AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-DERGİSİ
ACADEMIC SIGHT INTERNATIONAL REFEREED ONLINE JOURNAL

Sayı / Issue: 64 Kasım - Aralık / November – December 2017

ISSN: 1694 – 528X

Sahibi / Owner
Közhan YAZGAN

Baş Editör / Editor in Chief
Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi)

Yardımcı Editör / Asistant Editor
Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER (İstanbul Üniversitesi)

Yayın Kurulu / Editorial Board
Hayati BEŞİRLİ – A. Vecdi CAN – Ömer ÖZKAN
Kürşad GÜLBEYAZ – Çetin YAMAN – Köksal ŞAHİN
Sadettin BAŞTÜRK - Hamit BASIK

© Her Hakkı Saklıdır.

Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen
yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilemez.

Haberleşme / Information
Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi
Ceni-Cok (Tarsus) Cad. No:30 Sputnik, Calal-Abad / KIRGIZİSTAN
Tel: 00996372250810 - 00996372251263
http://www.akademikbakis.org - dergi@akademikbakis.org
I

Sayı / Issue: 64 Kasım - Aralık / November – December 2017
ALAN EDİTÖRLERİ / FIELDS EDITORS
Fatma TARLACI
Ferat KAYA
Mehmet Töre YILDIRIM
Pınar Krom AYDIN
Mehmet DURUEL
Fatih YILMAZ
Erkan YAMAN
Ergün ÖZTÜRK
Mustafa BEKTAŞ
Murat İSKENDER
Durmuş Ali ARSLAN
Nihal ÖTKEN
Mehmet ÇERİBAŞ
Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU
Selim İNANÇLI
Kutluk Kağan SÜMER
Remzi ALTUNIŞIK
Kamil TAŞKIN
Ferruh TUZCUOĞLU
İlhan ERSOY
Esra KARAOL
Nilgün Doğrusöz DİŞİAÇIK
Abdulvahit SEZEN
Hayati BEŞİRLİ
Sadettin BAŞTÜRK
Mehmet Malik BANKIR

Gülcan YÜCEDAĞ
M. Zahit CAN
Kadir TUĞ
Toğrul İSMAYIL
Nadim MACİT
Ahmet ESKİCUMALI
Mehmet Barış HORZUM
Suat KOL
Ahmet AKIN
Alparslan OKUR
Kürşad GÜLBEYAZ
Gürbüz AKTAŞ
Selçuk Kürşad KOCA
Ömer ÖZKAN
Kamile AKGÜL
Muhittin ZÜGÜL
Mahmut ALBOLAT
Mustafa Fedai ÇAVUŞ
Habib YILDIZ
Deniz Özdemir TUNÇER
Ayşegül Aral ALTIOK
Köksal ŞAHİN
Remzi DURAN
Çetin YAMAN
Oğuz TÜRKAY
Toğrul İSMAYIL

II

Sayı / Issue: 64 Kasım - Aralık / November – December 2017
BİLİM HAKEM KURULU / REFEREE BOARD
Abdulkadir AKIL

Erkan YAMAN

Abdullah TEMİZKAN

Erol DURAN

Abdulvahit SEZEN

Erol EROĞLU

Agah SİNAN ÜNSAR

Esra KARAOL

Ahmet AKIN

Eyüp UZUNKAYA

Ahmet ESKİCUMALI

Eyyup YARAŞ

Ahmet KOLBAŞI

Eyyüp TANRIVERDİ

Ahmet Vecdi CAN

Fatih YILMAZ

Ahmet YATKIN

Fatime BALKAN KIYICI

Ahmet ŞİMŞEK

Fatma Neşe ŞAHİN ÖZDEMİR

Ali AYATA

Fatma TARLACI

Ali BAŞ

Fatma YURTTAŞ ÖZCAN

Ali Murat KIRIK

Ferhat ÖZBEK

Ali Osman UYSAL

Ferruh TUZCUOĞLU

Alparslan OKUR

Fikret ÇELİK

Aydın KAYABAŞI

Fuat SEKMEN

Aysel DEMİR

Gülseli Aygül ERNEK ALAN

Ayşegül ARAL ALTIOK

Gürbüz AKTAŞ

Ayşegül KOYUNCU OKCA

Habib YILDIZ

Bülent KURTİŞOĞLU

Hakan CEVHER

Bünyamin KOCAOĞLU

Hakan TUNAHAN

Canan SANCAR

Haktan BİRSEL
Halil İbrahim SAĞLAM

Canan SEYFELİ
Cengiz BUYAR

Haluk SELVİ

Çetin YAMAN

Harun GÜNGÖR

Cüneyt BİRKÖK

Hasan DURAN

Demet ZAFER GÜNEŞ

Havva YAMAN

Deniz GÜNEŞ

Hayati BEŞİRLİ

Deniz ÖZDEMİR TUNÇER

Hulusi ALP

Dilorom HAMRAEVA

Hülya Gülay OGELMAN

Dilşad TÜRKMENOĞLU KÖSE

Hüsamettin İNAÇ

Durmuş Ali ARSLAN

Hüseyin ALPTEKİN

Dusan MİTİC

Kadir TUĞ

Emine DEMİRAY

Kamil AYDIN

Engin YILMAZ

Kamil TAŞKIN

Ercan MASAL

Kamile AKGÜL

Ercan TAŞKIN

Kasım TATLIOĞLU

Erdal AYDOĞMUŞ

Kutluk Kağan SÜMER

Ergün ÖZTÜRK

Kürşad GÜLBEYAZ

III

Erkan AKGÖZ

Mustafa BEKTAŞ

Kürşad YILMAZ

Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Kürşad ZORLU

Mustafa TALAS

Köksal ŞAHİN

Mustafa USLU

Levent ERASLAN

Mustafa ÜNAL

Lokman ÇİLİNGİR

Muzaffer ŞEKER

Lütfi ÖZCAN

Mübin KIYICI

M. Murat HATİPOĞLU

Nadim MACİT

Mahmut AKBOLAT

Naim DENİZ

Mehmet Barış HORZUM

Nazım CAFEROV

Mehmet ÇERİBAŞ

Nazım HASIRCI

Mehmet DURUEL

Necdet HACIOĞLU

Mehmet GEDİZLİ

Nevin Güngör ERGAN

Mehmet Malik BANKIR

Nihal ÖTKEN

Mehmet Onur HASDEDEOĞLU

Nilgün DOĞRUSÖZ

Mehmet SAĞ

Nur Dilbaz ALACAN

Mehmet Salih ERKEK

Nurhodja AKBULAEV

Mehmet YÜCE

Oğuz TÜRKAY

Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Osman TİTREK

Metin ARIKAN

Ramazan YILDIRIM

Metin BAYRAK

Recep KAYMAKCAN

Metin EKE

Remzi ALTUNIŞIK

Metin ÖZARSLAN

Remzi DURAN

Metin ÖZKUL

Rıdvan KARACAN

Mimar TÜRKKAHRAMAN

Sadettin BAŞTÜRK

Muhammed Asıf YOLDAŞ

Seçil TAŞTAN

Muhittin ZÜGÜL

Selami GÜNEY

Murat ÇEMBERCİ

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

Murat ERCAN

Selçuk Kürşad KOCA

Murat YEŞİLTAŞ

Selim İNANÇLI

Murat İSKENDER

Serdar UĞURLU

Muratgeldi SOYEGOV

Sevgi COŞKUN KESKİN

Musa EKEN

Sibel KILIÇ

Mustafa AKAL

Soyalp TAMÇELİK

Mustafa ALTUN

Suat KARAKÜÇÜK

Mustafa BAYRAKÇI

Suat KOL

Tahsin TAPUR

Tuğrul KORKMAZ

Talaghir LAURENTIU GABRIEL

Tuncay AYAS

Tarkan YAZICI

Tülay YENİÇERİ

Terane ŞİRANOVA

Ufuk BİRCAN

Toğrul İSMAYIL

Vahit TÜRK

Tofik MUSTAFAZADE

Yasin ŞERİFOĞLU

IV

Yavuz DEMİREL

Zeki PARLAK

Yavuz KÖKTAN

Zikri TURAN

Yaşar AYYILDIZ

Ömer ANAYURT

İbrahim AKIŞ

Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

İbrahim Halil TÜRKER

Ömer ÖZKAN

İbrahim YILDIRAN

Özlem KARAKUŞ

İlhan ERSOY

Şaban KAYIHAN

İsa İPÇİOĞLU

Şenol BEŞOLUK

İsmail AKTÜRK

Şenol DURGUN

İsmail ÖNDER

Şerife GÜVENÇOĞLU

Yunus DEMİRLİ

Şerife UZUN

Yusuf AYMANKUY

Şevki ULAMA

Yüksel GÜÇLÜ

Şule YÜKSEL YİĞİTER

Yılmaz IRMAK

Şükran Güzin ILICAK AYDINALP

64. SAYI HAKEMLERİ / REVIEWERS OF 64’s ISSUE
Yaşar AYYILDIZ

Kürşad YILMAZ

Yusuf AYMANKUY

Nurhoca AKBULAEV

Abdilbaet MAMASIDIKOV

Hayati BEŞİRLİ

Emine DEMİRAY

Mehmet ÇERİBAŞ

Mustafa ÜNAL

Hüsamettin İNAÇ

Mübin KIYICI

Erkan AKGÖZ

Murat İSKENDER

Kürşat GÜLBEYAZ

Mahmud AKBOLAT

İbrahim AKIŞ

Zikri TURAN

Erdal AKSOY

Emine DEMİRAY

Suat KOL

Hasan DURAN

Seçil Taştan BAL

Kadir TUĞ

Muhammed Asıf YOLDAŞ

V

Sayı / Issue: 64 Kasım - Aralık / November – December 2017
AKADEMİK BAKIŞ YAYIN İLKELERİ / PUBLICATION PRINCIPLES
1
2
3

4
5
6
7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

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

Seda SÖNMEZ**

Öz
Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan tüm bölümlerin
lisans programına devam etmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumu ve
finansal iyilik hali arasındaki ilişkiyi ve kredi kartı kullanımının finansal iyilik hali üzerindeki etkisini
saptamaktır. Ayrıca çalışmada lisans öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre kredi kartı kullanımına
ilişkin tutumu ve finansal iyilik halinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Norvilitis, Szablicki ve Wilson (2003) tarafından geliştirilen ve Sunal
(2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Finansal İyilik Hali Ölçeği” ve Hayhoe, Leach ve Turner (1999)
tarafından geliştirilen ve Girginer, Çelik ve Uçkun (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kredi Kartı Tutum
Ölçeği”nden yararlanılarak oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. 2014-2015 Öğretim Yılında
gerçekleştirilen araştırmada örneklem seçilmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır ve toplam 301
(%89) kullanılabilir anket elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi,
MANOVA, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının ve finansal iyilik hallerinin devam edilen bölüm ve kredi
kartı kullanma durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak cinsiyet, sınıf, gelir, aylık
harcama ve aylık ödeme değişkenlerinin istatistiksel açısından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.
Ayrıca çalışmada öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumları ile finansal iyilik halleri arasında negatif
yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda kredi kartı kullanımının alt boyutu olan kavramsal
boyutun finansal iyilik hali üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Finansal iyilik hali, kredi kartı kullanımı, üniversite öğrencileri, borçluluk, regresyon
analizi
THE EFFECT ON FINANCIAL WELL-BEING OF ATTITUDES REGARDING OF CREDIT CARD
USAGE OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract
The purposes of this study are to determine the effect on financial wellbeing of credit card usage and the
relationship between financial wellbeing and attitude of credit card usage of students that are attending 3rd and
4th grade of all undergraduate programs at Kırıkkale University Faculty of Health Sciences. Also in this study
according to socio-demographic characteristics of undergraduate students, attitude of credit card usage and
financial wellbeing was investigated whether or not a statistically significant difference.
In research as a tool data collection was used a questionnaire composed from "Financial Well-Being Scale"
developed by Norvilitis, Szablicki and Wilson (2003) and adapted to Turkish by Sunal (2012) and "Credit Card
Attitudes Scale" developed by Hayhoe, Leach and Turner (1999) and adapted to Turkish by Girginer, Çelik and
Uçkun (2008). The study conducted 2014-2015 Academic Year, the sample is not selected tried to reach the
whole universe and a total of 301 (%89)usable responses were obtained. Descriptive statistical analysis,
explanatory factor analysis, MANOVA, correlation analysis and multiple linear regression analysis was used to
analyse the collected data. According to result of this study, there are statistically significant differences between
students’ evaluations related to attitude of credit card usage and financial wellbeing by attending programs and
status of credit card usage whereasgender, grade, income, monthly expenditure and monthly payment variables
do not create a statistically significiant difference. Also in this study, a significant negative relationship between
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credit card usage and financial wellbeing were determined. At the same time, the conceptual dimension as a subdimension of credit card usage was found to have a positive effect on financial well-being.
Keywords: Financial well being, credit card usage, university students, debtness, regression analysis

