Bürgerkrieg in Syrien, der sich direkt an der türkischen Grenze abspielte und wo die Türkei und Russland in 
einen Stellvertreterkrieg hineingerieten, führte letztendlich dazu, dass ein russischer Jet durch die Türkei 
abgeschossen wurde. Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, wie und warum die Beziehungen sich so 
verschlechtern konnte sowie wie und wer genau hinter dem abgeschossenen Kampfjet und dem gescheiterten 
Staatsstreich in der Türkei steckt. Insbesondere geht es um die Rolle der Gülen-Bewegung, die in der Türkei als 
terroristisch eingestuft wird und „FETÖ“ („Fetullahisitische Terrororganisation“) genannt wird. Anhand der 
Aufarbeitung dieser Fragen soll auch erklärt werden, weshalb sich die Beziehungen nach dem gescheiterten 
Putsch wieder sehr rasch besserten und die Türkei und Russland wieder enger aneinander rückten. 

Schlüssel Wörter: FETÖ, Staatsstreich, Terror, Russland, Türkei und Syrien 

 

1. Einleitung 

                                                           
* Assist. Prof. Dr. Bozok University, The Faculty of  Economics and Administrative Sciences, The Departmant 
of International Relations. Yozgat/ Turkey. 
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Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland sind nach dem Abschuss eines 
russischen Kampfjets (Ende des Jahres 2015) seitens der Türkei, bis zum gescheiterten 
Staatsstreich (am 15. Juli 2016) in der Türkei dramatisch abgekühlt. Zwischen beiden Seiten 
gab es bis dahin viele positive Entwicklungen, diese sind: das Handelsvolumen im Jahre 2008 
erreichte 38 Mrd. Dollar, 2011 wurde eine gegenseitige Visafreiheit eingeführt, in den letzten 
Jahren stieg die Anzahl der russischen Touristen in der Türkei auf ca. 4 Millionen Besuchern 
jährlich, und die Einrichtung einer hochrangigen Kooperationsrates zwischen Ankara-
Moskau. Die Teilnahme der Türkei an den Olympischen Winterspielen in Sotchi Russland, 
spielte auch enorm große Rolle zwischen der Türkei und Russland  für die positiven 
Entwicklungen. Es gab aber auch negative Entwicklungen, welche aufgrund von 
gegensätzlichen geopolitischen Positionen entstanden sind. Diese sind: Der Arabische 
Frühling, die Ukraine Kriese (die Annexion der Krim) und der Bürgerkrieg in Syrien. 

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland waren bis zum 24. November 2015 – 
auch wenn sich eine Krise aufgrund der gegensätzlichen Positionen im syrischen Bürgerkrieg 
bereits abzeichnete, sehr eng. Nach einer Reihe von Luftraumverletzungen durch die russische 
Luftwaffe in den Wochen davor, machte die Türkei ihre Drohung wahr und schoss eine 
russische Militärmaschine ab, als der Luftraum erneut verletzt wurde. Obwohl Russland 
frühere Luftraumverletzungen stets als „Navigationsfehler“ abtat, wurde diesmal eine 
Luftraumverletzung bestritten. Die Türkei legte hingegen Bilder der Luftraumüberwachung 
und auch einen minutenlangen Mitschnitt der Funkwarnung vor, worin der russische Pilot 
davor gewarnt wurde, den Luftraum zu verletzen. In einer ersten Reaktion bewertete der 
russische Präsident Wladimir Putin den Abschuss als eine Tat von „Helfershelfern von 
Terroristen“ (Zeit online, 2015). 

2. Der Geschichtliche Prozess 
Seit dem 17. Jahrhundert hatte das schwächelnde Osmanische Reich und das zaristische 
Russland eine ganze Reihe von Kriegen miteinander geführt, wobei in der jüngeren 
Geschichte, genauer genommen seit der Ausrufung der türkischen Republik, keine offenen 
Kriegshandlungen mehr stattfanden. Die Zeit des Kalten Krieges war eher eine Zeit des 
Misstrauens, da die Türkei die meiste Zeit1 über fest in den NATO-Strukturen verankert war 
(Vügar, 2015: 2). Doch jedem Konflikt folgte immer eine Annäherung. 

Insgesamt gab es in der Geschichte der beiden Mächte fünf Annäherungsprozesse bzw. 
Allianzen. Der erste Prozess wurde als einer Allianz der Russen und Osmanen zwischen dem 
Jahre 1798-1805 gegen Napoleon gebildet. Zum ersten Mal haben russische Kriegsschiffe in 
dieser Zeit den Bosporus passiert. Die zweite Allianz wurde (1833-1841) gegen den einst 
osmanischen Gouverneur Ägyptens, Kavalali Ali Pasa, gebildet, der sich unabhängig erklärte 
und nun einen Feldzug gegen das Osmanische Reich im Nahen Osten startete. Damals kamen 
zum ersten Mal tausende russische Soldaten nach Istanbul. Die dritte Allianz wurde in der 
Zeit der Gründung der Republik Türkei (1920-1930) gegen die westlichen Staaten, im 
Rahmen der militärischen Zusammenarbeit gebildet. Diesmal wurde die Zusammenarbeit 
auch auf den finanziellen Bereich erweitert, indem die Sowjetunion die Türkei mit Krediten 

                                                           
1 Eine kurze Phase der Annäherung zwischen der Türkei und der Sowjetunion gab es nach dem 
Zypernkrieg. Nachdem die USA über die Türkei einige Sanktionen erlassen hatte, wendete sich die 
Türkei kurzfristig der Sowjetunion zu. Jedoch entwickelte sich daraus keine engeren Zusammenarbeit. 
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unterstützte. Der vierte Annäherungsprozess (2002-2015) war ganz etwas anderes als alle 
vorherigen Prozesse: Diese letzten Allianz implementierte keine mehr militärische 
Zusammenarbeit, sondern verstärkte die gegenseitigen Investitionen, den wirtschaftlichen 
Austausch, hochrangige diplomatische Dialoge, einen wachsenden kulturellen Austausch, 
humanitäre Kontakte und insbesondere den Bereich der Energiepolitik-Versorgungssicherheit. 
Das Handelsvolumen zwischen der Türkei und Russland stieg von 4,3 Mrd. USD im Jahr 
2001 (Karagöl ve diğerleri, 2016: 21), auf 40 Mrd. USD im Jahr 2009 (Yenişehirlioğlu ve 
diğerleri, 2016: 75). Die gegenseitigen Entwicklungen in den Bereichen Banken, Tourismus, 
Energie, Bau und Lebensmittelindustrie hatten seither enorm zugenommen. In diesem 
Zeitraum stieg die Zahl der geschlossenen Ehen zwischen den beiden Gemeinschaften auch 
erwähnenswert an (Vügar, 2015: 2). Im Jahr 2014 besuchten 4 Millionen 216 tausend 
russische Touristen die Türkei (Aktürk, 2016: 11). Die Türkei war damals neben Ägypten das 
zweitattraktivste Reiseziel für russische Besucher. Die russischen Touristen machten 2014 
etwa 13 Prozent aller Türkei-Besucher aus (Libman, 2016: 4). Beide Länder waren also 
wichtige Wirtschaftspartner füreinander, wobei die geopolitischen Entwicklungen, diese 
Zusammenarbeit auch begünstigten. 

Nach dem die USA den Irak 2003 angegriffen hatte, wurde die Beziehungen zwischen der 
Türkei und dem Russland bis zum Abschuss des Kampfjets am 24 Oktober 2015 ohne 
Unterbrechung vertieft. Dass Russland in diesem Zeitraum mit Georgien einen Krieg führte 
und die Türkei die folgenden Annexionen von Abchasien und Südossetien nicht anerkannte, 
bremste die Beziehungen nicht. Auch die Annexion der Krim im Jahre 2014 hinderte nicht die 
Vertiefung der Zusammenarbeit. Die Lücke die Westen mit den Sanktionen gegen Russland 
erlassen hatte, wusste die Türkei sehr gut zu füllen. Der Hintergrund dieser befreundeten 
Partnerschaft war das Ergebnis des Irak Memorandums im März 2003. Durch dieses 
Memorandum erlaubte das türkische Parlament der USA nicht, den Irak aus türkischem 
Territorium aus anzugreifen. Die Ablehnung des türkischen Parlaments motivierte die 
russisch-türkischen Beziehungen. Russland hat damals erkannt, dass die Türkei nicht mehr 
jene Türkei war, die sich nicht aus der Hierarchie jener Struktur traute, in der sie sich zu 
Zeiten des Kalten Krieges fest verankert sah (Ayata, 2016: 441-448). 

Der fünfte Annäherungsprozess begann vor dem gescheiterten militärischen Putsch am 27. 
Juni 2016 mit einem Brief, der von Präsident Erdogan an den Präsident Putin übermittelt 
wurde. Die beiden Parteien waren seit Jahren in der internationalen Arena unter Druck 
gesetzt. Russland hatte nach wie vor nach der Annektierung Krim mit großen gegenseitigen 
Sanktionen mit EU und mit den USA zu kämpfen. Die Sanktionen verschärften die nach dem 
Ölpreisverfall ohnehin angeschlagene wirtschafspolitische und sozioökonomische Lage 
Russlands zusätzlich (Özalp, 2015: 108). Russland hingegen zog die türkische Wirtschaft, 
insbesondere den Tourismussektor nach dem Abschuss des russischen Kampfjets mit 
weitreichenden Sanktionen ebenfalls in eine Krise. Die überaus guten Beziehungen waren 
somit mit einem Schlag zerstört. Doch die zuerst scharfen Botschaften, die man sich anfangs 
gegenseitig richtete, milderten sich mit der Zeit. Insbesondere die Türkei bemühte sich rasch 
um eine Wiederaufnahme des Dialogs und der Zusammenarbeit. Nachdem Putin mehrere 
Gesprächsversuche der türkischen Seite abwies, verfasste Tayyip Erdogan einen Brief an 
seinen russischen Amtskollegen, worin er sein Bedauern über den Verlust des Lebens des 
russischen Piloten ausdrückte (BBC, 2016). Dieser Brief wurde seitens Putin sehr positiv 
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aufgenommen. In weiterer Folge haben beide Präsidenten per Telefon vereinbart, den Handel 
beider Länder wieder aufzunehmen und die per Dekret verbotenen Charterflüge in die Türkei 
wieder aufzunehmen. Auch ein gemeinsames Treffen war bereits geplant, doch dazu kam es 
nicht mehr. 

Am späten Abend des 15. Juli 2016 kam es zu einem Putschversuch durch Teile der 
türkischen Streitkräfte. Die türkische Hauptstadt Ankara wurde bis in die Morgenstunden des 
Folgetages hinein durch die Putschisten angegriffen. Der Präsidentenpalast, das Parlament, 
die Hauptquartiere des Geheimdienstes und der Polizei waren dabei am schwersten betroffen. 
Der Flughafen in Istanbul sowie der staatliche Sender TRT wurden besetzt und die „Bogazici“ 
Brücke über den Bosporus durch Armeepanzer abgesperrt. Der türkische Präsident konnte aus 
dem Badeort Marmaris per Videotelefonie sich mit dem Privatsender CNN-Turk verbinden 
und die Bevölkerung dazu aufrufen, Widerstand zu leisten. Auch beschuldigte er offen den in 
den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen, dessen Bewegung in der Türkei nur kurz zuvor 
als terroristisch eingestuft wurde, hinter dem Putschversuch zu stecken. In der Folge wurde 
die Straßen der Türkei mit Millionen von Menschen überschwemmt, die, die 
Bewegungsfreiheit der Armee massiv einschränkten. Die Menschenmengen kletterten auf die 
zwischen den Massen festsitzenden Armeefahrzeuge und bis auf kleinere Gruppen die sich in 
Gebäuden verschanzten, gaben die Putschisten auf. 

Am nächsten Tag des gescheiterten Putschs, dem 16. Juli telefonierte als einer der erster 
Staatsoberhäupter des russischen Präsident mit Erdogan. Während sich westliche 
Regierungschefs eher damit begnügten sich von den Putschisten zu distanzieren, sprach Putin 
sein Beileid wegen der zahlreichen Opfer aus. Putin sicherte der Türkei seine Unterstützung 
zu, indem er ausrichten ließ: „„Wladimir Putin hat angesichts des Versuchs einer gewaltsamen 
Absetzung der demokratisch gewählten Regierung in der Türkei in der Nacht auf den 16. Juli 
die Unzulässigkeit verfassungswidriger Aktionen und von Gewalt im Leben des Staates 
unterstrichen“(Sputnik Deutschland, 2016). 

3. Gülenistische Terrororganisation FETÖ 
Nach Ansicht einiger Kommentatoren und auch führender Politiker, hat die Gülen-Bewegung, 
diese Krise mit Russland bewusst provoziert, um die türkisch-russischen Beziehungen zu 
stören. Hier muss man die Frage stellen, welche Ziele so eine Handlung verfolgt hätte. In der 
Tat hat die Gülen-Bewegung ein sehr großes Interesse daran, die türkische AKP-Regierung zu 
beseitigen. Doch wer hätte Interesse daran, die türkisch-russischen Beziehungen zu zerstören? 
Die Tatsache, dass Fetullah Gülen in den USA lebt und von dort aus, große Macht auf die 
Türkei ausübte, jegliche Auslieferungsgesuche der Türkei seit 2014 abgelehnt werden, lässt 
Raum für Spekulationen offen, dass die USA dahinter stecken könnte. Der türkische Präsident 
Erdogan sprach wortwörtlich von „Gülenistische Terrororganisation und die Mächte, die 
hinter ihr stehen“ (Internet Haber, 2016 ). Sie sollen danach getrachtet haben, die 
Beziehungen zu Russland zu stören. Jedenfalls war es so, dass nach dem Abschuss das 
Handelsvolumen zwischen der Türkei und Russland 2016 dramatisch sank (Ayata, 2016: 441-
448). 
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4. Die Profiteure und Verlierer der Sanktionskrise zwischen dem Westen und 
Russland 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion entstanden 11 neue Staaten, die Ukraine, Weißrussland, 
Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Tadschikistan, 
Turkmenistan und Usbekistan. Damit Russland seine Macht auf diese Staaten aufrechterhalten 
kann, wurde damals seitens Russland die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
gegründet. Ab den 2000er Jahren, nachdem Putin an die Macht kam, verstärkte Russland sein 
Machtkampf um diese Staaten. Insbesondere Georgien und die Ukraine wurden zu 
Schauplätzen dieses Machtkampfes zwischen den internationalen Großmächten geworden. 
2003 fand in Georgien die Rosenrevolution, 2004 in der Ukraine die Orangenerevolution statt, 
womit sich diese Länder von Russland distanzierten. Der russische Präsident beschuldigte 
damals wie heute die westlichen Staaten, diese Revolutionen geplant und umgesetzt zu haben 
(Özalp, 2015: 408). Die Ukraine ist ein wichtiges Transitland für Energie zwischen der EU 
und Russland. Wegen dem geografischen Status der Ukraine gab es in den vergangenen 
Jahren große Gas-Krisen und Lieferunterbrechungen. Anfang des Jahres 2014 musste die 
Ukraine entscheiden, entweder dem Assoziierungsabkommen mit der EU oder der Zollunion 
mit Russland beizutreten. Deswegen entstanden in der Ukraine gewaltige Proteste und 
schwere Ausschreitungen, in dessen Folge der pro-russische Präsident der Ukraine, 
Janukowitsch, zurücktrat. Russland hat infolge dessen die Annektierung der Krim vollzogen 
und in allen russischsprachigen Regionen der Ukraine übernahmen Separatisten die Kontrolle. 
Damit hat Russland wieder gegenüber der EU, den USA sowie dem Rest der Welt betont, 
dass Russland die Staaten der ehemaligen Sowjetunion als sein Hinterhof sieht, diese Staaten 
für Russland sehr wichtig sind und dass Russland auch sofort militärisch eingreifen kann 
(Özalp, 2015: 408). 

Wegen der Annektierung der Krim (Gaskriese usw.) 2014 sanktionierten sich die EU/USA 
Russland wechselseitig, wovon die wirtschafspolitische und sozioökonomische Lage der 
Parteien empfindlich betroffen waren. Obwohl die Krim für die Türkei ebenfalls von 
Bedeutung war und die Krimtataren am meisten unter der Annexion zu leiden hatten, trug sie 
die Sanktionen des Westens gegen Russland nicht mit. ‘‘Im Zeitraum Januar bis Oktober 
2015 machte der Außenhandel mit der Türkei 4,5 Prozent des gesamten russischen 
Außenhandels aus (mit 19,8 Milliarden US-Dollar); damit belegte die Türkei den sechsten 
Platz unter Russlands Handelspartnern. Im selben Zeitraum lag Russland unter den 
Handelspartnern der Türkei auf Platz zehn nach Exporten (2,5 Prozent) und Platz drei nach 
Importen (10 Prozent). Das absolute Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ging in den 
letzten Jahren leicht zurück, was primär mit Russlands wirtschaftlichen Problemen zu tun hat. 
Zugleich aber stieg der Anteil der Türkei am russischen Außenhandel; im Zeitraum Januar 
bis Oktober 2014 betrug er 4 Prozent. Das liegt daran, dass die Türkei sich den EU-
Sanktionen gegen Russland ursprünglich nicht angeschlossen hat; vielmehr setzten die beiden 
Länder ihre Verhandlungen über die Abschaffung von Handelshemmnissen (bis hin zu einer 
möglichen Freihandelszone) fort. (Libman, 2016: 4)‘‘ 

Von der Sanktionskrise profitierten die Türkei und China während die europäische 
Lebensmittelindustrie mit russischen Importverboten zu kämpfen hatte. Die Türkei füllte jene 
Lücken aus, die, die mit Importverboten belegte EU hinterlassen hatte. Darüber schloss 
Russland mit China ein großes Gaslieferabkommen aus. Die von der europäischen Union 
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verhängten Sanktionen gegen Russland waren auf drei Ebenen: personenbezogen, 
regionenbezogen und sektorale Wirtschaftssanktionen sowie betriebsbezogene, militärische, 
kapitalmarkbezogene Sanktionen. Die personenbezogenen Sanktionen betrafen 182 
Menschen, die entweder in Russland oder in der Ukraine leben und dem russischen Präsident 
Putin wirtschafspolitisch nahe standen. Diesen Leuten war es untersagt worden die EU zu 
betreten sowie Transaktionen, Handel und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten zu betreiben 
(Özalp, 2016: 409-410). 

Grafik 1: Russlands Außenhandel in Mio. US-Dollar vom 2000-2014 mit der Türkei, 
China Deutschland und USA 

 
Quelle: Aktürk Şener. Krise der russisch-türkischen Beziehungen 2008–2015. Russland-
Analysen Nr. 315, 06.05.2016. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. S. 11 

 

Wie auf der Grafik 1 sichtbar wird, ist das Handelsvolumen zwischen den USA und Russland 
nicht so groß wie jenes zwischen Russland-Deutschland, Russland-Türkei und Russland-
China. Die EU ist Moskaus größter Handelspartner und umgekehrt, ist Russland der 
drittgrößte Handelspartner der EU. Russlands wichtigste Handelspartner sind Deutschland, 
China und Türkei. Deswegen hatten die wechselseitigen Sanktionen sowohl auf den 
russischen als auch auf den deutschen Außenhandel sehr schwer Auswirkungen. Zusammen 
mit der Gaskriese trafen die Verstimmungen mit Russland am meisten die deutsche 
Wirtschaft. Deutschlands größte Erdöl und Erdgasimporte kommen aus Russland über 
Pipelines durch die Ukraine. Die USA hingegen hat überhaupt keine Abhängigkeit von den 
ukrainischen Pipelines. Zusammenfassend kann man sagen, dass Deutschlands rote Linie von 
Russland über die Ukraine verläuft, diese für die USA hingegen keinerlei Bedeutung hat 
(Özalp, 2015: 108-109). Die großen Profiteure der Krise waren die Türkei, China und die 
USA. Die großen Verlierer hingegen waren Deutschland und Russland. 
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Tabelle 1:  Der Anteil der türkische Exporte nach Russland (Tausend US $) 

Jahre Export/ Anteil Voriges Jahr 
Verhältnis (%) 

2008 6,483,004 37,2 
2009 3,189,607 -50,8 
2010 4,628,153 45,1 
2011 5,992,633 29,5 
2012 6,680,777 11,5 
2013 6,964,209 4,2 
2014 5,943,014 -14,2 
2015 3,588,331 -39,6 
Quelle: Türkische Statistiken Amt. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 

Wie auf der Tabelle 1 sichtbar ist, gibt es einem abnehmenden Anteil des türkischen Exports 
ab dem Jahr 2013 nach Russland. Das liegt daran, dass die Ukraine-Krise 2013 begann und 
2014 ihren Höhepunkt erreichte. Die Tabelle 2 zeigt uns den Anteil der türkischen Importe 
aus Russland. Auch hier ist zwischen 2014/2015 ein enormer Rückgang der türkischen 
Importe aus Russland zu sehen, etwa um 4,886,840 US $. Wenn wir beide Tabellen 
vergleichen wird ersichtlich, dass die türkische Wirtschaft in einem größeren 
Abhängigkeitsverhältnis zu Russland steht, als umgekehrt: Die türkischen Importe aus 
Russland (hauptsächlich Energie) sind viel höher als die Exporte nach Russland. 

Tabelle 2:  Der Anteil der türkischen Import aus Russland (Tausend US $) 

Jahre Import/ Anteil 
2008 31,364,477 
2009 19,450,086 
2010 21,600,641 
2011 23,952,914 
2012 26,625286 
2013 25,064,2014 
2014 25,288,597 
2015 20,401,757 
Quelle: Türkisches Statistisches Amt. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

 

Russlands Importe aus der europäischen Union Maschinen, Fahrzeuge, chemische 
Erzeugnisse, Lebensmittel, Tabak und die Sonstige Waren. Die Kosten dieser Waren betrugen 
im Jahre 2013 einen Wert von knapp 120 Mrd. Euro. Die EU importierte aus Russland 
mineralische Brennstoffe, Schmiermittel, chemische Erzeugnisse, Grundstoffe und sonstige 
bearbeitete Waren. Der Import der europäischen Union aus Russland machte 2013 ca. 206 
Mrd. Euro aus (Özalp, 2015: 140). Nach Daten der Eurostat im Jahre 2013 deckte die EU ihr 
Energiebedarf mit 88,4 % durch Erdölimport, mit 65,3 % durch Erdgasimport und mit 44,2% 
durch Import von festen Brennstoffen. Der gesamte Energieimport der EU lag bei 53,2 %. Der 
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EU-Energieimport aus Russland machte 2013 an Erdöl 39.0 % von Erdgas 33,5 % und von 
festen Brennstoffen 28,8 % aus (Eurostat, 2016). Wie auf Tabellen 3 und 4 sichtbar ist, hat die 
EU eine enorm große Energieabhängigkeit von Russland. Insbesondere die baltischen und 
Balkanstaaten haben eine Abhängigkeitsrate von 80 % bis zu 100 %. Im Jahre 2014 
importierte Deutschland ihr Erdgasbedarf mit 38,7 Mrd. m3 aus Russland. Die Türkei ist nach 
Deutschland mit 27,3 Mrd. m3 zweitgrößte Erdgasimporteurin aus Russland. Die Türkei 
verbrauchte im Jahre 2014 ca. 49 Mrd.m3 Erdgas (Karagül ve diğerleri, 2016: 23) Die Türkei 
und die EU importieren aus Russland auch sehr viel Erdöl. Aufgrund großer 
Energieabhängigkeit zwischen den Parteien wurden die Sanktionen im Bereich der Energie 
nicht streng verhängt. Während der Krisenzeit gab es zwischen der EU und Russland 
kurzfristige Gas-Unterbrechungen, im Fall der Türkei drehte Russland den Gashahn jedoch 
nicht ab. Da gibt es drei Gründe warum die Energiesanktionen zwischen diesen Parteien nicht 
so hart beschlossen wurde: Erstens ist die strategische Partnerschaft zwischen der Türkei und 
Russland viel enger als die  Beziehungen zwischen der EU/USA und Russland. Deswegen 
gab es kein Gasstreit zwischen der Türkei und Russland. Zweitens machen Russlands 
Energieexporteinnahmen mehr als die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsprodukts des Landes 
aus. Insofern ist Russland genauso davon abhängig, sein Gas zu verkaufen. Drittens war am 
Juni 2014 der Erdölpreis pro Barrel bei 110 US Dollar. Nachdem die gegenseitigen 
Sanktionen begannen, sank der Ölpreis pro Barrel von 110 auf 50 US Dollar. Davon wurde 
das russische Wirtschaftswachstum sehr hart betroffen. Wie 2014 war die Entwicklung des 
russischen Wachstums mit 0,6 % sehr niedrig (Karagül ve diğerleri, 2016: 25).  Im folgenden 
Jahr (2015), schrumpfte die in den ersten drei Quartalen das Wachstum jeweils um 2,2 %, 4,6 
% und 4,1%. Die russische Wirtschaft war somit sehr hart getroffen. 

Tabelle 3:  Der russische Gasexport in der Verteilung über die Länder 2014 

Länder 
 

Mrd. m3 

Deutschland 38,7 
Türkei 27,3 
Italien 21,6 
England 10,0 
Polen 9,1 
Frankreich 7,1 
Ungarn 5,3 
Tschechien 4,7 
Slowakei 4,3 
Quelle: Gazprom Export / Delivery Statistics 
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Tabelle 4: Die Energie Abhängigkeit der gewählten europäischen Länder aus 
Russland 

Länder 
 

Im Prozent (%) 

Slowakei 98 
Litauen 92 
Polen 91 
Bulgarien 90 
Ungarn 86 
Finnland 76 
Tschechien 72 
Griechenland 40 
Holland 34 
Deutschland 30 
Italien 28 
Frankreich 17 
England 13 
Quelle: Eurostat “Global Trade Information Services” 

 

5. Die Hintergründe des Abschusses des russischen Kampfjets 
Wegen der Krise der Energieversorgungssicherheit, wurde bezüglich der über die Ukraine 
kommenden Pipelinereuten in den vergangenen Jahren zwischen Russland und der EU in den 
vielen verschiedenen Bereichen gegenseitigen Sanktionen verhängt. Anfang des Jahres 2014 
erreichte die Krise einen Höhepunkt. Danach entstand in der Ukraine ein Bürgerkrieg, wobei 
Russland dabei keine Zeit verlor, die Krim zu annektieren. Über die Ukraine wurde damals 
zwischen den Weltmächten (insbesondere EU, USA und Türkei) ein stellvertretender Krieg 
geführt. Die Annektierung der Krim wurde seitens der Türkei mit großer Besorgnis 
aufgenommen, weil die Türkei sich mit der Krim demografisch verbunden fühlt (ca. 13% von 
der gesamten Bevölkerung der Krim machen die Krimtataren aus), als dessen Schutzmacht 
sich die Türkei betrachtet (Kırımlı, 2015). Weiteres ist die geopolitische Lage der Kriminsel 
im Schwarzmeer militärstrategisch für die Türkei auch sehr wichtig, ähnlich Zypern im 
östlichen Mittelmeer. Laut der Analyse vom Şener Aktürk von der „Deutsche Gesellschaft für 
Osteuropakunde“ ist die Bevölkerung der Krimtataren mit der Türkei geschichtlich, kulturell 
und religiös miteinander sehr eng verbunden: 

„‘Die Krimtataren, die angestammte Bevölkerung der Halbinsel, sind in der Geschichte von 
den Moskauer Regierungen verfolgt worden und stellten sich daher vehement der Annexion 
entgegen und boykottierten das Referendum. Während nach Jahrhunderten von Verfolgung 
und Deportationen eine Viertelmillion Tataren auf der Krim übriggeblieben sind, gibt es in 
der Türkei bis zu einer Million Nachfahren von Krimtataren, darunter auch in den 
akademischen, Wirtschafts- und intellektuellen Eliten. Es hat in der Türkei zahlreiche 
Proteste gegen die russische Annexion der Krim gegeben‘‘ (Aktürk, 2016: 4). 
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Während dieser Krise lief, herrschte in Syrien ein Bürgerkrieg. Syrien ist im Mittelosten/ 
Mittelmeer strategisch ein sehr wichtiges Land. Einerseits will Russland seinen einzigen 
Stützpunkt am Mittelmeer nicht verlieren, anderseits bei den erst kürzlich entdeckten riesigen 
Gasvorkommen am Mittelmeer sich ein Mitspracherecht einräumen. 

Die russisch-syrischen Beziehungen waren seit dem Kalten Krieges schon sehr tief. Syrien 
unter der Baath-Partei war ein prosowjetisch ausgerichteter Staat. Der einzige russische 
Militärstützpunkt im Mittelmeer in Tartus (Syrien), ist z.B. solch ein Erbe aus Sowjetzeiten. 
Russland unterstützte Syrien diplomatisch in den internationalen Organisationen, allen voran 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Aktürk, 2016: 4-5). Nach der Annexion der Krim 
wurde Russland in der internationalen Arena isoliert, dies führte in Russland zu einer 
wirtschaftspolitische und sozioökonomische Destabilisierung. Russland, das bis dahin 
untermauern wollte, dass es erneut eine Supermacht ist, begann nach Ansicht vieler 
Kommentatoren deshalb am 1. September 2015 mit einer unerwartet großen militärischen 
Intervention in Syrien. Auch wenn Russland offiziell gegen den IS vorgehen wollte, galten die 
russischen Angriffe primär den syrischen Oppositionskräften. Vor allem jene Gruppen die 
von der Türkei unterstützt wurden, hatten am meisten unter den russischen Bombardements 
zu leiden. Dies führte zu großen Spannungen zwischen Russland und der Türkei und nach 
Ansicht der Türkei verletzten russischen Kampfjet in zahlreichen Fällen sogar den türkischen 
Luftraum. Obwohl man davon ausgehen konnte, dass Russland bewusst provozierte2, sprach 
Russland stets von Navigationsfehlern. Am 16. Oktober 2015 wurde sogar eine 
Aufklärungsdrohne russischer Bauart abgeschossen, nachdem sie alle Warnungen ignoriert 
hatte (tagesanzeiger, 2015). Dieser Zwischenfall sollte als Ergebnis einer beträchtlichen 
geopolitischen Kehrtwende interpretiert werden, die wie oben skizziert seit 2008 im 
Georgien-Krieg und in der Annektierung der Krim 2014 (mit angeschlossen Sanktionen) sich 
abzeichnete (Aktürk, 2016: 4-5). Putins Ziel war es, eine neue Front in der Außenpolitik zu 
öffnen und einen neuen Diskurs in der Öffentlichkeit in die Tagesordnung zu setzen. Zu 
diesem Ziel startete Putin einen eigenen Kampf gegen den internationalen Terrorismus in 
Syrien. Unter der Annahme „„Kampf gegen den internationalen Terrorismus„„ legitimierte 
Putin seine Angriff auf die syrische Opposition (Vügar, 2015: 4). Die folgenden vier Punkte 
waren das strategische Ziel des russischen Präsidenten ((Vügar, 2015: 4)): 

I. Eine neue Diskussion eröffnen, damit die negativen Auswirkungen der Ukraine-Krise 
auf Russland nicht mehr im Mittelpunkt stehen. 

II. Durch die Intervention in Syrien wollte Putin die Isolierung Russlands 
erzwungenermaßen aufheben: Ohne eine Einigung mit Russland, soll kein Frieden in 
Syrien zustande kommen können. 

III. Die Spannungen im Mittleren Osten zu verschärfen, um den Rückgang der Ölpreise zu 
verhindern. 

IV. Einen schnellen Sieg in Syrien einzufahren, um zu den Energiereserven im Mittelmeer 
über Syrien ein Mitspracherecht zu erhalten. 

Nach dem Abschuss des Kampfflugzeugs unterstützte Russland die terroristische 
Organisation PKK  und ihre Schwesterorganisation PYD-YPG. Die PYD durfte daraufhin in 
                                                           
2 Insbesondere am Baltikum und in Skandinavien kam es in jüngster Vergangenheit öfters zu 
Luftraumverletzungen durch Russland. Nicht selten mussten russische Flugzeuge im NATO-Raum 
abgefangen werden. 
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Moskau ein Büro eröffnen. Nur wenige Tage nach dem Abschuss des russischen Flugzeugs 
passierte ein russisches Kriegsschiff den Bosporus, wobei ein russischer Soldat auf dem 
Schiff demonstrativ mit einer schultergestützten Luftabwehrrakete (Manpad) posierte. Nur 
kurze Zeit drauf schoss die PKK im Südosten der Türkei einen türkischen 
Kampfhubschrauber mit einer eben solchen Waffe ab. Es wird spekuliert, dass Russland sich 
auf diesem Wege für den Abschuss seines Kampfjets rächte (Die Presse, 2016). 

Anfang Januar 2015 wurde unter der Führung Russland die Eurasische Wirtschaftsunion 
(EWU) gegründet. Zuerst hatten Russland, Belarus und Kasachstan das Gründungsabkommen 
unterzeichnet, dann sind  Kirgisistan und Armenien dieser Union beigetreten. Russland 
verfolgte im Syrien wie auch in dem Zentralasien die Strategie, seinen politischen Einfluss am 
Leben zu erhalten und auch auszubauen. Zu diesem erwähnen die deutschen 
Wissenschaftlerinnen Maria Pastukhova und Kirsten Westphal folgendes: ‘‘Dabei ist 
entscheidend, dass Russland das eurasische Integrationsprojekt – vor dem Hintergrund des 
Ukraine-Konflikts – primär aus politischen Gründen verfolgt, um seinen Status als Vormacht 
in Eurasien zu festigen und den eigenen Einfluss in der Region zu bewahren‘‘ (Pastukhova 
Maria und Kirsten, 2016: 4). 

Aber dieses Ergebnis konnte Russland in Syrien nicht erreichen. Weil einerseits kein schneller 
Sieg möglich war und anderseits weil die Ölpreise weiter abgenommen haben. Doch die 
russische Intervention lockte andere Mächte, die diametral gegensätzliche Positionen in der 
Syrienfrage haben, ebenfalls nach Syrien (Vügar, 2015: 4). Russlands Deckungsgleichheit mit 
dem syrischen Regime lies darüber hinaus die russische Präsenz zunehmend in einem 
schiefen Licht erscheinen. Dies führte zu einer weitere Isolation Russlands in der 
internationalen Arena. Russland war deshalb auch selber darauf angewiesen, dass die 
Beziehungen zur Türkei sich wieder normalisieren. 