1. GĠRĠġ
Günümüzde çağdaş bir ödeme aracı olarak kabul gören kredi kartları dünya genelinde
ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak 1960’lı yıllarda
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise kredi kartı kullanımı 1990’lı yıllarda
yaygınlaşmaya başlamış ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin 2016 yılı Eylül ayı verilerine
göre ülke genelinde kredi kartı kullanıcı sayısı 57,7 milyona ulaşmıştır (Karamustafa ve
Biçkes, 2003:91-92; www.bkm.com.tr, 16.01.2017). Özellikle son yıllarda kredi kartı
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte finansal piyasada yer alan çalışan ve yöneticilerin,
ekonomistlerin, araştırmacıların ve politikacıların kredi kartı kullanımı konusuna olan ilgisi
artış göstermiş ve bu alanda yapılan çalışmalar da özellikle bireylerin kredi kartı kullanımına
ve borçlanmaya ilişkin tutumlarını inceleyerek yaygınlaşmıştır (Hayhoe ve diğerleri, 1999:
644).
Banka endüstrisindeki düzenlemelerin yavaş yavaş ortadan kaldırılması ve finansal
piyasaların gelişmesine bağlı olarak bireyler sahip oldukları paradan daha fazlasını harcamak
istemekte ve bunu da kredi kartlarını kullanarak gerçekleştirmektedirler (Manning ve Kirshak,
2005:39; Warwick ve Mansfield, 2000:617). Ancak politikacılar, tüketicilerin önemli bir
kısmının finansal açıdan yeterli bilgi sahibi olmamasına bağlı olarak parayı yönetme
kapasitelerinin düşük olması nedeniyle tüketicilerin ve ailelerinin finansal iyilik hallerini
olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda endişe duymaktadırlar (Schmeiser ve Seligman,
2013:244).
Kredi kartı kullanımının önemli derecede artış gösterdiği popülasyonlardan birisi de
üniversite öğrencileridir (Lyons, 2004:56). Tüketim ekonomisinin onları para harcamaya
yöneltmesi, internetin alışverişi kolaylaştırması ve kredi kartı sisteminin hâlihazırda
ulaşılabilir para sunması üniversite öğrencileri arasında kredi kartı kullanımının artmasına
neden olmaktadır (Shim ve diğerleri, 2009:708).
Kredi kartının üniversite öğrencileri üzerindeki potansiyel negatif etkisi ve sahip olunan kredi
kartı sayısı ile borç miktarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Hancock ve diğerleri,
2013:369) amacıyla üniversite öğrencileri üzerinde kredi kartı kullanımına ve finansal iyilik
haline yönelik birçok araştırma yapılmıştır (Yurtseven, 2008; Jones, 2005; Hayhoe ve
diğerleri, 2005; Norvilitis ve Santa Maria, 2002; Yayar ve diğerleri, 2011; Warwick ve
Mansfield, 2000; Robb, 2007; Girginer ve diğerleri, 2008; Hancock ve diğerleri, 2013; Robb,
2011; Gözener ve Sayılı, 2013; Shim ve diğerleri, 2009; Sunal, 2012). Ancak Türkiye’de
üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını ve finansal iyilik hallerini
birlikte değerlendiren çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Yapılan bu araştırmayla
literatürde mevcut olan eksiklik giderilmeye çalışılmış ve bu amaca yönelik olarak üniversite
öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının finansal iyilik hali algısı üzerine
olan etkisi incelenmiş ve hem kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını hem de finansal iyilik
hali algılarını etkileyen sosyo-demografik özellikler değerlendirilmiştir.
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1.1. Üniversite Öğrencilerinde Kredi Kartı Kullanımı
Kredi kartı kullanımının sağlamış olduğu avantajların artış göstermesi her geçen gün kredi
kartı kullananların sayısını artırmış olması, bireylerin kredi kartı kullanımına ilişkin
tutumlarının değerlendirilmesini ve özellikle kredi kartı kullanımının yoğunlaştığı genç
nüfusa yönelik olarak yapılacak planlamaların ve çalışmaların geliştirilmesini de önemli hale
getirmiştir (Girginer ve diğerleri, 2011:18).
Kredi kartı kullanımına ilişkin tutum, üniversite öğrencilerinin özellikle ne kadar harcama
yapacaklarını ve kaç adet kredi kartına sahip olacakları gibi kararları vermelerinde etkili olan
önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle öğrencilerin kredi kartına ilişkin tutumlarının olumlu
ya da olumsuz olmasının bilinmesi finansal eğitimlerin verilmesi gibi gerekli çalışmaların
yürütülmesinde kanıta dayalı bilgiler sunacaktır (Hancock ve diğerleri, 2013: 377).
Üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımlarına ilişkin olarak birçok çalışma
gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerin paraya ilişkin
tutum, borçluluk düzeyi, finansal bilgi düzeyi, aile faktörü, etnik köken, cinsiyet gibi sosyodemografik özellikler ve paranın sosyal statü üzerine etkisine olan inanç olduğu görülmüştür
(Adams ve Moore, 2007:101; Norvilitis ve Mao, 2013: 394).
Kredi kartları birçok üniversite öğrencisinin alışveriş, ulaşım ve hatta üniversiteye devam
edebilme gibi faaliyetlerini gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan bir araç olarak yaşamlarının
bir parçası haline gelmiştir. Öğrencilerin bir kısmı kredi kartlarını iyi bir şekilde
yönetebilirken bir kısmı ise başarısız olmakta ve hem finansal hem de diğer önemli sorunların
ortaya çıkmasına fırsat vermektedir (Jones, 2005: 9).
Üniversite öğrencileri arasında kredi kartı kullanımının ve buna bağlı olarak da
borçlanmaların artış göstermesi uzun dönemde ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçlardan
dolayı değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Ancak bilinçli bir şekilde kullanıldığı
takdirde aynı zamanda kredi kartları birçok avantaj da sağlayabilmektedir (Lyons ve
Andersen, 2002: 5). Çoğunlukla gelir sahibi olmayan üniversite öğrencilerinin
planlamadıkları harcamalar için finansman kaynağı olarak kredi kartını kullanmaları bir
avantaj olsa da bunun yanı sıra öğrencilerin finansal açısından tecrübesiz olmalarına bağlı
olarak diğer bireylere göre daha fazla borçlandıklarına inanılmaktadır (US General
Accounting Office, 2001:3). Ayrıca üniversite öğrencilerinin kredi kartlarını düzensiz bir
şekilde kullanmaları, mevcut limiti aşmaları ve borçların geç ödenmesinden kaynaklanan ek
ödemeler gibi sorunlar ortaya çıkarabileceğinden dolayı hem onlar hem de onlara finansal
açıdan destek sağlayan ebeveynleri için kredi kartı kullanımı finansal açıdan bir risk
oluşturmaktadır (Wang ve Xiao, 2009:2).
Kredi kartının doğru bir şekilde yönetilememesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan yüksek
borçluluk, üniversite öğrencilerinin finansal açıdan stres altına girmelerine ve akademik
başarıdan özel yaşama kadar birçok alanda sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Ancak kredi
kartları doğru ve dengeli bir şekilde kullanılırsa hem finansal iyilik halinin hem de sağlıkla
ilgili yaşam kalitesinin yükseleceği ifade edilmektedir (Xiao ve diğerleri, 2011: 239). Bu
nedenle üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumları değerlendirilirken
finansal iyilik haline ilişkin algıları da birlikte değerlendirilmelidir.
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1.2. Finansal Ġyilik Hali Kavramı ve Üniversite Öğrencileri
Finansal iyilik hali kavramı, bireyin kendisini finansal açıdan sağlıklı, mutlu ve endişeden
uzak olarak ifade etmesi anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile finansal iyilik hali
kavramı; bireylerin gelir ve birikimlerine ilişkin memnuniyetlerini kapsamakla birlikte,
kendilerini finansal açıdan güvende hissetmelerini, geçinebilme gücünü ve finansal fırsatlara
ilişkin algısını da ifade etmektedir. Bu kavram, bireylerin sahip oldukları paradan daha
fazlasını kullanmak istemeleri, bunu da çoğunlukla kredi kartlarını kullanarak yapmaları
nedeniyle uzun zamandır ekonomistlerin, araştırmacıların, eğitimcilerin ve finansal
yöneticilerin ilgisini çekmektedir. Literatürde finansal iyilik hali ile ekonomik iyilik hali
kavramı birbirleri yerine sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak finansal iyilik hali bireyin finansal
yaşamını daha geniş bir bakış açısıyla ele alırken, ekonomik iyilik hali çoğunlukla gelir
düzeyi değişkenini kullanmaktadır (Joo, 2008:21-22; Kim ve diğerleri, 2003: 77).
Üniversite öğrencilerinin birçoğu finansal açıdan yaşamlarında ilk kez bu dönemde bağımsız
olmaktadırlar. Aynı zamanda çoğu bu dönemde çalışmaya ve kendilerine ait bir kredi kartı
kullanmaya başlamaktadırlar (Gutter ve Çopur, 2011: 699). Ancak kredi kartlarının doğru bir
şekilde yönetilememesi neticesinde borçluluğun artması gibi birçok olumsuz sonuçla
karşılaşılmaktadır (Braun Santos ve diğerleri, 2016: 133). Diğer taraftan üniversite
öğrencilerinin mevcut finansal durumlarının geçici olduğunu bildikleri ve mezun oldukları
zaman kısa bir süre içerisinde gelirlerinin artarak borçlarını ödeyeceklerini düşünmeleri
nedeniyle de sahip oldukları borcu biriktirdikleri düşünülmektedir (Norvilitis ve diğerleri,
2003:936). Bu durum onların finansal iyilik hallerini olumsuz yönde etkilemektedir (Elliot ve
Lewis, 2015: 625).
Üniversite öğrencilerinde finansal iyilik hali kavramı akademik başarı, fiziksel sağlık, zihinsel
sağlık ve yaşamdan duyulan genel tatmin ile ilişkilidir ve bu nedenle genç bireylerde finansal
iyilik halinin iyileştirilmesi genel iyilik hallerinin de iyileşmesine yol açmaktadır (Shim ve
diğerleri, 2009:721).
Finansal iyilik halinin üniversite öğrencilerinin başarılı olabilmesindeki pek çok faktör için
önemi göz önüne alındığında hem kredi kartı kullanımına hem de diğer finansal konularla
ilgili tutumlarına ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve öğrencilerin finansal açıdan
geleceğinin olumlu yönde gelişebilmesi için gerekli önlemlerin alınması oldukça önemli bir
konu haline gelmiştir (Wang, 2011: 98).
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan
tüm bölümlerin lisans programına devam etmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kredi kartı
kullanımına ilişkin tutumları ve finansal iyilik halleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve kredi
kartı kullanımının finansal iyilik hali üzerindeki etkisini saptamaktır. Ayrıca çalışmada lisans
öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre kredi kartı kullanımına ilişkin tutumları ve
finansal iyilik hallerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığı da incelenmiştir.
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2.2.
Evren ve Örneklem
2014-2015 Öğretim Yılında gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Kırıkkale Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan tüm bölümlerin lisans programına devam
etmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada tüm öğrencilere
ulaşılması hedeflendiği için örneklem seçilmemiştir. Öğrenci sayısı dikkate alınarak dağıtılan
340 anketten kullanılabilir 301(%89) anket elde edilmiştir.
2.3.
Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu
bireysel ve sosyo-demografik özelliklere ilişkin soruların yer aldığı kişisel bilgi formu,
finansal iyilik hali ölçeği ve kredi kartı tutum ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan izin Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanlığından alındıktan sonra öğrencilere gönüllülük esasına uygun olarak
anketler uygulanmıştır. Edinilen kişisel bilgilerin gizli kalacağı hususunda öğrenciler
bilgilendirilmiştir.
Öğrencilerin finansal iyilik hallerini belirlemek için Norvilitis, Szablicki ve Wilson (2003)
tarafından geliştirilen ve Sunal (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Finansal İyilik Hali
Ölçeği” ve kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını belirlemek için de Hayhoe, Leach ve
Turner (1999) tarafından geliştirilen ve Girginer ve diğerleri (2008) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Kredi Kartı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.
2.4. Verilerin Değerlendirilmesi ve Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Araştırma sonucunda katılımcılardan elde edilen veriler araştırmanın amacına yönelik olarak
kullanılmak üzere SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Öncesinde çok değişkenli
normalliğe uygunluk çalışması Korkmaz ve diğerleri (2014) tarafından geliştirilen R tabanlı
bir web uygulamasında yapılmıştır. Verilerin çok değişkenli normalliğe uygun olduğu
görülmüş (HZ=0,9301159; p=0,1073316) ve bu nedenle analizde parametrik testlerden
faydalanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin finansal iyilik hallerinin ve kredi kartı kullanımına
ilişkin tutumlarının sosyo-demografik özelliklere göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
gösterip göstermediği bağımsız iki gruba ilişkin ortalama vektörlerinin karşılaştırılması
(Hotelling T2) ve çok değişkenli tek yönlü varyans analizi (MANOVA) ile incelenmiştir.
Öğrencilerin finansal iyilik halleri ve kredi kartı kullanımına ilişkin tutumları arasındaki
ilişkiyi incelemek için ise Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizinden
faydalanılmıştır.
Ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğini analiz etmek amacıyla keşfedici faktör analizi ve
Cronbach Alpha katsayısından yararlanılmıştır. Finansal iyilik hali ölçeğinin Cronbach Alpha
değeri 0,744; kredi kartı tutum ölçeğinin Cronbach Alpha değeri ise 0,684 bulunmuştur.
Faktör analizinde verilerin uygunluğu Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett
Sphericidity (Küresellik) Testi (BST) ile incelenmiştir. KMO örneklem sayısının faktör
analizi için uygun olup olmadığını gösteren bir indistir ve 0,5-1 arası değerler kabul edilebilir
olarak değerlendirilirken, 0,5’in altındaki değerler faktör analizinin söz konusu veri seti için
uygun olmadığının göstergesidir. Barlett Küresellik Testi ise korelasyon matrisinde yer alan
tüm korelasyonların genel anlamlılıklarını gösteren bir istatistiksel testtir (Altunışık ve
diğerleri, 2005: 216-217). Çalışmada Finansal iyilik hali ölçeğinin KMO katsayısı 0,764;
kredi kartı tutum ölçeğinin KMO katsayısı 0,796 bulunmuştur. Her iki ölçeğin BST sonucu
5
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anlamlıdır. Araştırmada faktör sayılarının belirlenmesinde açıklanan varyans dikkate
alınmıştır.
Finansal iyilik hali ölçeğindeki “Finansal açıdan iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum”,
“Bundan beş yıl sonra kredi kartı borcumun olmayacağını düşünüyorum” ve “Bundan bir yıl
sonra kredi kartı borcum olmayacağını düşünüyorum” ifadeleri ters puanlanmıştır. Yapılan
faktör analizi sonucunda; finansal iyilik hali ölçeğinden “Maddi sorunlar nedeniyle hiç uyku
sıkıntısı çekmiyorum” ifadesi ve kredi kartı tutum ölçeğinden “Kredi kartını fazla kullanmak
beni rahatsız eder” ve “Herhangi bir kredi kartını kullanmak akılsızlıktır” ifadeleri bozucu
etkiye sahip olduğu için ölçekten çıkartılmıştır. Bu işlemlerden sonra ölçeğin geçerlilik ve
güvenirlik için gerekli koşulları sağladığı görülmüş ve bundan sonraki analizlerde ölçeğin
yeni durumu kullanılmıştır. Boyutları itibari ile ölçeklerin faktör yükleri, açıklanan
varyansları ve Cronbach Alpha değerleri Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. ÇalıĢmada Kullanılan Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları
FĠNANSAL ĠYĠLĠK HALĠÖLÇEĞĠ
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği

,764
910,014

Ki-kare
Bartlett Küresellik Testi

36

Serbestlik derecesi
Faktörler

Sig.
Faktör
Yükleri

1. Faktör: Finansal Sıkıntı
İçinde bulunduğum borçlu durumu çok düşünüyorum.

0,824

Kendimi sıkça sahip olduğum borçları düşünürken buluyorum.

0,822

Kredi kartı borçlarımı geri ödemek konusunda kaygılıyım.

0,783

Sahip olduğum borç nedeniyle rahatsızım.

0,758

Harcama miktarım konusunda diğer insanlarla (ana-baba, arkadaşlar,
diğer önemli kişiler) tartışmalar yaşıyorum.
Öğrenci bursumu geri ödemek konusunda kaygılıyım.

,000
Açıklanan Cronbach'
Varyans
Alpha

37,453

0,836

22,488

0,736

0,650
0,615

2. Faktör: Mevcut ve Gelecekteki Beklenti
Bundan beş yıl sonra kredi kartı borcumun olmayacağını
düşünüyorum.
Bundan bir yıl sonra kredi kartı borcumun olmayacağını
düşünüyorum.
Finansal açıdan iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum.

0,906
0,902

0,599
KREDĠ KARTI TUTUM ÖLÇEĞĠ

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği

,796
1403,142

Ki-kare
Bartlett Küresellik Testi

Serbestlik derecesi
Faktörler

Sig.
Faktör
Yükleri

45
,000

Açıklanan Cronbach'
Varyans
Alpha

1. Faktör: DavranıĢsal

6
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Sahip olduğumdan daha fazla kredi kartına sahip olmayı istiyorum.

0,879

Kredi kartlarının tüm çeşitlerini denemeyi severim.

0,872

Öğrenci için kredi kartı sahibi olmak güç olsa da her zaman birden
fazla kredi kartı için başvurmaya çalışırım.
Daha çok kredi kartım olsun isterim.

0,818

39,153

0,876

18,838

0,931

16,507

0,600

0,791

2. Faktör: Duygusal
Kredi kartım beni mutlu ediyor.

0,926

Kredi kartı kullanmayı seviyorum.

0,915

Kredi kartına sahip olmayı seviyorum.

0,912

3. Faktör: Kavramsal
Kredi kartını fazla kullanmak fazla borç demektir.

0,827

Kredi kartı kullanmanın maliyeti çok yüksektir.

0,785

Kredi kartı kullandığım için borcum her geçen gün artıyor.

0,634

Yapılan faktör analizi sonucunda finansal iyilik hali ölçeğinin finansal sıkıntı ile mevcut ve
gelecekteki beklenti olmak üzere iki boyutu bulunmuştur. Finansal sıkıntı boyutu varyansın
%37,453’ünü, mevcut ve gelecekteki beklenti boyutunun da varyansın %22,488’ini açıkladığı
görülmektedir. Her iki boyut birlikte toplam varyansın yaklaşık olarak %60’ını
açıklamaktadır. Finansal sıkıntı boyutunda 6 madde yer alırken; mevcut ve gelecekteki
beklenti boyutunda 3 madde yer almaktadır. Boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla
0,836 ve 0,736 bulunmuştur.
Faktör analizi sonucunda kredi kartı tutum ölçeğinin ise; davranışsal, duygusal ve kavramsal
olmak üzere üç boyutu bulunmuştur. Davranışsal boyut varyansın %39,153’ünü, duygusal
boyut %18,838’ini ve kavramsal boyutun da %16,507’sini açıkladığı görülmektedir. Her üç
boyut birlikte toplam varyansın yaklaşık olarak %75’ini açıklamaktadır. Davranışsal boyutta 4
madde, duygusal boyutta 3 madde ve kavramsal boyutta 3 madde yer almaktadır. Boyutlara
ilişkin iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0,876, 0,931 ve 0,600 bulunmuştur. Her iki ölçeğin de
iç tutarlılık katsayılarına bakıldığında, ölçekten elde edilen boyutların istatistiksel açıdan
güvenilir olduğu görülmektedir.
3. BULGULAR
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde tablolar aracılığıyla açıklanmaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (n=301)
Özellik
Cinsiyet
Kız
Erkek
Medeni Durum
Bekâr
Evli
Devam Edilen Bölüm
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sayı

Yüzde (%)

216
85

71,80
28,20

296
5

98,30
1,70

66
80

21,90
26,60
7
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Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
ÇalıĢma Durumu
Çalışan
Çalışmayan
Öncesinde çalışıp
çalışmayan
Kredi Kartı Kullanma
Kullanan
Kullanmayan
Aylık Gelir
350 TL ve altı
351 TL-749 TL
750 TL ve üzeri
Aylık Harcama
100 TL ve altı
101 TL-149 TL
150 TL ve üzeri
Aylık Ödeme
100 TL ve altı
101 TL- 149 TL
150 TL ve üzeri

mevcut

durumda

74
81

24,60
26,90

170
131

56,50
43,50

15
278
8

5,00
92,40
2,70

132
169

43,90
56,10

78
175
48

25,90
58,10
15,90

62
16
54

47,00
12,10
40,90

81
18
33

61,40
13,60
25,00

Tablo 2’de öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklere göre dağılımları yer almaktadır.
Tablo incelendiğinde öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kız öğrencilerden (%71,80)
oluştuğu ve bekâr (%98,30) oldukları görülmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin %26,90’ı
sağlık yönetimi, %26,60’ı fizyoterapi ve rehabilitasyon, %24,60’ı hemşirelik ve %21,90’ı
çocuk gelişimi bölümüne devam etmekte ve bu öğrencilerden %56,50’si 3. sınıfta ve
%43,50’si de 4. sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun
çalışmadığı (%92,40) ancak %43,90’ının kredi kartı kullandığı görülmektedir. Aylık gelir
özelliği incelendiğinde öğrencilerin %58,10’unun 351 TL-749TL arasında gelirleri olduğu ve
%47’sinin kredi kartları ile yaptıkları aylık harcamanın 100 TL ve altında %40,90’ının ise 150
TL ve üzerinde olduğu ayrıca kredi kartlarına yaptıkları aylık ödemenin de çoğunlukla
(%61,40) 100 TL ve altında olduğu görülmektedir.

8
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Harcama Türleri
%3,3
%5,3

%15,6

%39,9

%16,5
%19,4

Giyim

Özel

Yemek

Market

Eğlence

Sağlık

ġekil 1. Öğrencilerin Kredi Kartı ile Yaptıkları Harcamaların Türleri
Şekil 1’de kredi kartı kullanan öğrencilerin kredi kartlarını en çok ne türde harcama yapmak
için kullandıkları pasta grafiği ile gösterilmiştir. Öğrencilerin kredi kartını sırasıyla giyim
(%39,9), özel harcamalar (%19,4), yemek (%16,5), market (%15,6), eğlence (%5,3) ve sağlık
harcamaları (%3,3) için kullandığı bulunmuştur.
Tablo 3. Kullanılan Ölçekler ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Boyutlar
Finansal Sıkıntı
Mevcut ve Gelecekteki Beklenti
Finansal Ġyilik Hali Ölçeği Toplam Puanı
Davranışsal
Duygusal
Kavramsal
Kredi Kartı Kullanımına ĠliĢkin Tutum
Ölçeği Toplam Puanı

Ortalama
2,02
2,66
2,24
4,35
3,32
2,08
3,34

Standart Sapma
1,22
1,11
0,82
0,80
1,46
1,12
0,68

Tablo 3’te öğrencilerin finansal iyilik hali ölçeği toplam puanı ve alt boyutları ile kredi kartı
kullanımına ilişkin tutum ölçeği toplam puanı ve alt boyutlarından aldıkları puanlara ilişkin
tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Ölçeklerin alt boyutlarında yer alan soru sayılarının
eşit olmamasından elde edilen puanlar standart hale getirilmiştir. Başka bir ifade ile boyutlara
verilen yanıtların toplam puanları alınmış, boyut altındaki soru sayısına bölünmüş ve böylece
5’li Likert kullanıldığından 5 esas alınarak standartlaştırılmıştır. Tablo incelendiğinde
öğrencilerin mevcut ve gelecekteki beklenti boyutundan (2,66±1,11) finansal sıkıntı boyutuna
(2,02±1,22) göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Öğrencilerin finansal iyilik hallerini
genel olarak orta düzeyde (2,24±0,82) algıladıkları bulunmuştur. Kredi kartı kullanımına
ilişkin tutum ölçeğinde ise öğrencilerin en yüksek puanı davranışsal (4,35±0,80) alt
9

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

boyutundan aldığı görülürken en düşük puanı ise kavramsal (2,08±1,12) alt boyutundan aldığı
görülmektedir. Genel olarak öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını ise olumlu
(3,34±0,68) olduğu bulunmuştur.
Tablo 4. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
Sosyo-Demografik
Özellikler

Finansal Ġyilik Hali
Ölçeği
Ortalama

Standart
Sapma

Kredi Kartı Kullanımına
ĠliĢkin Tutum Ölçeği
Ortalama

Standart
Sapma

F

p

0,589

0,556

1,104

0,359

Cinsiyet
Kız
Erkek

2,23
2,33

0,87
0,72

3,32
3,37

0,71
0,63

Devam Edilen Bölüm
Çocuk Gelişimi
FTR
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi

2,36
2,06
2,27
2,34

0,83
0,79
0,84
0,85

3,27
3,41
3,87
3,27

0,71
0,68
0,67
0,68

Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf

2,27
2,24

0,79
0,88

3,21
3,49

0,69
0,66

5,424

0,005*

Kredi Kartı Kullanma
Kullanan
Kullanmayan

2,32
2,20

0,70
0,93

2,98
3,66

0,58
0,62

38,960

<0,0001*

Aylık Gelir
350 TL ve altı
351 TL-749 TL
750 TL ve üzeri

2,28
2,21
2,38

0,83
0,86
0,72

3,38
3,34
3,23

0,71
0,63
0,82

0,671

0,612

Aylık Harcama
100 TL ve altı
101 TL-149 TL
150 TL ve üzeri

2,28
2,25
2,39

0,69
0,91
0,65

3,08
3,00
2,85

0,44
0,78
0,64

1,275

0,281

Aylık Ödeme
100 TL ve altı
101 TL-149 TL
150 TL ve üzeri

2,25
2,63
2,32

0,69
0,87
0,70

3,03
2,94
2,88

0,52
0,70
0,63

1,348

0,253

Tablo 4’te öğrencilerin sosyo-demografik özelliklere göre kredi kartı kullanımına ilişkin
tutumları ve finansal iyilik halleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Değerlendirmeyi yapabilmek için kredi kartı kullanımına ilişkin tutum
ölçeğinden ve finansal iyilik hali ölçeğinden alınan toplam puanlar bağımlı değişken olarak
belirlenmiş ve sosyo-demografik özelliklere göre öğrenciler arasında istatistiksel açıdan
10
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anlamlı bir farklılık olup olmadığı bağımsız değişkenlerdeki grup sayısı iki olduğunda
Hotelling T2 ve bağımsız değişkenlerdeki grup sayısı ikiden fazla olduğunda MANOVA
(Wilks’ Lambda) istatistiği kullanılarak değerlendirilmiştir. Tablo incelendiğinde sınıf
(F=5,242; p=0,005) ve kredi kartı kullanma (F=38,960; p<0,0001) değişkenlerinde
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunurken cinsiyet, devam edilen bölüm, aylık gelir,
aylık harcama ve aylık ödeme değişkenleri açısından bir farklılık bulunamamıştır.

Tablo 5. Finansal İyilik Hali ile Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Tutum Arasındaki İlişki
Boyutlar
Finansal Sıkıntı (1)
Mevcut ve Gelecekteki Beklenti
(2)
Finansal Ġyilik Hali (3)
Davranışsal (4)
Duygusal (5)
Kavramsal (6)
Kredi Kartı Kullanımı (7)

1
1
0,033

2

,873**
-0,111
0,019
-,250**
-,174**

,505**
-,176**
-,249**
,173**
-,170**

3

4

5

6

7

1
1
-,179**
1
-0,101 ,355**
1
*
-,137 -0,109 -,130*
1
**
**
**
-,227
,655 ,757 ,375**

1

*: p<0,05 anlamlı farklılık
**: p<0,01 anlamlı farklılık
Tablo 5’te finansal iyilik hali ölçeğinin toplam puanı ve faktör analizi sonucunda elde edilen
boyutlar ile kredi kartı tutum ölçeğinin toplam puanı ve boyutları arasındaki ilişki korelasyon
analizi ile incelenmiştir. Tablo incelendiğinde finansal iyilik hali ölçeğinden elde edilen
toplam puan ile kredi kartı tutum ölçeğinden elde edilen toplam puan arasında negatif yönlü
bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Bu da öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin
tutumları olumlu olurken finansal iyilik halleri kötüleştiği anlamına gelmektedir. Ölçeklerin
boyutları incelendiğinde finansal sıkıntı boyutunun kavramsal boyut ile negatif yönlü; mevcut
ve gelecekteki beklenti boyutunun da davranışsal ve duygusal boyut ile negatif, kavramsal
boyut ile pozitif yönlü ve kredi kartı tutum ölçeğinden elde edilen toplam puan ile her iki
boyut arasında da negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Boyutlar açısından incelendiğinde de
genel anlamda kredi kartı kullanımı ile finansal iyilik hali arasında negatif yönlü bir ilişki
olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 6. Finansal İyilik Hali ile Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Tutuma İlişkin Regresyon
Modeli
Standardize Standardi
EdilmemiĢ
ze
Katsayılar Katsayılar
t
p
VIF
Model
Std.
Beta
B
Hata
(β)
(Sabit)
3,065 0,291
10,535 <,0001*
11
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Kavramsal
-0,238 0,044
-0,325
-5,362
DavranıĢsal
-0,116 0,065
-0,115
-1,785
Duygusal
0,060 0,036
0,107
1,651
Regresyon Modeli Özeti
R= 0,355
R2= 0,126
F= 11,596
p= 0,000
p<0,01
Durbin-Watson: 1,930
VIF: Variance Inflation Factor/Varyans Şişkinlik Faktörü
Bağımlı Değişken: Finansal İyilik Hali
*: Önemli belirleyici (p<0,05)

<,0001*
0,075
0,100

1,018
1,150
1,165

Tablo 6’da öğrencilerin finansal iyilik halleri üzerine kredi kartı kullanımlarının anlamlı
etkisini test etmek için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.
Regresyon çözümlemesinde öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutum ölçeğinin alt
boyutları bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Kurulan regresyon modelinin anlamlı
olduğu görülmektedir (F=11,596; p=0,000; p<0,01). Modelde kredi kartı kullanımına ilişkin
tutum ölçeğinin üç alt boyutunun finansal iyilik halindeki değişimin %12,60’ını açıkladığı
görülmektedir. Ayrıca kurulan regresyon modelinin Durbin-Watson katsayısının 1,930 olması
ve varyans şişkinlik değerlerinin 1,018 ile 1,165 arasında değerler alması, bağımsız
değişkenler arasında çoklu bağlantının (multicollinearity) ve otokorelasyonun olmadığını
göstermiştir. Modele alınan bağımsız değişkenlerden “kavramsal” alt boyutunun (t=-5,362;
p<0,0001) finansal iyilik hali düzeyini anlamlı olarak etkilemektedir.
4. TARTIġMA
Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının finansal
iyilik hali üzerine olan etkisi incelenerek, sosyo-demografik özelliklerinin kredi kartı
kullanımına ilişkin tutum ve finansal iyilik hali düzeylerinde etkili olup olmadığı
araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; çalışma kapsamında yer alan üniversite
öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının olumlu (3,34±0,68) olduğu ve
finansal iyilik hallerini ise orta düzeyde (2,24±0,82) algıladıkları bulunmuştur. Norvilitis
(2014) yapmış olduğu çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartı borçluluğuna ilişkin
tutumlarının zaman içerisinde olumsuz yönde olduğunu belirtirken aynı zamanda finansal
iyilik hali düzeylerine ilişkin algılarının da geliştiğini ifade etmiştir. Gutter ve Çopur (2011)
üniversite öğrencileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada ise öğrencilerin finansal iyilik
hallerini orta düzeyde algıladıklarını bulmuşlardır.
Araştırmada yer alan 301 öğrenciden 132’sinin (%44) kredi kartı kullandığı ve çoğunluğunun
(%32,9) bir kredi kartı olduğu bulunmuştur. Sallie Mae şirketinin 2009 yılındaki araştırmasına
göre Amerika’daki üniversite öğrencilerinin %84’ünün en az bir kredi kartı olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin kredi kartı ile yapmış oldukları aylık ortalama harcamanın 192 TL
ve kredi kartına yapmış oldukları aylık ortalama ödemenin de 144 TL olduğu bulunmuştur.
Buradan öğrencilerin kullanmakta oldukları kredi kartı sayesinde sahip oldukları paradan
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daha fazlasını harcadıkları sonucu çıkarılabilir. Kredi kartı kullanımı ile aylık gelir arasındaki
ilişkiye bakıldığında aylık geliri 750 TL ve üzeri olan öğrencilerin %67’sinin kredi kartı
kullandığı %33’ünün ise kullanmadığı bulunmuştur. Ayrıca gelir düzeyi 500 TL’nin altında
olan öğrencilerin %63’ünün kredi kartı kullanmadığı %37’sinin ise kredi kartı kullandığı
görülmüştür. Bu sonuca göre; aylık gelirin kredi kartı kullanımını etkileyen faktörlerden birisi
olduğu ve aylık geliri artan öğrencilerin daha fazla kredi kartı kullanma eğiliminde olduğu
söylenebilir. Öğrencilerin kredi kartı ile yaptıkları harcamaların türüne bakıldığında kredi
kartlarını en çok giyim (%39,9) harcamaları; en az da sağlık (%3,3) harcamaları için
kullandıkları görülmüştür. Kredi kartı kullanımının en çok giyim alışverişinde kullanılmasının
nedeninin kredi kartının taksit imkânı sağlaması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca sağlık
harcamasında kredi kartlarının çok düşük oranda kullanılması 25 yaşın altındaki öğrencilerin
ailenin sağlık sigortası kapsamında olması ve ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesidir. Çiçek ve
Demirdelen (2008) yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartlarının daha çok
giyim ve gıda malzemelerinin alımında kullanıldığını, konaklama ve akaryakıt ile sağlık
harcamalarında çok sık kullanılmadığını bulmuşlardır. Yayar ve diğerleri tarafından (2011)
yapılan çalışmada, öğrencilerin kredi kartı sahibi olmalarına neden olan etkenlerin yaş,
öğretim türü, annenin çalışma durumu, ailenin ve öğrencinin aylık geliri ve öğrencinin aylık
harcama tutarı olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin sosyo-demografik ve bireysel özelliklere göre finansal iyilik halleri ve kredi kartı
kullanımına ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasında yalnızca sınıf ve kredi kartı kullanımı
değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunurken; cinsiyet, devam edilen
bölüm, aylık gelir, aylık harcama ve aylık ödeme gibi değişkenler açısından bir farklılık
bulunamamıştır. Falahati ve Paim (2011) tarafından yapılan çalışmada, cinsiyetin üniversite
öğrencileri arasında finansal iyilik halini etkileyen önemli bir değişken olduğu bulunmuş ve
finansal iyilik halini etkileyen en önemli faktörün erkeklerde birincil toplumsallaşma ajanı
(aile ya da bakıcı) kadınlarda ise yaşanan finansal problemler olduğu sonucu elde edilmiştir.
Hancock ve diğerlerinin (2013) yedi üniversiteyi kapsayan 413 öğrenci üzerinde yapmış
oldukları çalışmada ise çocukken ailesi finansal konularda tartışan ve küçük harcamalar
yapmak konusunda rahat olan öğrencilerin daha fazla kredi kartına ve kredi kartı borcuna
sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca sahip olunan kredi kartı sayısının cinsiyet ve kredi
kartına sahip olmaktan duyulan kaygı değişkenlerinden de etkilendiği sonucu elde edilmiştir.
Joo ve diğerleri (2003) ise yapmış oldukları çalışmada üniversite öğrencilerinde kredi kartına
ilişkin tutumu etkileyen değişkenlerin etnik köken, akademik düzey, kredi kartı kullanma
durumu, ailede kredi kartı kullanılması, para ahlakı ve kontrol düzeyi olduğunu tespit
etmişlerdir. Hayhoe ve diğerlerinin (2005) yapmış oldukları çalışmada da üniversite
öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını yaş ve etnik köken gibi sosyodemografik değişkenler ile üniversitede geçirilen yıl sayısı ve öğrenim bursuna sahip olup
olmama gibi bireysel değişkenlerin etkilediği bulunmuştur. Keskin ve Koparan (2010)
üniversite öğrencilerinin sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin kredi kartı sahipliği
üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmada cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, ailesinin ikamet ettiği
şehir ile üniversitenin bulunduğu şehir arasındaki uzaklık, kendisi dışındaki kardeş sayısı,
hane halkının aylık geliri, öğrencinin aylık harcama tutarı ve nerede kaldığı değişkenlerinin
etkili olduğunu bulmuşlardır.
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Kredi kartı kullanımına ilişkin tutum ve finansal iyilik hali arasındaki ilişki incelendiğinde
yalnızca mevcut ve gelecekteki beklenti boyutu ile kavramsal boyut arasında pozitif yönlü,
diğer tüm boyutlar ve ölçeklerden elde edilen toplam puanlar açısından da negatif yönlü bir
ilişki bulunmuştur. Buradan öğrencilerin kredi kartı kullanımına yönelik tutumları olumlu
iken (kredi kartı kullanma eğiliminde olurken), finansal iyilik hallerinin kötüleştiği sonucuna
varılmaktadır. Sunal (2012) tarafından yapılan çalışmada, finansal iyilik halinin hem kredi
kartı kullanmayı sevme gibi duygusal boyut ile hem de kredi kartı kullanmanın güvenilir
olduğuna dair alt boyut ile olumlu ilişkiler gösterdiği bulunmuştur. Başka bir deyişle, finansal
iyilik hali arttıkça kredi kartı kullanımına yönelik duygusal tutumun da olumlu yönde artış
gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin finansal iyilik halinin azalmasının kredi kartına
yönelik olumsuz bir tutumun gelişmesiyle ilişkili olabileceği de ifade edilmiştir.
Çalışmada kredi kartı kullanımına ilişkin tutumun finansal iyilik hali üzerine olan etkisi
incelenmiş olup istatistiksel açıdan anlamlı bir model kurulmuştur ve kredi kartı kullanımına
ilişkin tutumun finansal iyilik hali üzerindeki değişimin %12,6’sını açıkladığı belirlenmiştir.
Braun Santos ve diğerlerinin (2016) kız üniversite öğrencilerinin finansal iyilik halini
etkileyen faktörleri belirlemek için yapmış olduğu çalışmada kredi kartı kullanım davranışının
finansal iyilik hali üzerinde önemli bir etkisi olduğu bulunmuştur.
5. SONUÇ
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının ve finansal
iyilik hallerine ilişkin algı düzeylerinin belirlenerek aralarındaki ilişkinin incelenmesi ve hem
kredi kartı kullanımına ilişkin tutumu hem de finansal iyilik hali algı düzeyini etkileyen
sosyo-demografik özelliklerin neler olduğunu ve ayrıca kredi kartı kullanımının finansal iyilik
hali üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarının genel olarak olumlu
olduğu ve finansal iyilik hallerini orta düzeyde algıladıkları bulunmuştur.
Öğrencilerin kredi kartı kullanımına ilişkin tutumlarını ve finansal iyilik hallerini etkileyen
sosyo-demografik değişkenlerin neler olduğu incelenmiş olup, sınıf ve kredi kartı kullanma
durumunun etkili olduğu görülmüştür. 4. sınıf öğrencilerinin kredi kartı kullanımına ilişkin
tutumlarının 3. sınıf öğrencilerine göre daha olumlu olduğu ancak finansal iyilik haline ilişkin
algılarının daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Kredi kartı kullanan öğrenciler
kullanmayan öğrencilere göre kendilerini finansal açıdan daha iyi düzeyde algılarken, kredi
kartı kullanımına ilişkin tutumlarının daha olumsuz olduğu görülmüştür. Kredi kartı
kullanımına ilişkin tutumları ile finansal iyilik haline ilişkin algıları arasındaki ilişki
incelenmiş ve kredi kartı kullanımına ilişkin tutum olumlu yönde olurken, finansal iyilik
haline ilişkin algılarının düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Çalışmada ayrıca kredi kartı
kullanımına ilişkin tutumun finansal iyilik hali üzerinde etkili olduğu da bulunmuştur.
Geliştirilen regresyon analizi modeline göre; kredi kartı kullanımının üç boyutundan yalnızca
kavramsal boyutun finansal iyilik hali üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Buna karşılık
davranışsal ve duygusal boyutları, finansal iyilik hali üzerinde olumlu etki göstermemiştir.
Sonuç olarak; üniversite öğrencileri arasında kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve bu
durumun da öğrencileri hem finansal hem de sosyal açıdan etkilemesi nedeniyle yapılan
araştırmalar artış göstermiştir. Bu çalışmayla da; üniversite öğrencilerinin kredi kartı
kullanımına ilişkin tutum ve finansal iyilik hali algılarına ilişkin sonuçlar ve kredi kartı
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kullanımının finansal iyilik hali üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Öğrencilerin finansal
iyilik hallerine ilişkin algılarını iyileştirmek amacıyla finansal okuryazarlık ve finansal
yönetim konusunda eğitim verilmesi gibi tedbirlerin alınması gerektiği düşünülmektedir.
Ancak çalışmanın örnekleminin Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinden oluşmasından dolayı, çalışmadan elde edilen sonuçların genellenmesi
konusunda sınırlılıklar bulunmaktadır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımına
ilişkin tutumu ve finansal iyilik haline ilişkin algılarını etkilediği düşünülen farklı bireysel
özellikler de dikkate alınarak yapılacak olan çalışmaların geliştirilmesi önerilmektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçların üniversite öğrencilerinin finansal iyilik halinin
iyileştirilmesine ilişkin faaliyetlere katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanması, finansal iyilik halini etkilemektedir.
Öğrencilerin finansal açıdan geleceğinin olumlu yönde gelişebilmesi için gerekli önlemlerin
alınması oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Kredi kartı kullanımı, üniversite
öğrencileri tarafından hayatı kolaylaştırıcı bir araç olarak görülse de olası finansal risklerle
karşılaşılması durumunda olumsuz bir tutum sergileyebilmektedir. Öğrenciler kredi kartı
yüzünden sahip oldukları paradan daha fazlasını harcayarak, sonrasında da ödemesi güç olan
borçların birikmesi durumuyla karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu durumda da finansal iyilik
halleri olumsuz yönde etkilenebilecektir. Kredi kartının vermiş olduğu güvence ile öğrenciler
daha ihtiyatsızca bir harcama davranışı sergileyebilmekte, bu da beraberinde finansal iyilik
hallerinin bozulmasına sebep olabilmektedir. Bu durumda aşırı borçlanmadan kaçınarak,
finansal faaliyetlerin kontrol altına alınması öğrenilmelidir. Bunun için de finansal farkındalık
artırılmalı ve üniversite öğrencilerinin kredi kartı kullanımı konusunda bilinç, bilgi, beceri,
tutum ve davranışları kontrol edilmelidir. Üniversite öğrencilerinin kredi kartı harcamalarının
yeniden gözden geçirmeleri sağlanmalı, finansal risk ve fırsatları fark edip, daha bilinçli
tercihler yapmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri sonucunda,
finansal açıdan iyileştirilmelerinin de sağlanabileceği söz konusudur.
Öğrencinin yapmış olduğu kredi kartı harcamasının, geri ödemesini kendi harçlığından
yapıyor olması; kredi kartını bilinçli kullanması konusunda bir otokontrol mekanizması
oluşturacağı düşünülmektedir. Bu durum öğrencinin finansal iyilik halini de olumlu yönde
etkileyecektir.
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BİYOYAKIT ÜRETİMİ, KARBON EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİ: AMERİKA, BREZİLYA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ
Mustafa Güllü*