6. Die gegenseitigen Sanktionen zwischen Russland und der Türkei 
Nach dem Abschuss des Flugzeugs kam es zu sehr drastischen gegenseitigen Wortmeldungen 
und diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wurden gekappt. Russland stellte 
zur Normalisierung der Beziehungen zur Türkei drei Forderungen: Erstens sollte sich die 
Türkei offiziell für den Abschuss des russischen Flugzeugs entschuldigen. Zweitens forderte 
Russland die Zahlung von Schadensersatz und Bestrafung derjenigen, die für den Abschuss 
des Kampfflugzeugs verantwortlich waren (Libman, 2016: 6). Ankara akzeptierte diese 
Forderungen nicht, weil das russische Kampfflugzeug den russischen Luftraum verletzte und 
somit der Abschuss aus ihrer Sicht rechtens war. Daraufhin sanktionierte Russland die Türkei. 
Die Einfuhr bestimmte Waren aus der Türkei wurden verboten. Dann untersagte Putin 
russischen Firmen, neue Arbeitsverträge mit türkischen Arbeitnehmern abzuschließen und 
Reisebüros, touristische Reisen in die Türkei anzubieten. Türkische Firmen, bzw. Firmen die 
ihren Hauptsitz in der Türkei hatten, durften in Russland eine Reihe von Dienstleistungen 
nicht mehr anbieten (Libman, 2016: 2). Nach dem Verbot von Charter-Flüge in die Türkei 
seitens Russland und dem Abbruch zahlreicher Kooperationsprogramme auf verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen, zeigten sich die schweren Auswirkungen der Sanktionen auf beiden 
Staaten. Russlands Sanktionen im Tourismusbereich hatten einzelne Regionen der Türkei, 
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insbesondere die Tourismusmagnete am Mittelmeer sehr hart getroffen. Die Zahl der 
russischen Touristen in die Türkei haben im ersten halbes Jahr 2016 vom 241 tausend 320 auf 
lediglich 3 tausend 517 gegenüber 2015 abgenommen. Das entspricht einer Abnahme von 
98,5 Prozent (Rusya turistleri, 2016). 

Laut Daten des türkischen Kultur und Tourismus Ministeriums, kamen 2015 35,6 Millionen 
Touristen in die Türkei, davon waren 3,7 Millionen Touristen aus Russland. Die Zahl der aus 
Russland kommenden Touristen macht 10.04% der gesamten Touristen aus. Wenn man 
berücksichtigt, dass nach offiziellen Angaben pro Tourist etwa 715 US Dollar ausgegeben 
wird (2015), heißt das, dass die gesamten russischen Touristen im Jahre 2015 ca. 2,7 
Milliarden US-Dollar in der Türkei gelassen haben. Laut den Berechnungen von 
Yenişehirlioğlu, Salha und Sedat verlor die Türkei aufgrund der abwesenden russischen 
Touristen 2015 pro Monat ca. 19.158,782 US Dollar und das macht im selben gesamten Jahr 
ca. 208,182,624 US Dollar aus (Yenişehiroğlu ve diüerleri, 2016: 81).  

Die Sanktionen gegen Russland seitens der USA und der EU wirkte sich auch auf das 
Handelsvolumen und auf die Anzahl der Touristen zwischen Ankara und Moskau aus. Weil 
durch die Sanktionen die Erdölpreise gesunken sind, begann die russische Wirtschaft enorm 
unter den niedrigen Preisen zu leiden. Diese Probleme in der russischen Wirtschaft motivierte 
die Führung in Moskau, die Beziehungen mit der Türkei wieder zu verbessern, damit die 
Wirtschaft angekurbelt werden kann.  

7. Wie und Wer genau hinter dem Abgeschossenen Kampfjet und gescheiterten 
Staatsstreich Steckt  

Es ist eines der historischen Ziele Russlands, einen direkten Zugang zu den „warmen 
Gewässern“ (z.B. Mittelmeer) zu bekommen. Nach dem Kalten Krieg blieb mit Syrien ein 
einziger Verbündeter Russlands über, der den Russen diesen Zugang ermöglichte(Yüce, 2016: 
2088). Der Bürgerkrieg in Syrien gefährdete diesen Zugang, weswegen Russland 
intervenierte.   

Nach dem Zerwürfnis wurde darüber viel diskutiert, wer genau hinter dem Abschuss steckt. 
Die folgenden drei wichtigsten Argumente waren im öffentlichen Diskurs:   

 Erstens, dass die Türkei den Kampfjet absichtlich abgeschossen hat, um die Koalition 
Russlands mit dem Westen gegen den Islamischen Staat zu sabotieren (Alaranta, 
2016: 6) 

 Zweitens, dass die Türkei erreichen wollte, dass das russische Engagement in Syrien 
teuer und unpopulär wird (Alaranta, 2016: 6) 

 Drittens, dass Moskau den Abschuss bewusst herausforderte, um Ankara zu isolieren 
und die AKP Regierung dazu zu bringen, ihre vehemente Haltung gegen das syrische 
Assad Regime  aufzugeben (Tanrısever, 2016: 2). 

Wenn wir die Ereignisse nach dem Abschuss des russischen Flugzeugs analysieren, so kommt 
man zum Schluss, dass sich dieser Abschuss als sehr negativ für die türkischen Interessen in 
Syrien auswirkte. Der Handlungsspielraum der Türkei in Syrien wurde drastisch 
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eingeschränkt, da eine direkte Konfrontation mit Russland in Syrien nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Es ist somit durchaus vorstellbar, dass dieser Abschuss bewusst herbeigeführt 
wurde um die türkische Regierung in eine schwierige Lage zu bringen. Falsche 
Nachrichtendienstliche Informationen durch Mitglieder der FETÖ innerhalb der 
nachrichtendienstlichen Aufklärung, sind wahrscheinlich. 

Nach den sich verschlechternden russisch-türkischen Beziehungen, bekam die Türkei von den 
westlichen Staaten, insbesondere aber von der NATO ermutigende und die türkische Position 
unterstützende Aussagen. Aber die türkische Syrienpolitik gegen Russland wurde überhaupt 
nicht unterstützt. Der Westen lies es zu, dass Russland die Türkei in der Syrienfrage vorerst 
handlungsunfähig machen konnte, indem durch die Stationierung von S400 Raketen die 
türkischen Luftwaffe eine ernsthafte Bedrohung bekam. Anderseits musste die Türkei 
zusehen, wie Stellungen der turkmenischen Opposition direkt an der türkischen Grenze 
bombardiert wurden. Manche westliche Staaten, insbesondere die USA profitierten davon, 
denn die westlichen Sanktionen gegen Russland hatte die Türkei nicht mitgetragen und füllte 
sogar jene Leere auf, die andere westliche Staaten in Russland hinterlassen hatte. Dass sich 
die Türkei damit keine Freunde gemacht hat, liegt auf der Hand. Deswegen ist es kaum 
denkbar, dass die türkische Putschisten den Putsch ohne Ermutigung oder Unterstützung von 
seitens der USA und Deutschland gewagt hätten. Es gibt nach wie vor zahlreiche Differenzen 
und Konflikte zwischen der Türkei und den USA und Deutschland. Diese sind: die 
Kurdenfrage, der Syrienkrieg und die erneute Verbesserung der türkisch-russischen 
Beziehungen. Laut der Leiter der deutschen Redaktion der World Socialist Web Site Peter 
Schwarz bezüglich über den gescheiterten Putsch:   

‘‘Doch die Putschisten und ihre Hintermänner hatten sich offenbar verkalkuliert. Aus 
Gründen, die nicht völlig klar sind, lief der Putsch schief. Vermutlich hatten sie die öffentliche 
Unterstützung unterschätzt, die Erdogan mobilisieren konnte. Hätte der Putsch Erfolg gehabt, 
hätten ihn Washington und Berlin unterstützt, so wie sie sich vor drei Jahren hinter den 
Umsturz in der Ukraine und den blutigen Putsch in Ägypten stellten. Säße Erdogan jetzt wie 
der ehemalige ägyptische Präsident Mohammed Mursi, der ebenfalls demokratisch gewählt 
worden war, im Gefängnis, hätten sie keine demokratischen Skrupel. Das Argument der 
Demokratie bringen sie nur dann auf, wenn es in ihr politisches Kalkül passt‘‘. (Schwarz, 
2016) 

Zum Abschuss des Kampfjets gab der russische Präsident Putin eine wütende Stellungnahme: 
»Die Türkei hat uns einen Dolchstoß versetzt« So ein Satz kann nur von jemandem kommen, 
der sich tatsächlich von jemandem betrogen sieht, den er als Freund betrachtet hatte (Alaranta, 
2016: 7). Während ein Tag nach dem Putsch der russische Präsident seinem türkischen 
Amtskollegen die volle Unterstützung zusagte, zeigten sich die EU und die USA darüber 
besorgt, dass die Türkei massenhaft Menschen verhaften ließ, die am Putsch beteiligt gewesen 
sein sollen. Sie verurteilten die Säuberungen gegen die Putschisten.    
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8. Die Folgen des Abgeschossenen Kampfjets  
Der Abschuss des russischen Militärflugzeugs hatte große Auswirkungen auf die 
Außenpolitik der Staaten der Schwarzmeerregion bis Zentralasien. Nach dem Zerwürfnis 
zwischen der Türkei und Russland wurde die Beziehungen zwischen der Türkei und der 
Ukraine in Gegnerschaft zu Russland intensiviert (Halbach, 2016: 1). Im April 2016 flammte 
zwischen Aserbaidschan und Armenien der Karabach-Konflikt auf, dutzende Soldaten und 
Zivilisten sind dabei gestorben. In beiden Fällen drohte ein Stellvertreterkonflikt zwischen 
Russland und der Türkei zu entstehen. Daneben hat die Türkei nach wie vor mit den Turk-
Staaten (Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan und Kirgisistan) in 
kulturellen, wirtschaftspolitischen und sozioökonomischen Bereichen eine feste Kooperation. 
Diese Staaten haben aber historisch bedingt aus Sowjetzeiten eine ebenso enge Beziehung zu 
Russland. Die Krise zwischen Russland und der Türkei stürzte die Zentralasiatische Turk-
Staaten in ein Dilemma mit Konfliktpotntial (Halbach, 2016: 1). Die politische Elite und die 
Öffentlichkeit in diesen Staaten (insbesondere Kasachstan) haben sich in der türkisch-
russischen Konfrontation zu Befürwortern und Gegnern der türkischen oder russischen Seite 
gespaltet. Von dem wirtschaftspolitischen Dilemma der Zentralasiatischen Staaten waren 
sowohl die türkische als auch die russische Wirtschaft enorm betroffen. Die steigende 
Konfrontation zwischen der Parteien könnte Zentralasien noch weiter destabilisieren. Die 
Feindseligkeit zwischen Ankara und Moskau hatte auch negative Auswirkungen auf den 
Einfluss der EU in der Region. Die Türkei ermöglicht unmittelbar für die Europäischen Union 
eine aktive Außenpolitik in dieser komplizierten Region (Naher Osten und Arabische 
Nachbarn sowie Kaukasus) und eine Kontrolle wichtiger Rohstoffe, die nach Europa zu 
gelangen sollen (Ayata, 2016: 444). So vergrößert die Türkei den politischen Spielraum der 
EU in entfernteren Regionen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini warnte im 
Februar in einer Debatte im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen 
Parlaments, dass ein Krieg zwischen Russland und der Türkei wegen Syrien ausbrechen 
könnte (Halbach, 2016 : 2). Nach diesen Ereignissen gab es eine Diskussionen über einen 
solchen »Stellvertreterkrieg« von Syrien über Karabach-Konflikt bis in den Südkaukasus. So 
hatte der türkisch-russische Antagonismus ein enormes Potential angenommen. Die Kadir Has 
Universität in İstanbul hat im Dezember 2015 über den türkisch-russische Antagonismus eine 
Umfrage geführt, wobei laut dieser Umfrage ca. 65 % von 1000 Befragten sagten, dass 
Russland nun als größte Bedrohung für die Türkei ist (Halbach, 2016: 2). Am 18. Februar 
2016 wurde vom russischen staatlichen Meinungsforschungsinstitut WZIOM über dasselbe 
Thema einer Umfrage in Russland veröffentlicht. Die Ergebnisse waren ähnlich. Die Frage, 
„Wie schätzen Sie die derzeitigen Beziehungen zwischen Russland und der Türkei ein?“, 
wurde mit 47% als angespannt, mit 23% als feindselig, mit 14% als kühl, mit 9% als neutral, 
mit 5% als schwer,, mit 1% als freundschaftlich und mit 1% als gutnachbarlich beantwortet. 
Zur Frage „In welche Richtung werden sich die Beziehungen zwischen Russland und der 
Türkei in der nächsten Zeit entwickeln?“, wurde gesagt: 49%: die Situation verschlechtert 
sich, 36%: die Situation verändert sich nicht, 9%: schwer zu beantworten und 6% die 
Situation normalisiert sich allmählich (Alaranta, 2016: 12). 
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Nach dem „Versöhnungsbrief“ von Erdogan an Putin, besserten sich die Beziehungen wieder 
rasch. Nach dem Staatsstreich trafen sich die beiden Präsidenten am 9 August 2016 in St. 
Petersburg. Die beiden Präsidenten haben für die Wiederherstellung der Beziehungen 
ausgesprochen und zur Vertiefung der türkisch-russischen Partnerschaft in St. Petersburg 11 
verschiedene Punkte angekündigt. Diese waren (Webseite des türkischen Präsidentenamts, 
2016):  

1. die Wiederbelebung der hochrangigen Zusammenarbeit  
2. Start der Charterflüge  
3. den bilateralen Handel beschränkenden Gesetze werden entfernt, insbesondere jene 

die landwirtschaftliche Erzeugnisse betreffen 
4. Verbote für türkische Unternehmen werden aufgehoben 
5. für die volle gegenseitige Visafreiheit sollen Schritte unternommen werden   
6. die Arbeiten am russischen Kernkraftwerk in der Türkei (Akkuyu) sollen mit großen 

Investitionen beschleunigt werden  
7. die Realisierung des Türkisch-Stream-Projekt wird beschleunigt 
8. ein türkisch-russisches Joint Investment Council wird gegründet 
9. verstärkte Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie  
10. ein türkisch-russisch-aserbaidschanisches Dialogmechanismus soll gegründet werden. 
11. die Linie vom Ankara-Moskau soll in eine Leitung des Vertrauens und der 

Freundschaft umgewandelt werden. 
Es gibt viele Gründe, warum die Türkei sich von der westlichen Allianz abgewendet hat. Als 
NATO-Mitglied ist Ankara für eine lange Zeit der offiziellen Linie des Westens gefolgt und 
trotzdem konnte sie nicht einen besonderen Schutz durch die USA, EU und NATO genießen. 
Daneben wird seit vielen Jahren im Rahmen des Beitrittsprozesses der Türkei zur EU 
vergeblich an die Tür der EU gewartet. Obwohl viele Staaten, die wirtschaftspolitisch und 
sozioökonomisch nicht genug Reife zum Beitritt zur EU hatten, wurden sie aufgenommen. 
Seit über 40 Jahren kämpft die Türkei mit der PKK, die von der internationalen Großmächte 
(EU, USA, Russland usw.) zwar als terroristische Organisation eingestuft wird, trotzdem half 
die westliche Allianz beim Kampf gegen die PKK der Türkei nicht. Und das, obwohl Artikel 
5 der NATO-Charta folgendes besagt: „„Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter 
Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen 
sie alle angesehen werden wird‘‘ (Ständige Vertretung der Bundesrepublik, 2016).Auch 
erschwerend auf die Beziehungen wirkt sich die Tatsache aus, dass die EU der Türkei immer 
neue Vorbedingungen stellt, während die EU selber schwächelt (Eurokrise, Schengenkrise 

2016). Diese Entwicklungen zeigen, dass sowohl die türkische Regierung als auch die 
türkische Bevölkerung zunehmend EU-müde werden. Eine Mitverantwortung daran haben die 
europäischen Länder mit ihrer Reserviertheit gegenüber dem türkischen Beitrittsbegehren. In 
der Türkei herrscht zunehmend die Devise, „Warum sich mühen, wenn die Türe doch immer 
geschlossen bleiben wird (Ayata, 2016: 445)?  

Die EU und die USA betrachteten die Türkei vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion als  
einen strategischen Eckpfeiler gegen den Osten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
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stieg das Interesse der USA und der EU für die Türkei erheblich an. Die neuen Funktionen für 
die Türkei sind: Sicherer Militärstützpunkt im Nahen Osten, Bollwerk gegen dem islamischen 
Fundamentalismus, Brücke zu den Turkvölkern in Zentralasien, Verbindungsland zur 
Erschließung der Öl-, Gas- und Bodenschätze rund um das kaspische Meer und schließlich 
eine partielle Regionalmacht in Nahost (Ayata, 2016: 445). Die USA und die EU haben die 
Türkei immer mehr zum Testfall einer erneuerten Außenpolitik für ihre eigene Zwecke 
angesehen. Die Türkei hat diesen Zweck nach dem gescheiterten Militärputsch deutlich zu 
spüren bekommen und deswegen intensivierte Ankara die Beziehungen mit Russland.  

 

9. Schluss 
In diesem Artikel wurden die russisch-türkischen Beziehungen vom Abschuss des russischen 
Kampfjets (Ende des Jahre 2015) bis zum dem gescheiterten Staatsstreich in der Türkei 
analysiert. Dabei wurde wichtige Faktoren wie die Ukraine Krise (die Annexion Krim), die 
terroristische Organisation FETÖ (im Rahmen zwischen Ankara-Washington Beziehungen) 
und auch der Syrien-Konflikt miteinbezogen. Die folgenden Fragen wurden detailliert 
beantwortet: wie und welche Länder oder welche terroristische Organisation stehen hinter 
dem gescheiterten Staatsstreich, wie und warum die Ankara-Moskau Beziehungen sich 
verschlechterten und wieder besserten. 
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KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA GÜVENLİK POLİTİKALARININ  DEĞİŞİMİ 
VE TÜRKİYE 

Ali AYATA* 

 

Özet: Bu çalışmada küreselleşen dünyada meydana gelen değişiklikler ile birlikte Türkiye‟nin güvenlik 
stratejilerinin nasıl bir evrim geçirdiği farklı yönleriyle ele alınmıştır. Farklı etkenler vasıtasıyla dünyanın bir 
„küresel köy‟e dönüşmesi ve bu süreçte ortaya çıkmış olumlu veya olumsuz sonuçlar birçok yönden ele 
alınmıştır. Teknolojik gelişmelerin had sayfaya ulaşması dünyanın farklı bölgelerinin birbirileriyle olan 
iletişimini güçlendirmiş, her türlü olaydan bir kaç saniye içerisinde haber alınabilir hale gelmiştir. Bu durum 
ülkeleri bir miktar savunmasız bırakmış ve sınırları çizilemeyen teknolojiyi güvenlik sınırları ardına alma 
çabalarını arttırmıştır. Teknolojik gelişmelerin getirdikleri yararların yanında yol açtıkları zararları en aza 
indirebilmek için devletler ister istemez güvenlik politikalarında değişime gitmiş, çağın getirdiği gereksinimleri 
uygulamaya başlamıştır. Güvenlik kavramının tek boyutlu halden sıyrılıp çok boyut kazanması güvenlik 
endişelerini de güvenlik stratejilerini de çeşitlenmiştir. Bu vasıtayla ülkeler ve insanlar değişmiş yeni tehditlere 
karşı yeni tedbirler alır hale gelmişlerdir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında; küreselleşme olgusunun genelde 
dünyayı özelde Türkiye‟yi nasıl etkilediği, Türkiye‟nin güvenlik stratejilerine nasıl etki ettiği ve güvenlik 
kavramının dönüşümü üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Güvenlik, Türkiye, Güvenlik Stratejilerinin Dönüşümü 

 

THE TRANSFORMATION OF SECURITY POLICIES IN THE CONTEXT OF  

GLOBALIZATION AND TURKEY 

Abstract: This project focuses on the different aspects of Turkey‟s security strategy and how it has evolved by 
the recent developments in the globalising world. The transformation of world into a „global village‟ and the 
positive-negative results of this transformation are analysed. Technological developments have reached a peak 
point and this fact improved the communication between different parts of world, which then made it possible to 
access any news around the world in seconds. This development left countries in an insecure position to some 
extent and therefore countries started to increase their efforts to put technology under the limits of security. 
Countries started to adopt their security policies to the necessities of the time in order to avoid the negative 
aspects of technology. The fact that the concept of security has evolved from one-dimensional to multi-
dimensional levels diversified both security concerns and measures. Therefore, it is now possible to take new 
precautions for new threads. In this manner, this research will study the impacts of globalisation on world in 
general, on Turkey specifically, on Turkey‟s security strategies, and on the transformation of the concept of 
security. 

Keywords: Globalisation, Security, Turkey, The Transformation of Security Strategies 
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Giriş 

Güvenlik kavramı ile küreselleşmeyi bir arada düşünmek güvenliklerini sağlamaya ve 
egemenlik alanlarını korumaya çalışan ülkelerin yaşadığı değişimi görebilmek açısından 
önem arzetmektedir. Soğuk Savaş öncesinde çoğunlukla askeri güvenlik olarak algılanan 
kavram, Soğuk Savaşın sona ermesiyle daha geniş bir anlam kazanmıştır. Kavramın 
genişlemesine paralel biçimde risk ve tehdit gibi askeri konuların yanında siyasi, sosyal, 
ekonomik ve çevresel konuları içine alan ve devletin bütün organlarını ilgilendiren bir hal 
almıştır. Yine güvenlik, pasif yapıdan, sürekli değişen ve takip edilmeyi gerektiren aktif bir 
yapıya geçmiştir (Küçükşahin, 2006: 7-40). “Pasif” olarak nitelendirilen bu güvenlik anlayışı 
çoğu zaman “geleneksel” olarak nitelenmektedir. Geleneksel güvenlik anlayışı devletlerin 
güvenliklerini sağlarken kullandıkları stratejileri belirtmek üzere kavramsallaştırılmıştır 
denilebilir. Geleneksel güvenlik anlayışına göre güvenlik, devletlerarası rekabet ve çekişme 
ile ilgili olup askerî tehditler güvenliğin ana konularıdır. Ulusal sınırları diğer devletlerin 
tecavüzünden korumak, fiziksel güvenliği vurgulayan geleneksel güvenlik anlayışı 
bakımından, ulusal güvenliğin en belirgin unsurudur. Geleneksel olarak nitelendirilen 
güvenlik anlayışı söz konusu olduğunda sıklıkla “neorealizm” referans olarak 
gösterilmektedir. Güvenlik politikalarının şekillenmesinde maddi faktörlere önem veren 
neorealizm Askerî güvenlik ile politik güvenliği öne çıkarmakta ve öncelikli olarak devletin 
güvenliğinin sağlanmasını salık vermektedir. Bu amaç doğrultusunda, maddi kapasiteler 
artırılacak ve güç dengesi mekanizması işletilecektir. Özellikle uluslararası ilişkiler 
literatüründe bir analiz çerçevesi olarak kullanılan neorealizm, diğer teorilerle kıyaslandığında 
güvenlik sorunsalına en fazla yer veren kavramsal altyapıyı sunmaktadır (Ağır, 2015: 97-
130). 

Güvenliğe dair Ortodoks bir algı ile teorik ve kavramsal tartışmaların yapıldığı zamanlarda 
dünya ve dolayısıyla devletler bugünden farklı şartlarda varlıklarını sürdürmekteydiler. Askeri 
güç ve politik irade karşılaşılan tehditleri aşmakta yeterli olarak algılanmaktaydı. Devlet dışı 
aktörlerin bugünkü kadar etki yaratamadığı bir sistemde bu anlayışın bir meydan okumayla 
karşılaşmaması normal bir durum olarak algılanabilir. Ne zaman ki, dünyanın ve dolayısıyla 
devletlerin karşılaştığı, uyum sağlamak zorunda olduğu gelişmeler hızlanmış ve 
çeşitlenmişmişse, bu güvenlik anlayışına olan eleştiriler de ortaya çıkmıştır. Geleneksel 
güvenlik yaklaşımının eleştirisi, güvenlik tehditleri ile mücadele edebilmek için sadece askerî 
araçlara odaklanmanın yeterli olmayacağını iddia etmektedir. Güvenlik sorunlarının 
algılanışında yaşanan değişim, güvenlik sorunlarının çözümünde de değişime yol açacaktır. 
Bu bağlamda, yeni güvenlik yaklaşımına göre, demokratikleşme, ekonomik kalkınma, 
karşılıklı bağımlılığın teşviki, çatışma çözümü, sivil toplumun desteklenmesi ve bireysel hak 
ve özgürlüklerin korunması gibi askerî olmayan sivil çözümler güvenlik sorunlarının 
çözümünde en geçerli yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenliğin temellerini 
genişletici bir bakış açısı ile sunan yeni/eleştirel yaklaşımlar, güvenlik ilişkilerinin karşılıklı 
bağımlılığını vurgulamakta ve güvenliğin tüm insanlık için olduğunu düşünmektedir (Ağır, 
2015: 97-130).  

Bu çalışmada geleneksel güvenlik anlayışının gündemi genişleyen ve aktörleri derinleşen 
güvenlik alanını tanımlamaktaki zorlukları, küreselleşme ve güvenlik arasındaki ilişki 
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çerçevesinde ele alınacaktır. Güvenlik ile ilgili tartışmalar, güvenliği askerî anlamda 
tanımlayan ve güvenlik gündemini “dar” bir biçimde ele alan, yukarıda da değinildiği üzere, 
geleneksel yaklaşım ile bu içeriği daha geniş olarak yorumlayan yeni/eleştirel yaklaşımlar 
arasında sürdürülmektedir. Soğuk Savaş dönemi incelendiğinde, güvenlik için öncelik ulus-
devletin durumu ile ilintili iken özellikle Doğu Bloğu‟nun yıkılmasının ardından uluslararası 
sistemde yaşanan değişim ve dönüşümlerin etkisiyle, Güvenlik Çalışmaları alanında yeni 
yaklaşımların önemi artmaya başlamıştır. Geleneksel güvenlik anlayışı ile yeni güvenlik 
anlayışını ayıran temel şartlar nelerdir sorusu bu noktada önem kazanmaktadır. Bu ayrım söz 
konusu olduğunda Soğuk Savaş‟ın son dönemleri ve sona ermesi zamansal olarak önem 
kazanmaktayken, ana ayrım noktasını “küreselleşme” süreci oluşturmaktadır. 

Küreselleşme Süreci ve Güvenlik Arasındaki İlişki 

Küreselleşmeye bağlı olarak devletler ve milletler arasında karşılıklı etkileşimin artmasıyla 
güvenlik alanları daralmış ve güvenlik daha kırılgan hale gelmiştir. Daha önceki dönemlerde 
tek başına bir disiplin olarak ele alınmayan ulusal güvenlik politika ve düşüncesi kapsam ve 
içeriği nedeniyle uluslararası ilişkiler disiplini içinde ele alınmaktaydı. Ancak küresel 
ekonomik sistemin çıkarları doğrultusunda tanımlanan yeni güvenlik yaklaşımının kapsam ve 
içerik yönünden genişleyerek derinleşmesiyle ulusal güvenlik konusu bir alt konu olmaktan 
çıkarak başlı başına bir alan haline gelme eğilimindedir (Birdişli, 2011: 149-169). Güvenlik 
kavramı ve küreselleşme süreci arasında kurulacak ilişki, bu iki olgunun birbirlerinden nasıl 
etkilendikleri ve bu etkilenmenin ne zaman hangi süreçte başladığı incelenmeye değer 
gelişmelerdir. Küreselleşme, teknolojik ilerlemeler ve bilgi hareketliliğindeki büyük artış 
karşılıklı bağımlılığı beraberinde getirmektedir. Birbiriyle bağlantılı uluslararası toplum, 
dünyanın işleyiş şeklini önemli ölçüde değiştirmiştir. Coğrafi sınırlar giderek belirsizleşmekte 
ve uluslararası ortamda güvenlik arayışları ve tehdit algılamaları niteliksel bir dönüşüm 
geçirmektedir. Ülke sınırlarının sınır ötesi sorunları dışarıda tutabilme özelliği giderek ortadan 
kalkmaktadır. Bu gerçekliğin sonucu olarak ulusal ölçekte yaşanan bir güvenlik sorunu 
uluslararası toplumu veya uluslararası alandaki bir güvenlik sorunu ulusal güvenliği doğrudan 
tehdit eden bir boyut kazanabilmektedir. Yeni dönemde tanımlanmakta güçlük çekilen 
belirsizlikler ve istikrarsızlıklar ülkesel tehditlerin yerini almıştır (Ağır, 2015: 97-130). 

Değişen bu parametlere daha yakından bakacak olursak, Soğuk Savaş sonrasında 
küreselleşme sürecinin itici gücüyle tehdit olgusunda niceliksel bir artış, niteliksel boyutta bir 
farklılaşma meydana gelmiştir. Her ne kadar güce dayalı, devleti merkeze alan, anarşik bir 
uluslararası sistem anlayışı belli bir döneme damgasını vurmuş olsa da, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde güvenlik kavramının genişleme ve derinleşme süreci hızlanmış, bu bağlamda 
küreselleşmenin etkileri ile beraber tehdit algılamaları çeşitlenmiştir. Bu yeni dönemde 
öncelikle askeri ama bir o kadar artan oranda ekonomik, sosyal, kültürel, ideolojik, çevresel, 
toplumsal ve sağlıkla ilgili yeni tehdit unsurları ortaya çıkmıştır. Ayrıca tehditlerin artık tek 
boyutlu, devletten devlete olma klasik konumundan çıktığı, asimetrik ve çok boyutlu olduğu 
görülmektedir. Böylece risk ve tehditlerin kaynağının, zamanının ve şeklinin önceden tahmin 
edilmesi güçleşmekte hatta neredeyse imkânsız bir hale gelmektedir. Yani yeni mücadele 
alanı bütün dünya olarak ortaya çıkmaktadır (Erdoğan, 2013: 265-292). 
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Ulusal güvenlik politikalarının bu dinamik niteliği onu iç ve dış politikalarda referans politika 
seviyesine yükseltmiştir. Küreselleşmenin etkisiyle tehditler hem çeşitlenmiş hem de 
tehditlerin etki alanları genişlemiştir. Artık güvenlik politikaları önemle üzerinde durulan ve 
kolektif mesai harcanan bir forma bürünmüştür. Dolayısıyla, ulusal, yerel politikalardan ve 
güvenlik önlemlerinden daha çok bölgesel ve küresel eylem planları öne çıkmaya başlamıştır 
(Ulbert ve Werthes, 2008: 78). Güvenlik ile sınıflandırmaya ilişkin bu sınıflandırmadan yola 
çıkılarak üzerinde durulacak ilk konu teknolojik gelişmeler ve yarattığı tehditler olacaktır. 
Teknolojini anlamının ve kullanım sahalarının, hızının ve amacının küreselleşme süreci ile 
birlikte yeniden şekillendiği soğuk savaş sonrası dönemde, teknoloji ülkelere ve özelde 
ülkelerin vatandaşlarına birçok imkânlar sunsa da tehdit ve tehlike yaymak eğiliminde olan 
kişi, grup ve devletlere de aynı biçimde geniş olanaklar sağlamaktadır.  

Son dönemde aslında önceden de var olan ama küreselleşme süreci ile birlikte güvenlik 
paradigmalarına dâhil edilen çevre güvenliği, enerji güvenliği, birey güvenliği gibi konular 
önem kazanmaktadır. Hatta bu hususta, günümüzde bir ülke için askeri güvenlikten bile daha 
önemli hale gelen güvenlik alanları olduğu iddia edilmektedir (Küçükşahin, 2006: 7-40). Yeni 
dönemde, farklı bir biçimde ortaya çıktığı gözlemlenebilecek olan çevre güvenliği ortaya 
çıktığı fiziksel ortamın güvenliği bakımından önemlidir. Küreselleşme ve çevre bağıntısı söz 
konusu olduğunda, bir takım çevre sorunlarını doğrudan küreselleşmenin tetiklediği, bir kısım 
çevre sorunlarını ağırlaştırdığı, bir takım çevre sorunlarının da etkilerini büyüttüğü vurgusu 
egemendir. Yine başka bir bakış açısı ile küreselleşme ile ortaya çıkan çevresel sorunlarının 
olumsuz etkileri, neden-olanlarla, sonucuna-katlanalar arasında küresel anlamda bir yeniden 
paylaşımına yol açmaktadır (Erdoğan, 2013: 265-292). Çevre sorunlarının salt bir ülkeye 
ilişkin yerel bir sorun olduğu algısı yerini, küresel bir güvenlik sorunu haline geldiği 
gerçeğine bırakmıştır. Çevre güvenliği çevreye ilişkin sorunlar bağlamında ele alındığında, bu 
sorunlar ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri kadar büyümüş, neredeyse küresel felaket 
halini almıştır. Bu doğrultuda, küresel felaket haline gelen çevresel sorunların çözümü 
uluslararası boyutta işbirliği ihtiyacını zorunlu kılmaktadır (Kaypak, 2012: 1-22). 

Küreselleşme ile birlikte insanların ve toplumların, tarihin her döneminde farklı adlar altında 
ihtiyaç duyduğu enerji meselesi de devletlerin ilgisini değişen bir biçimde çekmektedir. 
Enerjiyi bulmak, enerjiye ulaşmak, enerjiyi ihtiyaç duyulan alanlara sevk etmek, enerjiyi idare 
etmek, en önemlisi de enerji kaynaklarının ve enerji sevkiyatının güvenliğinin sağlanması 
artık profesyonel bir biçimde yürütülmektedir. Uluslararası alandaki gelişmelerin sonucu 
olarak ortaya çıkan yeni koşulların etkisi ile enerjinin devletlerarasında rekabet unsuru olduğu 
kadar bir işbirliği unsuru da olduğunu belirtmek gerekir. Enerji ulus devletler için stratejik ve 
jeopolitik öncelikler açısından hala başlıca çıkar ve güç unsurudur (Çelikpala, 2014: 75-99). 
Enerji güvenliği tanımının günümüzde petrolün kesintisiz akışının sağlanması ve 
çeşitlendirmeyi aşan bir içeriğe kavuştuğuna şahit olmaktayız. Yeni tanım, küresel ekonomiyi 
besleyen enerji altyapısının tamamının güvenliğini içeren kapsamlı bir içerik kazanmıştır. Bu 
çerçevede denizlerdeki petrol ve doğal gaz platformlarından petrol/doğal gaz taşımada 
kullanılan boru hatlarının korunmasına, petrol ve doğal gaz tankerleri ile bunların izledikleri 
rotaların güvenliğinden rafineri/depolama tesislerinin korunmasına dek geniş bir yelpazede, 
çok boyutlu ve kapsamlı bir tanım üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, gelişen iletişim teknolojisi 
ile enerji sektörünün teknoloji yoğun karakteri, sanal faktörleri de enerji güvenliğinin 
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unsurlarına dönüştürmüştür. Böylece, enerji güvenliği konusu tüm boyutlarıyla, özellikle de 
kritik enerji altyapısının güvenliği bağlamında tüm kritik altyapının işleyişinin sağlanması 
adına 21. yüzyılın öncelikli konusu haline dönüşmüştür (Çelikpala, 2014: 75-99). 