Hüseyin Naci Bayraç**

Öz
Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve fosil kaynaklı yakıtların CO2 gibi sera gazı emisyonlarının artmasına sebep
olduğundan biyoyakıt gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelimin artmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada,
Biyoyakıt üretiminde dünyada lider konumda olan üç ülke; Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve
Almanya’nın ülkelerinde biyoyakıt üretimi, karbon emisyonu ve ekonomik büyüme arasında nedensellik
ilişkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1991-2013 dönemi için, biyoyakıt üretimi, kişi başına düşen
karbondioksit emisyonu, ve kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yıllık verilerine, önce Birim kök testi,
daha sonra Johansen Eşbütünleşme testi ve son olarak da Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Çalışmanın
sonuçlarına göre, Amerika’da büyüme ile karbon emisyonu arasında çift yönlü ve uzun dönemli bir nedensellik
ilişkisi, biyoyakıt üretiminden büyümeye doğru tek yönlü ve biyoyakıt üretiminden karbon emisyonuna doğru
tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Brezilya’da büyümeden biyoyakıt üretiminde doğru bir nedensellik ilişkisi
tespiti edilmiş olup, ters yöndeki ilişkiler de dahil olmak üzere büyüme, karbon emisyonu arasında herhangi bir
ilişki tespit edilememiştir. Almanya’da karbon emisyonundan büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
ve karbon emisyonu ile biyoyakıt üretimi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoyakıt Üretimi, Karbon Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme testi,
Nedensellik Analizi.
THE RELATIONSHIP BETWEEN BIOFUELS PRODUCTION, CO2 EMİSSİON AND ECONOMIC
GROWTH: EVIDENCES FROM THE UNITED STATES, BRAZIL AND GERMANY
Abstract: Due to limited energy resources and fossil fuels leading to increased greenhouse gas emissions such
as CO2, it has led to an increase in the orientation towards alternative energy sources such as biofuels. In this
study, three countries, which are the leading countries in the world in biofuel production, It is aimed to test the
causality relationship between biofuels production, carbon emissions and economic growth in the countries of
the United States, Brazil and Germany.For this purpose, Unit root test, Johansen Cointegration test and finally
Granger Causality Test were applied to annual data of biofuel production, per capita carbon dioxide emissions,
and per capita Gross Domestic Product for the period 1991-2013.According to the results of the study, a bilateral
and long-run causality relationship between growth and carbon emissions in the US has been identified, and a
one-way relationship from biofuel production to growth and a one-way relationship from biofuel production to
carbon emissions has been identified.In Brazil, a one-way causality relationship toward growth in biofuel
production has been identified, and no correlation has been found between growth and carbon emissions in the
reverse direction.In Germany, a one-way causality relationship from carbon emissions to growth and a bidirectional causality relationship between carbon emissions and biofuel production have been identified.
Keywords: Biofuels Production, Carbon Emission, Cointegration Test, Economic Growth, Causality
Analysis.
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1. Giriş
Fosil yakıtların dünyadaki ekonomik gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak giderek artan
oranda kullanımı, atmosferdeki karbon emisyonunu çoğaltarak doğal yaşamı olumsuz yönde
etkilemektedir.
Birincil fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtların bileşiminde
mevcut olan karbon, yanma sonucu oksijenle birleşerek birincil sera gazı olan CO2’yi
oluşturmaktadır. Sera gazı emisyonunun en önemli olumsuz etkisi, iklim değişikliğinde ortaya
çıkmaktadır. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarından kurtulmak ve sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması amacıyla fosil yakıtları kullanmak yerine biyoyakıt, rüzgâr, güneş,
jeotermal, nükleer ve hidrolik enerji gibi CO2 yaymayan alternatif yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması gerekmektedir.
Fosil yakıtlarından kaynaklı karbon salınımı, doğaya geri dönüşü zor olan çeşitli hasarlar
vermektedir. Biyoyakıtların doğaya zarar vermemesi, istihdam yaratma imkanı, çevre dostu
niteliği ve yerel yetiştirilme olanağı geniş bir alternatif enerji kaynağı olması, son yıllarda
araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu çalışmada, biyoyakıt üretiminde dünyada lider
konumda olan üç ülke; Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Almanya’da biyoyakıt
üretimi, karbon emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi
araştırılmaktadır. Bu amaçla 1991-2013 dönemi için, biyoyakıt üretimi, kişi başına düşen CO2
emisyonu ve kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla yıllık verilerine, önce Birim Kök
Testi, daha sonra Johansen Eşbütünleşme Testi ve son olarak da Granger Nedensellik Testi
uygulanmıştır.
2.Biyoyakıt Üretimi ve Çeşitleri
Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşme ve fosil yakıtların aşırı kullanımına bağlı olarak
yaşanan çevresel sorunların zaman içerisinde küresel bir sorun haline gelmesi, hükümetlerin
yenilenebilir enerji kaynaklarına bakış açısını değiştirmiştir. Enerjide dışa bağımlı olmak
istemeyen ve enerji arzında sorun yaşayan ülkeler, fosil kaynaklara bağlı olarak artan çevresel
sorunların da etkisiyle, sahip oldukları alternatif enerji kaynaklarını artırmaya ve
çeşitlendirmeye çalışmaktadırlar. Özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkeler için önemli bir
fırsat olan yenilenebilir enerji kaynakları, yakalanan maliyet avantajlarıyla birlikte, ülkelerin
gelişmesinde önemli bir itici unsur niteliğindedir (Sabancı vd., 2010).
AB Yenilenebilir Enerji Mevzuatı konusunda çıkardığı 2003/30/EC direktifinde, üyelerin
yenilenebilir yakıt kullanımında oran ve gösterge hedeflerini belirlemek zorunda olduklarını
ifade etmiştir. AB Enerji Komisyonunda 2020 yılında AB’nin toplam enerjisinin % 20’si
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Bunu
gerçekleştirmek için ulaşım sektöründe biyoyakıtların üretim ve tüketiminin desteklenmesi
istenmektedir (Bayraç, 2010: 249). Yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer alan
biyoyakıtlar; tükenme riskinin olmaması, yerli kaynak niteliğini taşıması, kolay elde
edilebilirliği, yüksek ısıl değeri vb. üstünlükleri nedeniyle küresel ölçekte kabul edilebilir
yakıt konumuna gelmiştir. Biyoyakıtlar, tarımsal kalkınmanın artırılması, üretici gelirlerinin
yükseltilmesi ve kırsal ekonomik girişimlerin çeşitlendirilmesi gibi amaçlar için de
kullanılmaktadır.
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Günümüzde biyoyakıtların üretimi, hammadde açısından biyokütle ve çeşitli tarımsal
ürünlere, üretim süreci açısında da, biyoteknolojik (biyokimyasal ve termokimyasal)
yöntemlere bağlıdır. Biyoyakıtların üretiminde kullanılan tarımsal hammaddelerden nişastalı
(mısır, buğday, arpa, çavdar, patates, maniok vb.) ve selülozik (çayır, çimen, ot, söğüt, kavak
vb.) bitkiler önce şekere dönüştürülüp daha sonra fermantasyon ve damıtma yöntemleriyle,
şekerli (şeker pancarı, şeker kamışı, tatlı sorgum vb.) bitkiler ise, doğrudan fermantasyon ve
damıtma yöntemi kullanılarak biyoetanol elde edilmektedir. Yağlı tohumlar ise, esterleştirme
ve ekstraksiyon işlemi sonucu biyodizele dönüştürülmektedir (Bayraç, 2011, 185).
Biyoyakıtlar sıvı, katı ya da gaz biçiminde üretilebilmektedir. Sıvı biyoyakıtlar; biyoetanol,
biyodizel, biyometenol, biyodimetileter, biyoetiltersiyerbutileter ve bitkisel yağlardan
oluşmaktadır. Katı biyoyakıtlar; odun kömürü, biyokömür, biyopelet ve biyobriketlerden
meydana gelmektedir. Gaz biyoyakıtlar ise, biyohidrojen, biyogaz, singaz denilen sentetik
gazlardan oluşmaktadır (Ar, 2007: 195).
Biyoyakıtlar yakıtın elde edildiği kaynağa göre de birinci, ikinci ve üçüncü nesil olarak
başlıca üç şekilde sınıflandırılmaktadır.
i.
Birinci Nesil Biyoyakıtlar; tarımsal üretim sonucu elde edilmiş ve gıda olarak
kullanılabilen bitkisel ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı biyoyakıtlardır.
Mısır, buğday ve şeker kamışı birinci nesil biyoyakıt olarak en fazla kullanılan
ürünlerdir. Bu nedenle gıda ve yakıt rekabetine neden olmaktadır. Birinci nesil
biyoyakıtlar, etanol, biyodizel, metanol, butanol, biyoeter, biyogaz, bitkisel ağ,
sentez gazı ve katı biyoyakıtlardır.
ii.
İkinci Nesil Biyoyakıtlar; odunsu ve karbonlu bitkiler olan lignoselülozik
materyaller, tarım ve ormancılık atıkları vb. gıda amaçlı kullanılmayan çok çeşitli
biyokütleden elde edilebilmektedir.
iii.
Üçüncü Nesil Biyoyakıtlar; gıda maddeleri ile rekabet etmeyen, genellikle yosun
(alg) bazlı biyoyakıtlar bu kategoriye girmektedir.
İkinci ve üçüncü nesil biyoyakıtlar üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesine rağmen,
dönüşüm aşamasında kullanılan tekniklerin ve işletme maliyetlerinin günümüzde pahalı
olması,bu tür yakıt üretiminin ekonomik ve rekabetçi olmasını engellemektedir. Gelecekte
sektördeki ilerlemelere bağlı olarak, maliyetlerin düşmesi ve yeni biyoyakıt kaynaklarının
yaygın kullanımı sonucu bu yakıtların ticarileşmesi mümkün olabilecektir.
AB Enerji Komisyonu petrol bağımlılığını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı
sağlamak amacıyla, ulaştırma sektöründe biyoyakıt kullanım hedeflerini 2020 yılında % 10
olarak belirlemiş ve yeni nesil biyoyakıt üretim ve kullanımının artırılmasını öngörmektedir.
Günümüz teknolojileriyle üretilen birinci kuşak biyoyakıtlar arasında biyoetanol (biyobenzin)
ve biyodizel ağırlıklı olarak yer almaktadır.Biyoetanol, hammaddesi şeker pancarı, mısır,
buğday ve odunsular gibi şeker, nişasta veya selüloz özlü tarımsal ürünlerin fermantasyonu ile
elde edilen ve benzinle belirli oranlarda harmanlanarak kullanılan alternatif bir yakıttır.
Karışım oranına göre, E2= % 2 Biyoetanol+% 98 Benzin, E5=% 5 Biyoetanol+% 95 Benzin,
E85= % 85 Biyoetanol+% 15 Benzin gibifarklı adlar almaktadır.
Ulaştırma sektöründe benzin ile karıştırılarak kullanılan biyoetanol, yakıtın oksijen seviyesini
artırarak yakıtın daha verimli yanmasını sağlamakta,egzoz çıkışındaki zararlı gazları
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düşürmekte ve kanserojen maddelerin çevreci alternatifi olarak egzoz emisyonlarını
azaltmaktadır (http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyoyakit, Erişim Tarihi: 15.10.2016).
Biyoetanol ulaştırma sektörünün yanısıra; elektrik üretiminde, kojenerasyon ve
uygulamalarında, küçük ev aletlerinde ve kimyasal madde üretiminde de kullanılmaktadır
(Bayraç, 2011, 187). Biyodizel; kanola (kolza), ayçiçeği, yer fıstığı, hint yağı, palm yağı,
pamuk, mısır, kolza, soya, aspir, çiğit ve jatrofa vb. yağlı tohum bitkilerinden elde
edilmektedir. Bitkisel yağlar ve bunların atıklarının yanında hayvansal yağlardan da
(mezbaha, balık, tavuk vb.) kimyasal yöntemler aracılığı ile biyodizel üretimi
yapılmaktadır.Biyodizel saf biçimde veya petrol kökenli dizel ile karıştırılarak yakıt olarak
kullanılabilir. Yapılan karışım oranına göre; B5= %5 Biyodizel+% 95 Dizel, B20= %20
Biyodizel+% 80 Dizel, B100=%100 Biyodizel, şeklinde adlandırılmaktadır.
Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2'i dönüştürüp
karbon döngüsünü sağladığı için, sera etkisini artırıcı yönde etki göstermediği için yeşil
enerji, yeşil dizel olarak da adlandırılmaktadır.
Biyodizel motor yakıtı olarak dizel araçlarda, kalorifer kazanı, soba vb. ısıtıcılarda, yapışkan
ve boyaların temizlenmesinde, motor parçalarının temizliğinde, tuğla ve çömlek üretiminde
ve hidrolik sıvısı olarak kullanılmaktadır. Dünya’da modern biyoyakıt piyasaları 1970’li
yıllarda yaşanan petrol krizlerinden sonra ortaya çıkmıştır. Birçok ülke tarafından petrole
alternatif olabilecek yakıtlar teklif edilmeiş, ancak bu dönemde etanol piyasasının oluşturan
Brezilya ve ABD ön plana çıkmıştır. Bu ülkeler tarımsal üretim kapasitelerinin sağladığı
avantajı kullanarak hammadde olarak şeker kamışı ve mısır gibi ürünlerden yakıt üretimini
gerçekleştirmişlerdir.
Ülkelere göre günlük biyoyakıt üretimi incelendiğinde ilk sıralarda ABD, Brezilya ve AB’nin
yer aldığı görülmektedir. OECD-FAO verilerine göre 2011 yılı itibariyle dünya biyoyakıt
üretimi 127.5 milyar litre olup, bu üretimin 104 milyar litresini biyoetanol, 23.5 milyar
litresini ise biyodizel oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle dünya biyoyakıt üretiminin
%81.6’sını biyoetanol üretimi oluşturmaktadır. ABD 50.5 milyar litre (%48.6) biyoetanol
üretimi ile birinci sırada yer almakta, bunu 29 milyar litre (%27.9) ile Brezilya izlemektedir.
AB ise, biyoetanol üretiminde ABD ve Brezilyanın ardından üçüncü sırada gelmektedir
(Acar, 2014:280).
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Şekil 1. Dünyada Biyoyakıt Üretimi (Milyon ton petrol eşdeğeri)

Kaynak: BP, Statistical Review of World Energy 2016.

Şekil 1’de dünyada biyoyakıt üretiminde Amerika’nın büyük bir payı olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte dünya biyoyakıt üretimi, 2015 yılında % 0,9 oranında artarken bu hız, 2000
yılındaki üretim düşüşünden beri en yavaş büyüme hızı olmuştur. Global etanol üretimi,
üçüncü çeyrek büyüme yılına göre % 4,1 artış göstererek Asya Pasifik, Güney, Orta ve Kuzey
Amerika'dan gelen artışlar bu artışa öncülük etmiştir. 2015 yılında biyodizel üretimitüm
önemli üretim bölgelerinde % 4,9 oranında azalmıştır (BP,2016: 39).
3.Karbon Emisyonu
Karbon emisyonu (Carbon Emission), karbon içerikli fosil yakıtların yanması sonucu CO2
oluşarak atmosfere karışmasıdır. Karbon Emisyonu kavramı, çok büyük bir kısmını CO2
oluşturduğundan ve diğer sera gazları da karbon eş değeri olarak çevrildiğinden literatürde
genellikle sera gazları emisyonu olarak da yer almaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı,
2011:1). Sera gazları (Greenhouse Gases) kısaca, atmosferde bulunan ve sera etkisi yaratan
kimyasal gaz bileşikleri olarak tanımlanmaktadır. Bu kimyasal gazlar atmosferde sera etkisi
oluşturur şekilde davranış gösterdiği için “sera gazları” ismini almıştır (Yamanoğlu, 2006: 4).
Atmosferdeki mevcut sera gazlarının % 58,8’ini CO2oluşturmakta olup, sera gazı emisyonuna
en önemli katkıyı sağlayan ve kömür, petrol gibi fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan
karbon emisyonu ciddi iklim değişikliklerine sebep olmaktadır (Altıntaş, 2013: 264).
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Dünya’da enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonunun ülkeler açısından durumu,
2015 yılı sonunda aşağıdaki oranlarda gerçekleşmiştir.
Şekil 2. Dünyada Karbon Emisyon Durumu (%)

Kaynak: Union of Concerned Scientist, (2015)

Şekil 2’ye göre enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonu % 27 ile en fazla Çin’de
daha sonra ise %17 ile Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmektedir. Rusya
Federasyonu ve Hindistan’ın payı % 5 iken diğer ülkeler için oran % 1-2 civarında
gerçekleşmiştir.
4.Literatür İncelenmesi
Literatürde karbon emisyonunun büyüme üzerindeki etkilerini inceleyen çok sayıda araştırma
olmasına karşın biyoyakıt üretimi ile karbon salınımı ve büyüme ilişkisini inceleyen araştırma
bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünde ekonometrik analiz
yapılmış olup bazılarında zaman serisi, bazılarında panel veri kullanılmıştır. Bazı
çalışmalarda Çevresel Kuznets Hipotezinin gerçeklenip gerçeklenmediği test edilmiştir. Genel
olarak çoğu çalışmada, Eş-bütünleşme ve Granger Nedensellik testleri yapılarak değişkenler
arasındaki ilişkinin yönü ve süreleri araştırılmıştır.
Biyoyakıt teknolojisini kısaca tanıtan Üstün ve Genç (2015), dünya için önemli biyoyakıtların
(biyodizel, biyoetanol, biyogaz) potansiyel ve gelecekleri açılarından değerlendirmiştir.
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Özertan (2007), ise Türkiye’nin biyoyakıtlara yönelik karar alabilmesi için detaylı planlama
yapması ve sonrasında enerji, çevre, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik entegre ve dinamik
politikalar üretmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Kızılaslan ve Ünal (2014) dünyada ve AB’de çevre politikaları ve destekler kapsamında
sektörde önemli gelişmeler kaydedilmiş olduğunu ancak Türkiye’nin biyoyakıt konusunda
önemli ve ayrıcalıklı potansiyeline rağmen sektörün gelişemediği ve yeterli teşvik ve
desteklemelerden de yoksun olduğunu ifade etmişlerdir.
Zhang ve Cheng (2009), Çin’in 1960-2007 yılları arasında ekonomik büyüme, biyoyakıt
üretimi ve karbon emisyonu arasındaki ilişkisini incelemiştir. Granger Nedensellik yöntemi
ile karbon emisyonu ve enerji tüketiminin ekonomik büyümeye sebep olmadığını tespit
etmiştir. Ayrıca uzun vadede enerji tüketiminden karbon emisyonuna tek yönlü Granger
nedensellik olduğunu tespit etmiştir.
Menyah ve Wolde-Rufael (2010), 1965-2006 yılları arasında Güney Afrika’nın Enerji
Tüketimi, Kirletici Emisyonlar, Ekonomik Büyüme verileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Bounds Test, Koentegrasyon ve Granger Nedensellik ile yapılan testler sonucunda; tek yönlü
olarak, kısa ve uzun vadede kömür tüketiminden büyümeye, kömür tüketimi ile karbon
emisyonu arasında da çok güçlü bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir.
Loganathan vd. (2014) çevre vergisi ve ekonomik büyümenin karbon emisyonu üzerindeki
etkisini Malezya örneğinde incelemişlerdir. 1974-2010 arası verilerden zaman serisi
uygulanarak yapılan analizlere göre; Malezya’da Kuznets Eğrisi teorisi geçerli olup, karbon
vergisi politikasının karbon emisyonunun kontrolü üzerinde etkisiz olduğu ortaya çıkmıştır.
Bunun yanı sıra karbon emisyonunun, ekonomik büyümenin Granger nedeni olduğu sonucuna
varılmıştır.
Lotfalipour (2010) ise İran’da ekonomik büyüme, karbon emisyonu ve fosil yakıtların
tüketimi verilerini 1967-2007 yılları arasında zaman serisi ve Toda-Yamamoto metodu ile
incelemiştir. İnceleme sonucunda, büyüme ve enerji tüketiminden karbon emisyonuna yönelik
tek yönlü Granger nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca uzun vadede fosil yakıt tüketiminden
karbon emisyonuna yönelik herhangi bir Granger nedenselliğe rastlanmamıştır.
5.1. Yöntem
Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Almanya için, 1991-2013 yılları
arasındaki verilerden yararlanılarak, biyoyakıt üretimi karbon emisyonu ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişki analiz edilecektir. Bu ülkelerin seçilme amacı, dünyadabiyoyakıt üretiminde
ilk üç sıradaki ülke olmalarıdır. Bu amaçla ülkelerin yıllık verilerine, önce Birim Kök Testi,
daha sonra Johansen Eşbütünleşme Testi ve son olarak da Granger Nedensellik Testi
uygulanmıştır.
5.2. Veri ve Ampirik Sonuçlar
Bu ülkeler ile ilgili veriler Dünya Bankası‟nın World Development Indicators (WDI) online
veri tabanından ve BP, Statistical Review of World Energy 2016’ danve International Energy
Agency’danelde edilmiş olup bu veriler Eviews 8.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
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5.2.1. Değişken Tanımlamaları
Biyoyakıt üretimi BY ile,kişi başına düşen karbondioksit emisyonu CO2 ileve kişibaşına
düşen gayrisafi yurt içi hasıla GDP (current US$) ile gösterilmiş olup, ayrıca serilerin
varyansındaki değişmeyi yumuşatmak ve otokorelasyon olasılığına karşı koruyabilmek
amacıyla serilerin logaritmik dönüşümleri alınacaktır. Son durumda değişkenler arasındaki
ilişki (1)’deki modelle incelenmiştir.
=

+

+

+

(1)

Tablo 1’de ekonometrik analizde kullanılacak değişkenler ve kısaltmaları verilmiştir:
Değişkenler

Tablo 1. Ekonometrik Analizde Kullanılan Değişkenler
Kısaltma

Birim

Amerika’nın kişi başına düşen karbondioksit emisyonu

LACO2

Metrik Ton

Amerika’nın kişi başına düşen biyoyakıt üretimi

LABY

Bin ton Petrol Eşdeğeri

Amerika’nın kişi başına Gayrisafi yurt içi hasıla(ABD Doları)

LAGDP

Amerikan Doları

Brezilya’nın kişi başına düşen karbondioksit emisyonu

LBCO2

Metrik Ton

Brezilya’nın kişi başına düşen biyoyakıt üretimi

LBBY

Bin tonPetrol Eşdeğeri

Brezilya’nın kişi başına Gayrisafi yurt içi hasıla(ABD Doları)

LBGDP

Amerikan Doları

Almanya’nın kişi başına düşen karbondioksit emisyonu

LGCO2

Metrik Ton

Almanya’nın kişi başına düşen biyoyakıt üretimi

LGEU

Bin tonPetrol Eşdeğeri

Almanya’nın kişi başına Gayrisafi yurt içi hasıla(ABD Doları)

LGGDP

Amerikan Doları

Ülkelerin kişibaşına düşen karbon emisyonları CO2ile kişibaşına düşen biyoyakıt üretimleri
BY ile ve kişibaşına gayri safi yurt içi hasıla verileri GDP ile gösterilmiştir.
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Tablo 2. Ülkelerin değişkenlerinin grafikle gösterimi
Amerika için serilerin grafikleri
Biyoyakıt Üretimi

Karbon Emisyonu

BY

30,000

Kişibaşına düşen GSYİH

CO2

GDP

21

25,000

55,000
50,000

20

45,000

20,000
19

40,000

15,000
35,000

18
10,000

30,000
17

5,000
0

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

16

Brezilya için serilerin grafikleri
Biyoyakıt Üretimi

25,000

92

94

96

00

02

04

06

08

10

20,000

12

96

98

00

02

04

06

08

10

12

Kişibaşına düşen GSYİH
GDP

14,000

2.4

12,000

2.2

12,000

94

CO2

2.6

14,000

92

Karbon Emisyonu

BY

16,000

98

10,000

2.0
10,000

8,000
1.8

8,000

4,000

6,000

1.6

6,000

4,000

1.4

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

1.2

Almanya için serilerin grafikleri
Biyoyakıt Üretimi

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

2,000

Karbon Emisyonu

BY

3,000

11.5

2,500

11.0

2,000

10.5

1,500

10.0

32,000

1,000

9.5

28,000

500

9.0

24,000

0

8.5

96

98

00

02

04

06

08

10

12

96

98

00

02

04

06

08

10

12

GDP

12.0

94

94

Kişibaşına düşen GSYİH

CO2

3,500

92

92

48,000
44,000
40,000
36,000

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

20,000

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

Amerika ve Almanya’da biyoyakıt üretimi ve kişibaşına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla verileri
yıllara göre artarken, karbon emisyonu değerleri azalmaktadır. Brezilya’da biyoyakıt üretimi,
kişibaşına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla ve karbon emisyonu değerleri yıllara göre sürekli artış
trendine sahiptir.
5.2.2. Ekonometrik Analiz Sonuçları
Çalışmada öncelikle yapısal kırılmaların dikkate alınmadığı Genişletilmiş Dickey-Fuller
(ADF) Testi, ardından Phillips Perron (PP) Testi kullanılmıştır. Birim kökler araştırıldıktan
sonra seriler arasında uzun dönemde karşılıklı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını incelemek
amacıyla Johansen-Juselius (1990) tarafından geliştirilmiş Johansen Eşbütünleşme Testi
yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesinde Granger Nedensellik
Testi kullanılmıştır.
Modelin tahminine geçmeden önce modelde kullanılacak değişkenlerin zaman serisi
özelliklerinin anlamlılık düzeylerinin ortaya konulması gerekmektedir. Değişkenlerin
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Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök test sonuçları Tablo 3 ve
Tablo 4’de yer almaktadır. Araştırma bulgularından Eşbütünleşme gecikme uzunluğu test
sonuçları Tablo 5’de, Johansen Eşbütünleşme test sonuçları Tablo 6’da ve Granger
Nedensellik test sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 3. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler

Düzey

Birinci Farklar

Sabitsiz

Sabitli

Sabitli/
Trendli

Sabitsiz

Sabitli

Sabitli/
Trendli

LACO2

-1.154 (3)

0.736 (0)

-0.959 (0)

-0.641 (2)

-1.084 (2)

-5.274 (1)

LABY

4.319 (0)

0.375 (0)

-1.541 (0)

-1.110 (2)

-3.594 (0)

-3.598 (0)

LAGDP

2.046 (1)

-0.391 (0)

-2.871 (1)

-1.276 (0)

-2.928 (0)

-2.863 (0)

LBCO2

2.822 (0)

-0.016 (0)

-2.790 (3)

-3.523 (0)

-4.712 (0)

-4.667 (0)

LBBY

1.698 (0)

0.221 (0)

-1.790 (1)

-2.909 (0)

-3.289 (0)

-3.306 (0)

LBGDP

0.819 (1)

-0.539 (1)

-2.167 (1)

-3.508 (0)

-3.576 (0)

-3.670 (0)

LGCO2

-3.690 (4)

-0.040(4)

-4.780 (0)

-6.890 (0)

-7.969 (0)

-7.964 (0)

LGBY

1.014 (1)

-1.550 (1)

-1.207 (1)

-1.924 (0)

-2.631 (0)

-2.853 (0)

LGGDP

1.638 (0)

-0.739 (0)

-2.925 (3)

-3.610 (0)

-3.755 (0)

-3.565 (0)

% 1 Kritik Değeri

-2.679

-3.769

-4.467

-2.679

-3.788

-4.467

% 5 Kritik Değeri

-1.958

-3.004

-3.644

-1.958

-3.012

-3.644

% 10 Kritik Değeri

-1.607

-2.642

-3.261

-1.607

-2.646

-3.261

Not:ADF testi için parantez içindeki gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiş olup, kritik değerler MacKinnon’dan
(1996) alınmıştır. Maksimum gecikme uzunluğu 4 olarak alınmıştır.

ADF birim kök test sonuçlarına göre tüm seriler entegre seviyede I(1) durağandır.
Değişkenlerin tümü istatistiki açıdan % 1 ve % 5 önem düzeylerinde durağan çıkmışlardır.
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Tablo 4. PP Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler

Düzey

Sabitsiz

Sabitli

Sabitli/
Trendli

Sabitsiz

Birinci Farklar
Sabitli

Sabitli/
Trendli

LACO2

-1.371 (1)

0.754 (3)

-0.14 (18)

-4.006 (0)

-4.278 (1)

-10.3 (17)

LABY

4.016 (1)

0.300 (1)

-1.596 (1)

-2.282 (1)

-3.585 (1)

-3.598 (0)

LAGDP

6.462 (2)

-2.015 (1)

-0.856 (1)

-1.171 (3)

-2.629 (1)

-2.980 (1)

LBCO2

3.005 (1)

0.048 (1)

-1.537 (2)

-3.570 (2)

-4.712 (1)

-4.666 (1)

LBBY

1.501 (1)

0.019 (1)

-1.834 (2)

-2.899 (1)

-3.281 (1)

-3.310 (1)

LBGDP

1.298 (1)

-0.520 (1)

-1.687 (2)

-3.558 (1)

-3.633 (1)

-3.737 (1)

LGCO2

-2.234 (2)

-1.944 (2)

-4.780 (0)

-6.682 (2)

-8.223 (2)

-7.998 (1)

LGBY

2.277 (2)

-1.089 (1)

-0.827 (1)

-1.883 (5)

-2.623 (3)

-2.767 (5)

LGGDP

1.589 (2)

-0.837 (1)

-1.583 (0)

-3.612 (5)

-3.704 (6)

-3.699 (7)

% 1 Kritik Değeri
% 5 Kritik Değeri

-2.674
-1.957

-3.769
-3.004

-4.440
-3.632

-2.679
-1.958

-3.788
-3.012

-4.467
-3.644

% 10 Kritik Değeri

-1.608

-2.642

-3.254

-1.607

-2.646

-3.261

Not:PP testi için parantez içindeki gecikme uzunlukları Newey-West Kriterine göre otokorelasyonun bulunmadığı minimum gecikmeler
olarak belirlenmiştir.

PP birim kök test sonuçlarına göre tüm seriler entegre seviyede I(1) durağandır. Değişkenlerin
tümü istatistiki açıdan % 1 ve % 5 önem düzeylerinde durağan çıkmışlardır. Buna göre
çalışmada ele alınan verilerin hepsinin birinci farklarında I(1) durağan hale geldikleri veya
birim kök içermedikleri gözlenmektedir. Ayrıca uygun gecikme uzunluğu test istatistiğinin
yanındaki parantez içindeki değerler ile gösterilmiştir. Eşbütünleşme testini uygulamadan
önce hipotezleri tespit edip, VAR modeli oluşturarak uygun gecikme sayısı belirlenmiştir.
Hipotezler;
= Seriler arasında eşbütünleşme yoktur.
= Seriler arasında eşbütünleşme vardır.
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Amerika

Gecikme

LR

0

FPE

AIC

SC

HQ

NA

3.27e-06

-4.118.694

-3.969.572

-4.093.457

1

1.275.458

1.74e-09

-1.167.438

-1.107.789

-1.157.343

2

8.026.556

2.52e-09

-1.139.589

-1.035.204

-1.121.923

3

1.661.995

1.31e-09

-1.229.518

-1.080.396

-1.204.281

4.34e-11*

-16.26342*

-14.32483*

-15.93533*

4
Brezilya

29.49362*

0

NA

3.57e-05

-1.726.539

-1.577.417

-1.701.302

1

8.466.137

3.32e-07

-6.423.262

-5.826.774

-6.322.313

1.80e-07*

-7.126901*

-6.083047*

-6.950239*

2

Almanya

Tablo 5. Gecikme Uzunluğu Sonuçları

19.81209*

3

8.173.412

2.38e-07

-7.087.689

-5.596.470

-6.835.316

4

4.890.424

4.79e-07

-6.955.392

-5.016.806

-6.627.306

0

NA

3.36e-05

-1.786.740

-1.637.618

-1.761.503

1

7.717.824

5.15e-07

-5.984.587

-5.388.100

-5.883.638

2

2.407.119

1.95e-07

-7.043.151

-5.999.298

-6.866.490

3

1.074.434

1.95e-07

-7.289.599

-5.798.379

-7.037.225

2.41e-08*

-9.943293*

-8.004708*

-9.615207*

4

21.60638*

Not: Kriterlere göre en uygun seçim * ile gösterilmiştir. LR: Ardışık Değiştirilmiş, LR test istatistiği, FPE: Final Tahmin Hatası, AIC:
Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz Bilgi Kriteri, HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriteri

Model için gecikme sayısı 4 gecikmeye kadar alınıp en uygun gecikme uzunluğu Amerika
için 4, Brezilya için 2, Almanya için 4 olarak belirlenerek gecikme sayıları gösterilmiştir.
Dolayısıyla eşbütünleşme analizi yapılırken her ülke için ayrı ayrı gecikme uzunluğu
üzerinden işlem yapılacaktır.
Johansen Eşbütünleşme testi değişkenlerin birinci farklarına uygulandıktan sonra sonuçlar
Tablo 6’daki gibidir:
Tablo 6. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Hipotezde Eşbütünleşik Vektör
Sayısı

Hiç Yok

En Fazla 1

Ülke

Özdeğer

İz İstatistiği

0.05
Değeri

Kritik

Olasılık
Değeri

(Eigenvalue)

(TraceStatistic)

Amerika

0.776497

49.9968

35.01089

0.0006

Brezilya

0.795224

63.2121

42.91524

0.0001

Almanya

0.858186

54.4494

42.91524

0.0024

Amerika

0.560135

20.03026

18.39771

0.0293

Brezilya

0.683313

31.49536

25.87210

0.0089

Almanya

0.45840

15.38452

25.87210

0.5427
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Hipotezde Eşbütünleşik Vektör
Sayısı