Güvenlik ve küreselleşme ilişkisi ele alınırken üzerinde durulacak bir diğer konu önceden de 
var olan ancak küreselleşme sürecinin getirdiği farklı dinamiklerle başka bir forma bürünen 
tehditler ve dolayısıyla devletlerin bu tehditlere karşı yeni dönemde nasıl bir pozisyon 
aldıkları meselesi olacaktır. Devletler bu dönüşen, genişleyen, geniş bir zemine aynı zamanda 
da parça parça coğrafyalara dağılan, netliği kaybolan, kabuk değiştiren bu tehditlere karşı tek 
başlarına ya da organize bir biçimde hareket etmeye çalışmaktadırlar. Tehditlerin daha kritik 
ve ülkeden ülkeye geçişkenlik seviyesinin yükseldiği küresel ortamda sınırlar ve ülkelerin 
hareket kabiliyetleri de esnemektedir. Ülkeyi etkileyen tehdit sınır ötesinde var 
olabilmektedir. Bu bağlamda ordu/polis teşkilatı ve iç güvenlik dış güvenlik ayrımlarının 
tartışılması gerekmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle iç ve dış güvenlik arasındaki 
etkileşim artmaktadır. Polis ile ordu arasındaki ayrım çizgisi belirsiz hâle gelmektedir. Bu 
çerçevede devletin yasal sınırlarının sembolik bir anlam taşımakta olduğu belirtilmektedir. 
Güvenlik ile küreselleşme arasındaki ilişkinin anlaşılmasında analitik bir giriş noktası, 
güvenliğin iç ve dış sınırları arasındaki ayrım çizgisinin belirsizleşmesi olmaktadır (Ağır, 
2015: 97-130).  

Küresel dünya pazarına dâhil olmak artık en küçük topluluklardan, farklı etnik halklara kadar 
birçok toplumsal yapının temel amacı haline gelmiştir. Ancak bu dâhil olma çabası kimi 
zaman olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bu sonuçlardan birisi “güvensizlik” 
olgusudur. Toplumsal güvensizliğin temellerinin arandığı nokta, siyasal ve kültürel alandaki 
bu temsil ve var oluş sorunu ekonomik anlamda da küresel dünya pazarına dâhil olma 
sorunuyla birleştiği yer olmalıdır. Güvensizlik sistem tarafından üretilmektedir ve sistem 
tarafından yaratılan bu güvensizliğin giderilmesi gerekmektedir. Yani sistem yine kendine 
özgü yöntemlerle topluma müdahale etmekte ya da toplumu zapt etmektedir. Zira devlet, 
varlığını sürdürebilmek için bu toplumsal güvensizlik sorununu bertaraf etmelidir. Bu 
güvensizlik ortamı kalıcı bir hal aldığında devlet temel işlevlerinden birini yerine getirmiyor 
denilebilir (Mutioğlu ve Özyiğit, 2013). Bahsedilen güvensizlik ortamı modern devletlerin 
yeteneklerinin nispeten azalması ile daha da tehlikeli bir hal alabilmektedir. Küreselleşmenin 
yarattığı kapasiteler nedeniyle modern devletlerin, devlet-dışı aktörlerin yasal ya da yasadışı 
faaliyetlerini gözetleme yeteneği aşınmaktadır. Devletlerin sınırları ticaret, finans, bilgi ve 
emeğin düzenli akışı için uluslararası liberal ekonomik düzen çerçevesinde açılmaktadır. 
Liberalizm karşıtı amaçlarını yerine getirmek için liberal açıklığın avantajını kullanabilen 
liberalizm karşıtı aktörler ise, bu açılışın karanlık tarafında bulunmaktadır. Bu açıdan, 
organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, silah tüccarları ve kara para aklayıcıları 
arasında gelişen uluslararası şebekeler, dünya çapında yıkıcı terörizm için oldukça uygun bir 
altyapı yaratmıştır (Schattschneider, 2014: 4-5). 

Güvensizlik ortamına davetiye çıkaran sistemin devlet altı düzeyde ortaya çıkan tehditlere 
karşı devlet-üstü düzeyde kurmaya çalıştığı mekanizmalar ulus devletleri iki yönlü baskı 
altına almaktadır. Otorite kaymaları devlet-altı ve devlet-üstü düzeylere doğru yaşanmış, 
sonuç olarak devletin egemenliği sorgulanır hâle gelmiştir. Güvenlik bu bakımdan tekrar 
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önemli hale gelebilmektedir. Devlet, kendi düzeyinin altındaki ve üstündeki unsurlarla 
bağlantılı güvenlik sorunları karşısında bizatihi kendisi sorunlarla yüz yüze gelmeye 
başlamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, artık güvenlik gündemini işgal eden her olay 
geleneksel güvenlik anlayışı çerçevesinde açıklanabilir olmaktan uzaktır (Ağır, 2015: 97-
130). Devlet-altı ve devlet-üstü düzeyler söz konusu olduğunda diğer bir ilişki biçimi daha 
gözlemlenmektedir: Uluslararası suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle 
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuştur. Kendilerine mali kaynak sağlamak 
amacında olan terör örgütleri, ya uluslararası suç örgütlerinin faaliyet alanlarına girmişler ya 
da onlarla işbirliği yapmışlardır. Bu bağlamda ikinci bir ilişki biçimi karşımıza çıkmaktadır: 
devletler ve devlet-üstü organizasyonlar. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet gösteren örgütlere 
karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye çalışılmakta, Interpol, Europol gibi 
örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için girişimlerde bulunulmaktadır. Bunun yanında özellikle 
"siber ortamın" denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir 
(Erhan, 2013: 5). 

Türkiye’nin Küreselleşme Sürecindeki Güvenlik Politikalarının Dönüşümü 

Türkiye‟nin coğrafyasını oluşturan Anadolu‟ya ve bu mekân üzerinde ilk çağlardan beri 
yaşanan tarihe bakıldığında, Anadolu, üzerinde ancak güçlü devletlerin varlıklarını 
sürdürebildiği, güç eksenli bir yaklaşımın egemen olduğu bir coğrafya olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tarihi tecrübeden hareketle, Türkiye‟nin bu coğrafyada istikrarlı bir şekilde 
var olabilmesi için hem güçlü askeri, ekonomik, kültürel unsurlara, hem de birbirinin devamı 
niteliğinde, sağlam hedef ve stratejilere sahip olması gerekliliği aşikârdır. Bağımsızlığını ve 
ülkesel bütünlüğünü korumanın ve sürdürmeni bütün devletlerin en temel dış politika amacı 
olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulduğu günden bu yana 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, sürdürmek ve ülkesel bütünlüğüne ve 
bağımsızlığına yönelik tehditleri bertaraf etmek anlamında var olan “güvenlik endişesi”nin 
temelinde coğrafi ve tarihsel gerçekliklerin varlığı aşikârdır. Stratejik zihniyet bu noktada 
önem arz etmektedir. Bu gerçekliklerin aynı zamanda Türkiye‟nin dış politikadaki “stratejik 
zihniyet”inin biçimlenmesinde de rol oynadığı üzerinde durulmaktadır. Bu stratejik zihniyet 
vurgusuna göre, “zihniyet” ile “strateji” arasında var olan ilişki, coğrafi verilere dayalı mekân 
algılaması ile tarih bilincine dayalı zaman algılamasının kesişim alanında ortaya çıkmaktadır. 
Yani, farklı toplumların (devletlerin) sahip olduğu farklı stratejik bakış açıları aslında, bu 
mekân ve zaman boyutlarına dayanan dünya algılamalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Türk 
dış politikasını etkileyen bir unsur olarak “güvenlik endişesi” zaman içinde değişiklikler 
gösterse de, özellikle Türkiye‟nin sahip olduğu coğrafi unsurlardan kaynaklanan ve/veya 
onunla bir biçimde ilişkili olan dış politika sorunları düşünüldüğünde hala önemlidir (Şener, 
2014: 1835-1847). 

Türkiye özelinde güvenlik endişesi, “Sevr fobisi/sendromu” olarak da adlandırılmaktadır. 
Sürekli hale gelen dış güçler tarafından bölünme, parçalanma, kuşatılma, yok edilme 
korkusunu oluşturan bu “güvensizlik psikozu”nun, Türk dış politikasının tarihsel belleğinde 
de kendisine yer bulduğu bilinmektedir. Bahsi geçen iki kavramsallaştırma ile Türkiye‟nin dış 
politika çevresinin birçok devletinkine oranla çok daha geniş olduğu çıkarımı yapılmaktadır. 
Özellikle “güvenlik endişesi”nin, belirleyici yere sahip bir başvuru noktası olması Türk dış 
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politikasında diğer birçok devletten farklı sonuçlar oluşturmaktadır. Coğrafya süreklilik arz 
eden bir dış politika faktörü olarak düşünüldüğüne; Türkiye‟nin, coğrafyasına, bu 
coğrafyadan kaynaklanan jeopolitik/jeostratejik konuma bakılarak içinde bulunduğu riskler 
değerlendirilerek, bu unsurun dış politikadaki etkileyicilik derecesinin ne denli önemli olduğu 
daha kolay kavranabilir (Şener, 2014: 1835-1847). 

Devletlerin ve devletlerin asli unsuru olan halkların, milletlerin tarihsel süreçten edindikleri 
tecrübeler iyi ya da kötü biçimde geleceğe yön vermelerini, bugünü de değerlendirmelerini 
etkilemektedir. Bu husustan hareketle, Türkiye‟nin günümüzde izlemiş olduğu güvenlik 
politikalarının büyük oranda tarihsel deneyimlerinin sonucu olduğu kanısı vardır. Tarihsel 
süreç içerisinde, deneyimler, şartlara göre değişen ihtiyaçlar, zorunluluklar ya da tercihler 
sonucunda güvenlik kültüründe dönüşüm gözlenmektedir. Türkiye‟nin güvenlik kültürünün 
baskın karakterinin zaman içinde hücuma dayalı (offensive) realpolikten, tutarlı bir biçimde 
savunmaya yönelik (defensive) realpolitiğe doğru evirildiği düşünülmektedir. Daha detaylı 
incelendiğinde, Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyıla kadar temel amacı toprak, nüfus ve refah 
kazanarak gücünü maksimize etmek olan hücuma dayalı bir realpolitik izlediği ancak, daha 
sonra devletin güç kaybetmeye başlaması ile bu durumun tersine döndüğü görülmektedir. 19. 
yüzyıldan itibaren ise Osmanlı Devleti‟nin artık birinci dereceden bir güç konumundan uzak 
düştüğü ve artan Avusturya ve Rusya tehditlerine karşı giderek daha fazla oranda Batı 
Avrupalı devletlere bağımlı hâle geldiği, “denge politikası” izlediği düşüncesi hâkimdir. 
Türkiye‟nin güvenlik kültürünün temel görünümü ise, Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerinde 
yaşadığı toprak kaybetme ve uluslararası alanda yalnızlığa itilme korkusu etrafında 
şekillenmiştir. Osmanlı Devleti‟nden miras kalan bu korkular, Cumhuriyet Türkiye‟sinin uzun 
yıllar dış politikasında reaktif davranması ve uluslararası hukuka olan bağlılığı bu savunmaya 
yönelik kültürün neticesi olarak görülebilir (Kaya, 2005: 212-239). 

1980 sonrası dönem, Türkiye‟nin özelde güvenlik politikalarında, genelde ise tüm 
katmanlarında değişimin ya da değişim isteğinin ön plana çıktığı bir zaman olarak 
görünmektedir. 1980-1990 yılları arasında Türkiye‟nin güvenlik yaklaşımındaki değişimler 
iki ayrı döneme ayrıldığı düşüncesi mevcuttur. Birinci dönem 12 Eylül 1980 askeri 
harekâtından sonra askerlerin yönetimde etkin olduğu dönem, ikinci dönem ise 1983 yılından 
sonra parlamenter sistemin yeniden yapıldığı, sivillerin etkin olduğu bir dönem olarak 
gösterilmektedir. Askeri yönetimin hâkim olduğu birinci dönemde devletin güvenliği ve 
bekası birinci öncelik olmuştur. Bu yüzden sıkıyönetim uygulamaları ve gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmıştır (Dursun, 2008: 421-433).  

1980li yıllar hala Soğuk Savaş‟ın devam ettiği ve bu sürecin getirdiği düzenin içinde gelişen 
değişim çabalarıyla, belki de yavaş, çekingen geçmiştir. Öte yandan 1990lı yıllar Soğuk 
Savaş‟ın sona ermesi ile ve daha da önemlisi küreselleşmenin yaygınlaşması, hızlanması ve 
imkânlarının her alanı kuşatması ile gündeme gelmiştir. Türkiye‟nin, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde özellikle kendi bölgesinde daha dinamik bir rol oynamak amacıyla, izolasyonizm ve 
kolektif güvenlik gibi geleneksel politikalarının ötesine geçmeye çalıştığı dile getirilmektedir. 
“Öteye geçmek” olarak adlandırılan yeni durumun Türk karar vericilerin, Batı ile olan 
öncelikli bağlarını göz ardı etmeksizin, ülkenin geleceğini yalnızca Batı‟da gören anlayışı 
yumuşatma arayışına girişmesi olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye artık, hem Batı, 
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hem de Doğu ile özel bağlarını sürdürmek ve geliştirmek zorunda olan bir Avrasya ülkesi 
olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, Türk stratejik düşünüşü açısından yaklaşık 70 yıllık 
dış politika ortodoksisinden sapma olarak görülebilir (Kaya, 2005: 212-239). 

Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte bölgesel istikrarsızlıkların artması ve çeşitlenen 
güvenlik tehditleri neticesinde Türkiye‟nin dış politikasındaki realist vizyonu bölgesinde daha 
aktif güvenlik politikaları izleyen, daha güçlü bir askeri kabiliyete sahip olan bölgesel bir güç 
olma isteği ile pekişmiştir. Ankara‟nın soğuk savaş sonrası dönemde izlediği dış politika 
stratejisi hem liberal ve çok taraflı politikalar, hem de realist güç politikası temelinde 
şekillenmektedir. O dönem Türk demokrasisi bir taraftan bölücülük ve İslamcılık karşıtlığı 
üzerine oturtulan güvenlik politikaları, diğer taraftan da içinde bulunduğu bölgesel 
istikrarsızlık ve tehditler karşısında olumsuz etkilenmiştir. 1990‟lı yıllarda giderek kötüleşen 
ekonomik yapı, dış politikadaki realist anlayış ve 1997‟deki Lüksemburg zirvesinde alınan bir 
kararla AB üyelik sürecinin dışında tutulması Türkiye için oldukça karamsar bir hava 
yaratmıştır (Bakan, 2007: 35-50). 

2000‟li yıllar ise en azından ilk yarısına kadar 1990‟lı yıllara göre farklı seyretmiştir. AB ile 
ilişkiler farklılaşmış, AK Parti hükümetleri iktidarda bulunmuş ve farklı bir söylem 
Türkiye‟nin güvenlik politikalarına hâkim olmuştur. 2000‟li yıllardaki Türk dış ve güvenlik 
politikasındaki değişimin en önemli nedenleri arasında 1999‟dan itibaren AB üyeliğini 
hedefleyen politikalar çerçevesinde demokratikleşme sürecinin ivme kazanması, 2001‟den bu 
yana IMF ile ilişkilerde yeniden yapılanmaya gidilmiş olması ve Kasım 2002 genel 
seçimleriyle tek parti yönetiminin sağladığı iç politikadaki istikrarlı ortam gösterilebilir. Tüm 
bu iç ve dış dinamiklerin sonucunda Ankara, güvenlik ve dış politikada yeniden yapılanmanın 
gerekliliğini kavramıştır (Bakan, 2007: 35-50). 

Türkiye‟nin geleneksel sayılabilecek dış politika ve güvenlik uygulamalarını esnetmeye 
çalıştığı en azından bu yönde gösterdiği eğilimi daha iyi kavramak için geleneksel olarak 
algılanan dış politika ve güvenlik yaklaşımının ana hatların belirtmek faydalı olacaktır. 
Türkiye‟nin, geleneksel dış politikasında bekle-gör olarak tabir edilen durağan ve içe kapanık 
bir yaklaşım benimsediği vurgusu yapılmaktadır. Zorunlulukların ya da karar vericilerin 
tercihleri sonucu oluşan bu durum dönemin şartlarının da etkisi ile şekillendiği söylenebilir. 
Bu geleneksel dönemi ifade eden en önemli kurgunun “üç yanı denizlerle, dört yanı 
düşmanlarla çevrili” söylemi olabileceği düşünülmektedir. Karar alıcıların zihinsel arka 
planında yatan bu düşüncenin dış politika seçeneklerini daralttığı ve güvenlik eksenli bir 
tutum sergilenmesi sonucunu beraberinde getirdiği açıktır. Türkiye‟nin dış politika geleneğine 
önemli ölçüde yön veren bu yaklaşım güvenlik temelli, sınır komşu ülkelerinin neredeyse 
tamamıyla güvenlik sorunlarının ve tehditlerin yaşandığı bir ortamı oluşturmuştur (Erdağ, 
2013: 50-76). 

Geleneksel dönem olarak adlandırılabilecek periyodun ardından ise, son dönemde geleneksel 
dış politika anlayışı terk edilerek çok boyutlu ve aktif bir dış politika tercih edilmeye 
başlanmıştır. Reaksiyoner bir politikadan aksiyoner bir politikaya geçiş çabaları anlamına 
gelen bu süreçte, yaklaşımın en temel dinamiği olarak Türkiye‟nin stratejik kültürünün 
yeniden şekillenmeye başlaması ele alınmaktadır. Soğuk Savaş dönemi ile kıyaslandığında bu 
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dönemde sert ve keskin ayırımlarla oluşan tehdit algılamasının yeniden gözden geçirilmeye 
başlandığı kanısı bulunmaktadır. Türkiye‟nin son dönemdeki stratejik kültürünün oluşumunda 
vurgulanan en önemli normlar barış ve istikrar vurgularıdır. Muhtemel kriz ve çatışma alanları 
ve tehdit algılamaları kaçınılmaz, karşı konulması gerekli ve güç maksimizasyonuna dayalı 
strateji terk edilmeye başlanmıştır (Erdağ, 2013: 50-76). 

Yeniden ele alınan bu stratejik kültürün dönüşümüne daha yakından bakıldığında karşımıza 
küresel güvenlik endişelerine karşı tehdit algılamasında düşman üreten anlayıştan dost 
kazanmaya çalışan bir anlayışa yönelen bir Türkiye görülmektedir. Sürekli değişen bölgesel 
ve küresel konjonktüre göre, başarılı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte, 
bu süreçteki en önemli söylemler olarak “komşularla sıfır sorun” ideali ve “özgürlük alanının 
genişletilmesi” hedefi görülebilir. Sadece küresel ya da bölgesel tehditler olarak 
görülemeyecek şekilde Türkiye‟yi de sınırları dâhilinde etkileyen terör eylemleri yaşamasına 
rağmen, karar alıcıların demokratikleşme paketlerini hayata geçirerek (ya da bu doğrultuda 
irade ortaya koyarak) özgürlük alanını genişletme hedefini benimsediği görülmektedir. 
Türkiye‟nin bu dönemdeki stratejisinin ve küreselleşme ile dönüşen güvenlik politikalarının 
belirlenmesinde güvenlik kaygılarını göz ardı etmeden, özgürlük alanının genişletilmesi ve 
bölgesinde kurucu bir aktör olarak merkez ülke olma idealinin gerçekleşmesi 
düşünülmektedir (Erdağ, 2013: 50-76). 

Realist perspektifte güç tanımlaması çıkar odaklı ve devletlerin uluslararası sistemde üstünlük 
elde etme çabalarının genelini ifade eden bir kavram olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda 
materyal ölçekteki kapasite genişliğinin güç dengesindeki üstünlüğün sağlanmasında en 
önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Buna mukabil küreselleşme sürecinin bir 
sonucu olarak ekonomik acıdan karşılıklı bağımlılıkların artması ile birlikte klasik realist güç 
anlayışında değişimin yaşandığını belirtilmektedir. Yine tarihsel ve kültürel etkenlerin 
uluslararası ilişkiler alanında ön plana çıkması devletlerin güç yapılarını etkileyen 
parametreler olmuştur (Jäger, 2015: 56-58). Tarihsel, kültürel ve özellikle küreselleşmenin 
etkililiği ve derinliği arttıkça daha da önemli hale gelen ekonomik zenginlik askeri gücün 
yanında ülkelerin politikalarını şekillendirmektedir. Türkiye‟nin geleneksel dış politikasındaki 
seçenekleri güvenlik ve tehdit eksenli iken, yeni dönem Türk dış politikası bu unsurların daha 
da önem kazandığı bir stratejik kültür ile “yumuşak güç” ve azami işbirliği gibi normlar 
temelinde işbirliği ve diyalog ile savaş ve çatışmaları önleme idealini benimsemiştir.  

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin güvenlik politikaları sadece kendilerini değil bölgesindeki 
diğer ülkeleri, hatta bazı durumlarda küresel düzeyde diğer ülkeleri de etkileyebilmektedir. 
Küreselleşme, güvenlik ortamının sağlanması için kullanılan ülkesel bazda uygulamaların 
dışında küresel ölçekli ve bölgesel olarak örgütlenen kurumlara da gittikçe artan oranda kapı 
aralamaktadır. Terör ve suç örgütleri de küreselleşmenin gelişiminden ve “imkanları”ndan iyi 
şekilde yararlanabilmektedir (Gül M., 2016: 303-320). Küreselleşmenin güvenlik boyutuyla, 
Türkiye‟nin uluslararası terörizmle mücadele, silahların kontrolü ve silahsızlanma, yasadışı 
göç, insan ticareti, organize suç, yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve kara parayla mücadele gibi 
konularla çok daha kapsamlı ve derin bir şekilde ilgilenmek zorunda olduğu, bu konularda 
bölgesel ve uluslararası işbirliğinde öncü rol almaya yöneldiği bilinmektedir. Coğrafi 
konumundan kaynaklanan bu zorunluluk güvenlik ve küreselleşme ilişkisinin coğrafi 
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düzlemde en yoğunlaştığı alanlardan birisi olarak kabul edilebilir. Bu çerçeveden 
baktığımızda, Türkiye‟nin, jeo-stratejik konumu itibariyle küreselleşmenin siyasi/güvenlik 
boyutu çerçevesinde önemli bir role sahip olduğu kanısına ulaşılmaktadır. Türkiye‟nin, 
Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu, Akdeniz ve Orta Asya ile Avrupa‟nın doğal 
kesişim noktasında bir istikrar unsuru olması itibariyle öncelikle bölgesel, sonrasında 
uluslararası istikrarın sağlanmasında önemli bir rol almakta, bu itibarla küreselleşmenin 
siyasi/güvenlik boyutuna olumlu yönde katkıda bulduğu gerçeği dikkatlerden kaçmaması 
gereken bir nokta olarak görülmektedir (Bayar, 2009: 25-34). 

Geleneksel olarak adlandırılan dış politikanın revize edilmesi münasebetiyle güvenliğin 
sağlanmasındaki öncelikli hareket tarzları da etkilenmektedir. Bu hususta, yeni Türk dış 
politikasını, değişen çevresel şartlara karşı aktif tavır almayı ve bölgenin ve küresel sistemin 
barış ve güvenliğinin sağlanmasında çözüm üretici üstünlükler geliştirmeyi içerdiği 
vurgulanmaktadır. Bu bağlamda da, aktif bir dış politikanın kaçınılmaz olarak uluslararası 
politikada savaştan çok diyalog ve diplomasiye öncelik veren; şiddeti bir sorun çözme aracı 
olarak dışlayan ve ülkelere kendi sorunlarını meşru siyasi zeminlerde tartışma imkânı 
sağlayan uluslararası örgütlerle bağlantılarını güçlendirmeyi de zorunlu kıldığı 
düşünülmektedir. Türkiye‟nin bu yeni yaklaşımı, uluslararası ilişkilerin “uluslararası 
olmaktan ziyade toplumların iç içe geçtiği küresel bir yapıya” doğru dönüştüğü küreselleşme 
çağının ekonomik ve siyasi mantığıyla da uyumlu olduğu savunulmaktadır (Akgül, 2009). Öte 
yandan tüm bu çok yönlülük fikirleri, geleneksel Türk dış politikasının esnetilmesi, yeni 
dönemin değişen güvenlik politikalarının revize edilmesi çabalarına rağmen Batı‟nın, 
Türkiye‟nin yeni arayışlarında da hep merkezî konumda olduğu görülmektedir. Türkiye‟nin, 
yaklaşık iki yüzyılı aşkın bir süredir takip ettiği Avrupa devletler sistemine, dolayısıyla Batı 
güvenlik sistemine dâhil olma çabasını bu dönemde de sürdürdüğü hususu dikkatlerden 
kaçmamalıdır. Bu durumun, devam etmekte olan Avrupa Birliği üyelik sürecinin ülkenin en 
önemli dış politika gündemi olmasından ve güvenlik politikalarına yön veren temel 
metinlerde Batı‟nın hep “korunması gereken hedef” olarak gösterilmesinden de anlaşıldığı 
savunulmaktadır (Kaya, 2005: 212-239). 

Türk dış politikasının işleyişindeki strateji, vizyon, güç tanımlaması ve pratik araçlar 
irdelendiğinde, geçen on yıllık süreçte köklü dönüşümlerin yaşanmakta olduğu görülebilir. Bu 
dönüşüm en belirgin biçimde, Türkiye‟nin komşularıyla ve daha geniş bakış açısıyla 
Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Karadeniz‟e kıyı komşuları ile ilişkilerinde 
gözlemlenmektedir. Şüphesiz Türkiye‟nin dış politikadaki vizyonundaki dönüşüm; ekonomik 
gelişimine paralel, ekonomik imkanlarındaki iyileşme; demokratikleşme ve kendi kimlik 
temelli sorunlarını çözümlemeye yönelik konularda atmış olduğu adımlarla mümkün 
olabilmiştir. Ancak şu da bir gerçek ki, bu dönüşüm bölgesel politikalara yönelik köklü bir 
stratejik bakış açısının yansıması olarak temayüz etmiştir. Türkiye için etnik/kabilesel ve 
dini/mezhepsel çatışmanın yoğunlaştığı Ortadoğu bölgesi büyük önem arz etmektedir. 
Ortadoğu‟ya açılan kapıları olan Suriye ve Irak bölgesindeki çatışmalara dayalı istikrarsızlık 
Türkiye‟nin güvenliğini tehdit etmektedir. Nitekim bölgede IŞİD tarzı terör örgütlerinin etkin 
ve güçlü hale gelmesi, kontrolü mümkün olmayan, ne yapacağı belirsiz bir alev topunun 
sınırlarımıza sıçrama tehdidiyle bizi yüz yüze bırakmaktadır. Bu durum Türkiye‟nin ticari 
ilişkilerini de menfi yönde etkilemektedir. Türkiye bu noktada Batıyla ve özellikle ABD ile 
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bağlarını yeniden tanımlamak zorundadır. Bu tanımlama göz önüne alınırken uluslararası 
sistem altyapısı ve iki ülkenin bu yapı içerisindeki yerleri ve rollerine dikkat edilmedir.  
Bölge‟deki güç dağılımı ve dengesi ve iki ülkenin NATO, BM ya da hükümetler arası 
organizasyonlardaki tarihi işbirliği ve stratejik ortaklığı temel vurgu olarak belirmektedir. 
Demokrasinin, laikliğin ve hukuk devleti gibi evrensel normların Müslüman kimliğiyle 
bölgedeki taşıyıcısı olarak Türkiye vazgeçilmez bir müttefik olarak belirmektedir. 
Türkiye‟nin tarihi misyonuyla harmanlayarak yüklendiği evrensel normları savunucu 
pozisyonu, başta İran olmak üzere belirli bir seviyeye kadar Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkeleri ve aynı zamanda jeopolitik açıdan Rusya gibi aktörlerle anlaşmazlığa veya potansiyel 
ihtilafa sokmaktadır. Bunun yanı sıra ABD dış politik vizyon olarak yüzünü Asya 
jeopolitiğine dönse de sırtı Ortadoğu‟ya yaslanmış durumdadır. Bu durumda ABD, bölgesel 
siyasi gelişmeler üzerinde karar verici bir etki yaratabilecek güçtedir. Arap Baharından önce 
Türk-Amerikan karşılıklı ilişkisinde daha büyük farklılık bulunmasa da Arap Baharı‟nın 
geldiği bu süreç ilişkilerin yeniden uyumlaştırılmasında bir fırsat olarak görülebilir. 

Sonuç 

Teknolojik gelişmeler ve insanların yaşama şekillerindeki değişiklikler dünyayı her zaman 
devam eden bir değişim sürecine tabi tutmaktadır. Dünya değişmekte, dönüşmekte aynı 
zamanda içinde yaşayan bireyleri de değiştirip dönüştürmektedir. Bu değişim doğrudan ya da 
dolaylı olarak bireylerin içinde yaşadığı ülkeleri ve devletlerini de etkilenmektedir. 
Küreselleşme olarak adlandırılan ve insanların, devletlerin ve dünyanın yaşadığı değişimin 
hızlanması ve çeşitlenmesi olarak tanımlanabilecek bu süreç artık dünyanın eskisi gibi 
olamama hızını etkilemiştir. İletişim teknolojilerinde, sağlık alanında, siyaset yapma 
biçimlerinde, ulaşım teknolojilerinde ve daha birçok alanda meydana gelen bu dönüşüm hem 
gündelik pratikleri hem de insanların ve devletlerin zihniyetini dönüştürmektedir ve bu 
dönüşüm sürekli devam eden bir olgu halinde sürmektedir. Küreselleşme süreci ile gelen hız 
ve teknolojik imkânlar, sadece sermayenin, insanların ve malların dolaşımında değil 
“tehditler”in dolaşımını da kolaylaştırmıştır ve hızlandırmıştır. Artık küresel ölçekte terör 
eylemleri düzenleyen terör örgütleri ve dünyanın herhangi bir coğrafyasında örgütlenebilen 
suç örgütleri devletlerin ve bireylerin güvenliğini tehdit etmektedir. Küreselleşen suç ve terör, 
farklı bir güvenlik paradigmasını ve stratejisini zorunlu hale getirmektedir. Herhangi bir 
ülkede meydana gelen değişiklikler günümüzde sadece o ülkeyi değil, öncelikle o bölgeyi 
olmak üzere bütün dünya ülkelerini etkilemektedir. Yenidünya düzeni isimlendirmesiyle 
ülkeler arasında kurulan ve kurulmakta olan ilişkiler hassas dengelere sahiptir. Bu 
dengelerden birinde yaşanan bir aksaklık diğer dengeleri de etkilemektedir. Ülkeler arasındaki 
bu iletişim ile ekonomi, diplomasi, kültür vb. kurumlar çoğunlukla ulusallıktan uzaklaşmış ve 
ortak bir uluslararası kurum ve anlayış sistemi ortaya çıkmaya başlamıştır. Etkileşim 
hızlanmış, hızlandığı oranda da hassaslaşmıştır. Bu bağlamda değişen alanlardan birisi olarak 
güvenlik stratejileri tüm dünyada bir dizi evrime neden olmuştur. Geleneksel güvenlik 
stratejileri büyük oranda askeri güce ve devletlerin fiziki kapasitelerine dayanırken tam olarak 
başladığı tarih algılanamayan küreselleşme süreci ile birlikte bu güvenlik algısı yerini başka 
bir stratejiye bırakmıştır. Bu yeni güvenlik stratejileri şemsiyesi, yumuşak güç unsularından 
olan diplomasi, demokrasi, karşı tarafı ikna etme yeteneği gibi çeşitli paradigmaları da artan 
oranda içerisinde barındırmaktadır. Fiziki kapasite ve askeri güç önemini hala korumaktadır 
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fakat bunun yanında liderlerin verdikleri demeçler, ülkelerin teknolojik kabiliyetleri, eğitim 
kapasiteleri gibi birçok bileşen güvenlik stratejilerinin belirlenmesinde önemli hale gelmiştir. 
Geleneksek güvenlik stratejileri sadece devleti ve onun güvenliğini odak noktası haline 
getirirken, küreselleşme süreci ile değişen bu stratejiler insani güvenlik, çevresel güvenlik, 
siber güvenlik gibi alanları da güvenlik stratejileri içerisine katmaktadır.  

Tüm dünyada değişen güvenlik stratejilerine paralel biçimde Türkiye‟nin ulusal güvenlik 
stratejileri de dönüştürmüştür. Kurulduğu yıllardan itibaren “beka sorunu” gibi yaşamsal 
kaygılar içerinde bulunan ve geleneksel güvenlik stratejisi olarak algılanan askeri, fiziki güce 
dayalı güvenlik stratejileri izleyen Türkiye sert güç uygulamaları ile öne çıkmaktaydı. Yine 
Batı odaklı bir güvenlik stratejisi izleyen Türkiye‟nin, NATO üyeliği ve Batı‟yla olan tek 
yönlü ilişkisi özellikle 1980‟li yıllardan önce dikkat çeken olgular arasında bulunmaktadır. 
Küreselleşme süreci ile küresel ve bölgesel örgütlerde görev ve sorumluluk alma çabası artan 
Türkiye, küresel ve bölgesel güvenliği ülkesel güvenlikle eş değer tutmaktadır. Bu anlamıyla 
küreselleşme süreci ile Türkiye‟nin güvenlik stratejileri sadece ülkesel coğrafyayla değil 
küresel ve bölgesel coğrafyayla da ilgili hale gelmektedir. Küreselleşme süreci ile vurgulanan 
bir diğer güvenlik stratejisi dönüşümü de Türkiye‟nin artık “bekle gör” olarak nitelenen 
geleneksel güvenlik stratejisinden farklı olarak aktif bir güvenlik politikası izlemek hedefi 
içerisinde olduğudur. Bu bağlamda demokrasi geleneğini, bölgesel istikrarı sağlamak 
yönündeki tutumunu bir güç unsuru olarak kullanan Türkiye, kendisini bölgesel ve küresel 
güvenliğin sağlanmasında sorumlu hissetmektedir. Sadece jeopolitik önemiyle anılan bir ülke 
olmak yerine jeopolitik önemini sadece bir unsur olarak kullanan bir güvenlik stratejisine 
geçiş ilerleyen yıllarda daha da belirgin hale gelebilecektir.  