Ülke

Özdeğer

Maksimum
İstatistiği

Özdeğer

0.05
Değeri

Kritik

Olasılık
Değeri

(Eigenvalue)
Hiç Yok

En Fazla 1

Amerika

0.776497

29.9666

24.25201

0.0078

Brezilya

0.795224

31.7168

25.82321

0.0074

Almanya

0.858186

39.06491

25.82321

0.0005

Amerika

0.560133

16.4257

17.1476

0.0630

Brezilya

0.683313

22.99686

19.38704

0.0142

Almanya

0.458402

12.264653

19.38704

0.3909

Johansen eşbütünleşme testine göre, Amerika, Brezilya ve Almanya verileri için Öz istatistiği
ve Maximum Öz Değer İstatistiği sonuçlarının kritik değerden büyük olması sonucu boş
hipotezin reddedilip alternatif hipotezin kabulünü gerekli kılmıştır. Seriler arasında en az bir
eşbütünleşme vektörü bulunduğu her iki istatistik tarafından da ortaya konulmaktadır.
Amerika, Brezilya ve Almanya’da ekonomik büyüme, biyoyakıt üretimi ve karbon emisyonu
arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur.
Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla Granger nedensellik testi
yapılmıştır. Granger nedensellik testi için önce seriler durağanlaştırılmış, yani birinci
dereceden farkı alınmış, daha sonra test uygulanmıştır. Granger (1969) nedenselliği “Y’nin
öngörüsü, X’in geçmiş değerleri kullanıldığında, X’in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı
duruma göre daha başarılı ise, X, Y’nin Granger nedenidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu
ifadenin doğruluğu sınandıktan sonra ilişki, X→Y şeklinde gösterilir (Gökçe, 2002: 45)
Granger nedensellik için kurulan model, yapısal bir ekonometrik model değildir. Bu model,
geleceğin tahminini değil nedensellik sınamalarının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu
nedenle modeldeki değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır (Granger, 1988).
Granger nedensellik testinde gecikme sayıları genellikle araştırmacılar tarafından
belirlenmekte olup test yapılırken gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi için bir ön bilgi
bulunmamaktadır. Literatürde gecikme değerleri, mevsimsel veriler kullanılarak yapılan
çalışmalarda 4, 8 veya 12, aylık veriler kullanılarak yapılan çalışmalarda ise 12 ya da 24
değerleri alınmaktadır (Kadılar, 2000: 54).Bu çalışmada nedensellik analizinde ki gecikme
uzunlukları, Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak belirlenmiştir. Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak
yapılan nedensellik analizinin sonuçları ve hipotezleri aşağıda verilmiştir:
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Tablo 7. Granger Nedensellik Sonuçları

Hipotezi
LCO2 Granger Nedeni Değildir
LGDP

LGDP Granger Nedeni Değildir
LCO2

LBY Granger Nedeni
LGDP

Değildir

LGDP Granger Nedeni Değildir
LBY

LBY Granger Nedeni
LCO2

Değildir

LCO2 Granger Nedeni Değildir
LBY

Ülke

F-istat.

Olasılık

Karar

Sonuç

Amerika

59.836

0.000

RET

Brezilya

0.853

0.652

KABUL

Almanya

30.123

0.000

RET

LGCO2→ LGGDP

Amerika

68.129

0.000

RET

LAGDP→ LACO2

Brezilya

0.0263

0.986

KABUL

Almanya

2.634

0.620

KABUL

Amerika

15.064

0.0045

RET

Brezilya

0.369

0.831

KABUL

Almanya

7.910

0.094

KABUL

Amerika

3.036

0.551

KABUL

Brezilya

10.478

0.005

RET

Almanya

2.349

0.671

KABUL

Amerika

36.342

0.000

RET

Brezilya

4.608

0.099

KABUL

Almanya

10.808

0.028

RET

Amerika

2.794

0.592

KABUL

Brezilya

0.222

0.894

KABUL

Almanya

97.970

0.000

RET

LACO2→ LAGDP

LABY→ LAGDP

LBGDP → LBBY

LABY → LACO2

LGBY → LGCO2

LGCO2 → LGBY

Granger Nedensellik analizinin sonuçları, Amerika’da GDP ile CO2 arasında, çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi, BY ile GDP arasında, BY’den GDP’ye doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğunu, BY ile CO2 arasında, BY’den CO2’ye doğru tek yönlü bir nedensellik
ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.Brezilya’da sadece BY ile GDP arasında, GDP’den
BY’ye doğru tek yönlü bir nedensellik olduğunu, diğer nedenselliklerin olmadığı tespit
edilmiştir. Almanya’da GDP ile CO2 arasında, CO2’den GDP’ye doğru tek yönlü bir
nedensellik ve CO2 ile BY arasında, çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
6.Sonuç
ABD biyoyakıt politikası, enerji bağımsızlığı, tarımsal avantajlar ve iklim değişikliği
konusundaki kaygılar üzerine şekillenmiştir.Biyoyakıt kullanımının dışa bağımlılığı
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azaltacağı, azaltılmış sera gazı emisyonlarıyla sonuçlanacağı ve kırsal gelirleri artıracağı
varsayımıyla biyoyakıt üretimi ve kullanımı teşvik edilmiştir (Tyner,2008). İncelenen
dönemde (1991-2013), %5 anlamlılık düzeyinde,ABD’nde büyüme ile karbon emisyonu
arasında çift yönlü ve uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Biyoyakıt
üretiminden büyümeye doğru tek yönlü ve biyoyakıt üretiminden karbon emisyonuna doğru
tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç ABD’nin politika hedeflerini gerçekleştirme
yönünde yaptığı çalışmaların sonuçlarının pozitif olduğunu göstermektedir.
Brezilya etanol programı, petrol ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasının bir yolu olarak
başlamıştır. Etanolün dönüştürülmesinin karbon emisyonlarının azaltılması, fosil yakıt
girdilerine karşı yenilenebilir enerji çıkışı ve seragazı emisyonlarının etkili bir şekilde
azaltılmasına yardımcı olması gibi çevresel ve sosyal faydalar da elde edilmiştir
(Goldemberg, 2007). Çalışmada Brezilya’da büyümeden biyoyakıt üretiminde doğru bir
nedensellik ilişkisi tespti edilmiş olup, ters yöndeki ilişkiler de dahil olmak üzere büyüme,
karbon emisyonu arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
Almanya’da 1970'lerin petrol krizi sırasında, ülkenin yükselen çevre hareketi de dahil olmak
üzere, biyoyakıtlar başlangıçta fosil yakıtlara alternatif olarak teşvik edilmiştir. Düşük petrol
fiyatları ve teknoloji eksikliği, biyoyakıtları sadece küçük bir tüketici grubu için bir ürün
olarak ele alınmasına sebep olmuştur. Daha yakın zamanlarda, iklim değişikliği ve sera gazı
emisyonlarının azaltılmasının önemi konusunda artan bilinç, biyoyakıtlara yeni bir önem
kazandırdı. Biyoyakıtları geliştirmek için vergi teşvikleri gibi yeni adımlar
atılarakAvrupa'daki biyoyakıtların önde gelen üreticisi ve tüketici durumuna gelmiştir (Franco
vd.,2010). Çalışma da Almanya’da karbon emisyonundan büyümeye doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi ve karbon emisyonu ile biyoyakıt üretimi arasında çift yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu nedenle biyoyakıt üretimi ve tüketimin artması da
ülkede karbon emisyonunun azalmasına yardımcı olmaktadır.
Türkiye’de 1930’lu yıllardan itibaren biyoyakıt ve biyodizellerle ilgili çalışmalar yapılmasına
karşın 2000’li yıllara kadar biyoyakıt konusunda ciddi adımlar atılamamıştır. 4 Aralık 2003
tarihli 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’da biyoyakıtlar ilk defa petrol ile karıştırılan
ürünler arasına girmiştir. Biyodizel bu kanunla ÖTV dışında tutulmasıyla biyodizel yatırımları
artış göstermiştir (Dağdelen, 2015). Ancak Türkiye’de mevzuat biyodizel üreticilerinin
biyodizeli doğrudan satmasına izin vermemesi, bürokratik işlemler gibi nedenlerle
biyoyakıtlar avantajlı durumlarını yitirmişlerdir (Acar ve Erkut ve Nelson, 2010). Türkiye’de
enerjiye bağımlılığın azalması, tarım topraklarının daha işlevsel kullanılması, sera gazı
emisyonlarının, dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılması için biyoyakıt kullanımının
artırılması, üretimin ve tüketimin önündeki bürokratik engellerin azaltılarak,biyoyakıt
üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.
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1960-1980 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ ANLAMAK:
PARADİGMALAR ARASI TARTIŞMA
Emre ARSLANTAŞ*
Öz
Uluslararası ilişkiler; kökleri 1648 Westphalia Barışı’na kadar uzatılabilen, I. Dünya Savaşı ile birlikte
bağımsızlığını kazanan yeni bir disiplindir. Disiplinin ilk yıllarında savaşın önlenmesi amacını taşıyan İdealizm
teorisi egemen olmuştur. Ancak 1930’lu yıllarda devletler arası çatışmanın baş göstermesiyle birlikte Realizm
daha önemli bir konuma gelmiştir. Nitekim disiplinin ilk tartışması bu teoriler arasında yaşanmıştır. Kurucu
tartışma olarak da adlandırılan bu tartışma ile birlikte disiplinin sınırları çizilmiş ve bağımsız bir hüviyet
kazanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında Davranışsalcı ekolün sosyal bilimlerde popüler olması ikinci
tartışmanın yaşanmasına neden olmuştur. Bu noktada ilk tartışmanın tarafları olan İdealizm ve Realizm
Gelenekselciler kanadı oluşturmuştur. Davranışsalcılar bu tartışmada doğa bilimlerinde kullanılan yol ve
yöntemlerin Uluslararası İlişkiler disipline de uygulanabileceğini iddia ederken metodolojik yönde büyük bir
çaba göstermişlerdir. İkinci tartışma sona ererken disiplinde bilimsel çalışmanın önemi artmıştır. Ayrıca iki
kutuplu sistem, dekolonizasyon, küreselleşme, detant ve AB’nin kurulması İdealizm ve Realizm’e karşı eleştiriyi
başlatmış ve Paradigmalar arası tartışmanın aktörlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu tartışma özü itibariyle
Uluslararası İlişkiler teorileri üç baskın okula ayırmaktadır. İlk olarak Michael Banks tarafından benimsenen
yaklaşım aslında Davranışsalcı devrim sonrası dönemin Uluslararası İlişkiler teorilerini ele almaktadır.
Paradigmalar arası tartışma disiplinde bulunan fakat önemsenmeyen araştırma konularını kabullenmeye
yardımcı olmuştur. Böylece disipline yeni bir çeşitlilik ve heyecan getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Paradigma, Paradigmalar arası Tartışma, Neo-realizm, Neo-liberalizm, Neo-marksizm
UNDERSTANDİNG INTERNATİONAL RELATİONS BETWEEN 1960-1980: INTER PARADİGM
DEBATE
Abstract
International relations, as a new discipline can be traced back to the 1648 Westphalian Peace Agreement which
gained its independence along with World War I. In the first years of the discipline, the theory of idealism which
aimed at preventing war became dominant. However, with the beginning of confrontation between nations in the
1930s, Realism came to a more important position. As a matter of fact, the first debate of discipline was
experienced among these theories. This debate is also called a constructive debate, which has delineated the
boundaries of discipline and gained its independence. This debate has drawn the boundaries of discipline and
gained an independent identity. After World War II, Behavioralists has led to the second debate which was a
popular methodology in the social sciences. At this point, Idealism and Realism, the sides of the first debate have
formed the content of Traditionalists. In this debate, the Behavioralists point out that the methods used in the
natural sciences can also apply discipline to international relations, and they have made great efforts in
developing methodology. As the second debate came to an end, the importance of scientific work in discipline
has increased. In addition, the bipolar system, decolonization, globalization, detente and the establishment of the
EU began criticism against Idealism and Realism and the emergence of the actors of the inter-paradigm debate.
The discussion between the paradigms essentially separates the International Relations theories into three
dominant arrows. Firstly the approach adopted by Michael Banks actually addresses theories of International
Relations in the post-Behavioralist revolutionary period. Inter-paradigm debate helps unaccepted research topics
to be accepted. In this way it has brought a new variety and excitement to discipline.
Key Words: Paradigm, inter-paradigm debate, Neo-realism, Neo-liberalism, Neo-marxism
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Uluslararası İlişkiler; kökleri 1648 Westphalia Barışı’na kadar uzatılabilen, özellikle
I. Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan yeni bir disiplindir. Disiplinin ilk yıllarında savaşın
önlenmesi amacını taşıyan İdealizm etkili olmuştur. Ancak savaş sonrasında devletler arası
çatışmanın tekrar baş göstermesiyle birlikte Realizm daha önemli bir hale gelmiştir. Nitekim
disiplinin ilk tartışması bu iki teori arasında yaşanmıştır. Kurucu tartışma olarak da bilinen
İdealizm-Realizm tartışması disiplinin bağımsızlığını ortaya koyarken, aynı zamanda
disiplinin sınırlarını da çizmiştir. Bu tartışma sonucunda İdealizm oldukça ütopik kalırken,
realizm disipline hakim olmuş ve bu dönemden sonra en çok taraftarı bulunan ve en çok
eleştirilen teori olmuştur.
II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması ve akabinde gerçekleşen olaylar Realizm ile
İdealizm’in eleştirilmesine yol açmıştır. Bu anlayışta Soğuk Savaş ve ideolojilerin devletler
arası ilişkilerde ortaya çıkması ilk teorilerin sorgulanmasına sebebiyet vermiştir. Klasik
Realizm ve İdealizm bu değişimleri açıklamada ve yorumlamada eksik kalmıştır. Bu durum
sonucunda ise disiplinde Davranışsalcı ekol ortaya çıkmıştır. Bunun bir diğer sebebi o
dönemde sosyal bilimlere davranışsalcı devrimin egemen olmasıydı. Davranışsalcılar doğa
bilimlerinde uygulanan yol ve yöntemlerin sosyal bilimlere uygulanabileceği tezini ileri
sürmüşlerdir. Gelenekselciler ise kaltitatif araştırmayı savunurken, Davranışsalcıları
tutunamayanlar olarak nitelemişlerdir. Böylece disiplinin ikinci büyük tartışması da ortaya
çıkmıştır. İkinci tartışma özü itibariyle metodolojik tartışma idi ve bu tartışmayla birlikte yeni
bilimsel metodlar disiplinin analizleri içerisine girmiştir.
İkinci tartışmanın ardından realistler ve davranışsalcılar ilerlemenin bilimsel
çalışmalarla olabileceğine inanmışlardır. Bu anlayışın ortaya çıkmasında Khun ve paradigma
yaklaşımı da etkili olmuştur. Ayrıca 1945-80’li yıllar arasında ortaya çıkan bazı gelişmeler
yeni akımların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bazı akademisyenler bu durumu
disiplinin üçüncü büyük tartışma olarak görmüşlerdir. Paradigmalar arası tartışma özü
itibariyle Uluslararası İlişkiler teorileri üç baskın okula ayırmaktadır. İlk olarak Michael
Banks tarafından benimsenen yaklaşım aslında Davranışsalcı devrim sonrası dönemin
Uluslararası İlişkiler teorilerini ele almaktadır.
Bu çalışmada Paradigmalar arası tartışma konusu ele alınacaktır. Çalışmanın ilk
bölümünde paradigma kavramına değinilecek ve Thomas Khun’un bilimsel ilerlemedeki
paradigma anlayışı aktarılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Paradigmalar arası
tartışmanın başlamasına vesile olan olaylara ve tartışmanın taraflarına değinilecektir. Bu
bölümde ilk olarak iki kutuplu sistemin ortaya çıkması, dekolonizasyon, küreselleşme, detant
ve AB’nin kurulması kısaca irdelenecektir. Ardından tartışmanın tarafları olan neo-realizm,
neo-liberalizm ve neo-marksizm anlatılacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde tartışmanın
çerçevesi başlığı altında taraflar arasındaki farklılıklara değinilecektir. Bu bölümde taraflar
arasındaki devlet yapısı, uluslararası sistemin temel karakteristliği, analiz düzeyi ve devlet
etkileşimleri konusundaki farklılıklar irdelenecektir.
1. Paradigma Kavramı ve Khun
Paradigma: belirli bir alanda çalışan bilim insanlarının üzerinde anlaştıkları değerler
dizisinde
verilen
addır.
Ayrıca
örnek
anlamında
da
kullanılmaktadır
(http://tdk.gov.tr/?option=com_karsilik&view=karsilik&kategori1=abecesel&kelime2=P
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15.06.2017). Bununla birlikte paradigma kavramını bilim tarihine yerleştiren düşünür de
Thomas Khun’dur. Ona göre paradigma; bilim insanlarınca kabul görmüş inançlar bütününe
veya problemlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda üzerinde anlaşılan geleneklerdir
(Güneş, 2003: 26).
Khun bilimsel ilerlemeyi paradigma kavramını kullanarak açıklamaya çalışmıştır.
Khun “The Structure of Science Revolution” adlı eserinde bilimsel bilginin lineer bir şekilde
ilerlemediğini ve gelişme sürecinde krizlerin ortaya çıktığını, bundan sonra ise kendini
yeniden inşa ettiğini ileri sürmüştür (Yalvaç, 2016: 47). Ayrıca Khun bilimsel bilginin iki
aşamada gerçekleştiğini aktarmıştır. Ona göre ilk aşama olan Devrimci aşamada yeni düşünce
kalıpları ortaya çıkacak ve eski kalıplara meydan okuyacaktır. Ancak bu dönemde ilerleme
yaşanmamaktadır. Çünkü teoriler bütün çabalarını teorik hâkimiyet sağlamak için
kullanmaktadır (Kurki ve diğerleri, 2016: 21). Normal bilim döneminde ise bilim adamları
belirli bir görüş üzerinde birleşecektir. Bu noktada Khun paradigma kavramını hâkim görüşü
ifade etmek için kullanmaktadır. Khun’a göre bilimsel devrim yeni paradigmanın eskinin
yerine geçmesidir. Bilimsel devrimlerde yeni paradigmanın neticeye ulaşacağını, ancak Khun
paradigmalar arasında bir seçim yapılamayacağını da ileri sürmektedir (Yalvaç, 2016: 47).
Khun’un bu modeli Uluslararası İlişkiler disiplini tarafından da kabul edilmiştir.
Nitekim disiplinin başlangıcında itibaren kümülatif bilgi alanı oluşturulmaya çalışılmıştır.
İkinci büyük tartışmayla birlikte hem realistler hem de davranışsalcılar ilerlemenin bilimsel
çalışmayla olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Modele göre disiplinin bir paradigmaya ihtiyacı
vardı ve 1970’lerde bu anlayışta hakim paradigma olmak için üç teori ortaya çıkmıştır (Kurki
ve diğerleri, 2016: 21).
2. Tartışmanın Oluşumu ve Aktörleri
Birinci büyük tartışmadan itibaren uluslararası ilişkilere realist paradigma egemen
olmuştur. Ancak 1950-1980’li yıllar arasında ortaya çıkan gelişmeler realizmin hakim
konumunu yitirmesine yol açmıştır. Yeni değişimleri açıklamada Realizmin yetersiz olması;
paradigmalar arası tartışmanın temel aktörlerini ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden öncelikle 194580 yılları arasındaki gelişmelere deyinmekte fayda vardır.
II. Dünya Savaşı sonrasında sistem değişikliğinin yaşanması bu gelişmelerden biridir.
Bu dönemde ortaya çıkan gevşek iki kutuplu sistem yaklaşık 40 yıl boyunca uluslararası
ilişkilere hakim olmuştur. Bu durum uluslararası ilişkilerde bakış açılarını değiştirmiştir. Artık
iki kutubun çıkması, devletlerin uluslararası ilişkilerdeki davranışlarını etkilemiştir. Nitekim
artık devletler dış ilişkilerinde sadece kendini değil, bloğunu ve blok liderini de düşünmek
zorunda kalmıştır. Bu durum birey ve devlet merkezli analizlerin yerine sistem analizlerinin
daha popüler olmasıma yol açmıştır.
Sömürgelerin tasfiyesi bu dönemdeki diğer gelişmelerden biridir. 1492’de başlayan
sömürgecilik hareketi 18. ve 19. yy.da doruğa ulaşmış ve artık sömürge olarak paylaşılacak
bir yer kalmamıştır. Ancak bu süreç 1945’te farklı bir yöne evrilmiştir. Sömürgeci güçlerin I.
ve II. Dünya Savaşı’nda yaşamış olduğu yıkımla birlikte sömürgecilik hızla bir çöküş
dönemine girmiştir (Best ve diğerleri, 2015: 95). Avrupa İmparatorluklarının gücünün
azalması ve yerel direniş hareketlerinin artması 1945-60 yılları arasında bir çok sömürgenin
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tasfiyesiyle sonuçlanmıştır. Yeni devletlerin sömürge mirası nedeniyle bir çok sorunu
bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlileri bağımlılık ve az gelişmişlik sorunuydu. Yeni kurulan
devletlerin bu sorunlar ile karşılaşması ve bu devletlerin bir çoğunun Tarafsızlar Hareketi’ne
katılarak dünya gündemine özellikle az gelişmişlik ve kalkınma sorunlarını taşıması
uluslararası ilişkiler analizlerinde bir dönüşüme yol açmıştır.
Uluslararası ilişkileri etkileyen bu dönemdeki diğer bir gelişme Küreselleşmedir.
Küreselleşme kökleri 16.yüzyıla kadar uzanan, özellikle son yarım asırda teknolojide
meydana gelen gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtir (ElWood, 2002: 13). Küreselleşme
olgusu iletişimden ekonomiye, siyasetten kültüre pek çok değişik alanlarda ortaya çıkan
etkileşimleri ve dönüşümleri ifade etmektedir. Bu süreç uluslararası ilişkilerin yapısında da
bir çok değişime yol açmıştır. Her şeyden önce devlet dışındaki aktör sayısı artmıştır. 1960’lı
yıllara gelindiğinde çok uluslu şirketler hükümetleri baskı altına alma hatta devirmelere
varıncaya kadar etkilerini arttırmıştır. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte askeri gücün
yanısıra ekonomik ve teknolojik güç daha da önemli olmaya başlamıştır. Bu dönüşümler
uluslararası ilişkiler analizlerinde bir yenilenmeye yol açmıştır.
Detant bu dönemdeki diğer bir gelişmedir. 1962 yılında Küba üzerinde uçan ABD U2
casus uçakları balistik füze alanlarının inşa edilmekte olduğunu görmüşlerdir. ABD ise daha
önce Türkiye’ye Jupiter füzelerini yerleştirmiş olsa da Sovyet nükleer silahlarının
Karayip’lere yerleşmesi derin bir infiale neden olmuştur. Bu durumda ABD yönetimi Küba’yı
abluka altına almış ve füzelerin Küba’dan çıkarılmasını talep etmiştir. Sonuçta iki taraf
anlaşarak kriz sona ermiştir (Best ve diğerleri, 2015: 302). 1962 Küba Krizi iki süper güç
arasında bir nükleer savaş çıkmasının ciddi bir olasılık olduğunu göstermiştir. Krizin
çözümünde tarafların diyalog ile anlaşmaları, uluslararası ilişkilerde birçok sorunun diyalog
yoluyla çözülebileceği göstermiştir (Sever, 1997: 653-654).
Avrupa Birliği’nin oluşumu bu dönemdeki diğer bir gelişmedir. Avrupa’da birlik
oluşturma fikri Orta Çağ hatta Eski Yunan ve Roma dönemine kadar geri götürülebilir. Ancak
birliğin oluşması II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir (Akçay ve diğerleri, 2011: 118).
İlk olarak AKÇT ile başlayan bu serüven zamanla kurumsallaşma ve genişlemeyle birlikte
nihai olarak Maastrict Anlaşması ile Avrupa Birliği adını almıştır. Birliğin oluşumu
uluslararası ilişkiler açısından pek çok istisnayı içinde barındırmaktadır. Almanya sorunu,
Sovyet tehdidi ve ekonomik bağımsızlık birçok Avrupa ülkesini işbirliği yapmaya sevk
etmiştir (Çalış, 2016: 36). Bu durum özellikle Realistlerin; anarşinin işbirliğini kısıtladığı
tezinin sorgulanmasına yol açmıştır.
Bütün bu gelişmeler uluslararası ilişkilerde yeni paradigmaların ortaya çıkmasına
neden olmuştur. İdealizm ve Realizm bu yeni gelişmeleri anlamlandırma ve analiz etmekte
yetersiz kalmıştır. Bu durum uluslararası ilişkilerde üç yeni yaklaşımın ortaya çıkmasına yol
açmıştır: Neo-Realizm, Neo-Liberalizm ve Neo-Marksizm(Yapısalcılık).
2.1. Neo-Realizm
Neo-Realizmi açıklamaya başlamadan önce realizmin önündeki “neo” sıfatını
açıklamamız gerekmektedir. “Neo” sıfatı her şeyden önce toptan reddetme anlamına
gelmemektedir. Bir önceki anlayışın ya da düşüncenin yeniden evrilmesi anlamına
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gelmektedir. Buradan hareketle Neo-realizm realizmi toptan reddetmez ve onun temel
tezlerini eleştirerek yeni bir evrilmeyle teoriyi yeniden inşa etmektedir. Bu noktada Neorealizm temelindeki realizm özünü korumaktadır.
Neo-realizmde en temel kavram Anarşi’dir. Anarşi; uluslararası ilişkilerde devletleri
yönlendirecek herhangi bir güç ya da devlet grubunun olmayışını ifade etmektedir (Çalış ve
Özlük, 2007: 230). Bu tanımdan hareketle temel aktör olarak devleti kabul etmektedirler.
Uluslararası ilişkileri yönlendirecek herhangi bir olgunun olmayışı devletler arasında
işbirliğini kısıtladığına inanırlar. Uluslararası ilişkilerin anarşik olması devletlerin temel dış
politika önceliğinin güvenlik olmasına neden olmaktadır. Bu noktada “Self-Help” kavramı
ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre devletler hayatta kalmak için kendi başlarının çaresine
bakmak zorundadır (Brown ve diğerleri, 2007: 37).
Neo-realizm uluslararası ilişkileri sistem, yapı üzerinden analiz etmektedir. Klasik
realistler uluslararası ilişkileri insan ya da devlet üzerinden analiz ederken, neo-realizm bu
noktada klasiklerden ayrışmış ve sistem üzerinden analiz etmişlerdir (Aydın, 2004: 47).
Sistem üzerinden analiz yapmaları Neo-realizm’in Yapısal Realizm olarak tanımlanmasına
yol açmıştır.
Neo-realizmi klasik realistlerden ayıran diğer bir konu “Güç” kavramına yüklenen
anlamlarda gizlidir. Uluslararası politikada güç devletin en hayati çıkarlarına ulaşmasını
sağlayan bir unsurdur (Özdemir, 2008: 126). Klasik realizmde devletin temel amacı var
olmayı(survival) sürdürebilmektedir. Var olmayı sürdürebilmek için güvenliğin sağlanması
gerekmektedir. Bunun için klasik realizmde mümkün olduğunca güç elde etmek
gerekmektedir. Yani güç bir amaçtır. Fakat neo-realizmde güç bir araçtır. Çünkü neo-realistler
gücü güvenliğin sağlanmasında bir araç olarak görmektedirler (Serkan, 2015: 17). Devletin
var olmayı sürdürebilmesi için dış politikadaki en temel stratejinin dengeleme arayışı
olduğunu iddia etmişlerdir.
Neo-realizm’in en önemli temsilcisi Kenneth Waltz’dır. 1979’da yayınladığı Theory
of International Politic adlı eserleriyle neo-realizm kurumsallaşmıştır. Waltz’a göre
uluslararası sistemin düzenleyici ilkesi anarşidir (Waltz, 2010: 88). Devletlerin anarşi
içerisinde belirli bir yere kadar güce sahip olmaya çalıştığını ancak bundan sonraki ilk
endişesinin sistemdeki konumunu korumak olduğunu iddia etmiştir (Waltz, 2010: 126). Yani