Yine daha önce vurgulandığı gibi, değişen teknolojiye paralel olarak güvenlik sistemleri de 
değişmektedir. Ülkenin kendi siyasi sınırlarından başlatılan sadece fiziki engellere dayanan 
savunma sistemleri büyük oranda etkisiz hale gelmektedir. Bu etkisizlik güçlü bir askeri 
varlığı hala elzem kılmaktadır ancak coğrafi ve siyasi şartlar her zaman ilk seçenek olarak 
askeri güç kullanmaya elverişli olmayabilmektedir. Ülkenin fiziki sınırlarının çok ötesindeki 
başka bir devlet yürüttüğü faaliyetlerle ülkenin güvenliğini tehdit edebilmektedir. Yine aynı 
şekilde Türkiye örneğinde de görüleceği gibi etnik ve dini farklılıklar bir ülkenin güvenliğini 
bozacak şekilde kullanılabilmektedir. Bu tehditlere ek olarak, iktisadi kaynaklar ve bağlantılı 
olarak ambargolar da birer diplomasi, hatta zorlama aracı olarak kullanılabilmektedir. Ülkenin 
güvenliği artık sayılan tüm bu risklere ve tehditlere karşı alınacak tedbirlerle ölçülmektedir. 
Tedbirler için uygulanacak planının zaman ve şartlara göre sürekli bir şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Öncelikli olarak, Türkiye‟nin savunma 
doktrinininde yapacağı köklü değişiklikler bu planlanın yapılmasını da kolaylaştırabilecektir 
ve planı etkili kılacaktır. Bu savunma doktrininin temelinin, ülkenin potansiyel askeri gücü ile 
birlikte tüm ulusal güç unsurlarına dayanması önem arz etmektedir.  



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

483 

Kaynakça 

Ağır, Bülent Sarper (2015) “Güvenlik Kavramını Yeniden Düşünmek: Küreselleşme, Kimlik 
ve Değişen Güvenlik Anlayışı”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.22, ss. 97-130 

Akgün, Birol (2009), Türkiye‟nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyeliği: Amaç, Süreç 
ve Beklentiler, Selçuk Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Araştırma 
Makalesi Serisi (Research Paper Series) No.1, Konya, ss.1-24. 

Bakan, Zerrin Ayşe (2007), “Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Güvenlik Teorileri ve Türkiye‟nin 
Güvenlik Algılamaları”, 21. Yüzyıl Dergisi, ss.35-50. 

Bayar, Fırat (2009), “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, 
Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, S.32, ss. 25-34. 

Birdişli, Fikret (2011), “Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri”, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.31, ss. 
149-169. 

Çelikpala, Mitat (2014), “Enerji Güvenliği: NATO‟nun Yeni Tehdit Algısı”, Uluslararası 
İlişkiler, C.10,  ss. 75-99. 

Dursun, Soner (2008), “Türkiye‟nin Güvenlik Algılamasındaki Değişim: 12 Eylül 1980 
Askeri Müdehalesi Sonrası Dönem”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
C.7, ss.421-433. 

Erdağ, Ramazan (2013), Türkiye‟nin Stratejik Kültürü ve Dış Politikada Yansıması, 
Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), C.8, S.1, Sakarya, ss. 
47-70. 

Erdoğan, İbrahim (2013), “Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı”, 
Akademik Bakış, C.6, ss. 265-292. 

Erhan, Çağrı (2003), “Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele”, Stigma.com (aylık 
strateji ve analiz e-dergisi), ss. 1-15. 

Gül, Murat (2016), “Güvenlikteki Kavramsal Değişim ve Türkiye‟nin Güvelik Yaklaşımı ve 
Politikalarına Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, C.21, ss. 303-320. 

Jäger, Thomas (2015), Handbuch Sicherheitsgefahren, “Globale Gesellschaft und 
internationale Beziehungen”, Springer VS Verlag. 

Kaya, Sezgin (2005), “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye‟nin Değişen Ulusal Güvenlik 
Algılaması ve Politikaları”, Avrasya Dosyası, C.11, ss. 212- 239. 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

484 

Kaypak, Şafak (2012), “Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Çevresel Güvenlik”, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, C.8, ss. 1-22 

Küçükşahin, Ahmet (2006),  "Güvenlik Bağlamında, Risk Ve Tehdit Kavramları Arasındaki 
Farklar Nelerdir ve Nasıl Belirlenmelidir?" Güvenlik Stratejileri Dergisi, C.4, ss.7-40. 

Mutioğlu, H., Özyiğit, M. (2013), “Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Güvenlik 
Algısı” adlı bildiri, 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Gaziantep. 

Schattschneider, Dirk (2014), “Moderne Entwicklungspolitik im Kontext vernetzter 
Sicherheit und maritimer Interessen”, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 
Volume 7, Issue 1, ss.1-9. 

Şener, Bülent (2014), “Sevr Fobisi/Sendromu: Türkiye‟nin Güvenlik Endişesini Anlamak 
Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, C: 9/5, ss. 1835-1847, Ankara. 

Ulbert, Cornelia ve Werthes, Sascha (2008), Menschliche Sicherheit: Globale 
Herausforderungen und regionale Perspektiven, Nomos Verlag. 

Yorulmaz, Murat (2014), “Değişen” Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-
Yunanistan İlişkilerinde “Değişmeyenˮ  Güvenlik Paradoksu”, Balkan Araştırma 
Enstitüsü Dergisi,  C:3, ss. 103-135. 

 



 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

485 

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ 
 
 

Yasemin KOÇAK* 
 
Öz 
 
Doğası gereği en küçük olumsuzluktan etkilenebilen bir endüstri olan turizm, çoğu zaman sürdürülebilirlik adına 
tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Son yıllarda giderek artan turistlerin yaşadığı 
taciz, bu olumsuzluklar arasında yer almaktadır. Cinsel taciz, satıcı tacizi ve fiziksel taciz gibi farklı şekillerde 
kendini gösteren turiste yönelik taciz konusunun alanyazında kendine yer bulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın, 
turiste yönelik taciz konusunda yapılan çalışmaların derlenerek, turizmin sosyo-kültürel etkileri bağlamında ele 
alınması ve ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara rehber niteliğinde olması amaçlanmaktadır. Ulusal ve 
uluslararası yazında bugüne kadar yazılmış olan makale, kitap bölümü ve tezlerin taranması ile yapılmış keşifsel 
bir çalışma niteliği taşımaktadır. Sonuçlar, turistlere yönelik tacizin artan ve küresel bir sorun olduğunu, 
gelişmekte olan ülkelerde ve üçüncü dünya ülkelerinde yoğunluğunun arttığını göstermektedir. Turistlere oranla 
ekonomik olarak daha düşük gelire sahip olan yerel halk ve turizm çalışanları tarafından gerçekleştirilen satıcı 
tacizi, yapılan çalışmalara göre pek çok ülkede en fazla görülen taciz türü olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Turist Tacizi, Satıcı Tacizi, Cinsel Taciz, Fiziksel Taciz, Yerel Halk. 

 
A Literature Review of Harassment Studies in Tourism 

 
Abstract 
 
Tourism industry, which is very sensitive to any negativity, most of time struggles for its sustainability despite 
all the negative events. The harassment experienced by tourists is one these negative events which is growing in 
recent years. The studies about different types of harassment that tourists experienced as sexual harassment, 
vendors harassment, physical abuse take place in literature. This study aims to review previous studies about 
tourist harassment in the context of socio-cultural effects of tourism and aims to be a guideline for future studies. 
Previously published articles, book chapters and thesis about tourist harassment in national and international 
literature have scanned for this exploratory study. The results show that; beside tourist harassment is a global 
problem, it increases in developing and third world countries. According to previous studies, the seller 
harassments done by local residents and tourism employees whose incomes are lower than tourists, is the most 
common harassment type in many countries. 
 
Keywords: Tourist Harassment, Vendors Harassment, Sexual Harassment, Physical Harassment, Local 
Residents. 
 
1. Giriş 
Turizm geliri pek çok ülke için önem arz etmektedir. Bununla birlikte turizm talebini 
azaltabilecek suçlar ülkelerin bu konularda harekete geçmesine neden olmuştur. Turist tacizi 
pek çok ülkede yaşanmasına karşın hem akademisyenler hem de yerel yöneticiler tarafından 
görmezden gelinen bir konu durumundadır. Bu durumun nedeni olarak taciz kavramının 
kültürden kültüre, kişiden kişiye değişen bir kavram olması ve sınırlarının iyi çizilememesi 
yatmaktadır. Pek çok araştırmacı turiste yönelik tacizi, turizm sektörünün sürdürülebilirliğini 
olumsuz olarak etkileyen, küresel bir olgu olarak tanımlamaktadır (de Albuquerque ve 
McElroy, 2001; Kozak, 2007; McElroy, Tarlow ve Carlisle, 2007; Nicely ve Ghazali, 2014). 
Bugüne kadar yapılan pek çok çalışmada turistler ve suç ilişkisi üzerinde durulmuş ve turist 
tacizi turistlerin deneyimlediği suç türlerinden sadece biri olarak ele alınmıştır (Crotts, 1996; 
                                                           
* Bilim Uzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Buca İzmir. 
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Schiebler, Crottsve Hollinger, 1996; Olsen ve Pizam, 1999; Dimanche ve Lepetic, 1999; 
Harper, 2001; Brunt, Mawby ve Hambly, 2000; Omisore, Badiora ve Fadoyin, 2013).  

Turist tacizi ile ilgili çalışmalarda geçmişe göre artış olsa bile, alanyazında turizmde 
görülen taciz ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının az olması göze çarpmaktadır. İlerleyen 
sayfalarda yer alan alanyazın tablosunda bu durum açıkça görülmektedir. Turist tacizini 
spesifik bir konu olarak ele alan ilk çalışma de Albuquerque ve McElroy (2001) tarafından 
Jamaika‟da yapılan çalışmadır. Bu çalışmada ilk kez turist tacizi kavramı ve çeşitleri üzerinde 
durulmuştur. de Albuquerque ve McElroy tacizi; cinsel taciz, sözlü taciz, fiziksel taciz ve 
uyuşturucu satıcılarının tacizi olarak dört grupta değerlendirmiştir. Taciz kavramı kişiden 
kişiye göre ya da kültürler arası değişebilen bir kavram olduğundan sonraki çalışmalarda 
turist tacizi farklı şekillerde gruplandırılmıştır. Kozak (2007) Marmaris‟te yaptığı 
araştırmasında bölgede turistlerin sıkça maruz kaldığı ve rahatsız olduğu satıcı tacizini de 
Albuquerque ve McElroy‟un grubuna dahil etmiştir. 

Calafat vd. (2012) tarafından yapılan çalışmada sadece cinsel taciz üzerine 
odaklanılarak, farklı ulus ve destinasyonlarda araştırma gerçekleştirilmiştir. Diğer 
çalışmalardan farklı olarak cinsel tacizin alkol, uyuşturucu gibi kullanımlar ile ilişkisi 
incelenmiş, cinsel taciz ve tecavüz olmak üzere iki grup üzerinden araştırma soruları 
hazırlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle turist tacizinin tanımı ve tacizin nedenleri üzerinde 
durulmuştur. Sonrasında, alanyazında yapılan çalışmalarda farklı araştırmacıların turist 
tacizini nasıl tanımladıkları ele alınmıştır. Turistlerin demografik özellikleri, tacize uğrama 
durumu, destinasyona ilk kez veya tekrar gelme durumu ve konaklama türüne göre taciz ile 
turistin tacize en çok maruz kaldığı yerler ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Turistin tacize 
karşı verdiği tepkilere yer verilmesinden sonra turist tacizinin önlenmesi için alınan ve 
alınması gereken önlemlerden bahsedilerek, konu üzerinde bundan sonra yapılacak çalışmalar 
için sonuç ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
 
2. Turist Tacizi Tanımı ve Tacizin Nedenleri 
Turist tacizi genel anlamda iki temel ayrıma sahiptir. Birincisi, tacizin turist tarafından 
gerçekleştirilme durumudur. Bu durumda turist seks, uyuşturucu ya da başka bir hizmet için 
yerel halkı taciz edebilmektedir (Haralambopoulos ve Pizam, 1996; Hall, vd., 1995; Burman, 
1998; Young-Hee, 1998). İkinci durumda ise yerel halk tarafından turiste yönelik tacizin 
gerçekleşmesidir (McElroy, 2003: 178). 

Bir ülkenin turizm sektöründe gelişmesi ile suç oranı arasında artışı da beraberinde 
getirmektedir (Runyan ve Wu, 1979; Sethna, 1980; Pizam ve Pokela, 1985; Ryan,1993; 
Lankford, 1996; Brunt vd.,2000; Khajuria, ve Khanna, 2014). Suç türleri arasında turiste 
yönelik taciz de yer almaktadır. Ralp Carnegie‟nin (1995) Karayip Turizm Ofisi için yaptığı 
çalışmada taciz, müstehcen dil kullanımı, el-kol hareketleri ve rahatsız edici hareketler, alay 
etme, istismar etme ve kişiyi küçük düşürme olarak tanımlanmıştır. de Albuquerque ve 
McElroy (2001: 477) tacizi; ziyaretçiyi etkileyen, kızdıran ve ziyaretçinin şahsi ve özgür 
hareket alanını ya da diğer hareketlerini kısıtlayıcı davranışlar olarak tanımlarken, Nicely ve 
Ghazali (2014: 266) daha genel bir tanım yaparak, turisti rahatsız eden olumsuz davranışları 
turist tacizi olarak adlandırmıştır. 

Daha önce yapılan çalışmalarda turistlere yönelik tacizin gerçekleşme nedenleri ele 
alınmıştır. Turist ile yerel halk arasındaki kültür farkı bu nedenler arasındadır. Taciz kavramı 
turistler ve yerel esnaf tarafından farklı algılanabilmektedir. Örneğin, Barbados‟ta yapılan 
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araştırmada; esnaf ve sokak satıcılarının, taksi şoförlerinin ve plaj çalışanlarının uyguladıkları 
satış yöntemlerini taciz olarak görmedikleri ve iyi bir satıcının agresif olması gerektiğini 
düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yerel halka göre bir satıcı, malını satmak için müşterilere 
bağırmalı ve gerekirse potansiyel müşterilerin peşine takılarak ısrarcı olmalıdır (de 
Albuquerque ve McElroy, 2001: 488). Turistler tarafından taciz olarak algılanan bazı 
davranışlar, satıcılar tarafından iyi satış yapma tekniği olarak görülmektedir (de Albuquerque 
ve McElroy, 2001; Kozak,2007). 

Turiste yönelik tacizin gerçekleşme nedenlerinden bir diğeri, yerel halk tarafından 
turistin kapitalizmin bir sembolü olarak görülmesidir. Yerel halkın gözünde turist zengindir 
ve harcayacak çok parası olduğu için potansiyel bir maddi güç kaynağıdır. (Ryan 1993; Olsen 
ve Pizam,1999; George, 2003; Kozak, 2007; Badu-Baiden, Adu-Boahen ve Otoo, 2016). 
Dunn ve Dunn (2002) özellikle ülke ekonomisinin kötü olduğu ve enflasyonun yükseldiği 
dönemleri, yerel halkın turistlere yaklaşımlarında daha ısrarcı oldukları dönemler olarak 
değerlendirmektedir. Taciz kavramının ülkelere göre hukuki olarak yaptırımları 
değişmektedir. Pek çok ülkede bazı taciz türleri suç olarak görülmemektedir (de Albuquerque 
ve McElroy, 2001; Kozak, 2007). Turiste yönelik tacizin nedenlerinden bir diğeri ise, 
turistlerin tatildeyken rastgele cinsel birliktelik yaşamak istediklerinin düşünülmesi, özellikle 
Batılı kadın turistlerin toplum tarafından rastgele cinsellik arayan kadınlar olarak görülmesidir 
(Brown, 1999). 

Yerel yöneticiler tarafından yerli halka sunulan hizmetler ile turistlere sunulan 
hizmetler arasındaki farklılıklar, bazen yerli halk tarafından hoş karşılanmamaktadır. Örneğin, 
turistik otobüsler klimalı hizmet verirken yerli halk için hizmet veren otobüslerde klimanın 
olmaması gibi durumlar halkın turistlere karşı bakış açısını etkileyebilmektedir (Dunn ve 
Dunn, 2002). Yerli halk genel anlamda turizm gelirlerinden fayda sağlayamamaktadır. Bu 
durum yerel halkın, turizmi geliştirici uygulamalar yapmaya çalışan hükümeti 
desteklememesine hatta engel olmasına neden olmaktadır (Wen ve Li, 2015). 

Turiste yönelik tacizin nedenleri arasında turistlerin kolay hedef olarak algılanması da 
yer almaktadır. Turist yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için hedef haline 
gelebilmektedir (Ryan,1993; Harper, 2001; de Albuquerque ve McElroy, 2001). Turizm 
faaliyetleri nedeniyle yaşanan çevre sorunları yerel halkı direkt etkilemektedir. Denizlerin 
veya akarsuların kirlenmesi, plajların turistler tarafından kirletilmesi, turistler tarafından 
bırakılan çöpler gibi çevresel sorunların oluşması halkın turistlere karşı olumsuz tutum 
takınmasına neden olabilmektedir. (Dunn ve Dunn, 2002: 30). 

Olsen ve Pizam (1999: 2), turistin değişen demografik yapısı sonucunda yaşlı veya 
daha hassas grupların daha sık seyahat etmesini suç oranlarının yükselmesinde bir etken 
olarak göstermektedir. Bunun nedeni hassas olan bu grupların hedef olarak kolay olduğu 
düşüncesidir. Turizmde dolaylı ya da dolaysız tüm çalışanların eğitim eksikliği de tacizin 
artmasına neden olmaktadır (Dunn ve Dunn, 2002: 30). 

Yerel halkın bir kısmı turistlerin beraberinde getirdiği olumsuzluklar konusunda 
rahatsız olabilmektedir. Örneğin, yerel halk turistlerin uyuşturucu suçlarını ve cinsel suçları 
arttırdığını düşünmektedir (Ryan,1993; Dunn ve Dunn, 2002: 41)., Turist ve yerel halk 
arasındaki ekonomik gelişmişlik seviyesinin çok farklı olması turiste yönelik tacizin 
nedenlerinden bir diğeridir. Genellikle turistler yerel halka göre daha zengin ve gelişmiş 
ülkelerden gelmektedir (Dunn ve Dunn, 1994; Boxill,1995; Olsen ve Pizam,1999; George, 
2003). Turistler kıyafetleri, fotoğraf makinesi, kamera ve takıları gibi zenginlik işaretleri 
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nedeni ile ya da yerel dili kullanmaması ile yerel halktan farklı olduklarını belli etmektedirler. 
Bu durum turisti açık bir hedef haline getirebilmektedir (Ryan, 1993; Hodgkinson ve Tilley, 
2007). 

Geçmiş çalışmalarda araştırmanın gerçekleştiği bölgeler aşağıdaki tabloda 
gruplandırılmaya çalışılmıştır. Tablo 1‟den anlaşılacağı üzere turist tacizi konusunda yapılan 
çalışmalar Jamaika‟da yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni olarak, Jamaika‟da şiddet ve taciz 
konusunda suç oranlarının yüksek olması ve basında bu haberlerin çok sık yer alması 
gösterilmektedir (Dunn ve Dunn, 2002; Alleyne ve Boxill, 2003; Ajagunna, 2006). Konu 
hakkındaki araştırmalar 2000‟li yıllarda artışa geçmiştir. 

 
Tablo 1: Alanyazında Turist Tacizi Hakkındaki Çalışmalar  

Yazar Tarih Çalışma Yöntem Çalışılan Bölge Kapsam 

Dunn ve Dunn 1994 
Kitap 

Bölümü Nicel Negril Turist Tacizi 

Ryan ve Kinder 1996 Makale Nitel Yeni Zelanda 
Suç türlerinden biri 
olarak taciz 

Albuquerque 1998 Makale Nitel Jamaika 

„Beachboylar‟ ve 
kadın turistler 
arasındaki ilişkinin 
tacize varan boyutlara 
ulaşması 

MacGragor 1995 Makale Nitel  Kanada  
Spor müsabakalarında 
yaşanan tacizler 

deAlbuquerque 1999 Makale Nicel Jamaika Suç ve taciz ilişkisi 
Brown 1999 Makale Nitel Nepal Cinsel taciz 
Caesar 1999 Makale Nitel -  Cinsel taciz 
deAlbuquerque ve 
McElroy 2001 Makale Nicel 

Barbados, 
Caribbean 

Sözlü, fiziksel, cinsel 
ve uyuşturucu tacizi 

Dunn ve Dunn   2002 Makale Nitel Jamaika Turist Tacizi 

Ajagunna 2006 
Kitap 

Bölümü Nitel Jamaika Suç ve taciz ilişkisi 

Mc Elroy 2003 
Kitap 

Bölümü Nitel Jamaika Turist tacizi derlemesi 

King 2003 
Kitap 

Bölümü Nicel Jamaika 
Fiziksel taciz, cinsel 
taciz ve uyuşturucu 

Mimaroğlu 2004 Tez Nicel 
Bodrum, Ürgüp 
ve Kız Kalesi 

Yerel halkın turist 
tacizine olan eğilimi 

Kozak 2007 Makale Nicel Marmaris 
Satıcı, sözlü, fiziksel 
ve uyuşturucu tacizi 

McElroy, vd. 2007 Makale  Nitel  -  
Alanyazın taraması: 
Destinasyona yönelik  

McElroy, vd. 2007 Makale Nitel   - 
Alanyazın taraması: 
Turiste yönelik 

Skipper 2009 Tez Nicel Jamaika Turist tacizi 
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Boakye 2012 Makale Nicel Gana 
Fiziksel ve Sözlü 
Taciz 

Calafat,  vd. 2012 Makale Nicel 

Portekiz,İspanya, 
İtalya,Yunanistan 
ve Kıbrıs Cinsel taciz 

Chepkwony ve 
Kangogo 2013 Makale Nicel Kenya   

Omisore, vd. 2013 Makale Nicel Nijerya 
Taciz suç türlerinden 
biri 

Nicely ve Ghazali 2014 Makale Nitel Jamaika Satıcı tacizi  
Nicely, vd. 2015 Makale Nitel  Jamaika Turist tacizi  
Wen ve Li 2015 Makale Nitel - Alanyazın taraması 

Üngören, vd. 2015 Makale Nitel İstanbul 
Satıcı tacizi 
detaylandırılmış. 

Doğan 2015 Makale Nitel Türkiye 

Turist tacizi hukuki 
olarak 
değerlendirilmesi 

Kırova 2016 Tez Nitel İstanbul 
Satıcı tacizi 
detaylandırılmış 

Badu-Baiden vd. 2016 Makale Nicel Gana Turist tacizi 
Ram, vd. 2016 Makale Nitel -  Cinsel Taciz 
Pathirana ve 
Gnanapala 2016 Makale 

Çoklu 
Yöntem Srilanka Turist tacizi 

 
3. Yapılan Çalışmalarda Turist Tacizinin Gruplandırılması 
Yapılan çalışmalarda turistlere yapılan taciz farklı gruplara ayrılmıştır. Bu çalışmada ise 
başlıklar Kozak (2007) tarafından yapılan gruplandırmaya göre bölümlenmiştir. Bazı 
çalışmalarda turistlerin maruz kaldığı ya da kalabileceği tüm suç türleri arasından tacize 
değinilmiştir. Örneğin, King (2003) tarafından Jamaika‟ya giden ABD‟li turistler üzerine 
yapılan araştırmada, turistlerin en çok endişe duydukları suç türü taciz olarak çıkmıştır. Aynı 
zamanda seyahatlerinde en çok karşılaştıkları suç da taciz olmuştur. 
 Bu gruplandırmaların dışında değinilen bir diğer taciz türü ise etnik tacizdir (Barker ve 
Pade, 2002). Yeni Zelanda‟da yapılan çalışmada en fazla Japonlar ve diğer Uzak Doğulu 
turistler etnik tacizden tedirgin olduklarını belirtmişlerdir (Barker, 2000). 
Tablo 2‟ de alanyazındaki çalışmalarda oluşturulan taciz türleri verilmiştir. Bu çalışmalarda 
genel olarak 5 grup kullanılmıştır. 
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Tablo 2: Taciz Türleri 
deAlbuquerque 

ve McElroy, 
2001; Reid,2008; 

Skipper,2009 

Kozak, 2007 Ajagunna, 2006 Chepkwony ve 
Kagogo, 2013 

Badu- Baiden 
vd., 2016 

Cinsel Taciz Cinsel Taciz Beach boys Rahatsız Etme Sözlü Taciz 

Sözlü Taciz Sözlü Taciz 
Sokak 

Satıcılarının 
Tacizi 

Dilenci Tacizi Kaba Davranış 

Fiziksel Taciz Fiziksel Taciz 
El sanatı 

Satıcılarının 
Tacizi 

Cinsel Taciz Agresif eylem 

Uyuşturucu 
Satıcılarının 

Tacizi 

Uyuşturucu 
Satıcılarının 

Tacizi 

Taksi Şoförleri 
Tacizi 

Uyuşturucu 
Satıcılarının 

Tacizi 
Cinsel Taciz 

 Satıcı Tacizi Dilenci Tacizi Sözlü Taciz  

   
Mahremiyete 

Müdahale  
 
Taciz kavramı karmaşık bir yapıda olduğun için gruplandırmada da kavramların birbirinden 
tam olarak ayrılamaması durumu söz konusudur. Örneğin Badu-Baiden vd., (2016) tarafından 
yapılan çalışmada „kaba davranış‟ tek başına bir tür olarak yer almaktayken, farklı 
araştırmacılar bunu diğer türlerin içerisinde açıklamıştır. 
 
3.1. Satıcı Tacizi 
Yapılan çalışmalara göre, satıcı tacizi çoğunlukla küçük yerel satıcılar ya da diğer adı ile 
hanutçular tarafından gerçekleştirilmektedir (Kırova, 2016). Bu kişiler özellikle turistik 
faaliyetler açısından, genellikle belirli bir alana toplanmış olan restoran, halıcı, kuyumcu ve 
hediyelik eşya mağazaları gibi turistik işletmelerin yoğun olduğu bölgelerde, belirli bir 
komisyon ya da pay karşılığı sokaklarda dolaşıp turistleri çekmeye çalışan, özellikle belirli bir 
satıcıya götürmek için uğraşan kişilerdir (Kaspareks, 2002: 19).  

Nicely ve Ghazali (2014: 268) ise turist tacizini; bir birey ya da gruba yönelik, yerli 
(satıcılar) ve turist (alıcılar) arasında, temaslı ya da temassız, yasal ya da yasa dışı agresif satış 
davranışının sonucunda, turistin (alıcı veya potansiyel alıcı) çeşitli derecelerde kızgınlık, 
korku ve/veya mutsuzluk hissetmesi olarak tanımlamıştır. Üngören vd. (2015: 129) ulusal 
anlamda hanutçulukla ilgili çok fazla çalışma olmadığını belirtmiş ve uluslararası alanyazında 
da “turist tacizi” ya da “esnaf tacizi” şeklinde adlandırılan çalışmalara rastlandığını 
vurgulamışlardır. 

Dunn ve Dunn, (2002); Skipper, (2009); Harris, (2012); Boakye, (2012); Khajuria ve 
Khanna, (2014); Nicely ve Ghazali, (2014) tarafından yapılan çalışmalara göre satıcıların, 
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turistlere karşı ısrarcı ve agresif tavır sergileme davranışıdır. Yapılan çalışmalarda satıcı 
tacizinin üst sıralarda yer aldığı ve bu durumun ülke turizmi için sorun yarattığı görülmektedir  

Bir başka dikkat çeken konu ise tacizle ilgili sınıflandırmadır. Bununla ilgili 
Albuquerque ve McElroy (2001), turistlere karşı gerçekleştirilen taciz türlerini 
sınıflandırırken, esnaf tarafından gerçekleştirilen taciz ile fiziksel taciz ve sözlü tacizi ayrı bir 
kategoride değerlendirmişlerdir. Ancak çalışmaya katılan turistlerle yapılan görüşmelerde, 
hanutçuların gerçekleştirdiği tacizin hem fiziksel hem de sözlü olarak yapılan tacizleri 
içerdiğine dair bulgulara rastlanmıştır. Bu sebeple fiziksel taciz ve sözlü taciz, hanutçular 
tarafından gerçekleştirilen tacizin altında değerlendirilmiştir. Nicely ve Ghazali (2014) ise bu 
konuyu daha spesifik bir hale getirmiş ve yirmi altı taciz davranışı tanımlamıştır. 

Yasal ya da yasal olmayan ürün/hizmet satıcıları, para değişimi yapanlar, kuaförler, tur 
rehberleri ve şoförleri, yerel uyuşturucu satıcıları, beden işçileri ya da dürüst olmayan devlet 
görevlileri satıcı kavramının içinde ele alınmıştır. Antik kent rehberleri ile dilencilerin de 
tacize neden olan grubun içinde yer aldıkları görülmektedir (Ajagunna, 2006; Skipper, 2009; 
Khajuria, ve Khanna, 2014; Pathirana ve Gnanapala, 2015).  

Tablo 3‟de Nicely ve Ghazali, (2014) tarafından yapılmış satıcı tacizinin türleri 
gruplandırılmıştır. 
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Tablo 3: Satıcı Tacizinin Gruplandırılması 
Grup Bireysel 

1- Aniden grubun etrafını 
sarma 
2- Aynı anda seslenme 
3- İtme veya çekme 
 

1- Ürün verme ve bahşiş 
talep etme 
2- Takip etme 
3- Müşteriyi ayırmaya 
çalışma 
4-Takip etmek 
5-Hayır cevabını kabul 
etmeme 
6-Turistin adını ürüne 
kazımak, sonrasında satmaya 
çalışma 
7-Yasal olmayan ürün teklif 
etme 
8-Konuşurken çok yakında 
durma 
9-Turistin çıkmasını 
engellemeye çalışma 
10-Seslenme veya işaret 
etme 
11-Durdurmak ve satın 
almaya teşvik etme 
 

12-Satış için suçluluk 
duygusu oluşturma 
13-El ile temasta bulunma 
14- Ürünlere bakması için 
yalvarma 
15- Diğer satıcıları çağırma 
16- Satış için turistin önünü 
kesme 
17-Kaba ve müstehcen bir 
dil kullanma 
18-Pazarlık 
19-Fazla fiyattan satış  
20-Ödenmiş ürün/hizmet için 
bahşiş talep etme 
21- Satıcıya götürme ve 
bahşiş talep etme 
22- Komisyon talep etme 
23- Ücretsiz ürün teklifinde 
bulunma 

Kaynak: Nicely ve Ghazali, 2014: 264 
 
Tabloya göre turistler öncelikle grup ve bireysel olarak iki grupta incelenmektedir. Grup 
halindeki turistlere yönelik gerçekleşen satıcı tacizi türü, bireysel turistlere göre daha azdır. 
Daha önce de bahsedildiği gibi tacizin yapısı itibari ile kesin türlere ayrılması zordur. Tabloda 
yer alan „Kaba ve müstehcen bir dil kullanma‟, satıcı tacizinden kapsamında gösterilse de 
aynı zamanda sözlü tacizdir. Sonraki başlıkta yer alan uyuşturucu satıcılarının tacizi de 
fiziksel, sözlü vb. taciz türlerini kapsamaktadır. 
 
3.2. Uyuşturucu Satıcılarının Tacizi 
Pek çok ülkede uyuşturucu satışı yasal olmamasına rağmen çeşitli şekillerde turistlere 
satılmaya çalışılmaktadır (Skipper, 2009). Uyuşturucu satıcılarının tacizi, turistlere 
uyuşturucu satma amacıyla rahatsız edici tutum ve davranışlar sergilenmesi şeklinde kendini 
göstermektedir (Üngören vd., 2015: 133). de Albuquerque ve McElroy (2001), McElroy 
(2003), King (2003) ve Skipper (2009)‟in çalışmalarında uyuşturucu satıcılarının çoğunlukla 
plajlarda, sokaklarda ve turistik restoranların yakınlarında, gece kulüplerinde olduğu ve 
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turistlerin uyuşturucu satıcıları tarafından tacize uğradığı ortaya çıkmıştır. Uyuşturucu 
satıcılarının turistlere yönelik tacizi nadir olarak otellerde gerçekleşmiştir. 

Dunn ve Dunn (2002) Jamaika‟da emniyet güçlerinin istatistiklerine ulaşarak, 
uyuşturucu satıcıları tarafından gerçekleştirilen taciz vakalarını incelemişlerdir. Araştırma 
sonucunda 2002 yılında rapor edilen 676 uyuşturucu satıcısı tacizi durumuna ulaşmıştır. 
Uyuşturucu satıcılarının tacizi, Albuquerque ve McElroy (2001) ve McElroy (2003)‟un 
çalışmalarında yüksek oranda görülmekteyken, Kozak (2007)‟ ın çalışmasında düşük oranda 
görülmüştür. Burada yine, söz konusu bölgelerdeki yasal engellerin etkili olduğu söylenebilir. 

Hesse vd. (2008), Hughes vd. (2009), Tutenges (2009), Hughes vd. (2011) ve Calafat 
vd. (2012) çalışmalarında turistin tatilde alkol ve uyuşturucu kullanımının, fiziksel yaralanma 
olasılığını daha çok arttırdığını ortaya çıkarmışlardır. Bu durumun nedeni olarak ise, 
uyuşturucu arayışında olan turistin, tacize maruz kalabileceği ortamlarda bulunmak zorunda 
kalmasını göstermişlerdir. 
 
3.3. Sözlü Taciz 
Sözlü taciz, turistlere açık saçık ya da müstehcen bir dil kullanarak, onları rahatsız eden ve 
aşağılayan taciz türüdür (Skipper, 2009: 70). Sözlü taciz, laf atarak veya sözlü olarak turiste 
kendisini tehdit altında hissettirme şeklinde oluşmaktadır (Üngören vd., 2015: 133). 
Alanyazına göre araştırma yapılan yerlerde sözlü tacizden bahseden araştırmacılar; de 
Albuquerque ve McElroy (2001), Kozak (2007), Skipper (2009), Üngören vd. (2015) ve 
Badu- Baiden vd. (2016) olmuştur. 

Dunn ve Dunn (2002), Kozak (2007), Reid (2008) ile Pathirana ve Gnanapala (2015), 
çalışmalarının sonuçlarında sözlü tacizi gerçekleştiren satıcı, dilenci, taksiciler ve turist 
rehberleri gibi turistle bir şekilde temas halinde bulunan meslek gruplarına ve topluma 
yönelik eğitim ve seminer gibi programlarının arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
 
3.4. Fiziksel Taciz 
Fiziksel taciz, her türlü istenmeyen fiziksel temas, agresif bir vücut dili ile tehdit etme ve darp 
etme biçiminde oluşan tacizdir (Üngören vd., 2015: 133). İtme gibi basit saldırılardan 
başlayarak genellikle hırsızlık amaçlı olan daha ciddi, silahların karıştığı saldırıları da 
içermektedir. Fiziksel taciz genellikle hırsızlık ve soygun gibi suçlar ile ilişkili durumlarda 
meydana gelmektedir. Bu nedenle tacizin diğer türlerinden farklı olarak fiziksel taciz, diğer 
taciz olaylarına göre daha sıklıkla rapor edilmektedir (Albuquerque ve McElroy, 1999). 
Kırova (2016)‟nın çalışmasında ise fiziksel tacizin satıcılar tarafından gerçekleştirildiği 
belirtilmektedir. 

De Albuquerque ve McElroy (1999), King (2003) ve Skipper (2009) çalışmalarında 
turistin diğer taciz türlerine göre daha düşük oranda fiziksel tacize maruz kaldığı ortaya 
çıkmıştır. Badu-Baiden vd. (2016)‟ nin çalışmasında ise bu oran diğer araştırmalara göre daha 
yüksek çıkmıştır. Omisore vd. (2013: 211) çalışmasını festival zamanı ve festivalin olmadığı 
zaman içerisinde iki kez tekrarlamıştır. Nijerya‟da yapılan bu çalışmada fiziksel tacizin 
festival zamanı daha çok arttığı ortaya çıkmıştır. 
 
3.5. Cinsel Taciz 
Yapılan çalışmalarda cinsel tacizin farklı tanımları bulunmaktadır. Calafat vd. (2012) cinsel 
tacizin ve tecavüzün modern tanımını, bir tarafın cinsel aktivite için onay vermemesi, 
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zorlama, korkutma ve tehdit içermesi olarak yapmıştır. Üngören vd. (2015: 133)‟ne göre 
cinsel taciz, turiste istenmeyen ve rahatsız edici biçimde cinsel amaçlı yaklaşılması ya da para 
karşılığı cinsellik teklif edilmesi ile gerçekleşmektedir. Doğan (2015: 85)‟ ın Türk Hukuk 
Sistemi‟ne göre incelediği çalışmasında cinsel suçlar, diğer suçlardan farklı olarak insan 
onuruna yönelmiş, aşağılayıcı suçlar olduğundan affedilmesi mümkün olmayan ya da 
toplumda derin etkiler oluşturan suçlardır.  

Calafat (2012: 5) çalışmasında cinsel taciz konusunu ayrıntılı olarak incelemiştir. 
Diğer çalışmalardan farklı olarak, farklı ülkeler ve milliyetlerdeki genç turistlerin istenmeyen 
cinsel deneyimleri üzerinde durarak alanyazına farklı bir bakış açısı katmıştır. Ayrıca, bu 
çalışmanın Güney Avrupa‟da yapılması, diğer çalışmaların yoğunlaştığı destinasyonlar olan 
Jamaika ve Barbados gibi ülkelerden farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır. Cinsel tacizin 
daha çok alkol kullanımıyla ilgili olduğu, özellikle alkollüyken cinsel tacizin meydana geldiği 
ortaya çıkan bulgular arasındadır. Barker ve Page (2002: 278)‟ in Yeni Zelanda‟da yaptığı 
çalışmada ise cinsel taciz, turistlerin endişelendiği suç türleri arasında oran olarak düşük 
çıkmıştır. Turistlerin yaşadığı cinsel tacizi etkileyen bir başka faktör ise cinsiyettir Yapılmış 
araştırmaların bir kısmında kadın turistlerin cinsel tacize daha çok maruz kaldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. De Albuquerque (1999), de Albuquerque ve McElroy (2001), Ryan (2000), 
McElroy (2003) ve Badu-Baiden vd. (2016) tarafından yapılan çalışmalarda cinsel tacize 
uğradığını belirten turistlerin tamamına yakını kadınlardır. 

Özellikle kadın turistlerin maruz kaldığı cinsel taciz genellikle, Barbados ve Jamaika 
gibi ülkelerde, erkek beden işçileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu erkek beden 
işçileri, her kültürde farklı farklı isimlendirilmelerine rağmen genel olarak “beach boy” olarak 
adlandırılmaktadırlar. “Beach boy” lar hediye ve para karşılığında kadınlarla birliktelik 
yaşayan ve genellikle yaşları genç olan erkeklerdir. Kadın beden işçilerinin aksine, genellikle 
gelirlerini sağladıkları başka işleri mevcuttur. Özellikle “beach boy” lar tarafından hedef 
alınan bekar kadınlar tekrar tekrar rahatsız edilmektedir. “Beach boy” ların araştırıldığı 
çalışmaların çoğunda “beach boy” lar ve turist arasındaki ilişki incelenmiştir (Pruitt ve 
LaFont, 1995; de Albuquerque, 1999; Oppermann, 1999; Brown, 1999; Ryan 2000; de 
Albuquerque ve McElroy, 2001; Herold, Garciave de Moya, 2001; Sanchez, 2001). “Beach 
boy” lara benzer şekilde Küba‟da sokaklarda uyuşturucu ve cinsellik gibi şeyleri satan kişilere 
“jinator” denilmektedir (Fernandez, 1999). Dominik‟te ise “sanky pankys” olarak 
adlandırılmaktadır (Cabezas, 2004: 996). “Beach boy” lar tarafından yapılan taciz, sözlü taciz 
ve cinsel tacizde yoğunlaşmaktadır. Cinsel tacize en çok uğrayan kadınların çoğunlukla 
Avrupalı ve Kanadalı olmaları ortaya çıkan bir başka sonuçtur. Bunun nedeni ise, özellikle 
“beach boy” kültürünün olduğu Barbados gibi ülkelerde, yerlilerin Avrupalı ve Kanadalı 
kadınların daha liberal bir yapıda olduklarına, Amerikalı ve İngiliz kadınlara göre daha zengin 
olduklarına inanmasıdır (Brown, 1999; de Albuquerque, 1999b; McElroy, 2003). Cinsel 
tacizin en çok karşılaşıldığı noktalar ise plajlar ve gece kulüpleri olmuştur.  

Cinsel tacizin fiziksel yaralanma, cinsel sağlık sorunları da dahil olmak üzere, şiddetin 
sıklığına bağlı olmak üzere ciddi sonuçları vardır (Calafat, 2012: 5). Cinsel dokunulmazlığın 
ihlalini oluşturan davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu konu 
sadece hukukçuları ilgilendirmemekte; adlî tıp ve psikiyatri gibi disiplinleri de 
ilgilendirmektedir (Doğan, 2015: 128). 
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4. Turistin Demografik Özelliklerine Göre Taciz 
Alanyazın taramasına göre, yapılan çalışmaların büyük bir kısmında tacize uğrama oranı 
kadın turistlerde, erkek turistlere oranla daha fazladır (Brown,1999; Barker, 2000; Barker ve 
Page, 2002; Skipper, 2009). Bu durum kadının kendini daha çok riskte algılamasına ve 
kadınların tatillerinde erkeklere oranla kendilerini daha az güvende hissetmelerine neden 
olmaktadır (Whyte ve Shaw, 1994; Rountree ve Land, 1996; Omisore vd., 2013). 

Davies ve Jensz, (1995); Caesar, (1999); Wilson vd., (2009) tarafından yapılan 
çalışmalarda kadın turistler için seyahat rehberleri hazırlanmıştır. Bu seyahat rehberlerinde 
ülkeden ülkeye göre kadınların nasıl giyinmeleri gerektiği, ne zaman konuşmaları gerektiği, 
güvenli ve tehlikeli bölgeler gibi pek çok spesifik bilgi yer almaktadır. 

Diğer çalışmalardan farklı olarak Chepkwony ve Kangogo (2013:19) erkek turistlerin 
tacize uğrama oranının kadın turistlere göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu durumun 
nedeni olarak satıcıların, erkek turiste daha kolay şekilde yaklaşabilmesi gösterilmiştir. Crotts 
ve Law (2007) bu durumu yaşa bağlı olarak değerlendirip, yaşlı erkek turistlerin tacize maruz 
kaldıklarını öne sürmüşlerdir. Kırova (2016: 121) ise erkek turistlere yönelik taciz ile ilgili 
olarak, yalnız seyahat eden yerli bir erkek turistin, işletmeye kabul edilmesine karşın gördüğü 
muamele sonucu orada istenmediğini ve dışlanmış hissettiğini belirtmiştir. Hem yerli hem de 
yabancı turistlerde, cinsiyetle ilgili ayrımcı uygulamalar yaşayanların erkek turistler olması 
dikkat çeken bir husus olarak ortaya çıkmıştır. Carr (2001), McElroy (2003), Lepp ve Gibson 
(2003) ve Kozak (2007) ise çalışmalarında cinsiyet farklılıklarının suça maruz kalmada 
etkisinin olduğunu gösteren çok az kanıt olduğunu belirtmişlerdir.  

Yapılan bazı çalışmalar, turistlerin cinsel tercihlerinin ya da homoseksüel olma 
durumunun tacizi arttırdığını göstermektedir. Calafat vd. (2012) ile Chepkwony ve Kongogo, 
(2013)‟ nun yaptıkları çalışmalara göre homoseksüel turistler, heteroseksüel turistlere göre 
daha fazla tacize uğramaktadır. Turistlerin yaşı ve cinsel tacize uğrama oranları arasındaki 
ilişki incelendiğinde, genç turistlerin diğer yaş grubundaki turistlere göre daha çok tacize 
uğradığı sonucu ortaya çıkmıştır (Dunn ve Dunn, 2002; McElroy, 2003; Chepkwony ve 
Kangogo, 2013; Mimaroğlu, 2014; Pathirana ve Gnanapala, 2015). 
 
5. Destinasyona İlk Kez veya Tekrar Gitme Durumuna ve Konaklama Türüne Göre 
Taciz 
Tatil için turistin destinasyona ilk defa gitmesi ya da tekrar gitmesine göre, maruz kalınan 
taciz oranlarında farklılıklar çıkmıştır. de Albuquerge ve McElroy (2001), Mimaroğlu (2004), 
Boakye (2012), Chepkwony ve Kongogo (2013) ve Badu-Baiden vd. (2016) tarafından 
yapılan çalışmalarda bir destinasyona ilk kez giden turistin, tekrar o destinasyonu seçmiş 
olanlara oranla daha çok tacize uğradıkları ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni olarak ise ilk kez 
destinasyona giden turistin, bölgedeki tehlikeli olabilecekleri yerleri henüz bilmemesi olarak 
gösterilmiştir. 

Alleyne ve Boxill (2003), Ajagunna (2006) ve Skipper (2009) çalışmalarında 
konaklama türüne göre turistin tacize maruz kalma durumunu incelemişlerdir. Çalışmalarının 
sonucunda turistin destinasyonda yaptığı konaklama türünün, tacizi yaşamasında bir etken 
olduğu ortaya çıkmıştır. Her şey dahil sistemde konaklama yapan turistlerin diğer konaklama 
türlerini tercih eden turistlere göre daha az tacize maruz kaldığı görülmüştür. Bunun nedeni 
olarak her şey dahil otellerde, turistin ihtiyacı olan hemen her şeyi otel içerisinde 
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sağlayabilmesi düşünülmektedir. Turist bu otellerden sadece organize edilmiş turlar için 
ayrılmaktadır. 
 
6. En Çok Tacize Uğranılan Turizm Yerleşimleri 
Yapılan çalışmalarda en çok tacize uğranılan yerler plajlar, restoranlar, barlar, gece kulüpleri, 
sokaklar, çarşılar, alışveriş merkezleri, otel ve otel çevresi ve antik kentler olarak çıkmıştır. 
Jamaika ve Kenya‟da yapılan çalışmalara göre turistin en çok tacize uğradığı yerlerin başında 
ise plajlar gelmektedir (Freitag, 1994; de Albuquerque ve McElroy, 2001; Skipper, 2009; 
Chepkwony ve Kongogo, 2013).  

Hesse vd. (2008), Hughes vd. (2009), Tutenges (2009), Hughes vd. (2011) ve Calafat 
vd. (2012) ise gece kulüpleri ve barlarda turistlerin tacize uğramalarının nedeninin alkol 
kullanımı olduğunu belirtmişlerdir. Diğer çalışmalarından farklı olarak Pathirana ve 
Gnanapala (2015) tarafından yapılan çalışmada ise SriLanka‟ da en çok taciz olayının 
yaşandığı yerler antik kentler olarak ortaya çıkmıştır 
 
7. Tacize Karşı Turist Tepkileri 
Taciz, turistler için önemlidir ve tatil kararlarında, destinasyon tercihlerinde değişiklik 
yaratabilmektedir. Yaşanan değişim turistin davranışlarında da değişime neden olabilmektedir 
(Graefe ve Vaske, 1987; akt: Skipper, 2009: 115). Yapılan çalışmalarda çıkan sonuca göre, 
tacize uğramış olan turist yaptığı ziyaretten memnun olmamaktadır ve bu durum söz konusu 
turistin tatil isteğini azaltmaktadır (Ellis, 1995; Garcia ve Nicholls, 1995; Hall vd., 1995; 
Pizam vd., 1997; Dimanche ve Leptic, 1999; Brunt vd. 2000; Kozak, 2007; Skipper, 2009; 
Pathirana ve Gnanapala, 2015). 

Yapılan çalışmalarda turistlerin tacize karşı verdiği tepkiler farklı şekillerde 
incelenmiştir. Örneğin, Nicely ve Ghazali (2014) tarafından Jamaika‟da yapılan bir çalışmada, 
satıcıların agresif tavırları ile ilgili turistlerin “Trip Advisor” adlı internet sitesine bıraktıkları 
elli üç yorum değerlendirilmiş ve bu agresif tavırlara karşılık turistlerin on iki duygusal tepki 
geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu on iki duygusal tepkiden öne çıkan ilk üçü; güvensizlik, 
ezilmişlik ve baskıdır. 
Üngören vd. (2015:159-160) ise satıcı tacizi karşısında turistlerin tepkilerini ölçtükleri 
çalışmalarında, turistlerin bu duruma karşı sergiledikleri davranışları iki alt tema altında 
toplamışlardır. Birinci alt tema “davranışsal tepki” olarak isimlendirilmiştir. Satıcılara karşı 
davranışsal tepki gösteren turistler tepkilerini dört farklı şekilde ifade etmektedir. Bunlar 
“sözlü tepki”, “rahatsızlık duyduğu deneyimi paylaşma”, “şikayet etme girişimleri” ve 
“şakaya vurma” davranışlarıdır. Davranışsal tepki gösterme alt temasında en çok sözlü tepki 
verilmektedir. Turistler, rahatsız oldukları durumları şikayet olarak çeşitli merci ve kurumlara 
bildirme girişiminde bulunmayı daha az tercih etmektedir. Üngören vd. (2015:161) tarafından 
yapılan görüşmeler sonucunda turistlerin şikayetlerini ilk olarak kaldıkları oteldeki 
yetkililerle, seyahat acentesi ile ve otel rehberiyle paylaştıkları görülmüştür. Turistler 
tarafından daha kolay ve zahmetsiz olarak görülmesinden dolayı şikayet bildiriminde ilk 
olarak otel yetkilileri ve seyahat acentesi rehberi tercih edilmektedir. Turistler resmi 
kurumlara şikayette bulunmayı, tatil sürelerinin kısa olması, bu kısa süre içinde 
şikayetlerinden bir sonuç alamayacaklarını düşünmeleri ve şikayetlerini nasıl bildireceklerini 
bilmediklerinden dolayı tercih edemediklerini ifade etmişlerdir. Dördüncü davranışsal tepki 
olarak turistler taciz konusundaki rahatsızlıklarını şakaya vurarak ifade etmektedirler. İkinci 
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alt tema ise psikolojik tepki gösterme olarak ortaya çıkmıştır. Psikolojik tepkide turistler, taciz 
durumu ile karşılaştıklarında tepki vermediklerini, görmezden geldiklerini belirtmişlerdir. 

 
Skipper (2009: 80)‟in çalışmasında turistlerin tacize karşı tepkileri %79 oranında 

“Hayır, teşekkürler.” şeklinde olmuştur. Turistler bu tepki ile uzaklaşmayı tercih etmişlerdir. 
Yanıt verenlerin %45‟inin tepkisi ise tacizin yapıldığı bölgeden yürüyerek uzaklaşmak, 
%26‟sının tacizciyi görmezden gelmek, %12‟sinin başka tarafa bakmak, en az oranda ise 
(%1) “Evet” şeklinde olmuştur. 

Bazı çalışmalarda evli-bekar ayrımı yapılarak tacize karşı tepki incelenmiştir. Badu- 
Baiden vd. (2009: 80) çalışmalarında evli kişilerin evli olmayanlara göre özellikle cinsel 
tacize daha çok direndiklerini ve daha sert tepki ortaya çıkardıklarını belirtmektedirler. Bu 
görüşe göre, evli olmayan turistler yaş olarak daha gençlerdir. Genç turistler de daha 
maceraperest, kaygısız ve heyecanlıdır. Bu varsayım altında, evli olmayan turistlerin evli 
turistlere göre tacize karşı biraz daha fazla toleranslı olma olasılığının yüksek olabileceği 
sonucuna varmışlardır. 

Tacizi yaşamış turistlerin söz konusu destinasyonu tekrar tercih etmeleri konusunda 
yapılan pek çok çalışmada, turistlerin destinasyonu tekrar tercih etme eğiliminde oldukları 
ortaya çıkmıştır. Yaşanan taciz durumu turistin, destinasyon hakkındaki düşüncelerine zarar 
vermemiştir. Örneğin, Skipper (2009: 80)‟in çalışmasına katılanların %75‟i Jamaika‟yı tekrar 
tercih etme niyetinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Rahatsızlık duyduğu deneyimi paylaşma tepkisi, sık gösterilen davranışsal tepkilerden 
bir diğeridir. Bu tepki türünde turistler rahatsızlık duyduğu deneyimi ailesiyle, arkadaşlarıyla 
paylaşmakta, internet ortamında (sosyal medya siteleri, kişisel bloglar vb.) yaşadığı 
rahatsızlığı yazmaktadır (Üngören, vd., 2015: 159-160). Tavsiye etme konusunda turistler, 
gittikleri yeri arkadaşlarına tavsiye etme eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran 
Skipper (2009: 90)‟in Jamaika‟daki çalışmasında %83‟dür. 

 
9. Sınırlılıklar 
Turistler ve suç arasındaki ilişki uzun zamandır çalışılan bir konu olmasına rağmen, turistlerin 
maruz kaldıkları suç türlerinden biri olan turist tacizi hakkındaki çalışmaların sınırlı sayıda 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma kapsamında sadece İngilizce ve Türkçe yayınlanmış 
akademik makale ve kitaplardan tarama yapılmıştır. Diğer dilde yayınlanan kaynaklardan 
araştırma yapılmaması çalışmanın sınırlılıklardan birisidir. Alanyazında turist tacizi 
hakkındaki ilk çalışma 2001 tarihli olarak kabul edilse de turist tacizini suç türlerinden biri 
olarak ele alan ve bu soruna değinmeye çalışan çalışmalar da incelenmeye çalışılmıştır. 
Konusu temel olarak turist tacizi olmayan fakat bu konuya az ya da çok değinmiş tüm 
çalışmalara ulaşılamamış olması da sınırlılıklardan birisidir. 
 
10. Sonuç ve Öneriler 
Alanyazında yapılan çalışmaların gelişmekte olan bölgelerde yoğunlaşması, gelişmiş 
ülkelerde bu konu ile ilgili çalışma sayısının az olması karşılaştırma yapılabilmesi açısından 
ve gelişmiş ülkelerdeki turist tacizi durumunun değerlendirilememesi açısından bir eksikliktir. 
Taciz konusu, çalışmanın zor olduğu hassas bir konudur. Ayrıca kültürler arası farklılıklar 
gösterebilmektedir. Bazı davranışlar bir kültürde taciz olarak değerlendirilirken, başka bir 
kültürde normal kabul edilebilmektedir. Bu nedenle, bazı taciz türlerinin uluslararası 
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sınırlarını çizmek oldukça zordur. Ne kadar çok destinasyonda konu ile ilgili araştırma 
yapılırsa, o kadar geniş bilgiye sahip olunabilir. 

Turistlerin kendilerini güvende hissettikleri destinasyonları neden güvenli buldukları 
araştırılırsa, o zaman güvensiz buldukları destinasyonlar için uygulamaya yönelik sonuçlar 
çıkarılabilir.  

Turistlere yönelik tacizin yanı sıra turist tarafından yapılan taciz konusunda araştırma 
eksiklikleri vardır. Gelecek çalışmalar için turist tarafından yapılan tacizlerin araştırılması 
önerilebilir. Aynı zamanda bir suç olarak taciz konusu sadece hukukçuları ilgilendirmemekte; 
adlî tıp ve psikiyatri gibi disiplinleri de ilgilendirmektedir (Kozak, 2007; Doğan, 2015: 128). 
Bu nedenle taciz konusunda disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Alanyazındaki çalışmalarda araştırmaların yapıldığı destinasyonlarda genellikle 3S 
turizminin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, araştırmaların 
sonucunda turistlerin tacize uğradıkları yerlerin başında plajlar gelmektedir. Farklı 
destinasyonlarda farklı sonuçlar çıkmaktadır. 3S turizm türünün ağırlıkta olmadığı 
destinasyonlarda turist tacizinin en fazla plajlarda olması beklenememekte ve genellemeye 
dahil edilememektedir. Bu nedenle, bu destinasyonlarda turist tacizi çalışmalarının 
tekrarlanarak turist tacizinin en fazla gerçekleştiği yerler ortaya çıkarılmalıdır.  

Tacizin önlenemediği destinasyonlara, turistler tekrar gitmeme eğilimindedir.  Turist 
tacizinin önlenmesi ülkelerin imajı açısından da önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalarda 
turist tacizinin önlenmesi için alınan ve alınması gereken önlemlerin başında güvenlik 
önlemlerinin arttırılması gelmektedir. Bununla birlikte toplumun bilinçlenmesi için çeşitli 
eğitim ve seminerler düzenlenmelidir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların Karayipler, Barbados, Jamaika gibi 
3. Dünya ülkelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Avrupa‟da yapılan çalışma sayısı çok 
kısıtlıdır. Avrupa‟da turist tacizi araştırmaları yapılarak bu ülkeler ile karşılaştırmaların 
yapılması, çıkacak sonuçlar açısından farklılık gösterebilir. Farklı çalışmalarla, tacizin farklı 
boyutları ortaya çıkarılabilir.  
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DEĞERİN YENİDEN İNŞASI: ASKERLİK MESLEĞİNDE DEĞER EĞİTİMİNE 
DAİR KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ 

Zafer Uzun**   Ayşenur M. Şafak Uzun*** 

Öz 
Bu çalışmanın amacı genelde değerin, özelde ise profesyonel bir meslek olarak askerliğe ait değerlerin 

toplumsal süreç içerisinde gerçekliğin nasıl inşa edildiğini ve nasıl aktarıldığını teorik bir çerçeve içerisinde 
incelemektir. Çalışmanın teorik zemininde, Peter Berger ve Thomas Luckmann'ın gerçekliğin sosyal inşası 
kuramı yer almaktadır. Toplumun insani bir ürün olduğunu kabul eden Berger ve Luckmann, bireylerin karakter 
kazanma ve sosyalleşme sürecinde, sosyal gerçekliğin döngüsel olarak nasıl inşa edildiğini incelemişlerdir. 
Dışsallaştırma, nesnelleşme ve içselleştirme olarak kavramsallaştırdıkları bu döngüsel süreç, bireylerin sosyal 
etkileşimle taşıdıkları sübjektif anlamları ve kendilerini dışsallaştırmasıyla başlamaktadır. Bu adımı sırasıyla 
rutinleşmiş faaliyetlerin ve şekillendirilmiş tipleştirmeler ile öteki gerçekliklerin zaman içerisinde 
nesnelleştirilmesi devam ettirir. Ardından nesnelleşen gerçeklikler ―aslî‖ ve ―tali‖ sosyalleşme sürecinde 
içselleştirilir. Son aşamada ise içselleştirilmiş nesnel gerçeklikler, rol ve eylemler aracılığı ile dışsallaştırılır. 
Değerlerde, bu dönüşümsel süreç içerisinde üretilerek bir sonraki kuşaklara taşınır. Bu değerlerden bazıları da 
askerlik mesleğine ait olan değerlerdir. Profesyonel düzeyde hazırlanmış bir eğitim süreci bir yandan bireyin 
kurumsal değerleri içselleştirmesini zorunlu kılarken bir taraftan da bu değerlerin eğitiminin nasıl yapılması 
gerektiği sorusunsalını ortaya çıkartmaktadır. Bu çalışma ile genelde değer eğitimine, özelde ise askerlik 
mesleğine ait değerlerin aktarılmasına kaynaklık edecek kuramsal bir bakış açısını sosyoloji (askeri sosyoloji) 
literatürüne sunarak araştırmacılar ve çalışanlara kuramsal bir bakış açısı sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Değerler, Değer Eğitimi, Askeri Değerler, Sosyal İnşacılık, Askerlik Mesleği, Askeri 
Sosyoloji 

 

RECONSTRUCTION OF VALUES: A THEORETICAL APPROACH PROPOSAL ON VALUE 
EDUCATION IN MILITARY PROFESSION 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine in a theoretical framework how values and especially the values 
concerning the military as a profession are constructed and conveyed in the social process. On the theoretical 
basis of this study lies Peter Berger and Thomas Luckmann‘s social construction of reality theory. Berger and 
Luckmann, who acknowledge that the society is a humane product, investigate how the social reality is 
constructed cyclically in the processes of an individual‘s socialization and forming a personality. This cyclical 
process, which can be conceptualized as externalization, objectification and internalization, begins with the 
externalization of both an individual and his subjective meanings which are carried through social interaction. 
After externalization phase comes respectively the objectification of routine activities, formed typifications and 
other realities.  Objectified realities are then internalized in the process of ―primary‖ and ―subsidiary‖ 
socialization. Finally, internalized objective realities are externalized through roles and actions. Values are also 
produced in this cyclical process and conveyed to the next generations. Some of these values are related to the 
military profession. The process of a well-prepared professional education necessitates the internalization of 
institutional values by an individual, while it brings out the question of how this value education should be done. 
This study presented theoretical perspectives, which will be the basis for transferring values related to value 
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education in general and military profession in particular, to researchers and employees who study on sociology 
(military sociology) and  literature of sociology (military sociology).  

Keywords: Values, Education of the Values, Military Values, Social Construction Theory, Military Profession, 
Military Sociology. 

 

1. GİRİŞ 
Değerler, toplumsal yapıyı ve toplumsal davranışı anlamlandırma adına sosyolojide 

olduğu kadar, psikoloji ve antropoloji de de önemli bir rol oynayarak merkezi bir kavram 
halini almıştır. Weberyan manada bir ideal tip görevini üstelenen değerler, toplumları ve 
bireyleri nitelemede, zaman içinde değişimin izini sürmede ve tutum ve davranışların güdüsel 
temellerini açıklamada kullanılmışlardır. Geçmişten günümüze toplum bilimcilerin ilgisini 
çeken bu kavramın toplumsalın araştırılmasındaki önemi ilk sosyologlarca da fark edilmiştir; 
örneğin Durkheim ve Weber için toplumsal, kişisel örgütlenmeyi ve değişimi açıklamada 
değerlerin yaşamsal bir öneme sahip olduğu kabul edilmiştir (Schwartz, 2006). 

Sosyal aktör olarak birey, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmak için toplumun 
değer, tutum ve inançlarını benimseyerek uyum sağlarken, toplumsal kültürü oluşturan inanç, 
fikir ve norm sistemlerinin her birini değer olarak nitelendirir (Tural, 1992). Toplum ya da 
bireyler tarafından benimsenen değerler, tümüyle nesnel, duygulardan arındırılmış değillerdir. 
Hatta anlam kazandığı yapılar ve duygular ile iç içedirler (Özgüven, 1994).  

Toplumsal yapılarda üretilen değerler ile sosyal aktörün ilk karşılaşması ailede 
olmaktadır. Bu süreçte birey, aileye ve ailenin içinde bulunduğu topluma özgü bilgi, beceri, 
tutum ve değerler ile karşılaşmaktadır. Toplumsal yapıda üretilen değerler ile ikincil 
karşılaşma eğitim kurumlarında oluşmaktadır. Toplumun, değer ve normlarının sosyalleşme 
yöntemi ile bireylere iletmede etkin bir araç olarak kullanılan eğitim kurumları aynı zamanda 
öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimlerine ve karakter 
eğitimlerine katkıda bulunmak gibi işlevleri de üstlenmektedir (Akbaş, 2004; Ercan, 2001; 
Ergün,1994). Değerlerin sahip olduğu bu işlevleriyle değer eğitiminin bireyler arasındaki 
bağların güçlenmesinde ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında önemli görevler 
üstlenmektedir. Bu durum değer eğitiminin toplumlar için ne derece önemli olduğu bir 
göstergesi durumundadır. 

Değerler eğitiminin esası gerek ailede gerekse de eğitim kurumlarında değerlerin 
öğretilmesidir. Değerler eğitiminin amacı ise toplumsal değer ve normları benimsemiş ve 
içselleştirmiş bir kişilik/karakter gelişimini sağlamaktır. Bireyin eğitimi ise bireyin içinde 
bulunduğu toplumun ve toplumu oluşturan sosyal kurumlar ile olan ilişkisinin bir ürünüdür. 
Bu etkileşim ilişkisinde bireyin iyiyi-kötüyü, doğruyu- yanlışı, güzeli-çirkini teorik olarak 
öğrenip kuralları ve kanunları ezberlediği halde, yalan söylemeyi, rüşvet almayı, çalmayı, 
kişisel çıkarları her şeyden üstün tutmayı, görevi kötüye kullanmaları ve başkalarına zarar 
vermeyi düşünenlerin varlığı onların öğrenilen bilgileri yeterince içselleştirememiş olmaları 
ile doğru orantılıdır (Aydın, 2010). 

Modern toplumdaki bireyin sahip olduğu anahtar rol sahip olduğu mesleğidir. 
Dolayısıyla bireyin sahip olduğu değerleri meslek hayatı içerisinde pratiğe dönüştürmesi, bu 
değerlerin bireysel olarak inşa edilmiş toplumsal bir değer bilincinin oluşmasını 
desteklemektedir. Ancak meslekî görevlerin yerine getirilmesinde uzmanlaşmış alan bilgisi ve 
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uzun süreli eğitim alan askerlik mesleği gibi profesyonel mesleklerde, değer eğitiminin nasıl 
verileceği önemli bir sorunsalı temsil etmektedir. Uzun süreli eğitim hayatı boyunca 
askerlerden, bilgi ve tecrübe kazanarak mükemmelliği yakalama ve bireysel ilkeler 
doğrultusunda deneyimlerini eylemlere dönüştürülmesi beklenmektedir (Raelin, 1999: 25). 
Askerlerden beklenen diğer bir beklenti de toplumsal değer ve normları içselleştirmeleri ve 
kurumsal değerler ile bütünleşmeleridir.  

Bu çalışmada profesyonel bir meslek olarak kabul edilen askerlik mesleğinde temel bir 
sorunsalı oluşturan ―değer eğitimi‖ konusu ele alınmıştır. Peter L. Berger (1929-)‘in sosyal 
inşacılığı açısından değerin bireyin anlam dünyasında yeniden üretimi profesyonel bir meslek 
olarak askerlik mesleği üzerinden tartışmaya açılacaktır. Değer eğitimine kuramsal bir bakış 
açısı kazandırılmaya çalışılan bu çalışmada ilk olarak değer ve değer eğitimi kavramları ele 
alınacaktır. İkinci olarak askerlik mesleği profesyonel bir meslek olarak tanımlanıp askerlik 
mesleğinde değer eğitimi sorunsalı tartışılacaktır. Daha sonrasında Peter L. Berger‘in sosyal 
inşacılık kavramı açıklanmaya çalışılacaktır. Dördüncü ve son bölüm olan sonuç ve tartışma 
bölümünde ise Berger‘in sosyal inşacılık kavramı açısından değer eğitimine kuramsal bir 
bakış açısı sunulmaya çalışılacaktır. 

2. DEĞER VE DEĞER EĞİTİMİ 
Değer kavramının soyutluğu ve muğlaklığı kavramın tanımlamasını güçleştirmiştir.  

Ancak değer kavramını temel alan çalışmalarda birçok farklı tanımlama yapılmıştır. 
Amerikan kültürü üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan Clyde Kluckhohn (1962: 395) 
değerleri “mevcut davranış tarzları, araçları ve sonuçları arasından seçim yapmayı etkileyen 
ve neyin istenir olduğu hakkındaki kavramsallaştırmalar‖ olarak tanımlamaktadır. Milton 
Rokeach (1973) oldukça benzer bir biçimde, değerleri kişisel veya sosyal anlamda, hangi 
davranış biçimlerinin veya varoluşsal durumların tercih edileceğini belirten ve zaman içinde 
göreceli olarak kalıcı olan inançlar olarak tanımlamıştır. Schwartz ve Bilsky ise daha açık bir 
ifadeyle değerleri ―evrensel insan ihtiyaçlarının zihinsel temsilleri‖ (Bilsky, 1987: 551) 
şeklinde tanımlamaktadır. Thomson‘a göre değerler, amaçlarımızı ve davranışlarımızı 
belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlardır (Bozkurt, 2004: 
93).  

Değerler, bireyin davranışlarına ve/veya hayat amaçları hakkındaki inançlarına ve 
tutumlarına yön veren ölçütlerdir (Aydın, 2010). Aktörün yaşam dünyasında davranış, tutum 
ve inançlarını şekillendiren bu yapılar, yine aktörün toplumsal dünyası ile olan etkileşimin bir 
sonucu olarak inşa edilmektedir. Emile Durkheim‘ın “maddi olmayan toplumsal olgular” 
olarak sınıflandırdığı bu olgular toplumsal aktörün dışındadır ve aynı zamanda onu zorlayıcı 
bir özelliğe de sahiptir (Ritzer, 2013: 19). 

Değerleri daha iyi anlayabilme adına özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Schwartz ve 
Bilsky‘e (1987) göre değerlerin özellikleri şöyle sıralanabilir: (1) Değerler inançlardır, (2) 
değerler amaçlarla ve davranışlar ile ilişkilidir, (3) değerler eylemlerimiz ve durumların 
üstündedir, (4) değerler standartlar olarak işlev görmektedir, (5) değerler önem derecesine 
göre sınıflandırılır, (6) değerler değişime açık yapılardır.  

Bunun yanı sıra toplumsal yaşamda değerler bazı işlevlere sahiptir. Fichter değerlerin 
bu genel işlevlerini şu şekilde sıralamaktadır (Bozkurt, 2004: 93-95): (1) Değerler, 
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tabakalaşma sistemi içerisinde bireyin yerini ortaya koyarken bireyin çevresindekilerin 
gözündeki konumunu, nerede olduğunu bilmesine yardım eder. (2) Değerler, kişinin dikkatini, 
toplumsal olarak değerli kılınan maddi kültürel nesneler üzerine odaklaştırır. (3) Değerler, 
toplumsal olarak kabul edilebilir ―ideal‖ düşünce ve tutumların neler olduğu konusunda 
bireye yol gösterir. (4) Değerler, bireye kişisel rollerini seçmesinde ve gerçekleştirmesinde 
rehberlik ederler. (5) Değerler toplumsal kontrol aracı olarak bir yandan ―doğru‖ şeyleri 
yapmaya bireyi yönlendirirken, bir yandan da onaylanmayan, yasaklanmış davranışların neler 
olduğunu işaret etmektedir. (6) Değerler toplumsal dayanışmayı ve paylaşılan ortak toplumsal 
bağların inşasında bir araç olarak kullanılırlar. 

Değerlerin bu işlevlerinin yanı sıra ‗öğrenilme süreci‘ bireyin içinde yaşadığı toplumla 
olan ilişkisinin bir ürünüdür. Sosyalizasyon veya toplumsallaşma olarak tanımlayabileceğimiz 
bu ilk süreç ailede ve yakın çevrede başlayan; kendi toplumlarının değerlerini, tutumlarını, örf 
ve adetlerini içselleştirildiği bir evredir (Akan, 2010: 97). Çocukluk döneminde başlayan 
sosyalizasyon süreci ergenlik ve yetişkin çağı boyunca da devam edegelen bir süreçtir.   

Değerler eğitiminde amaç evrensel olarak belirlenmiş değerlerin1 aktör tarafından 
içselleştirilmesidir. Aktörün anlam dünyasında sosyal dünyanın inşası yine bu değerler eğitimi 
aracılığı ile oluşmaktadır. Sosyal etkileşimlerin taşıdıkları sübjektif anlamların 
içselleştirilmesi bireyin içinde bulunduğu toplumun değer yargılarını benimsemesi ile 
sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyişle; sosyal dünyanın değer yargıları toplumsal aktörün iç 
dünyasında yeniden inşa edilmektedir ve bu durum toplumun değer yargılarının sonraki 
kuşaklara aktarılmasında bir sosyalizasyon aracı olarak işlev görmektedir.  

Değerlerin eğitiminde ve birey tarafından içselleştirilmesinde ikinci önemli 
sosyalizasyon aracı okuldur (Bernfeld, 1973; Giesecke, 2004; Giesecke, 2005). Özellikle 
çağdaş endüstriyel toplumlarda okul, çocuğun ilk sosyalizasyon aracı halini almıştır. Anne ve 
babaların düzenli işlerde uzun süreli çalışması ve sosyal çevrenin çocuk üzerindeki etkisinin 
artması sonucu değer eğitimi konusunda okullardan beklenen beklentileri arttırmıştır. Bu 
durum değer eğitimi ―programlı ve sistemli‖ bir şekilde çocuklara sunulmasını gerekli 
kılmıştır. Toplumsal ve kültürel değerlerin yeni kuşaklara aktarılması işlevini gören okul 
kurumu, ortak değerlerin kazanılmasında birer ‗örgün eğitim kurumu‘ olarak görev 
yapmaktadır. Okul öncesi dönemde başlayan değer eğitimi, çocukların sosyal becerilerinin 
öğrenilebileceği okul ortamında devam etmektedir. 

Günümüzde değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmaların önemi 
artmaktadır (Akbaş, 2008; Can, 2008:12; Özen, Güleryüz ve Bulut-Özen, 2012). Bu durumun 
bir sonucu olarak, çocukları değer kavramları ile erken yaşta tanıştırmak maksadıyla, sevgi, 
saygı, dürüstlük, paylaşma, işbirliği, vatan ve ülke sevgisi gibi konularda programlar 
geliştirilmiştir. Çocuklar doğal akran grupları ile birlikte, geliştirilmiş hikâye, masal ve grup 
etkinlikleri içerisinde bu kavramlar konusunda düşünmesi ve fikirlerini ifade etmeleri 
amaçlandığı etkinlikler hazırlanmıştır (Aydın, 2010; Doğanay, 2006; Yazıcı, 2006). 

                                                           
1 Bu değerlerden bazıları şunlardır: Adil olmak, alçak gönüllü olmak, cömertlik, dostluk, hoşgörü sahibi olmak, 
istikrarlı olmak, güvenilir olmak, kanaatkâr olmak, yardımsever olmak vb gibi. Bu değerleri çoğaltabiliriz. 
Örneğin toplumsal bir kurum olarak askerlik kurumunun değerlerini bu değerlere ek olarak, saygı, sorumluluk, 
adalet, alçakgönüllülük, dostluk,  arkadaşlık, bağlılık, cesaret, doğruluk, güvenilirlik, itaat, liderlik, nezaket, 
özgüven, sabır, sadakat, sevgi, yardımseverlik, disiplin gibi değerler oluşturmaktadır. 
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Linkona‘ya göre okullarda uygulanan değer eğitimi; toplumsal norm ve değerlerin okul 
veya toplum içerisinde bireylere sunulması ve bireyler tarafından içselleştirilmesi2 ile 
oluşmaktadır (Halstead ve Taylor, 1996: 6). Değerler eğitimi son yıllarda ―karakter eğitimi‖ 

çalışmaları adı altında da uygulanmaktadır. Bu çalışmalardan biri de Amerika Birleşik 
Devletleri‘nde 1995 yılında uygulanmaya başlanan “Yaşayan Değerler Programıdır (Living 
Values Educational Program)”. Kişisel ve toplumsal değerleri yeniden kazanımının 
amaçlandığı bu program üç ana bölümde, on iki temel değerin (işbirliği, özgürlük, mutluluk, 
dürüstlük, alçakgönüllülük, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, basitlik, hoşgörü ve birlik) 
geliştirilmesi hedeflenmiştir (Tillman, 2000: IX-27). 

3. ASKERLİK MESLEĞİ VE ASKERİ DEĞERLER 
Farklı disiplinlerdeki askerlik mesleğine ilişkin araştırmalar, sosyoloji içerisinde askeri 

sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkma serüvenini desteklemiştir. Bu çalışmaların 
birisinde Huntington (1957), askerlik mesleğinin temel uğraşını şiddetin yönetilmesi olarak 
tanımlamaktadır. Huntington şiddet yönetimini, asıl görevi şiddeti tatbik etmek olan 
birliklerin yönetimi, işleyişi ve kontrolü, askeri profesyonelin sorumluluklarını ise kontrol 
altına alınmış şiddetin sosyal ve politik açıdan onaylanmış amaçlar doğrultusunda 
kullanılması olarak tanımlamaktadır. Buna ek olarak askerin ―müşterisi‖ devlettir ve asıl 
sorumluluğu da devletedir (Caforio, 2017:16).  

Şiddet yönetiminde uzman ve devletin askeri güvenliğinden sorumlu; kamusal, 
bürokratik çerçevede örgütlenmiş bir meslek tarafından icra edilen profesyonel askerlik 
işlevinin ifasının bir parçası olan ve bu işlevin doğasından çıkarsana bilen değer, tavır ve 
perspektiflerin bir bütünü olarak kabul edilen bir toplumsal kurum olarak askerlik3 
(Huntington, 1957: 86), sahip olduğu değerler ve kendi kurumsal hafızasına özgü kültürel 
birikimi ile aynı zamanda bir ―total kurum‖

4 özelliği de göstermektedir (Goffmann, 1961). 

Geçmişten günümüze toplumsal alanda yaşanan değişimin askeri alanda da yansımaları 
olmuştur. Sadece savaş biçimlerinde değil ve savaşın kurallarında, askeri örgütlenmenin 
yapısında, savaşlarda kullanılan araç çeşitlerinde ve bu araçları kullanan asker tiplerinin 
değişim kendisini göstermektedir. Örneğin savaşmak için kas gücü esas alındığı (Ehrenreich, 
1997: 176) toplumlardan zaman içinde zorunlu askerliğin esas alındığı askeri 
organizasyonlara doğru bir değişim devam edegelmiştir. Anti Yunanistan‘ın (M.Ö. 650 ile 
338) ―vatandaş- asker‖ ine (Stephan, 1996: 73) karşın Orta Çağ Avrupa‘sında hizmetlerinin 
                                                           
2 Schafer (1968)‘e göre içselleştirme; dış gerçekliğin öznenin iç dünyasında anlamlı hale gelmesidir (Taymur ve 
Boratav, 2013: 332).  
3 Herhangi bir uzmanlığın, meslek olarak ifade edilebilmesi için müteakip maddelerde belirtilen özelliklere sahip 
olması beklenir (Caforio, 1998: 7-8): (1)Teorik bilgi birikimini gerektirmesi, (2) Bireyin mesleği uygularken ki 
rol davranışlarını düzenleyen belli etik değer ve normlara uyması, (3) Aidiyet duygusunun var olması: Bu duygu 
askerlik mesleğinde birlik ruhu adı verilen ve grup bireylerinin birbirlerini yalnızca ilgili gruba özel ortak 
yetkinlik ve davranışlarla tanımladığı hususlardır. 
4 Goffman‘a göre total (tam) kurumların özellikleri şunlardır (Caforio, 2017: 262): (1) Hedefe yönelik rasyonel 
yönelim, ya da başka deyişle: ―Total Kurum‖ başka türlüsünü hayata geçirmenin zor (ya da mümkün olmadığı) 
olduğu rasyonel bir yöntemdir. (2) Kurum çalışanı ile dışarıdaki insanlar arasında fiziksel ve psikolojik bir 
bariyer olduğundan söz edilir. (3) Çalışma ve özel hayat birbiri ile entegredir. (4) Tüm faaliyetler zaman 
programlıdır. (5) Çalışanlar ve kurmaylar birbirinden ayrılmıştır. (6) Tek bir otorite altında yaşam söz 
konusudur. 
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karşılığı olarak toprak verilen hâkim olan bir asker tipi olarak ―şövalye‖ler bulunmaktaydı. 
16‘ıncı yüzyıldan itibaren askeri teknoloji alanındaki gelişmeler ise iyi eğitimin ve 
uzmanlaşmış alan bilgisi ile bireyi savaş sisteminin iyi işleyen bir parçası (Ehrenreich, 1997: 
19) haline getirmiştir. Günümüzde ise askerler kas gücünün esas alındığı savaşçılardan 
şiddetin ve gücün yönetiminde uzmanlaşmış (Huntington, 1957) yöneticilere ve teknisyenlere 
dönüşmüşlerdir (Martin, 1981). 

Askerlik mesleği incelendiğinde; uzun süreli devam eden askeri ve akademik eğitimler 
bireyin askerlik mesleğinin ifasında ihtiyaç duyacağı teorik bilginin öğrenilme sürecini 
kapsamaktadır. Aynı zamanda bu süre diğer tüm mesleklerden farklı olarak askeri personelin, 
kurumun sahip olduğu mesleki değerler ile bütünleşmesi ve uymak zorunda olduğu normların 
ve mesleki etik kodları öğrenilmesi sürecidir (askeri etik ve eğitimi için bknz,  Uzun, Şafak 
Uzun ve Erdem, 2015). Ancak bu öğrenim süreci neticesinde elinde bulundurduğu potansiyel 
gücü ne zaman ve nerede kullanması gerektiğini içselleştirebilmektedir. Bu çalışmanın da 
kavramsal odak noktasını oluşturan değer eğitimi bu süreç içerisinde ön plana çıkmaktadır. 

Askerlik mesleğinin yönetici kadrosunu oluşturan subayların lisans eğitimlerini gördüğü 
ve Harp Okulu olarak adlandırılan eğitim kurumları temelde iki hedefe yönelik eğitim 
vermektedir: Bunlardan ilki mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde bireyi gerekli uzmanlık ile 
donatmak (Caforia, 2003: 256), diğeri ise ikincil/talî sosyalizasyonu gerçek ve ―kurumsal 
değer ve kurumsal kültürün‖ içselleştirildiği tam bir mesleki sosyalizasyona dönüştürmektir. 

Askerlik mesleğinde değerin eğitim süreci aynı zamanda ikincil/talî sosyalizasyonun 
yaşandığı harp okulu döneminde gerçekleşmektedir. Bu dönem aynı zamanda bireylerin 
geçmiş sosyal ağlarından bağlarını kopararak yeni bir kimlik inşa edilme sürecini 
kapsamaktadır (Franke, 2000: 177). Bu dönüşümün bireyin anlam dünyasında inşası ve 
içselleştirilmesi ise uzun süreli dikotomik bir inşa süreci olarak tanımlanabilmektedir (Berger 
ve Luckmann, 2008). 

Değer eğitiminin önemli bir sorun olarak kabul eden bazı ülkelerde bu sorunsala çözüm 
amaçlı bazı programlar geliştirmişlerdir. Örneğin Kanada Kraliyet Harp Akademisinde 
koşulsuz itaat ve değere dayalı karar vermenin arasındaki dengenin esas alındığı ―Askeri Etik 
Programı‖ (Defence Ethics Programme) uygulanmaktadır (Hicks ve Scanlan, 1998) ve bu 
programda liderlik temel öncül olarak kabul edilmektedir (Desjardins, 2008: 67-72). Federal 
Almanya Harp Okulları‘ında (University of the German Federal Armed Forces)  uygulanan 
programların amacı demokratik tutum geliştirebilen Harbiyeliler yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Mezuniyet sonrası, ‗Karakter Rehberlik Eğitimi‘ adlı bir kurs 
verilmektedir. Bu kursa askeri papazlar tarafından Hristiyan geleneğine uygun olarak 
yürütülmektedir (Bouzid vd., 2015: 199; Werdelis, 2008: 103-108). Amerikan Amerikan Harp 
Okulu West Point‘de (United Stated Military Academy WestPoint) ise Harbiyelilerin karakter 
gelişimini ve liderliközelliklerinin geliştirilmesinin esas alındığı iki çalışma merkezi 
bulunmakadır: ―Askerlik Mesleği ve Etik Merkezi‖ (Center for the Army Profession and 
Ethic) ve ―William E. Simon Mesleki Etik Merkezi‖ (William E. Simon Center for the 
Professional Military Ethic) (Character Development Strategy, 2014).  

Ülkelerin uygulamış olduğu bu eğitim programlarının farklılaşmasında kültürel 
farklılıklar ön plana çıkmaktadır (Uzun, vd. 2015). Örneğin Max Weber‘in fikir anlayışının 
egemen olduğu Almanya‘da subaylardan, demokratik tutumlar sergileyerek yasalara saygılı 
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ve kurallara riayet eden birer vatandaş olmaları beklenmektedir. Buna karşın bireyciliğin5 ön 
plana çıktığı Amerika Birleşik Devletlerinde (Hofstede, 1980) ise Harbiyelilerin, liderlik 
özellikleri ve karakter gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 
Harbiyelilerin mesleki yaşamları boyunca onlara yol gösterici birer ―ideal form‖ olarak 
değerleri, sosyolojik perspektif içerisinde değerlendirmenin ve aktörlerin zihinsel 
dünyalarında nasıl inşa edildiklerinin açıklanması bir ihtiyaçtır.   

4. P. BERGER VE T. LUCKMANN’IN GERÇEKLİĞİN SOSYAL İNŞASI 
KURAMI 

Peter Berger (1977: VII) sosyolojiyi, toplumsal dünyanın açık ve berrak olarak aktörün 
yaşam deneyimleri, beklentileri, inançları ve korkularından bağımsız şekilde anlaşılmasını 
sağlayan sistematik bir bilim olarak tanımlamıştır. Max Weber‘in değer yargılarından 
arınmışlık (value-freeness) olarak tanımladığı şey aynı zamanda Berger‘in sosyoloji 
tanımında yer alan değerden bağımsız (valueless) olmaktır. Berger‘e göre, sosyolojik anlama 
süreci, sosyoloğun tüm değer yargılarından kendisini arındırarak başka bir konumdan izleyici 
olarak bakmasıyla oluşturulmaktadır. Bu ise özünde epey zor ve yıpratıcı bir iştir (painful 
business) (Poloma, 2012: 267-268). 

Toplumsal yapının önemli parçalarından olan değerler bireyin davranışlarında 
yönlendirici bir etkiye sahiptir. Bu durum da sosyolojideki önemli bir tartışma ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. Klasik kuramcılar ve kuramlar arasında var olan yapı-
eylem/toplum-aktör tartışması iki farklı yaklaşımı da beraberinde getirmiştir. Yapısal 
işlevselci paradigmadan bakıldığında toplum, kendi üyelerinin üstünde ve ötesinde kendine ait 
bir hayat ve yapıya sahip olan bir canlı olarak açıklanmıştır. Aktör ise bu yapı içerisinde 
kişilik ve özgür iradeden yoksundur. Aynı zamanda birey sosyalleşme sürecinin hareketsiz, 
pasif bir parçasıdır  (Slattery, 2012: 376-379). Diğer bir ifade ile eylem/aktör, yapı/toplum 
tarafından belirlenirken toplum ise bireyin dışında bir gerçeklik olarak bireyi üretir.  

Yapısal işlevselci paradigmanın tersine yorumlayıcı sosyoloji ise, toplumsal dünyanın 
toplumsal ve kültürel ilişkilerle, insanların anlamlı ve amaçlı eylemleri ile kurulmakta 
olduğunu ileri sürmüştür. Yorumlayıcı paradigmaya göre aktör, toplum içerisinde pasif değil 
üretkendir ve toplumsal dünyanın inşa süreci, aktörün anlam dünyasında başlamaktadır. 
Bireyin toplumsal eylemlere kattıkları anlam ve yorumların sonucu toplumsal dünya, yeniden 
ve yeniden üretilmektedir (Neuman, 2000: 70-82).  

Toplumsal yapının makro düzeyde geniş bir perspektiften incelenmesi düşüncesine 
karşın mikro teoriler aktörlerin, eylem ve rollerine odaklanmıştır. İşlevselcilerin, yapısal 
işlevselcilerin ve çatışmacıların bireyi/aktörü dışlayan yaklaşımına karşın etnometodoloji ve 
sembolik etkileşimci yaklaşımlar aktör/eylem ve rollerine odaklanmışlardır.  

Bu çalışmanın da kuramsal arka planını oluşturan Peter Berger ve Thomas Luckmann 
ise, Alfred Schutz‘un (1889-1959) fenomenolojik yaklaşımına dayalı genel bir toplum 
kuramını kendilerine başlangıç noktası olarak almışlardır. Bu kuramla, hem makro düzeydeki 
yapı kuramlarını hem de mikro düzeydeki toplumsal eylem özelliklerini birleştirdiklerini iddia 
                                                           
5 Hofstede‘nin kültürler arası farklılaşmayı konu alan çalışmalarında kültürleri, güç mesafesi (power distance), 
dişillik-erkeklik (femininity-masculinity), belirsizlikten kaçınma (uncertanity avoidance), bireycilik-
toplulukçuluk (individualinism-collectivism) olmak üzere dört kategoride incelemiştir (Hofstede, 1980). 
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etmişlerdir (Marshall, 1999: 242). Fenomenolojik yaklaşım, insan eyleminin yanı sıra sosyal 
dünyanın da salt dıştan belirlenmiş veya programlanmış olduğu anlayışını reddetmektedir. 
Fenomonologlara göre insan kendi sosyal dünyasını inşa edebilecek güce, bilince sahip 
rasyonel aklı kullanabilen bir varlıktır (Slattery, 2012, s. 236). Diğer bir ifade ile anlam veya 
gerçeklik aktörün gözündedir. Aktörün, sosyal dünyasını anlamak, tipleştirmelerini, kültürünü 
keşfetmek için onlar gibi düşünmek gerekmektedir. Sosyolog ise bu anlam ve gerçekliği 
keşfetme çabasında olmalıdır. 

Berger ve Luckmann, Durkheim‘ın toplumsal olgularından, Weber‘in aktör eylemine 
dair görüşlerinden, Marx‘ın diyalektik anlayışından ve Mead‘in sembolik etkileşimcilik 
hakkındaki görüşlerinden etkilenmiş ve bunların bir sentezini de sunmaya çalışmışlardır 
(Berger ve Luckmann, 2008: 25; Bruce ve Yearley, 2006: 20; Hekman, 1999: 43-45). 

Berger ve Luckmann öne sürdüğü bu kuramsal yapı için bireyin/aktörün eyleminin 
dışında olan ve bireyden bağımsız bir gerçeklik yoktur: ―Gerçeklik sosyal olarak inşa 
edilmiştir ve bilgi sosyolojisi, bu inşanın vuku bulduğu süreci analiz etmek zorundadır” 
(Berger ve Luckmann, 2008: 3). Bilgi sosyolojisinin ve sosyoloğun analiz etme çabasında 
olması gerekli olan ―gerçeklik‖ ise, kendi irademizin ve isteklerimizin dışında bir varlığa 
sahiptir. Berger ve Luckmann tarafından onlardan uzakta olmayı isteyemeyeceğimiz 
fenomenlere6 ait bir nitelik olarak kabul edilmiştir. Örneğin, sokaktaki adam için dünya, farklı 
karakteristik özelliklere sahip olduğunu bildiği bir dünyadır. ‗Gerçek‘ ise farklı derecelerde 
bu sokaktaki adama sunulmuştur. Onun için bir sorgulama söz konusu değildir. Aksine tam 
bir kabul vardır ve bu kabul durumu ―belirli bir şey onu durdurmadıkça‖ dert etmez. Diğer bir 
yandan bir felsefeci/filozof için ―gerçeklik‖ ve ―bilgi‖ bitmek bilmeyen soruları ortaya 
çıkartacaktır. ―Gerçek nedir?‖, ―Nasıl biliriz?‖, sorularıyla başlayan bu felsefi sorgulama, 
nihai gerçekliğin ne olduğuna dair bir açıklamayı mecbur kılmaktadır. Çünkü filozof ―tırnak 
işaretlerini usulünce konacağı yerlere ve ihtiyatlı bir biçimde konmayabileceği yerlere karar 
vermek, yani bu dünya hakkındaki geçerli ve geçersiz iddialar arasında ayrım yapmak 
zorundadır‖. Sosyoloğun işi ise ―gerçekliğin‖ toplum içerisinde nasıl inşa edildiğini, 
aktarıldığını ve muhafaza edildiğini veya nasıl kaybolacağını sormaktır (Berger ve Luckmann, 
2008: 4-5). 

Berger toplumu, insan ile olan etkileşiminin bir ürünü olarak kabul eder. 
Fenomenolojinin, tekli gerçeklik yerine çoklu gerçekliklerin (multiple realities) var olduğu 
görüşünü kabul eden Berger, etnometodologların günlük, olduğu gibi kabul edilen sağduyu 
gerçekliği ve bilimsel gerçeklik tanımlarını da kabul eder (Poloma, 2012: 270). Berger ve 
Luckmann‘a göre gündelik hayat, ―insanlar tarafından yorumlanan ve tutarlı bir dünya 
olması anlamında onlara sübjektif olarak anlamlı gelen bir gerçeklik olarak kendisini sunar” 
(Berger ve Luckmann, 2008: 31-32). Bu gerçeklikler farklı nesneler tarafından farklı 
gerçeklikler olarak insan bilincine sunulmaktadırlar. Bu çoklu gerçekliklerin arasında, 
“gündelik hayatın gerçekliği‖ kendisini ―en üstün gerçeklik‖ (par excellence) ve düzenlenmiş 
olarak bilince sunar (Berger ve Luckmann, 2008: 34-35). Makro ve mikro kuramlar arasında 
kuramsal bir köprü kurma çabasında olan Berger ve Luckmann‘ın temel kavramsal araçları; 

                                                           
6 Fenomen sözcüğünün iki kavramsal anlamı taşımaktadır: Bunlardan ilki bu çalışmaya da konu olan 
duyularımızla hissettiğimiz veya algıladığımız bir algı nesnesi olmasıdır. İkincisi ise açıklayamadığımız veya 
anlamlandıramadığımız, manevi güçler gibi sıra dışı şeylerdir (Slattery, 2012: 231).  
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―dışsallaştırma‖, ―nesnelleştirme‖ ve ―içselleştirme‖dir. Bu nedenle bu kavramsallaştırmaların 
bilinmesi değerin bir ―gerçeklik‖ olarak nasıl sunulacağına dair bilgiyi sunmakta önem arz 
etmektedir. 

4.1.Dışsallaştırma 
Birey doğmadan önce orada olan ve öldükten sonra da orada olacak olan bir dünyanın 

varlığını savunan Berger ve Luckmann‘a göre kurumsal bir dünya, nesnel bir gerçeklik olarak 
kendini var eder. Kurumsal dünyanın nesnelliği onu üreten insan deneyimlerinden bağımsız 
bir statü elde edememektedir (Berger ve Luckmann, 2008: 90-91). Birey tarafından üretilen 
nesnellik kendisini dışsallaşma yöntemi ile oluşturur. Berger ve Luckmann‘a göre 
dışsallaşma, bireyin eylem ve etkinliklerinin yaşam dünyasına taşınmasıdır. Diğer bir deyişle, 
bireyin yaratımlarının yansımasıdır. Dışsallaştırma, Berger ve Luckmann‘ın diyalektik 
sürecinde üretim aşamasına denk gelmektedir (Wallace ve Wolf, 2013: 383-384).  

Durkheim‘ın toplumsal olgu kavramı ile Berger ve Luckmann‘in bireyin dışında bireyi 
şekillendiren nesnel toplumsal yapı kavramları burada örtüşmektedir. Durkheim, toplumsal 
olguları toplumsal fenomenler olarak tanımlarken, sosyolojisinin temeline yerleştirmiştir. 
Aktörün isteğinden bağımsız olarak kendisini, aktöre kabul ettiren bu yapılar, birey üzerinde 
dışsal bir kısıtlamayı meydana getirebilecek güce sahiptirler (Coser, 2011: 127). 
Durkheim‘den farklı olarak Berger ve Luckmann, nesnel toplumsal yapının 
dışsallaştırılmasıyla ürün üreticisine geri döndüğü (Berger ve Luckmann, 2008: 92) süre giden 
bir toplumsal düzeni işaret etmektedirler (Poloma, 2012: 270-271). 

4.2.Nesnelleştirme 
Gündelik hayatın fenomenleri, bizim bilincimizden bağımsız görünseler dahi kendilerini 

bize sunan yapılar içerisine düzenlenmektedir. Bu gerçeklik de bireyden önce, nesneler olarak 
tanımlanmış bir sistem içerisinde ―nesnelleştirilmiştir‖. Bu sistem gündelik hayatı birey için 
anlamlı kılan bir düzen sağlar (Berger ve Luckmann, 2008: 34-35). Nesnelleşme7 ―insani 
faaliyetin dışsallaşmış ürünlerinin nesnellik karakteri kazandığı süreç”tir (Berger ve 
Luckmann, 2008: 91). Diğer bir ifade ile bireyin gündelik hayatı; görünüşte insanlardan 
bağımsız ve kendisini bireye kabul ettiren düzenli bir gerçeklik olarak algılama sürecidir 
(Wallace ve Wolf, 2013: 384). Çünkü Berger ve Luckman‘a göre, ―evvelce nesnelleşmiş, yani 
ben8 sahneye çıkmadan önce nesneler olarak adlandırılmış bir nesneler düzeni tarafından 
oluşturulmuş gibi görünür” (Berger ve Luckmann, 2008:35).   

Berger ve Luckman‘a (2008: 35) göre günlük yaşamda nesneleri belirleyen araç ise 
dildir. Günlük yaşamda zorunlu düzenlenmiş nesnelleştirmeler aracılığı ile dil aktörler için 
anlamlı bir düzeni tesis eder. Diğer bir ifade ile aktör, dil aracılığı ile düzenlenmiş, bir 
gerçeklik içerisinde aktörler, bir taraftan bu düzenin kurulumuna katkıda bulunurlar bir 
taraftan da bu kurulu düzeni dil aracılığı bir sonraki kuşaklara aktarırlar. 

                                                           
7 Berger ve Luckmann (2008: 91), nesnelleşme terimini, Hegelci/Marksçı ―versachlichung‖ (objectification/ 
reification) teriminden türettiklerini ifade etmişlerdir. 
8 Berger ve Luckmann, ―ben‖ kelimesi ile gündelik yaşamı deneyimleyen sosyal aktörü tanımlamaktadır. 
Yazarların eserinde yazım dili olarak birinci tekil şahıs etken bir aktör olarak kullanılmıştır. 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/objectification.html
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4.3.İçselleştirme 
Bu dönüşümsel diyalektik süreç içerisindeki üçüncü eleman ise kurumsal düzenin 

meşrulaştırıldığı ve sosyalizasyonun yaşandığı uğrak (moment) ―içselleştirme‖dir (Şekil-1). 
Parsons‘un toplumsallaştırma olarak tanımladığı “bireylerin nesnelleştirilmiş toplumsal 
gerçekliği içselleştirme” süreci, Berger ve Luckmann‘ın içselleştirme kavramına karşılık 
gelmektedir (Wallace ve Wolf, 2013: 385). Sosyal dünya içerisinde birey kendi varlığını 
dışsallaştırırken aynı zamanda nesnel bir gerçeklik olarak içselleştirmektedir. Burada önemli 
olan nokta, toplum veya onun bir parçasının, bu üç uğrak noktası tarafından eş zamanlı olarak 
tanımlanmasıdır (Berger ve Luckmann, 2008: 189). 

Berger ve Luckmann‘a (2008: 190-191) göre birey kendisinden daha önce var olan bir 
yapı (toplum) içerisinde doğar. Fakat doğduğunda o yapının bir parçası değildir. Yapının bir 
parçası olabilmesi için gerekli olan bir ―yanlılık‖la doğmaktadır. Bireyin yapının bir parçası 
olma sürecinin başlangıç noktası ise ―içselleştirme‖dir. İçselleşleştirmenin iki önemli işlevi 
vardır: İlki başkalarının (ötekini9) içinde yaşamış oldukları dünyanın yalnızca öznel 
süreçlerinin anlanmasıdır. İkinci işlev ise “bu dünyanın anlamlı ve sosyal bir gerçeklik 
olarak” kendi içinde imkânlı kılmasıdır. Diğer bir deyişle, birey bu süreç içerisinde ötekinin 
dünyasında yaşamakla kalmıyor aynı zamanda birey ötekinin dünyasına ortak oluyor.  

Durkheim‘den etkilenen Parsons, yapısal-işlevselci yaklaşımında değerleri, sosyal 
sistemin vazgeçilemez bir parçası olarak görmektedir. Çünkü sağlıklı ve mükemmel şekilde 
bireyden bireye aktarılan değerler, sosyal sistemin devamlılığını sağlamaktadır. Çünkü 
sağlıklı ve mükemmel şekilde bireyden bireye aktarılan değerler, sosyal sistemin 
devamlılığını sağlamaktadır. Birey sosyal sistemin sağlıklı işleyen bir parçası olması süreci, 
aynı zamanda bir bütünleşme ve uyum sürecidir. Parsons‘a göre sosyal normların ve rollerin 
gereği gibi oynanmasını sağlayan bu süreç ailede başlamaktadır (Slattery, 2012: 375-381).  

Berger ve Luckmann‘a göre ise bireyin içerisinde yaşadığı toplumun bir parçası olma 
serüveni, yeterli içselleştirme derecesine ulaşmasıyla olmaktadır. Bu durum ―otogenetik‖ bir 
süreç olarak ―sosyalizasyon‖dur. Sosyalizasyon, bireyin bir toplumun nesnel dünya kapsamlı 
olarak girmesine olanak sağlamaktadır. Berger ve Luckmann, sosyalizasyon sürecini ―aslî 
sosyalizasyon‖ ve ―talî sosyalizasyon‖

10 olarak kavramsallaştırarak Parsons‘un 
toplumsallaşma yaklaşımından ayrılmışlardır. 

4.3.1. Aslî Sosyalizasyon 
Aslî sosyalizasyon, ilk olarak bireyin çocukluk döneminde ailesi ve sosyal çevresi ile 

yaşadığı sosyalizasyondur. Berger ve Luckmann‘a (2008: 191-194) göre aslî sosyalizasyon 
birey için en önemli sosyalizasyondur. Çünkü birey duyusal süreçlerle dolu bir sosyal yapı 
içerisinde doğar. Bu sosyal yapı, bireyin kendi sosyalizasyonu için ayna olan ―anlamlı 
ötekilerle‖ ve bu anlamlı ötekilerin sosyal dünyalarına ait ―yansıtılmış benlik karakterleri‖ ile 

                                                           
9 Berger ve Luckmann, ―öteki‖ kavramını burada, hem Weber‘e hem de Schutz‘a atıf yaparak kulanmıştır  
(Berger ve Luckmann, 2008: 190). 
10 Bazı kaynaklarda ―birincil sosyalizasyon‖ ve ―ikincil sosyalizasyon‖ olarak karşılık bulan ―aslî sosyalizasyon‖ 
ve ―tali sosyalizasyon‖ kavramları, orijinal çevirisine sağdık kalındığı için bu şekilde kullanılmıştır.  
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kuruludur11. Çocuk için içselleştirme bu yansıtılmış benlik karakterleri ile özdeşleşme 
kurulduğu zaman meydana gelir. Bu sayede çocuk, “kendi anlamlı ötekileri tarafından 
yansıtılmış kişi haline gelir”. 

Aslî sosyalizasyon çocuğun, eylemlerinde ve tercihlerinde pasif olarak kabul 
edilebileceği bir dönemdir. Çünkü kendi istekleri ile belirlenmemiş bir dünya içerisinde 
doğmaktadır. Çevresini ve iletişime geçeceği anlamlı ötekileri dolayısıyla da kendisine 
sunulacak yansıtılmış benlik karakterlerini seçemeyecektir. Bu nedenle çocuğun aslî 
sosyalizasyonunda kendi anlamlı ötekilerini, mümkün birçok dünyadan seçerek yapmaz. 
Aksine çocuğun yaptığı şey var olan ―tek dünyanın‖ kabulüdür. Bundan dolayı aslî 
sosyalizasyon ile zihinlerde inşa edilen ―verili dünya‖, talî sosyalizasyondan daha çok kalıcı 
olarak zihinlerde kalmaktadır (Berger ve Luckmann, 2008: 197).   

4.3.2. Talî Sosyalizasyon 
Berger ve Luckmann‘a (2008: 191) göre talî sosyalizasyon, sosyalleşmiş olan bireyin, 

kendi toplumunun nesnel dünyasındaki yeni kurumsal ilişkileri inşa eden herhangi bir 
süreçtir. Talî sosyalizasyon, “role özgü bilginin” edinilmesidir. Bu edinim sürecinde, 
“kurum-temelli alt dünyaların” ve “kurumsal bir alanın içerisinde işleyen semantik 
alanların” içselleştirilerek, ―zimni anlayış, değerlendirmeler ve duygusal renklerin” edinim 
sürecidir (Berger ve Luckmann, 2008: 201-203). 

Talî sosyalizasyon sürecinde yaşanan en büyük problem, önceden gelen bir aslî 
sosyalizasyonun varlığıdır. Hali hazırda içselleştirilmiş bir dünya ve şekillendirilmiş bir 
benlik üzerine inşa edilmek istenen bir talî sosyalizasyon, “hiçlikten doğmuş” (ex nihilo) bir 
dünyayı inşa edemez. Ancak ilk içselleştirmenin üzerine uyumlu ikincil bir içselleştirme 
kalıcı bir sosyalizasyonu anlamlı kılacaktır (Berger ve Luckmann, 2008: 204). Sosyal 
dünyada aktörün pasif/edilgen rolden sıyrıldığı aktif ve etken hali geldiği bir dönemde 
gerçekleşen tali sosyalizasyon daha çok özgür rollere odaklanmaktadır.  

Aslî sosyalizasyonda çocuk ebeveynlerinin kendisine sunulan tek dünyasını, birçok 
dünya üzerinden değil, ―tek‖ olan bir dünya olarak içselleştirir. İlerleyen yaşlarda çocuklarda 
yaşanan gelişimin bir sonucu olarak, ebeveynlerin sunulmuş dünyasının tek gerçek dünya 
olmadığı krizi ortaya çıkmaktadır. Çocuğun anlam dünyasında başlayıp ebeveynleri ile olan 
ilişkilerinde devam eden bu çatışma içerisinde sürdürebilir. Talî sosyalizasyonda ise kurumsal 
korteksin özellikleri konusunda bilgi ve anlam kazanılır. Ancak bu anlamın kaybedilmesi 
veya zihinlerden sökülmesi aslî sosyalizasyona göre talî sosyalizasyonda daha kolaydır 
(Berger ve Luckmann, 2008: 205-206). 

Aslî sosyalizasyonda içselleştirilmiş bilginin kaynağı, “çocuğun ilk gerçekliği olan 
evdir”. Talî sosyalizasyonda ise, “bireyi eve taşıyan”12 spesifik pedagojik teknikler ile 
desteklenmesi gerekmektedir. Bu durum ise eğitim ortamını yani okulları talî sosyalizasyonun 

                                                           
11 Berger ve Luckmann‘ın ―anlamlı ötekiler‖ ve‖ yansıtılmış benlik karakterleri‖ hakkındaki çıkarımları, 
Mead‘çi sosyalizasyon teorilerinin yanı sıra Cooley‘den ve William James‘in sosyal benlik analizinden 
gelmektedir (Berger ve Luckmann, 2008: 192-193) 
12 Berger ve Luckmann (2008: 208)‘a göre tali sosyalizasyon, okul ortamında, aslî sosyalizasyonun mekânı olan 
ev ortamını ve ev ortamına ait özellikleri bir eğitim stratejisi olarak kullanılmalıdır. 
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mekânı haline getirirken, bireyin yeni durumları içselleştirmesine karşı olan motivasyonu ve 
ilgisi çeşitli pedagojik tekniklerle desteklenmelidir (Berger ve Luckmann, 2008:. 207-209). 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Berger ve Luckmann‘a (2008) göre bu anlamın inşa edilme süreci, dışsallaştırma, 

nesnelleşme ve içselleştirme olarak kavramsallaştırdıkları bu döngüsel süreç içerisinde devam 
etmektedir. Bu döngüsel sürecin ilk adımı, bireylerin sosyal etkileşimle taşıdıkları sübjektif 
anlamları ve kendilerini “dışsallaştırmasıyla” başlamaktadır. Bu adımı sırasıyla rutinleşmiş 
faaliyetlerin ve şekillendirilmiş tipleştirmeler ile öteki gerçekliklerin zaman içerisinde 
“nesnelleştirilmesi‖ devam ettirmektedir. Ardından nesnelleşen gerçeklikler “aslî” ve “tâli‖ 

sosyalleşme sürecinde “içselleştirilme”siyle nesnel gerçeklikler, rol ve eylemler aracılığı ile 
dışsallaştırılması yer almaktadır. Eş zamanlı yürütülen bu dönüşümsel süreç aynı zamanda bir 
gerçeklik olarak ―değerlerin‖ aktörün anlam dünyasında inşa edilmesi ve diğer kuşaklara 
aktarılması ile devam etmektedir.  

Sosyal dünyada inşa edilmekte olan gerçeklik, insan zihninin bir ürünü olarak var 
olmaya devam etmektedir. Aktör ve yapı arasındaki bu dikotomik ilişkiye ―değerler‖ 
açısından bakıldığında yerini, aktörün ―öznelliği‖ ve sosyal dünyanın ―nesnelliği‖ arasındaki 
dikotomik ilişkiye bıraktığı görülebilir. Değerler de bu öznellik ve nesnelliğin bir parçası 
olarak hem aktörün zihninde var olmakta hem de sosyal dünyanın nesnel gerçekliği içerisinde 
aktör tarafından inşa edilebilmektedir. 

Bireyin toplumun, grubun veya kurumun bir parçası olması süreci toplumun, grubun 
veya kurumun değerlerini içselleştirilmesini zorunluluk olarak sunulmaktadır. Yeterli 
içselleştirmenin olmadığı durumlarda norm, kural veya hukuki kanunların ihlali söz konusu 
olabilir. Bir başka sonuç olarak birey içinde bulunduğu yapı ile sürekli bir çatışma haline 
girebilir. Bu bir başkaldırı (Balay, 2000) bir anomi durumu (Durkheim, 2013),  kuruma ait 
değerlerin reddi veya isyan13 (Merton, 1938) olarak da tanımlanabilir.  

Ailede başlayan ilk sosyalleşme/toplumsallaşma süreci, bireyin içinde bulunduğu çevre 
ile olan ilişki ağlarının artması ile devam etmektedir. Bu süreçte okullar ise sosyalleşme aracı 
olarak önemli bir işleve sahiptir. Mesleki anlamda uzmanlaşmanın14 gerektirdiği, merkezinde 
“şiddet yönetimi15”nin (management of violence) bulunduğu askerlik gibi profesyonel 
mesleklerde ise okullar, kuruma ait değerlerin yanı sıra askerlik mesleğine ilişkin etik 
kodların da aktarılmasında merkezi öneme sahiptir (Uzun, vd., 2015). Çünkü askeri 
eğitimdeki amaç sadece “şiddetin nasıl yönetileceği becerisini” kazandırmak değil, aynı 
zamanda “bu gücü kullananların nasıl eğitileceği?” ve bu “güç kullanımın nasıl 
planlanacağına” dair bilgi ve beceriyi kazandırmayı içermektedir (Huntington, 1957: 27). 
                                                           
13 Robert K.Merton (1938: 638-780)‘un ortaya attığı gerilim teorisi bireylerin içinde bulundukları topluma ait bir 
uyum modelini ortaya koymaktadır. Kültürel değerler ile kurumsal yollar ve araçlar arasındaki ilişkinin kabul ve 
reddine dayanan gerilim teorisi; uyumluluk (Conformity), yenilikçilik (İnnovation), şekilcilik (Ritualsm), geri 
çekilme (Retreatism) ve isyan (Rebellion) evrelerinden oluşmaktadır. İsyan evresi, hem kültürel değerleri hem de 
içinde bulunduğu kuruma ait değerlerin içselleştirilememesi sonucu inkâr edilmesi eylemidir. 
14 Subaylığın uzmanlık gerektiren bir meslek olduğu birçok çalışmada da belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bakınız; Huntington (1957), Janowitz (1960), Prandstraller (1985). 
15 Bu kavram Samuel P. Huntigton tarafından, Harold Lasswell (1902-1978)‘ e atıf yapılarak kullanılmıştır. 
Aslen bir siyaset bilimci olan Lasswell, kendi soyadı ile tanınan ―Lasswell Teorisi‖nin kurucusudur.  
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Değerler konusunda yeterli eğitimi alamamış bir asker, insan hayatını yeteri kadar 
önemsemeyebilir, aldığı kararlarla yönettiği insanların veya koruduğu insanların hayatlarını 
tehlikeye sokabilir. İyi ve kötü arasındaki istemli tercihinde, norm ve kurallara aykırı 
davranışlar sergileyebilir (Uzun, vd., 2015). Ayrıca, savaş veya çatışma stresi altında çöküntü 
yaşayan birey, neyi, neden yaptığına dair değer ölçütlerini de kaybedebilir. Bu durum, savaş 
döneminde onu bir savaş suçlusuna dönüştürebilirken, barış döneminde emirlere karşı gelen 
biri haline de getirebilir (Gabriel, 2007: 1-8). Uzun süreli eğitim hayatı boyunca, toplumsal 
değer ve normları yeterli içselleştirmeyen ve kurumsal değerler ile yeterli bütünleşmeyen 
askerler gerek kendi istekleri gerekse de kurumsal yaptırımlar ile sistem dışına çıkmaktadırlar. 
Bu durum değerler eğitiminin önemini ön plana çıkartmaktadır.  

Berger ve Luckmann‘ın kuramsal yaklaşımı açısından bakıldığında; okullarda verilen 
değer eğitimi talî sosyalizasyon olarak kabul edilebilir. Bu sosyalleşme sürecinde bireyden, 
(1) mesleğin gereklerini öğrenmesi, (2) sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, (3) ast-üst statü ve rolleri 
konusunda bilgi sahibi olması, (4) kurumsal amaç ve değerleri öğrenmesi, (5) temel evrensel 
değerlere bağlı olması beklenmektedir (İshakoğlu‘ndan aktaran Kartal, 2007). Askerlik 
mesleğine ilişkin sosyalleşme süreci ise askeri örgütün örgütsel yapı ile ilgili bir 
sosyalizasyonu ihtiyaç kılar. Diğer bir ifade ile asker şahıstan mesleki performansını daha iyi 
seviyeye getirebilmesi için örgütsel değerler ve normları öğrenmesi ve uyması 
beklenmektedir.  

Temel evrensel değerleri, adil olmak, alçak gönüllü olmak, cömertlik, dostluk, hoşgörü 
sahibi olmak, gibi sıralayabiliriz. Askerlik mesleğine ait değerler ise bu değerlere ek olarak, 
disiplin, cesaret, saygı, sorumluluk, itaat, bağlılık, sadakat, doğruluk, güvenilirlik, 
yardımseverlik, adalet, alçakgönüllülük, özgüven, sabır, sevgi...gibi değerler oluşturmaktadır 
(Bachman, Sigelman ve Diamond, 1987; Franke ve Heinecken, 2001; www.army.mil. 
11.05.2015). Bu değerler içinden disiplin, sözlük anlamı “kişilerin içinde yaşadıkları 
topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin 
bütünü”  olarak tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr 26.12.2014). Askerlik mesleğinin temelinde 
yatan değerlerden birisi olarak disiplinin, bireyin içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı 
sosyalizasyon yaşayarak değerleri içselleştirmesi ve kurumsal değerler ile bütünleşmesi 
durumu olarak da tanımlanabilir. Sorgulanmadan yerine getirilen emirler ve sistemin bir 
bütün halinde işlemesi adına itaat (davranışı), askerlik mesleğinin temelinde yatan 
değerlerdendir. Sahip olduğu bu değerlerle askerlik mesleği farklılaşan talî sosyalizasyon 
biçimi ile diğer meslek gruplarından ayrılmaktadır.  

Askerlik mesleği ile ilk kez tanışan birey için aslî sosyalizasyon bazen bir tehdit 
oluşturabilir. Burada tartışmak istediğimiz nokta bireyin “aslî sosyalizasyon ile kaçınılmaz 
olarak kavranmış bir gerçekliği içselleştirmiş” olmasıdır (Berger ve Luckmann, 2008: 213). 
Diğer bir ifade ile sivil yaşantısına ait bireyin anlam dünyasında kök salmış değer kalıplarının 
varlığı, bireyin talî sosyalizasyona uğradığı askerlik mesleğine ait değerler eğitimi sürecinde 
uyum veya çatışmaya sürükleyebilmektedir. Uyum, sağlıklı bir bütünleşmeyi sunarken 
çatışma, çoklu gerçekliğin bireyin anlam dünyasında oluşturduğu kargaşaya işaret edecektir.  

Aslî sosyalizasyonun bu güçlü varlığına karşı talî sosyalizasyonun yapay karakteri onu 
savunmasız kılmaktadır. Bunun sebebi; ―içselleştirmelerin sadece olduğu gibi kabul edilen 
şeyler olmamaları ya da gündelik hayattakinden daha az gerçek olarak kavranmaları 
değildir; aynı zamanda gerçekliklerin bilinçte daha az derinlerde kök salmış olması ve bu 

http://www.army.mil/
http://www.tdk.gov.tr/
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yüzden yerlerinden edilmeye daha elverişli olmalarıdır” (Berger ve Luckmann, 2008: 214). 
Bu durum, talî sosyalizasyon araçları olarak cezaların, birey üzerinde yaptırım olarak 
uygulanması zorunlu kılmaktadır. Talî sosyalizasyonda öğrenilen yerlerinden edilmeye müsait 
değer kalıpları yaptırımlar, kurallar ve cezalar aracılığı ile yeniden hatırlatılmaktadır. Ancak 
içselleştirmeler yoluyla yeni kurumsal değerler ile bütünleşme oluşurken, içselleştirilememiş 
değerler bireyi çalışma yaşantısında değişime zorlamaktadır.  

Başarılı sosyalizasyondan anladığımız şey aslında öznel ve nesnel gerçeklikler arasında 
kurulan yüksek düzeyde bir simetridir. Bu simetrik ilişkide bir diğer faktör homojen ve 
heterojen şekilde dağılmış sosyalleştirici personelin varlığıdır. Bir kurum içerisinde karmaşık 
düzeyde oluşturulmuş bir bilgi dağılımının varlığı başarısız sosyalizasyona neden olabilir. Bu 
durumun bir diğer nedeni ise “birey ile farklı nesnel gerçeklikler arasında farklı anlamlı 
ötekilerin aracılık etmesidir” (Berger ve Luckmann, 2008: 241). Askerlik kurumu ise başarılı 
bir sosyalizasyon için gerekli olan özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Homojen şekilde 
dağıtılmış sosyalleştiricilerin varlığının yanı sıra yüksek düzeyde kurulmuş öznel ve nesnel 
gerçeklik simetrisi, devamlı talimatlar, yönergeler, talimnameler ve kanunlar aracılığı ile 
oluşturulmuş bürokratik bir ilişki ağı ile birleşmiş bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Janowitz ve Little, 1965: 27; Shields, 2003). Bu açıdan bir asker için, rol model olarak 
değerlendirebileceği meslektaşlarının veya üstlerinin varlığı başarılı bir sosyalizasyon için 
önemlidir. 

Kurumsal değerler, kurum içerisinde bireyin anlam inşa etme biçimlerine de şekil 
vermektedir. Bu açıdan kurum kültürü, kurum içerisindeki bireylerin nasıl davranmaları 
gerektiğini öğreterek, ortak bir dil, algı ve paylaşım kümesi oluşturarak onları 
sosyalleştirmektedir. Askerlik kurumu ise üyelerini, bu sosyalleşme sürecinin bir parçası 
olarak onlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretmekte, inşa edilmiş formal ve informal16 dil 
ile paylaşım kümesi sunmaktadır. Bireyden beklenilen ise (1) temel amaçları, (2) temel rol ve 
sorumlulukları, (3) gerekli davranış modellerini, (4) örgütsel kimlik ve bütünleşmeyi 
sağlayacak kuralları, (5) sembolleri ve gelenekleri ve (6) inşa edilmiş anlam biçimlerini 
öğrenmeleri (Gordon, 1993: 93) beklenir. Verilmekte olan değer eğitiminde başarı ise birincil 
öncelik olarak başarılı sosyalizasyonu mecbur kılmaktadır. Bir diğer ifade ile sosyalizasyon 
süreçlerindeki başarı değer eğitimindeki başarıyı da beraberinde getirmektedir.    

Sonuç olarak, askerlik gibi profesyonel meslekler için başarı, sağlıklı sosyalizasyon 
süreçlerinin katkısı ile oluşmaktadır. Değer eğitimi ise bu sürecin içerisinde yer alan bir inşa 
sürecidir. Merkezinde ise birey bulunmaktadır. Ancak bireyin çevresi ile kurduğu dikotomik 
ilişki aynı zamanda aktörün anlam dünyasında da inşa edilmektedir. Genelde değerlerin ve 
normların, özelde ise profesyonel bir meslek olarak askerliğe ait değerlerin nasıl aktarıldığı ve 
nasıl içselleştirildiğinin incelemesi, önemli bir sorunsala çözüm oluşturmaktadır. Bu amaçla 
Berger ve Luckmann‘ın sosyal inşacılık yaklaşımı açısından değer eğitimini konu alan bu 
çalışma da, yerli literatüre kuramsal bir yaklaşım sunarak değerin, aktörün anlam dünyasında 
yeniden inşasına dair açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.  

Araştırma sonuçlarından çıkarımla politika uygulayıcılar ve araştırmacılar için bazı 
öneriler bulunmaktadır. Öncelikle askerlik mesleğinde istendik değerlerin birey tarafından 

                                                           
16 İnformal kavramı, burada günlük kullanılan formal olmayan dili tanımlamak için kullanılmıştır. 
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içselleştirilmesi, planlı ve programlı bir eğitim programını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla 
hazırlanacak bir program, askeri değer eğitimine dair daha sağlıklı kararlar alınabilmesi için 
yol gösterici olabilecektir. İkinci olarak, bu programların hazırlanmasında askeri bilgi 
(askerlik mesleğinin doğasından kaynaklanan) ve akademik bilginin bir yansıması olabilmesi 
adına akademik kurumların (üniversite, araştırma merkezi..) ve askeri kurumların ortak bir 
çalışma yürütmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  Bir diğer öneri olarak bu 
çalışmanın metodolojik yaklaşımından kaynaklanan sınırlılıkları azaltmak adına kuramsal 
değerlendirme ve çıkarımların temel alındığı bu çalışma daha sonra yapılacak ampirik 
araştırmalar ile sınana bilinir. Son olarak farklı mesleklerde yaşanana sosyalizasyon süreçleri 
ve mesleki değerlerin aktarılmasına dair çalışmaları konu alan çalışmalar yapılarak 
karşılaştırmalı analizler yapılabilir.  
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VAKA BAġINA ÖDEME YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI: EĞĠTĠM VE 
ARAġTIRMA HASTANELERĠ ÜZERĠNE BĠR GERĠ ÖDEME SĠMÜLASYONU* 

 
 

Keziban AVCI 1  Umut BEYLĠK 2   Güven BEKTEMÜR 3 
  

 
Özet 
Bu çalışma, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) paket fiyatları ile Tanı İlişkili Gruplar (TİG) bağıl değerleri dikkate 
alınarak oluşturulacak sanal bir global bütçe üzerinden açık ve laparoskopik kolesistektomi vakaları için iki 
farklı hastaneye yapılacak geri ödeme miktarlarını belirlemek ve politika belirleyicilere ve geri ödeme kurumuna 
finansal planlamada katkı sağlamak  amacıyla yapılmıştır. Ankara’da bulunan iki kamu eğitim ve araştırma 
hastanesinin 2013 yılına ait kolesistektomi vakalarının tamamı (n=2286) çalışma kapsamına alınmıştır. 
Hastaneler, vakaların demografik özellikleri ve oluşturulan sanal global bütçeden her bir vaka için SUT ve TİG’e 
göre alacakları geri ödeme miktarı açısından incelenmiştir. Kolesistektomi vakalarının kadınlarda erkeklere göre 
yaklaşık 3 kat daha fazla görüldüğü, ortalama yaşın 50,5 olduğu, vakaların büyük oranda şifa ile taburcu edildiği 
ve hastanede kalış sürelerinin işlemin açık ya da kapalı yapılmasına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
Ayrıca, laparoskopik kolesistektomi ameliyatı için yapılan geri ödeme SUT’ta daha yüksek iken, TİG’de açık 
cerrahi kolesistektomi ameliyatının fiyatının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı vaka olmalarına rağmen 
SUT paket fiyatları ile TİG bağıl değerleri arasındaki farklılıklar her iki yöntem bakımından hastanelerin farklı 
miktarda geri ödeme almaları ile sonuçlanmıştır.  
Buna göre, hastanelere yapılan SUT ve TİG geri ödeme miktarlarının farklılığındaki temel faktörün kaynak 
dağıtımına esas olan “SUT paket fiyatları” ile “TİG bağıl değeri”nin belirlenme yönteminden kaynaklandığı 
sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Vaka başına ödeme, Tanı ilişkili gruplar, Sağlık uygulama tebliği. 
 
 
COMPARISON OF PAYMENT BY CASES METHODS: A SIMULATION OF REPAYMENT ON 
PUBLIC RESEARCH AND TRAINING HOSPITALS  
 
Abstract 
This study was conducted in order to determine the amount of repayment for two different hospitals for open and 
laparoscopic cholecystectomy cases through a virtual global budget which will be formed by taking into account 
the Healthcare Implementation Notification system (HIN) bundle pricing (Fee For Service Schedule of the 
Social Security Institute) with the Diagnostic Related Groups (DRG) relative value and to contribute to the 
financial planning of the policy makers and also the social security institution. All the cholecystectomy surgeries 
(n=2286) that were performed in two different public research and training hospitals in Ankara in 2013 were 
included in this study. Hospitals were investigated according to demographic characteristics of cases and the 
amount of repayment by using HINS or DRG for each cases from a created virtual global budget. It was found 
that cholecystectomy cases were approximately 3 times more common in females than males, the mean age was 
50.5 years, most of cases were discharged with healing and the length of stay in the hospital varied depending on 
whether the procedure was open or laparoscopic. In addition, it was found that the reimbursement for open 
cholecystectomy surgery by DRG was higher while the reimbursement by HINS for laparoscopic 
cholecystectomy surgery was higher. Although they were the same case, the differences between HINS bundle 
prices and DRG relative values resulted in different amounts of hospital reimbursement for both methods. 

                                                           
* Bu çalışma 01-03 Aralık 2016 tarihinde 10.Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi’nde sözlü olarak sunulan ve 
özeti yayınlanan bildirinin genişletilmiş tam metnidir. 
1 Yrd.Doç.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, kezibanavci1@gmail.com  
2 Yrd.Doç.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, beylik28@gmail.com  
3 Yrd.Doç.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, guvenbek@gmail.com 
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Accordingly, the main factor in the difference in HINS (SUT) and DRG reimbursement amounts made to 
hospitals is the result of the both “HINS   bundle prices” and the method of determining “DRG (TİG) relative 
value” which are the basis for resource allocation. 
Keywords: Payment by cases, Diagnostic related groups, Healthcare implementation notification system. 

        GĠRĠġ  
 
Sunulan sağlık hizmetlerinin karşılığını alma gayreti ile hizmet sunucular, hizmeti 

alanlardan ya da üçüncü taraf olarak adlandırılan hizmeti alanların yerine tam ya da kısmi 
ödeme yapan geri ödeyicilerden (genellikle sigorta kuruluşları ya da devlet)  hizmet bedelini 
geri alma çabasındadırlar (Casto ve Layman, 2006: 4). Sağlık hizmetlerinde genellikle bu 
ödemelerin tamamı ya da kısmi bir bölümü “üçüncü taraf ödeyici” tarafından karşılanır. 
Üçüncü taraf ödeyici, kapsamına aldığı hizmetleri yine kapsamına aldığı bir nüfus adına 
finanse eden kamuya ait ya da özel organizasyonlardır (Waters ve Hussey, 2004: 2). Üçüncü 
taraf ödeyicilerin temel rolü; sorumlulukları kapsamında yer alan nüfus için sağlık 
hizmetlerinin sunumunu güvence altına almaktır. Bu güvence; hizmetlerin söz konusu 
nüfusun sağlık gereksinimlerine uygun ve bunları tatmin edecek nitelikte, maliyet etkili ve 
belirlenmiş kalite standartları doğrultusunda sunumunu sağlamalıdır (Dredge, 2004: 1). 
Üçüncü taraf ödeyicilerin sağlık hizmet sunucularına yaptığı ödemelerde kullanılan başlıca 
yöntemler, kişi başına ödeme, hizmet başına ödeme, vaka başına ödeme, gün başına ödeme, 
global bütçe (sabit bütçe) ve karma ödeme yöntemleridir.  

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kamuya ait geri ödeme kurumu olarak faaliyet 
gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta modeline göre faaliyet yürütmektedir. Bu 
kuruluş tarafından ödemeye esas olarak uygulanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 2C 
Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi, vaka başına ödeme yöntemini esas alarak oluşturulmuştur. 
Burada vaka bazlı paket işlem puanları ile fiyat belirleme katsayısı puanı çarpımı sonucu 
vakanın geri ödeme fiyatı tespit edilmektedir. Belirlenen paket fiyat yatak ücreti, poliklinik, 
operasyon ve girişimler, anestezi, ilaç (kan ürünleri hariç), kan bileşenleri (eritrosit 
süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma gibi), sarf malzemesi, laboratuar, patoloji ve 
radyoloji tetkikleri, refakatçi ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemleri 
içermektedir. Türkiye’de SUT işlem puanlarının belirlenmesi amacıyla 2004 yılında Geri 
Ödeme Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon, SGK teminat paketinin kapsamı, geri ödemesi 
yapılan sağlık hizmetleri ve ilaç fiyatlarının belirlenmesinden sorumludur. Ancak 2016 
yılında yapılan düzenleme ile sağlık hizmet ve ilaç fiyatları farklı komisyonlar aracılığı ile 
yürütülmektedir (29620 Sayılı Resmî Gazete, 2016). Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonu; SGK, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığı temsilcileri ile Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
temsilcisinden oluşmaktadır (26976 Sayılı Resmî Gazete, 2008; www.sgk.gov.tr, 2012). 

Sağlık hizmetleri maliyetlerinin belirlenmesi ile elde edilen veriler,  maliyet azaltma, 
fiyat belirleme, sigorta kuruluşları tarafından geri ödeme gibi pek çok alanda 
kullanılabilmekte olup, bu çalışmaların doğru ve sağlıklı yapılması ilgili plan ve politikalar 
için en önemli husustur. SGK, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarına global bütçe 
üzerinden, üniversiteler ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ise SUT eki listelerde yer alan 
işlem puanları üzerinden geri ödeme yapmaktadır. Bununla birlikte 2005 yılından bu yana 
Sağlık Bakanlığı tarafından Teşhis İlişkili Gruplara (TİG) dayalı geri ödeme sistemi için 

http://www.sgk.gov.tr/
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çalışmalar yürütülmekte ve bu kapsamda ilgili tarihten günümüze kadar pilot ve kısmi bütçe 
dağıtım uygulamaları yapılmaktadır (Beylik, Yılmaz ve Akca, 2015: 41). 

  
TEORĠK KAPSAM 
Safra kesesinin alınması işlemi olan kolesistektomi, açık ve kapalı (laparoskopik) 

cerrahi işlem olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Açık cerrahi ile yapılan kolesistektomi 
ameliyatları genellikle ameliyat yarasının uzun sürede iyileşmesi, hastanede kalış süresinin 
uzun olması, hastanın vücudunda büyük bir kesi izi olması, komplikasyon oranının yüksek 
olması gibi nedenlerle hem hekimler tarafından hem de hastalar tarafından zorunlu 
kalınmadıkça tercih edilmemekte, bunun yerine kapalı bir işlem olan laparoskopik yöntem 
tercih edilmektedir. Açık cerrahi, laparoskopik olarak yapılamayacağı anlaşılan veya 
laparoskopik olarak başlayan ancak bu şekilde yürütülemeyen vakalar için yapılmaktadır 
(Uyanıkoğlu ve Keşküş, 2015). Açık cerrahi işlemin ortalama kalış gün süresinin uzunluğu, 
komplikasyon gelişme olasılığının yüksekliği, ameliyat öncesinde, esnasında ve sonrasında 
uygulanan bakım ve tedavi işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle laparoskopik işleme göre daha 
maliyetli olduğu söylenebilir (Beylik, Yılmaz ve Akca, 2015: 41). Bu kapsamda tıbbi ve mali 
açıdan daha uygun olan laparoskopik kolesistektominin sigorta kuruluşunca geri ödeme 
fiyatının yüksek tutulması hizmet sunucu davranışlarını yönlendirme amacı ile yapılabilir.  

TİG’e dayalı geri ödeme yöntemi ileriye dönük ödeme modeli olarak 1982 yılından 
beri başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde sık 
kullanılan bir geri ödeme aracıdır. Bu yöntem ilk olarak ABD’deki Yale Üniversitesi 
tarafından bir performans ölçüm aracı olarak geliştirilmiş ve daha sonra maliyetlerle de 
ilişkisi kurularak sağlık kurumları için geri ödemeye esas bir finansal araç haline getirilmiştir 
(Wiley, 2011; 5). Dünya’da farklı TİG algoritma ve vaka sayılarına sahip birden çok yapı 
bulunmaktadır. Türkiye ise Avustralya tarafından geliştirilen ve kullanılan yapıyı uyarlayarak 
kullanılmaktadır (Beylik, Yılmaz ve Akca, 2015: 42). 

TİG, hem klinik açıdan ve hem de ihtiyaç duyduğu kaynaklar açısından homojen olan 
vakaları bir arada gruplamaktadır (Folland ve diğerleri, 1997: 453). Bir başka ifade ile TİG, 
hastaların klinik ve maliyet verileri kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların 
benzer gruplara atanmasını içeren yatan hasta sınıflandırma sistemidir. TİG’lerin 
belirlenmesinde (vakanın hangi TİG’e gideceği); ana tanı ve ek tanılar (ICD –Uluslararası 
Sınıflandırılması Listesi’den kodlanır), yapılan işlemler (ACHI–Avustralya Sağlık İşlemleri 
Sınıflandırması Listesi’nden kodlanır), komplikasyon ve komorbidite (ek hastalık) durumu, 
yaş, cinsiyet, taburculuk şekli, yeni doğan ağırlığı gibi faktörler temel belirleyicidir (AR - 
DRG Definitions Manuel, 2004). Buna göre yapılan geri ödemede sınırlı kaynaklar vakaların 
türlerine ve şiddetine dayalı olarak adil biçimde dağıtılır. Bu dağıtımda vakaların birbirlerine 
göre maliyet ağırlıklarını gösteren bağıl değerler kullanılmaktadır (TİG e-Bülten, 2009: 16). 
Her bir vakanın bağıl değeri; 

Bağıl Değer= 
Bir TİG için Ortalama Maliyet 

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

 
formülü ile hesaplanmaktadır. Elde edilen bağıl değerler ile bir hastanenin vaka sayısına göre 
ağırlıklandırılarak hesaplanan katsayı Vaka Karma Ġndeksini vermekte olup, bu katsayı 
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hastanelerin ne düzeyde bağıl değere sahip vakaya hizmet sunduğu hakkında genel bir bilgi 
sağlamakta ve kıyaslamalara fırsat sunmaktadır. 

  
 ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ 
Bu çalışma, Ankara il merkezinde bulunan iki kamu eğitim ve araştırma hastanesinde 

gerçekleştirilen kolesistektomi ameliyatları için halen uygulanan SUT Paket İşlem Puanı ve 
TİG Bağıl Değerlerine göre belirlenen sanal global bütçe üzerinden yapılan vaka başı ödeme 
fiyatlarını karşılaştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. 

Kolesistektomi yaklaşık %6’ık bir prevelans ile sık görülen bir vaka olmanın yanında, 
TİG ve SUT vaka listelerinde aynı isim ile yer alan tek vakadır. Kolesistektominin bu özelliği 
kullanılarak yapılan bu çalışma, bir vaka başı ödeme yöntemi olan TİG ile SUT’un vaka başı 
ödeme amaçlı kullandığı Ek 2C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinden elde edilen sonuçları 
karşılaştırarak, hastanelere yapılan ödemelerin SGK tarafından yapılan finansman açısından 
nasıl bir değişim oluşturacağı hakkında bir değerlendirme imkânı sağlaması açısından 
önemlidir. 

 
ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 
Ankara il merkezinde bulunan kamuya ait eğitim ve araştırma hastanesinde 2013 

yılında yapılan 2.286 adet kolesistektomi vakasının tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. 
Çalışmada ilgili yılda üretilen TIG bağıl değerleri ve SUT işlem puanları ile kolesistektomi 
vakalarına ait yaş, cinsiyet, ortalama kalış gün süresi (OKGS) ve taburculuk durumu gibi 
demografik bulgular excel programında yüzdelerle değerlendirilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 667 TİG kodu içerisinde yer alan 
Kolesistektomi vakalarına ait dört TİG kodu ve bağıl değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
H07A-BD:2,26 (Kolesistektomi, Açık Cerrahi, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılan veya 
Katastrofik KK Bulunan), H07B-BD:1,16 (Kolesistektomi, Açık Cerrahi, Kapalı Koledok 
Eksplorasyonu Yapılmayan, Katastrofik KK Bulunmayan), H08A-BD:1,33 (Kolesistektomi, 
Laparaskopik, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılan veya Katastrofik/Şiddetli KK 
Bulunan) ve H08B-BD:0,96’dir (Kolesistektomi, Laparaskopik, Kapalı Koledok 
Eksplorasyonu Yapılmayan, Katastrofik/Şiddetli KK Bulunmayan).  

 
Tablo 1: Kolesistektomi TİG’leri ve Bağıl Değerleri. 

TĠG 
Kodu Açıklama Bağıl Değer 

H07A 
Açık Cerrahi, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılan veya Katastrofik, 
Komplikasyon ve Komorbiditesi (KK) Bulunan 2.26 

H07B 
Açık Cerrahi, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılmayan, Katastrofik KK 
Bulunmayan 1.16 

H08A Laparaskopik, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılan veya Katastrofik/Şiddetli 
KK Bulunan 1.33 

H08B Laparaskopik, Kapalı Koledok Eksplorasyonu Yapılmayan, Katastrofik/Şiddetli 
KK Bulunmayan 0.96 

Kaynak:www.tig.saglik.gov.tr  
 

http://www.tig.saglik.gov.tr/
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SGK tarafından geri ödemede kullanılan SUT işlemlerinde ise iki kolesistektomi 
grubu yer almaktadır. Birincisi, işlem puanı 1214,17 olan Kolesistektomi (Açık Cerrahi) ve 
ikincisi işlem puanı 1602,02 olan Kolesistektomi (Laparoskopik)dir (Tablo 2).   

 
Tablo 2: Kolesistektomi Vakaları SUT İşlemleri ve Puanları. 

Sıra No SUT  
Paket Kodu ĠĢlem Adı ĠĢlem Puanı 

 
ĠĢlem Fiyatı 

Belirleme Katsayısı 

918 P609230 Kolesistektomi 
(Açık Cerrahi) 1214.17 0.593 

919 
 P609235 Kolesistektomi 

(Laparoskopik) 1602.02 0.593 

Kaynak: Sağlık Uygulama Tebliği, 2013 
 

TİG ve SUT ödemelerinin karşılaştırılabilmesi için öncelikle gerçek değer olan SUT 
geri ödeme fiyatları ile vaka sayılarının çarpım toplamları sanal bir global bütçe hesaplanması 
için kullanılmıştır. Bu sanal global bütçe üzerinden TİG bağıl değerleri ile TİG vaka 
sayılarına göre TİG fiyatları belirlenerek elde edilen bulgular rakamlar üzerinden 
değerlendirilmiştir. Bunun için kolesistektomi vakalarının SUT ve TİG’e göre geri ödemeye 
esas katsayıları dikkate alınarak oluşturulan sanal global bütçe üzerinden her bir vakanın SUT 
ve TİG’e göre geri ödeme fiyatı belirlenmiş ve hastanelerin hem SUT hem de TİG’e göre 
kolesistektomi vaka çeşitlilikleri bazında ne kadar geri ödeme alabilecekleri kıyaslanmıştır. 
 
 
BULGULAR 
A. Demografik Bulgular: Araştırma kapsamında yer alan kolesistektomi vakalarının 
cinsiyete göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir (Evreni oluşturan hastanelerden birincisi H1, 
ikincisi ise H2 olarak verilecektir). Buna göre kolesistektomi işlemi yapılan vakalarının 
yaklaşık %75’i kadındır ve bu oran erkeklerin yaklaşık 3 katıdır.  
 

Tablo 3: Kolesistektomi Vakaları Cinsiyet Dağılımı. 

SUT Vaka Adı TĠG Kodu 
Erkek (%) Kadın (%) 

H1* H2** H1 H2 

Açık Cerrahi 
H07A 0 0 0 0.1 
H07B 1.8 4.7 2.6 14.5 

Laparoskopik 
H08A 0.1 0.1 0.6 0.4 
H08B 24.6 19.8 70.3 60.6 

Toplam 26.5 24.5 73.5 75.5 
 
 
Açık kolesistektomi işlemi yapılan vakalarının ortalama 52, laparaskopik 

kolesistektomi yapılan vakaların ise ortalama 55 yaşında olduğu Tablo 4’te görülmektedir. 
Kolesistektomi vakalarının SUT’a göre ortalama kalış gün süresi H1’de 4.6 (açık 

cerrahi işlemde 5.5, laparaskopik işlemde 3.7), H2’de ise 5.1 (açık cerrahi işlemde 6.1, 
laparaskopik işlemde 4.1) olarak gerçekleşmiştir. TİG’e göre ise H1’de ortalama 5.1, H2’de 
ise 5.9 gün hastanede kalındığı saptanmıştır. 
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Tablo 4: Kolesistektomi Vakaları Ortalama Yaşları ve Vaka Sayıları. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu 
H1 H2 

Ortalama YaĢ 
YaĢ 

Açık Cerrahi 
H07A   45 

52 
H07B 58 54 

Laparoskopik 
H08A 62 57 

55 
H08B 50 50 

Ortalama 57 51 54 
 

 
H1 hastanesinin SUT ve TİG laparoskopik vakalarında ortalama kalış süreleri H2 

hastanesinden daha düşük gerçekleşmiştir. Öte yandan her iki hastane içinde ortalama yatış 
süresinin TİG’de daha uzun olduğu bulunmuştur (TİG H1:5.1,H2:5.9, SUT H1:4.6,H2:5.9) 
(Tablo5). 

 
Tablo 5: Kolesistektomi Vakaları Ortalama Kalış Süreleri (OKS). 

Hastane Adı 
 

SUT Vaka Adı Açık Cerrahi Laparoskopik 
OKGS 

TĠG Kodu H07A H07B H08A H08B 

H1 
SUT 5.5 3.7 4.6 
TĠG - 5.5 6 3.7 5.1 

H2  
SUT 6.1 4.1 5.1 
TĠG 7 6.1 6.4 4 5.9 

 
Kolesistektomi vakalarının SUT işlemleri ve TİG çeşitliliği bakımından taburculuk 
durumlarına göre dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir. Buna göre, hem tek ölüm hem de tek 
sevk vakası H1’de, laparoskopik olarak yapılan ve komplikasyon/komorbiditesi bulunan 
vakada (H08A) gerçekleşmiştir. Diğer tüm vakaların her iki hastaneden de şifa ile taburcu 
edildiği bulunmuştur. 
 

Tablo 6: Kolesistektomi Vakaları Taburculuk Durumları. 

Hastane Adı SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu Sevk Ölüm ġifa Toplam 

H1 

Açık Cerrahi 
H07A 0 0 0 0 

H07B 0 0 52 52 

 Laparoskopik 
H08A 1 1 6 8 

H08B 0 0 1133 1133 

Toplam 1 1 1191 1193 

H2 

 Açık Cerrahi 
H07A 0 0 1 1 

H07B 0 0 209 209 

Kolesistektomi 
Laparoskopik 

H08A 0 0 5 5 

H08B 0 0 878 878 

Toplam 0 0 1093 1093 
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B. SUT ve TĠG Geri Ödeme Fiyatları Üzerine KarĢılaĢtırma: SUT İşlem Fiyatları ile bu 
fiyatlara göre alınan geri ödeme miktarları ve belirlenen sanal global bütçe Tablo 7’de 
gösterilmiştir. Buna göre, SUT işlem puanlarının fiyat belirleme katsayısı olan 0.593 ile 
çarpımı ve eğitim ve araştırma hastaneleri için kullanılan %10 artırım miktarının ilavesi 
sonucu her iki işlem fiyatları bulunmuştur. Yapılan hesaplama sonucu hastanede 
kolesistektomi (açık cerrahi) işlemi için geri ödeme fiyatı 792 TL, kolesistektomi 
(laparoskopik) işlemi için geri ödeme fiyatı ise 1045 TL olarak belirlenmiştir. Elde edilen 
fiyatların kendi vaka sayıları ile çarpımı sonucu bulunan kümülatif toplam ile de sanal global 
bütçe 2322584 TL olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 7: SUT Fiyatlarına Göre Sanal Global Bütçenin Belirlenmesi. 

ĠĢlem Adı ĠĢlem Puanı 
Fiyat 
Belirleme 
Katsayısı 

SUT Vaka 
Fiyatları* 

Vaka 
Sayısı 

Toplam Hak 
EdiĢ Oranı 

(%) 

SUT'a Göre Geri 
Ödeme 
Miktarları* 

Açık Cerrahi 1214.17 0.593 792 262 8.9 207504 

Laparoskopik 1602.02 0.593 1045 2024 91.1 2115080 

*:Türk Lirası (TL) Toplam 2286 100 2322584 
 

TİG bağıl değerleri ve vaka sayıları kapsamında tespit edilen toplam bağıl değerler 
Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 8: Kolesistektomi TİG Bağıl Değerlerine Göre Toplam Bağıl Değerler. 

TĠG Kodu Bağıl Değer Vaka Sayısı Toplam Bağıl 
Değer 

Toplam Bağıl 
Değer Oranı (%) 

H07A 2.26 1 2.26 0.1 
H07B 1.16 261 302.76 13.4 
H08A 1.33 13 17.29 0.8 
H08B 0.96 2011 1930.56 85.7 

Toplam 738 2252.87 100 
 

Belirlenen sanal global bütçenin (2322584 TL), tabloda tespit edilen toplam bağıl 
değere bölünmesi ile TİG taban fiyatı (1.0 bağıl değerin fiyatı) 1030.94 TL olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen taban fiyatın kolesistektomi TİG bağıl değerleri ile çarpımı sonucu 
her bir TİG fiyatı bulunmuş ve her bir TİG üzerinden alınacak toplam geri ödeme Tablo 9a’da 
gösterilmiştir. 
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Tablo 9a: TİG Fiyatlarının ve Geri Ödeme Miktarının Hesaplanması. 

TĠG Kodu Bağıl Değer 

Taban Fiyat 
(1,00 Bağıl 

Değer Fiyatı, 
TL) 

TĠG Fiyatı (TL) Vaka Sayısı 
TĠG Geri 

Ödeme Miktarı 
(TL) 

H07A 2.26 1030.94 2330 1 2330 
H07B 1.16 1030.94 1196 261 312156 
H08A 1.33 1030.94 1371 13 17823 
H08B 0.96 1030.94 990 2011 1990890 

   
Toplam 2286 2323199 

 
Tablo 9b’de H1 Hastanesi ve H2 Hastanesi için her bir TİG için ne kadar geri ödeme 

alınacağı gösterilmiştir. 
 

Tablo 9b: H1 Hastanesi Geri Ödeme Miktarının Hesaplanması. 

TĠG 
Kodu 

TĠG Fiyatı 
(TL) 

H1 Hastanesi H2 Hastanesi 
Vaka 
Sayısı 

TĠG Geri Ödeme 
Miktarı (TL) Vaka Sayısı TĠG Geri Ödeme 

Miktarı (TL) 
H07A 2330 0 0 1 2330 
H07B 1196 52 62192 209 249964 
H08A 1371 8 10968 5 6855 
H08B 990 1133 1121670 878 869220 

Toplam 1193 1194830 1093 1128369 
 

Tablo 9b’de her iki hastaneye ait TİG vaka sayıları, her bir TİG çeşidine fiyat ile 
çarpılması sonucu bulunan geri ödeme miktarları gösterilmiştir. H1 hastanesinde açık cerrahi 
ile yapılan kolesistektomi işlemleri alınacak olan geri ödeme hastanenin alacağı toplam geri 
ödemenin 5%’i iken bu oran H2 hastanesi için 22% olarak gerçekleşmiştir. Bu durum H2 
hastanesinde çok daha fazla oranda açık cerrahi ile kolesistektomi yapılıyor olmasının neticesi 
olarak ortaya çıkmıştır.  

Tablo 10’da SUT işlemleri ve TİG çeşitlerine ait fiyatlar karşılaştırmalı olarak 
gösterilmiştir. Bilindiği gibi kolesistektomi için SUT’ta 2 adet işlem puanı bulunurken, 
TİG’de 4 kategori bulunmaktadır. Kategori ve işlemler arasındaki kıyaslamaları 
kolaylaştırmak amacı ile TİG kategori fiyatları Tablo 10’da gösterildiği şekilde açık cerrahi 
ve laparoskopik olarak hem aritmetik ortalama (her iki TİG fiyatının ortası) yöntemiyle hem 
de ağırlıklandırılmış ortalama (TİG fiyatlarının vaka sayıları dikkate alınarak 
ağırlıklandırılması) yöntemiyle 2 adet TİG fiyatına indirgenmiştir. 
 

Tablo 10: Kolesistektomi SUT ve TİG Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırması. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG 
Kodu 

TĠG Fiyatı 
(TL) 

Aritmetik 
Ortalama TĠG 

Fiyatı (TL) 

AğırlıklandırılmıĢ 
Ortalama TĠG Fiyatı 

(TL) 

SUT Fiyatı 
(TL) 

 
Açık Cerrahi 

H07A 2330 
1763 1200 792 H07B 1196 

Laparoskopik H08A 1371 1181 992 1045 H08B 990 
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Tablo 10’da gösterildiği gibi laparoskopik kolesistektomide SUT ve TİG fiyatları 

nispeten birbirine yakın çıkmakla birlikte SUT işlem fiyatı daha yüksek çıkmıştır. Ancak açık 
cerrahi ile yapılan kolesistektomide SUT ve TİG fiyatları arasında büyük farklılık ortaya 
çıkmış ve TİG fiyatlarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür.  

Ayrıca SUT işlem fiyatlarına göre laparoskopik yapılan kolesistektomi fiyatı açık 
cerrahiye göre yaklaşık 1.3 kat fazla iken TİG fiyatları açısından bakıldığında; açık cerrahi ile 
yapılan kolesistektomi fiyatının laparoskopik yapılana göre yaklaşık 1.5 (aritmetik ortalamaya 
göre) kat fazla çıktığı tespit edilmiştir. 

Fiyat farklılıklarının geri ödeme miktarları üzerine etkisi Tablo 11a, 11b ve 11c’de 
gösterilmiştir. Tablo 11a’da SUT işlemlerine ve TİG çeşitlerine göre alınacak olan geri ödeme 
miktarları ve oranları gösterilmiştir.  

 
Tablo 11a: SUT ve TİG’e Göre Geri Ödeme Karşılaştırması. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu 
TĠG Geri 
Ödeme 

Miktarı (TL) 

 TĠG’e Göre 
Toplam Geri 
Ödeme (TL)* 

SUT'a Göre 
Toplam Geri 
Ödeme (TL) 

TĠG'e Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

SUT'a Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

Açık Cerrahi 
H07A 2330 

314400 207504 13.5 8.9 
H07B 312156 

Laparoskopik 
H08A 17823 

2007808 2115080 8.6 91.1 
H08B 1990890 

*:Ağırlıklandırılmış Ortalama TİG fiyatı dikkate alınmıştır. 
 
Tablo 11a’ya göre, SUT ve TİG fiyat farklılıkları hastanenin kolesistektomiden 

alacağı payı değiştirmiş, açık cerrahi ile yapılan işlemlerden SUT’a göre dağıtılan bütçenin 
%8.9’unu, TİG’e göre ise %13.5’ini alacağı tespit edilmiştir. 

 
Tablo 11b:  H1 Hastanesi SUT’a ve TİG’e Göre Geri Ödeme Karşılaştırması. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu 

TĠG Geri 
Ödeme 
Miktarı 

(TL) 

 TĠG’e Göre 
Toplam 

Geri Ödeme 
(TL)* 

SUT'a Göre 
Toplam 

Geri Ödeme 
(TL) 

TĠG'e Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

SUT'a Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

Açık Cerrahi 
H07A 0 

62131 41184 5.2 3.3 
H07B 62131 

Laparoskopik 
H08A 10959 

1131288 1192345 94.8 96.7 
H08B 1120329 
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Tablo 11c: H2 Hastanesi SUT’a ve TİG’e Göre Geri Ödeme Karşılaştırması. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu 

TĠG Geri 
Ödeme 
Miktarı 

(TL) 

 TĠG’e Göre 
Toplam 

Geri Ödeme 
(TL)* 

SUT'a Göre 
Toplam 

Geri Ödeme 
(TL) 

TĠG'e Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

SUT'a Göre 
Geri Ödeme 
Oranı (%) 

Açık Cerrahi 
H07A 2330 

252045 166320 22.4 15.3 
H07B 249717 

Laparoskopik 
H08A 6850 

875030 922735 77.6 84.7 
H08B 868180 

 
Tablo 11b ve 11c incelendiğinde, her iki hastane içinde TİG’e göre alınan pay açık 

cerrahi ile yapılan işlemlerde SUT’a göre alınan paydan yüksek çıkmış, laparoskopik işlemde 
ise tam tersi gerçekleşmiştir. Bu durum, açık cerrahi TİG bağıl değerlerinin laparoskopik 
bağıl değerlerden yüksek olması ve SUT işlem puanlarında ise tam tersi bir durumun varlığı 
sebebiyle ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 12a ve 12b’de her iki hastane Vaka Karma İndeksleri (VKİ) hesaplaması 

gösterilmiştir (Toplam TİG Geri Ödeme Miktarı (TL)/Toplam Vaka Sayısı). Buna göre Tablo 
12a’da H1 hastanesi VKİ 0.971 çıkmış iken Tablo 12b’de H2 hastanesi VKİ 1.001 olarak 
belirlenmiştir. Bu durum H2 hastanesinin H1 hastanesine göre daha komplike ya da maliyetli 
vakalar baktığını göstermektedir. Ayrıca, H2 hastanesinde H1 hastanesine göre 4 kat fazla 
açık cerrahi kolesistektomi yapıldığı, bir başka ifade ile bağıl değeri daha yüksek olan 
kolesistektominin daha fazla yapılmasından bu duruma yol açtığı düşünülmektedir. 
 

Tablo 12a: H1 Hastanesi Vaka Karma İndeksi. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu Bağıl Değer Vaka Sayısı TĠG Geri Ödeme 
Miktarı (TL) 

Açık Cerrahi H07A 2.26 0 0 
H07B 1.16 52 60.32 

Laparoskopik H08A 1.33 8 10.64 
H08B 0.96 1133 1087.68 

  
Toplam 1193 1158.64 

   
VKĠ 0.971 

 
 
 

Tablo 12b: H2 Hastanesi Vaka Karma İndeksi. 

SUT ĠĢlem Adı TĠG Kodu Bağıl Değer Vaka Sayısı TĠG Geri Ödeme 
Miktarı (TL) 

Açık Cerrahi H07A 2.26 1 2.26 
H07B 1.16 209 242.44 

Laparoskopik H08A 1.33 5 6.65 
H08B 0.96 878 842.88 

  
Toplam 1093 1094.23 

   
VKĠ 1.001 
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TARTIġMA 
 
Kolesistektomi vakaları kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir ve vakaların 

görülme yaş ortalaması 50.5’tir. Vakaların ortalama kalış süresi 3.9 gündür ve açık cerrahi ile 
yapılan vakarın kalış süresi laparoskopik işleme göre daha yüksektir. Vakada ortalama kalış 
süreleri arttıkça TİG bağıl değerlerinin arttığı ve SUT işlem puanlarının azaldığı 
belirlenmiştir. Taburculuk durumları açısından ise 2286 vakadan 2’si hariç (ölüm ve sevk) 
tamamı şifa ile taburcu edilmiştir.  

TİG geri ödeme yönteminde öncelikle bilimsel bir metodoloji (maliyet belirleme 
yöntemleri örneğin maliyet muhasebesi) kullanarak TİG çeşitlerinin ortalama maliyetleri 
tespit edilmektedir. Bu maliyetlerin genel ortalama maliyete oranı olarak belirlenen bağıl 
değerler de, SUT’da olduğu gibi geri ödemeye esas olarak kullanılmaktadır. TİG 
maliyetlendirme metodolojisi ile maliyetler daha gerçekçi belirlenebilmekte ve fiyatlandırma 
yapılabilmekte aynı zamanda da sabit/sınırlı bir global bütçenin hastanelere daha eşit ve 
hakkaniyetli dağıtımı gerçekleştirilebilmektedir. TİG maliyetlerinin belirlenmesinde ana tanı 
ve ek tanılar, yapılan işlemler, ortalama kalış süresi, hastanın yaşı, cinsiyeti gibi faktörler 
dikkate alınarak vakanın şiddet düzeyi ile hastaneye maliyeti arasındaki ilişki gözetilmektedir. 
Bu kapsamda hem açık cerrahi hem de laparoskopik yapılan kolesistektomi vakaları 
katastrofik ve komplikasyon/komobidite (ek hastalık) bulunan ve bulunmayan şeklinde 2’şer 
şiddet düzeyinde tanımlanmıştır. Bu tanımlama aslında bu vakaların maliyetlerinin birbiri ile 
grup oluşturmaması ile yakından ilgilidir. Bu maliyet grupları genellikle 2 ve 3 grup 
oluşturmakla birlikte, daha fazla da olabilmektedir. Ayrıca sabit aralıklarla maliyet 
çalışmalarının yeniden yapılarak gerekli güncellemelerin veya düzenlemelerin de yapılması 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda bir vakanın şiddet düzeyi bir önceki dönem 2 iken, bir 
sonraki dönem 3 olabilmekte ya da tersi durum gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada 
şiddetli/maliyetli vakalar (katastrofik, komplikasyon ve/veya komorbiditesi bulunan) olan 
H07A ve H08A vakalarının bağıl değerleri H07B ve H08B’ye göre daha yüksektir. TİG ile 
belirlenen bağıl değerlere bakıldığında en yüksek bağıl değerin (2.26) açık cerrahi ile yapılan 
H07A TİG’i olduğu görülmektedir. Bu durum H07A’nın ortalama maliyetinin diğerlerine 
göre oransal yüksekliğini göstermektedir.  

Çalışmanın demografik bulgularına bakıldığında en yüksek ortalama kalış süresine 
sahip olan vakanın H07A olduğu görülmüştür. TİG gruplaması ve şiddet düzeyinin 
belirlenmesinde dikkate alınan ortalama kalış süresi (tek başına olmamakla birlikte) açık 
cerrahi ile yapılan kolesistektomi vakasının neden daha yüksek çıktığını açıklamaktadır. Aynı 
şekilde maliyetlendirme metodolojisine bakıldığında bakım ve tedavi hizmetlerinin hem 
yoğunluk olarak hem de zaman olarak en fazla verildiği vaka H07A vakasıdır. Dolayısıyla 
daha yüksek bağıl değere sahip olması normal bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. Diğer 3 
TİG vakası açısından bakıldığında ortalama kalış süreleri ile uyumlu bağıl değerlere sahip 
olduğu görülmüştür. 

Pazar (2008) tarafından yapılan bir çalışmada SUT laparoskopik kolesistektomi paket 
fiyatı ile maliyet muhasebesi yöntemiyle belirlenen laparoskopik kolesistektomi maliyeti 
karşılaştırılmış, SUT fiyatı 1006.78 TL bulunmuş, hastaneye olan maliyeti ise yaklaşık %60 
artışla 1613.50 TL bulunmuştur (Pazar, 2008: 84).  

Eminsoy (2008) tarafından 3.basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde 143 
kolesistektomi vakası üzerinde yapılan benzer bir başka çalışmada laparoskopik 
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kolesistektomi SUT fiyatı 1045 TL iken, yine maliyet muhasebesi yöntemi sonucu ortalama 
maliyeti 2769 TL bulunmuştur (Eminsoy, 2008: 43). Bu çalışmada SUT fiyatları gerçek 
fiyatlar olup açık cerrahi vakası için 792 TL, laparoskopik vakalar için ise 1045 TL’dir. 
Ancak TİG fiyatları gerçek maliyetler değil, SUT fiyatlarına göre belirlenen global bütçenin 
TİG bağıl değerlerine göre dağıtım yapıldığında belirlenen TİG geri ödeme fiyatlarıdır.  

Beylik ve arkadaşları (2015) tarafından bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapılan 
benzer bir çalışmada SUT’a göre laparoskopik, TİG’e göre ise açık cerrahi ile yapılan 
kolesistektomi ile kurumların daha fazla geri ödeme alabileceği bulunmuştur. SUT ve TİG 
vaka geri ödeme fiyat farklılıkları sağlık hizmet sunucularının alacağı geri ödemeyi önemli 
oranda etkilemektedir. Fiyat farklılıkları gerçekleşen vaka sayıları ile çarpıldığından hangi 
oranda fark oluşacağında belirleyici olan diğer faktör vaka sayısıdır. Bu çalışma da da SUT ve 
TİG geri ödeme fiyatlarının farklılığının temel nedeni fiyatların belirlenmesine esas olan 
“puan / bağıl değer”in belirlenme yönteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle 
açık cerrahi ile yapılan kolesistektomi işlem puanının laparoskopik işlem puanına göre düşük 
olması, SUT işlem puanlarının ülke çapında göreceli olarak hem maliyet açısından hem de 
sağlık açısından daha uygun olabilecek işlemlere, sağlık hizmet sunucuları davranışlarını 
yönlendirme amaçlı belirlenmiş olabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan fiyat farklılığı 
yaratan bir diğer faktörün laparaskopide kullanılan ekipmanların maliyeti olduğu 
düşünülmektedir. TİG maliyet belirleme yöntemine baktığımızda ise, maliyet muhasebesi 
yöntemleri ile vaka maliyetlerini belirleyen, vaka maliyetlerinin vaka şiddetleri ile doğru 
orantılı olarak tespit edildiği, ayrıca vakaların birbirlerine göre ağırlıklarının da belirlendiği 
metodoloji ile daha doğru ve hakkaniyetli bir geri ödeme için kullanılabilecek etkili bir araç 
olduğu kabul edilebilir. Neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaya geçmiş olan TİG 
uygulamasının sağlık kurumlarına daha adil ve bilimsel temelli bir geri ödeme sağlamanın 
dışında; hastanelerin kuruluş yeri, kapasite ve hizmet türlerinin belirlenmesi, insan kaynakları 
planlaması ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, epidemiyolojik araştırmalar ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin yönlendirilmesi gibi sağlığın her alanında yerel ve ulusal bazda önemli katkılar 
sağlayacağı da düşünüldüğünde, bu sisteme geçiş aşaması ile ilgili süreçlerin Türkiye’ye özgü 
durumlarda (ulusal çapta maliyet belirlemeye geçiş, kendi TİG algoritmasını belirleme ve 
güncelleme) dikkate alınarak ilgili aktörlerce yönlendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Sonuç olarak aynı vaka olmalarına rağmen SUT işlem puanları ile TİG bağıl değerleri 
arasındaki farklılıklar her iki geri ödeme yöntemi bakımından hastanelerin farklı miktarda geri 
ödeme almaları ile neticelenmiştir. İlk değerlendirmede SUT ile belirlenen işlem puanlarının 
vakaların şiddet ve maliyet özelliklerini yansıtmadığı, TİG bağıl değerlerinin ise SUT işlem 
puanlarına göre daha adil ve hakkaniyetli bir geri ödeme aracı olarak kullanılabileceği 
değerlendirilebilirse de söz konusu seçimin bilinçli bir tercih ve politikanın sonucu olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde SUT ve TİG geri ödeme fiyatlarının farklılığının 
temel nedeni fiyatların belirlenmesine esas olan “puan/bağıl değer”in belirlenme yönteminden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. TİG maliyet belirleme yöntemi; maliyet muhasebesi 
yöntemleri ile vaka maliyetlerini belirleyen, vaka maliyetlerinin vaka şiddetleri ile doğru 
orantılı olarak tespit eden, ayrıca vakaların birbirlerine göre ağırlıklarının da belirlendiği 
genel kabul görmüş bir araç olmakla beraber bazı vakalar için sağlık hizmet sunucularının 
davranışlarını yönlendirme amaçlı olarak başka usullerin seçilmesinin de uygun olabileceği 
anlaşılmaktadır. Buna bir örnek olarak öne çıkan SUT’da açık cerrahi ile yapılan 
kolesistektomi işlem puanının laparoskopik işlem puanına göre düşük olması hususu,  
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laparoskopik yöntemin göreceli olarak hem maliyet açısından hem de sağlık açısından 
uygunluğu gerekçesiyle makul karşılanabilecektir. Genel olarak laparoskopik 
kolesistektominin açık kolesistektomiye göre daha maliyet etkin ve güvenli olduğu konusunda 
uzlaşının olduğu görülmekle, SUT ile laparaskopik işlemin teşvik edilmesinin yerindeliğini 
desteklemektedir.   

SUT ile belirlenen işlem puanlarının, vakaların şiddet ve maliyet özelliklerini 
yansıtmadığı, TİG bağıl değerlerinin ise SUT işlem puanlarına göre daha adil ve hakkaniyetli 
bir geri ödeme aracı olarak kullanılabileceği değerlendirilebilirse de SUT işlem puanlarının 
bilinçli bir tercih ve politikanın sonucu olduğu düşünülmektedir.  

 
SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 
Sağlık kurumlarının finansal yönetimini ve sağlık hizmet kalitesini belirleyen temel 

unsurlardan biri uygulanan geri ödeme yöntemidir. Ülkeler açısından sağlık hizmetlerinin 
kabul edilebilir bir kalitede,  hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sunulabilmesi, gereksiz 
kullanımların ortadan kaldırılarak maliyetlerin azaltılması için geri ödeme kurumları farklı 
geri ödeme yöntemleri kullanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de kamu hastanelerine sunulan 
hizmet karşılığında uygulanan SUT paket fiyatları ve TİG’e göre yapılacak/yapılan 
ödemelerin hizmet sunan kurumu nasıl etkileyeceğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 
sonucunda; 

TİG bağıl değerlerinin belirlenmesinde gerekli olan TİG ortalama maliyetlerinin 
hesaplanmasının vaka başına geri ödeme, fiyatlandırma ve bütçeleme kararları için mutlak 
değerlendirilmesi gereken önemli bir veri olduğu, hizmet sunucu davranışlarının doğru 
yönetilmesi için maliyetler ve tıbbi açıdan daha avantajlı yönlendirmelerin bu veri 
değerlendirilerek yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca SUT açısından yapılacak yönlendirmelerde vaka sonuçlarına odaklanması 
faydalı olacaktır. 
 

KAYNAKÇA  

Beylik, U.,Yılmaz, A., Akca, N. (2015). Hastanelere Geri Ödemede Sağlık Uygulama Tebliği 
İle Tanı İlişkili Grupların Karşılaştırması: Kolesistektomi Vakası Örneği, İşletme 
Bilimi Dergisi:3(2);39-53.  

Casto, A., B., Layman. E. (2006). Principles of Healthcare Reimbursement, Michigan: 
American Health Information Management Association, USA. 

Dredge, R. (2004). Hospital Global Budgeting, Washington, The World Bank, USA. 

Eminsoy, M.,G. (2008). Paket Ameliyatlardan Laparoskopik Kolesistektominin Hizmet 
Maliyetlerinin Belirlenmesi ve BUT-SUT Fiyatlarıyla Karşılaştırılması. Başkent 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi; 2008, 
Ankara. 

Folland, S., A., Goodman C. ve Miron,S. (1997). The Economics of Health and Health Care, 
New Jersey, Prentice Hall, USA. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000081
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jobs/article/view/1104000081


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ 
                          Sayı: 63        Eylül – Ekim 2017 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
       ISSN:1694-528X Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi,  

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Calal-Abad – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

534 

Tanı İlişkili Gruplar (TİG) e-Bülteni. (2009), Maliyetlendirmeye İlişkin Sıkça Sorulan 
Sorular, Sayı 8. Mart -Nisan, s. 16 

Pazar, Z.,T., C. (2008). Sağlık Bakanlığı’nın Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulaması. 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi;2008, İstanbul.  

Waters, H. ve Hussey, P. (2004). Pricing Health Services for Purchasers: A Review of 
Methods and Experiences, Washington: The World Bank, USA. 

ĠNTERNET KULLANIMLI KAYNAKLAR 

Independent Hospital Pricing Authority. (2012). Australian Refined Diagnosis Related 
Groups, Version 6. x, Addendum. Darlinghurst NSW: Commonwealth of Australia . 
https://www.ihpa.gov.au/sites/g/files/net636/f/publications/ar-drg-v6_x-addendum.pdf 
(Erişim Tarihi:10.01.2017). 

Wiley, M. (2011). From The Origins Of Drgs To Their İmplementation İn Europe. R. Busse, 
A. Geissler, W. Quentin, & M. Wiley (Ed.), Diagnosis-Related Groups İn Europe 
Moving Towards Transparency, Efficiency And Quality İn Hospitals (s. 3-8). 
Berkshire , England: Open University Press.  
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162265/e96538.pdf (Erişim 
Tarihi:10.01.2017). 

Uyanıkoğlu, A., Keşküş, İ.,H.,H. (2015). Kolesistolityazis, Kolesistektomi ve 
Kolesistektominin Komplikasyonları, Güncel Gastroenteroloji: 17(3);252-255. 
http://guncel.tgv.org.tr/journal/46/pdf/100134.pdf (Erişim Tarihi:10.01.2017). 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödeme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 
(16/04/2012). http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/ea6a0956-4c61-4600-8e4a-
615ce1c798c2/yonerge_odeme_komisyonu_02.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea
6a0956-4c61-4600-8e4a-615ce1c798c2 (Erişim tarihi: 09.01.2015). 

29620 Sayılı Resmî Gazete (10/02/2016). İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği. 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-7.htm (Erişim 
Tarihi:10.01.2017). 

26976 Sayılı Resmî Gazete (23/08/2008). Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma  Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik. 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12376&MevzuatIlisk
i=0&sourceXmlSearch=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20hizmetleri. (Erişim 
Tarihi:10.01.2017). 

28597 Sayılı Resmî Gazete (24/03/2013). Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.17229&MevzuatIlisk
i=0&sourceXmlSearch=Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Uygulama%20Tebli%C4%9Fi(Er
işim Tarihi:10.01.2017). 

 

http://guncel.tgv.org.tr/journal/46/pdf/100134.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160210-7.htm
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20hizmetleri
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sa%C4%9Fl%C4%B1k%20hizmetleri

	63jenerik
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33