devletler güç yerine güvenliği azamileştirmektedir. Neo-realizminde bu anlayış Savunmacı
Realizm olarak adlandırılmıştır.
Neo-realizm'in diğer önemli temsilcisi John Mearsheimer’dir. 2001’de yayınlandığı
The Tragedy of Great Power Politics adlı eserinde büyük güçler tabiatları gereği saldırmacı
karaktere sahip olduğunu iddia etmiştir (Mearsheimer, 2001: 30). Büyük güçlerin rasyonel
hareket ettiklerini, hegemon ilişkiler kurmaya çabaladığını ileri sürmüştür (Mearsheimer,
2001: 33). Sonuç olarak Mearsheimer Waltz’tan ayrılarak devletler için gücün bir amaç
olduğunu ve güvenlikten ziyade güç azamileştiricileri olduğunu iddia etmiştir (Ersoy, 2016:
177). Bu anlayış Neo-realizm’de Saldırgan Realizm olarak adlandırılmıştır.
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2.2. Neo-Liberalizm
İdealizm ya da Liberalizm uluslararası ilişkilerin ilk teorisiydi. I. Dünya Savaşı
sonrasında ortaya çıkan bu teori savaşın yıkımlarının önüne geçebilmek amacıyla savaşın
önlenmesi amacını taşımıştır. Ancak 1930’lu yıllara gelindiğinde devletler arasında
çatışmanın yeniden başlaması ile İdealizm’e yönelik yoğun eleştiriler ortaya çıkmıştır. Bu
dönemle birlikte Realizm hakim paradigma olmaya başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında
yeni bir sistemin ortaya çıkması Realizm’e karşı eleştiriyi başlatmış ve neo-realizm ortaya
çıkmıştır. Yine aynı şekilde neo-liberalizm ortaya çıkmıştır.
Neo-liberalizm; uluslararası ilişkilerde devletten başka birçok aktörlerin varlığını
kabul etmektedir. Uluslararası ilişkilerin sadece devletler arasındaki etkileşimlerden
oluşmadığını, devlet ile devlet dışı aktörler arasındaki etkileşimle birlikte devlet dışı
aktörlerin birbiriyle etkileşimlerinden oluştuğunu iddia etmişlerdir. Bu etkileşimlerin
kesintisiz olduğunu kabul etmişlerdir. Bu aktörlerin yek pare birim(aktör) olmadıklarını,
özellikle birey ve toplumsal grupların devletin dış politikasına etkisini analiz etmeye
çalışmışlardır (Knutsen, 2006: 336).
Özellikle teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaret önemli
bir konu haline gelmiştir (Bayar, 2008: 27). Bu nedenle devletler arası ilişkilerde sadece güç
politikası ile karar vermek zorlaşmıştır. Bu yüzden askeri(güvenlik) konularla birlikte
ekonomik konuların da önemi görülmeye başlanmıştır. Böylece devletler arasındaki karşılıklı
bağımlılığın tanımlanmasına giden süreç de açılmıştır.
Neo-liberalizm’in en önemli kavramı “karşılıklı bağımlılık”tır. Devlet ve devlet dışı
aktörlerin birbirine sürekli olarak bağımlı olduğunu(Goldstein, 2001: 113) ve bu bağımlılık
ilişkisinin karşılıklı bir bağımlılık olduğunu iddia etmişlerdir. Uluslararası ilişkilerin anarşik
olduğundan hareketle devletler arasında işbirliğini karşılıklı bağımlılığın mümkün kıldığını
iddia etmişlerdir (Sterling-Folker, 2016: 135). Artan karşılıklı bağımlılığın çatışmayı
azaltacağına inanmışlardır.
2.3. Neo-Marksizm (Yapısalcılık)
II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle beraber ortaya çıkan yeni gelişmeler sonucunda
Marksizm Uluslararası ilişkilere ithal edilmiştir. Gevşek iki kutuplu sistemin ortaya çıkması,
milliyetçilik hareketlerinin bu dönemde başarılı olması ve yeni kurulan devletlerin az
gelişmişlik sorunuyla karşı karşıya kalması Marksizm’in gündeme oturmasına sebebiyet
vermiştir.
Marksizm’in temeline bakıldığında alt ve üst yapı ilişkileri görülmektedir. Alt yapı
ekonomidir. Ekonomik faktörler hayatımızın her yönünü şekillendiren bir güce sahiptir. Üst
yapı ise din, ideoloji ve kültür’dür. Bu yapıda yer alan faktörler hakim sınıfın diğer sınıfları
kontrol altında tutmak için kullandığı unsurlardır. Marksizm’e göre toplumdaki bütün
ilişkileri belirleyen faktörler ekonomiktir. Bu yüzden alt yapı üst yapıyı belirlemektedir
(Gülçınar, 2015: 454).
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Bir diğer önemli kavram ise sınıftır. Sınıflar Marksizm’e göre üretim araçlarının
mülkiyetine göre belirlenmektedir. Marksizm göre bütün toplumlar en az iki sınıflıdır. İlk
sınıf, üretim araçları mülkiyetine sahip “yönetici sınıf” yani burjuvadır. Diğer sınıf ise
“sömürülen sınıf” yani proletaryadır (Arslan, 2003: 129). Devlet hakim sınıfı koruma ve
çıkarlarını maksimize etmeye görevi üstlenmektedir. Oluşacak bir devrimle birlikte hem
sınıflar hem de devlet ortadan kalkacaktır.
Marksizm’in uluslararası ilişkilerde analiz etmeye çalıştığı en temel kavramlardan biri
çatışmadır. Tarihsel perspektifte bakıldığında insanlık tarihi çatışmalarla doludur.
Marksistlere göre çatışma tıpkı Realistlerde olduğu gibi doğaldır. Üretim araçlarının mülkiyeti
sınıfları oluşturmakta ve sınıflar arası ilişkiler de çatışmanın sürekli oluşmasına neden
olmaktadır. Bu yüzden çatışmanın sona ermesinin tek yolu olarak kapitalizmin sona ermesi
gerektiğini iddia etmişlerdir..
Marksizm içerisinde bir çok kol barındırmaktadır. Bunlardan biri de Bağımlılık
Teorisi’dir. Bağımlılık Teorisi 1940’lardan itibaren Latin Amerika’da ortaya çıkmaya
başlamıştır. Prebish, Gunder Frank ve takipçileri sınıflar arası çatışmayı uluslar arası düzeye
çıkarmışlar (Yergin ve diğerleri, 2002: 235). Az gelişmiş(çevre) ülkelerin, gelişmiş
ülkelere(kuzey) tek yönlü bağımlılık ilişkisine dikkat çekmektedir. Merkezin zenginleşmesi
altındaki çevrenin fakirleşmesi bağımlılığı oluşturmakta ve bunu sürekli hale getirmektedir
(Özbay, 2014: 106). Zenginleşen merkez ülkeleri bu konumunu korumak için bu ilişkiyi
sürdürmek zorundadır. Bunu yaparken de sürekli olarak merkez ülkeleri çevre ülkelere
ekonomik yaptırımlar uygulamaktadır (Cardoso ve diğerleri, 1979: 21). Bu durum çevre
ülkelerinin gelişmesinde en büyük engel olmuştur.
Ancak 1970’li yıllarda birkaç ülkenin(Asya Kaplanlar) gelişmesi ve yeni bir orta sınıf
ülke grubu oluşması Bağımlılık Teorisi’nin eleştirilmesine yol açmış ve Dünya Sistemleri
Teorisi’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu teoride Bağımlılık Teorisi’nden farklı olarak
merkez ve çevre ülkelerinin yanı sıra merkez tarafından sömürülen, aynı zamanda merkez
adına çevre ülkeleri denetleyen yarı-çevre ülkeleri bulunmaktadır (Ongur ve diğerleri, 2016:
274). Sistemin temeli; belirli bir hiyerarşi içerisinde dağılan iş bölümüdür. Merkez ülkeleri
küresel ölçekte sermaye sahipleridir ve yüksek karlı tüketim ürünleri ihraç etmektedir
(Rupert, 2016: 186). Çevre ülkeler ise merkeze ihraç edilecek hammadde ve iş gücüne
sahiptirler. Dünya sistemleri Teorisi ülke grupları arasında geçişleri de öngörerek dinamik bir
model ortaya koymuştur. Yarı çevre ülkelerinin temel amacı çevre ülkelerdeki istikrarsızlıkla
ile sorunların küresel alana ulaşmasını önlemek ve merkez adına çevre ülkeleri denetlemektir
(Aktoprak, 2004: 40).
3. Tartışmanın Çerçevesi
Paradigmalar arası tartışma genel olarak muhalif perspektifler arası çatışmalar,
çerçeveler ve çeşitli imgelerden oluşmaktadır. Bunlar teoriden ziyade bir dünya görüşünü
ifade etmeye çalışmaktadır (Banks, 1985: 15). Paradigmalar dünyaya bir bakış açısını
içermekte ve analizlerde bu bakış açısını tıpkı bir mercek gibi kullanarak dünyayı algılamaya
çalışmaktadır (Mansbach ve diğerleri, 1981: 71). Böylece taraflar uluslararası sisteme ilişkin
alternatif kavramlar sunmaya çalışmışlar ve birçok farklı ayrımlar yapmışlardır.
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İlk olarak devletin yapısı konusunda bu üç teori farklı yaklaşımlar öne sürmüştür.
Neo- realistler devleti üniter ve yekpare bir yapı olarak görürken, neo-liberaller ve yapısalcılar
teorilerinde devleti parçalara ayırmaktadır. Yani neo-realistler devleti bir bütün olarak
görürken neo-liberaller (özellikle teknokrat ve sivil toplum) ve yapısalcılar (özellikle sınıf)
devleti oluşturan parçaların dış politika ve uluslararası sistemle ilişkilerini incelemektedir
(Sandıklı ve diğerleri, 2012: 140).
İkinci olarak uluslararası sistemin temel karakteristliği konusunda taraflar çeşitli
görüşler ileri sürmüşlerdir. Uluslararası sistemde devletlerin davranış kalıplarını yönlendiren
herhangi bir güç ya da devletler grubunun olmadığından hareketle neo-realistler sistemin
temel karakteristliğinin anarşi olduğunu iddia etmişlerdir (Yalvaç, 2011: 77). Devletlerin
uluslararası sistemdeki temel dış politikası ise dengeleme arayışıdır. Buradan hareketle
devletlerin temel amacı “self-help” olmuştur. Sistemin anarşik olması, devletlerin güç
ilişkilerini düzenleyen herhangi bir gücun olmaması, devletlerin hayatta kalması için kendi
başının çaresine bakmak zorunda kalmasına neden olmuştur (Waltz, 2010: 107). Bu durumun
devletler arasında karşılıklı bağımlılığını sınırladığını iddia etmişlerdir (Powell, 1994: 320).
Neo-liberalizm uluslararası sistemin anarşik olduğunu kabul etmiş, fakat sistemdeki bu
belirsiz durumun devletler arasında işbirliğini mümkün kılacağına inanmaktadır. Neoliberaller temelde anarşiyi devletleri işbirliğine zorlayan, devletlerin davranışlarını
yönlendiren bir otorite eksikliği olarak algılamaktadırlar (Arı, 2002: 309). Bu durumda
devletlerin işbirliğini oluşturan iki temel nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki karşılıklı
bağımlılıktır. Uluslararası sistemde devletler ve devlet dışındaki diğer aktörler arasındaki
karşılıklı bağımlılığın artmasıyla birlikte çatışma olasılığının azalacağını iddia etmişlerdir.
İkinci olarak ise karşılıklı bağımlılığın artmasıyla devletler bir takım anlaşılmış ilke, norm ve
planlar anlamına gelen uluslararası rejimin çatışma ihtimalini azaltacağı ve işbirliğini
mümkün kılacağına inanmaktadırlar (Keohane ve diğerleri, 1987: 731-733). Ancak neorealistler uluslararası rejimlerin yalnızca uluslararası sistemdeki etkin bir hegemonun
çabalarıyla kurulabileceğini, bu yüzden uluslararası rejimlerin hegemonun çıkarlarını
yansıtacağını ve sistemdeki hegemonun etkisi azaldığında rejimin de etkisinin azalacağını
iddia ederek işlerliğinin kısıtlı olduğunu aktarmışlardır (Aydın, 1995: 101).
Yapısalcılara göre uluslararası sistemin temel karakteristiği kapitalizmdir. Bu noktada
analiz birimlerinden bir kapitalizmdir (Mammadov, 2017: 22). Yapısalcılara göre uluslararası
ilişkilerde çatışmanın ana nedeni kapitalizmdir. Çünkü kapitalizm uluslararası ilişkilerde
sınıfları ortaya çıkarmakta dolayısıyla çatışmanın var olmasına yol açmaktadır. Marksistler
karşılıklı bağımlılık tezine karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre bir karşılıklı bağımlılıktan söz
edebilmek için eşit derecede iki tarafın olması gerekmektedir. Ancak marksistlere göre
merkez çevre ayrımı olan dünyada bu tür bir bağımlılıktan söz edilemez ve olsa olsa bu ilişki
merkezin çevreyi sömürdüğü bir tek taraflı bağımlılık ilişkisidir (Knutsen, 2006: 337).
Bir diğer ayrım analiz düzeyi ve devletin etkileşimleri üzerinde olmuştur. Neorealistler uluslararası ilişkileri sistem(yapı) üzerinden analiz etmektedir. Ayrıca devletlerin
etkileşimini “Bilardo Topu” modeli ile açıklamaktadır. Buna göre masadaki bir topun hareket
edebilmesi için bir tepkiye ihtiyaç duymaktadır. Buradan hareketle devleti oluşturan birimleri
arasında sürekli bir iletişim yoktur. Sadece bir müdahale geldiği takdirde bu birimler harekete
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geçebilir (Roskin ve Berry, 2014: 263). Bu modelde sadece devletler bulunmakta, dışardan
etki gelmediği durumda tepki vermemekte yani kısıtlı bir etkileşim bulunmaktadır.
Neo-liberalistler uluslararası ilişkileri birey, devlet ve uluslararası örgütler üzerinden
analiz etmektedir. Neo-realistlerden farklı olarak devlet etkileşimlerini Cobweb
modeli(örümcek ağı) ile açıklamaktadır. Bu modelde bilardo topu modelinden farklı olarak
devletle birlikte devlet dışı birçok aktör bulunmaktadır. Bu aktörler dışarıdan bir tepkiye
gerek duymadan kesintisiz bir etkileşimi bulunmaktadır (Burton, 1972: 378-383). Bilardo
topu modelindeki sınırlı etkileşim yerine bu modelde sürekli iletişim bulunmaktadır.
Yapısalcılar uluslararası ilişkileri sistem(yapı) üzerinden analiz etmektedir. Buradaki
sistem neo-realistlerin analiz ettiği sistemden farklı olarak uluslararası kapitalist sistemi analiz
ederler. Yapısalcılar ise devletler arası ilişkileri açıklamak amacıyla “çok yönlü ahtapot”
modelini kullanmaktadırlar. Buna göre, çevreden merkezlere doğru servet(refah) çeşitli
kaynaklarla sömürülmektedir (Neufield, 1995: 48).
Son olarak neo-realistler ve Yapısalcılar uluslararası ilişkileri sıfır toplamlı olarak
görmektedirler. Uluslararası ilişkileri kazanan ve kaybeden aktörlerin olduğu bir alan olarak
tanımlamaktadırlar (Arı, 2002: 230). Ayrıca neo-realistler uluslararası ilişkilerde “nispi
kazanç”ın(relative gain) bulunduğunu iddia etmişlerdir. Buna göre devletler her zaman
kendilerinin daha fazla, karşı tarafın daha az kazanç sağlayacak işbirliğini seçmektedir. Bu
yüzden uluslararası ilişkilerde işbirliği sınırlı olduğunu aktarmışlardır (Burchill ve diğerleri,
2014: 64). Oysa Neo-liberaller uluslararası ilişkileri sıfır toplamlı olarak görmemektedirler.
Neo-liberaller uluslararası ilişkileri değişken toplamlı olarak görmekte ve bu alanı anlaşma ve
pazarlıklar sonucunda iki tarafında kazançlı çıktığı bir alan olarak tanımlamaktadır (Arı,
2002: 230).
Sonuç
1980’li yılların ortalarına gelindiğinde paradigmalar arası tartışma sona ermiştir.
Paradigmalar arası tartışma, uluslararası ilişkiler içerisinde meta-teorik tartışmaların açılışını
sağlamıştır (Waever, 1996: 62). Aynı zamanda uluslararası ilişkilerde mevcut olan, fakat
kalkınma ekonomisi, ulusötesi ilişkiler, kavramsal analiz ve normatif teori gibi
önemsenmeyen araştırma konularını kabullenmeye yardımcı olmuştur.
Bu tartışma temelde anlaşmazlıklar üzerine inşa edilmiş ve paradigmalar farklı
alternatifleri sunduğu için birbirlerine karşı test edilememiştir. Buna ilave olarak tarafların
kendi görüşleriyle ölçüsüzleşen paradigmaları, uluslararası ilişkilerin niteliği, birimleri ve
etkileşimleri gibi alanlarda farklı kavramlar kullanmıştır. Ayrıca tartışmada üç farklı teori
bulunmaktadır (Waever, 1996: 157). Bütün bunlar paradigmalar arası tartışmayı diğer üç
tartışmadan açıkça ayırmıştır.
Tartışmanın taraflarına bakıldığında her üçü de farklı bir temel görüntü ile
başlamaktadır (Banks, 1985: 12). Örneğin neo-realistler devletler arasındaki ilişkileri
açıklamakta “Bilardo modeli” kullanırken, neo-liberaller “Cobweb”, Yapısalcılar ise “Çok
Başlı Ahtapot” modeli kullanmaktadırlar. Bu zıt temeller üzerine, her bir akım farklı bir teori
oluştururken, her biri diğerleriyle çelişmiştir. Ayrıca üç paradigmanın her birinin belirgin
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güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır(Banks, 1985: 17) ve analizlerinde farklı hedefler
peşindedirler (Guzzini, 1998: 116). Bununla birlikte uluslararası ilişkiler çalışmalarının ne
kadar geniş bir kapsamda olması gerektiği konusundaki taraflar uzlaşamamaktadır.. Realistler,
kapsamın dar, devlet merkezli bir tarzda tanımlarlar ve bunu 'uluslararası politika' kavramıyla
açıklamaktadır. Çoğulcular, çok uluslu şirketler, pazarlar ve etnik grupların yanı sıra devlet
davranışlarını da dahil ederek kapsamı genişletmekte ve konularını ulusötesi ilişkiler ya da
dünya toplumu olarak adlandırmaktadır. Yapısalcılar tüm dünyadaki sistemin bütünlüğünü
vurgulayarak, devletler arası ilişkileri bir yüzey yanılsaması olarak ele almakta ve üretim
biçimlerine odaklanmaktadır (Banks, 1985: 13).
Ayrıca tartışmanın taraflarının eksikliklerinin bulunması uluslararası ilişkilerin hakim
paradigması olmalarına engel teşkil etmektedir. Nitekim neo-realizm devlet merkezli dar bir
bakış ortaya koymaktadır. Değişime fırsat vermemesi, gittikçe önemi artan ekonomik
konulara rağmen alt/üst politika ayrımı yapmakta olması uluslararası ilişkilerin tamamını
kapsamasına engel olmaktadır. Neo-liberalizm; karşılıklı bağımlılıkta eşitliğin olmadığını
görmemesi, Irak işgalinin askeri gücün önemini göstermesi ve uluslararası örgütlerin haksız
olayları meşrulaştırması(BM’nin Irak işgalindeki tutumu) disiplinin hakim paradigması
olmasını engellemektedir. Yapısalcılık ise toplum içindeki sınıfların uluslararası ilişkilerde
karşılığının olmaması ve kalkınma sorunlarına dikkat çekip çözümüne alternatif sunamaması
yine disiplini kapsamada engel teşkil etmektedir. Ayrıca neo-liberalizm ve Yapısalcıların
devlete gereken ehemniyeti vermemesi aslında realizmin disiplindeki konumu korumasına da
yol açmıştır.
Son olarak, Paradigmalar arası tartışmadaki üç taraf muhtemelen hiç bir zaman dünya
siyasetinin kurumsallaşmasına dair değişiklikler ve hükümetlerin davranışı üzerinde önemli
etkiler yapmamıştır. Bu tartışma özellikle 1970’li yıllardaki uluslararası ilişkileri üç baskın
teoriye ayırmıştır. Bu üç teori temelde pozitivisttir ve üçüncü büyük tartışmadaki pozitivist
grubu oluşturmuştur. Paradigmalar arası tartışma aslında tartışmadan ziyade 1960-1980’li
yıllardaki uluslararası ilişkileri öğrenciler aktarabilmek için oluşturulan bir yaklaşımdan
ibarettir. Nitekim Uluslararası İlişkiler disiplini büyük tartışmalar dönemi olarak adlandırılan
dönemlerle ele alınmış ve disiplin tarihi daha çok bu tartışmalar üzerinden yazılmaya
başlanmıştır. Bu anlayışa göre pek çok akademisyen genel olarak disiplinde üç büyük tartışma
yaşandığını kabul etmektedir. Bu tartışmalar ilki İdealizm ve Realizm tartışması, ikincisi
Gelenekselcilik ve Davranışsalcık tartışması ve üçüncüsü Pozitivizm-Post Pozitivizm
tartışmasıdır. Ancak bazı akademisyenlere(Banks ve Waever) göre ise üçüncü tartışma
Paradigmalar arası tartışmadır. Aslında bu yaklaşım büyük tartışmalar yoluyla öğrencilere
teorileri anlatmakta yarar sağlamaktadır. Zira bu üç teori üç önemli ideolojik
geleneği(liberalizm, muhafazakarlık, sol radikalizm) ve üç uluslararası ilişkiler
pratiğini(devletler arası sistem, karşılıklı bağımlılık, ahlaki dayanışma) içermektedir. Böylece
1960-1980’li yıllarda ortaya çıkan yeni teoriler kolayca anlatılmaktadır.
Paradigmalar arası tartışma disipline bir çok katkı sağladığı da bir gerçektir.
Tartışmanın aktörleri pek çok araştırma konusunu kabullenmeye yardımcı olurken, aynı
zamanda pek çok birbirine alternatif kavram kullanmışlardır. Örneğin kalkınma ekonomisi,
ulusötesi ilişkiler gibi araştırma konuları ve Bilard Ball, Cobweb ve Octopus modelleri gibi
kavramlar literatüre girmiştir. Bu teoriler arasında bir seçim de yapılamaktadır. Zaten
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Khun’da paradigmalar arasında seçim yapılamayacağını aktarmıştır. Ancak disipline yeni bir
çeşitlilik ve heyecan getirdiği de muhakkaktır.
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CAUCASUS IN THE WORLD POLITICS
Agalar ABBASBEYLI*
Abstract
The Caucasus lands, which gained independence with the collapse of the Soviets, soon began to attract the
attention of regional and global powers. The short-lived loss of activity on the region of Russia, the heir of the
Soviet Union has entered a race US and Russia in the region. The main reason for this race in the Caucasus,
especially in the South Caucasus, is its strategic location and rich underground resources.
The Article examines the conceptual issues of modern geo-strategy, which revolves around the Caucasus and in
particular the South Caucasus. In the article special attention is given to research policy of the great and regional
powers in the Caucasus and around the Caucasus.
The purpose of this article is to analyze the political situation in the Caucasus in the early 21st century. Taking
into account this situation, the three South Caucasian republics conduct a completely opposite foreign policy. If
the Republic of Azerbaijan pursues an independent foreign policy, the Armenian Republic, being an outpost of
Russia in the south, conducts an aggressive policy towards Turkey and Azerbaijan. Turkey, in turn, wants to join
NATO.
The research method of this topic is analytical forecasting taking into account a specific situation, as well as
reliance on specific sources.
The main objectives of this study are the analysis of the specific policies of the three South Caucasus republics,
their combination with the generally accepted norms of interstate relations. At the same time, the focus is on the
specific policy of the South Caucasus republics, where it is possible to trace the balanced policy of Azerbaijan in
combination with the terrorist-separatism of the Republic of Armenia, which is reflected in Armenia's policy
towards Turkey and Azerbaijan.
The South Caucasus can become a zone of peace under one condition: Armenia will unconditionally release the
occupied Azerbaijani lands and establish normal relations with neighboring Turkey.
Keywords: geo-strategy, terror separatism, safety, conflict, sovereignty, independence, disintegration, postSoviet, universal system.
DÜNYA SİYASETİNDE KAFKASYA
Öz
Sovyetlerin çöküşü ile bağımsızlığını kazanan Kafkasya toprakları kısa sürede bölgesel ve küresel güçlerin
dikkatini çekmeye başlamıştır. Sovyetlerin mirasçısı olan Rusya'nın bölge üzerindeki kısa süreli etkinlik
kaybının ortadan kalkması ABD ve Rusya'yı bölgede bir yarışa sokmuştur. Kafkasya özellikle de Güney
Kafkasya'daki bu yarışın temel nedeni ise bölgenin sahip olduğu stratejik konum ve zengin yer altı kaynaklarıdır.
Makale, Kafkasya ve özellikle Güney Kafkasya çevresinde dönen modern jeo-stratejinin kavramsal konularını
incelemektedir. Kafkaslardaki ve Kafkasya çevresindeki büyük ve bölgesel güçlerin araştırma politikalarına özel
önem verilmiştir.
Bu makalenin amacı, 21. yüzyılın başında Kafkasya'daki siyasi durumu analiz etmektir. Bu durumu hesaba
katarak, üç Güney Kafkasya cumhuriyeti tamamen zıt bir dış politika yürütmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti
bağımsız bir dış politika izlemekte, güneydeki Rusya'nın bir karakolu olan Ermeni Cumhuriyeti, Türkiye ve
Azerbaycan'a karşı agresif bir politika yürütmektedir. Türkiye ise NATO'ya katılmak istemektedir.
*

Baku State University, Azerbaijan Professor of Historical and Political Sciences, Doctor of Historical Sciences,
Head of the Department of International Relations.
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Bu konunun araştırma yöntemi, spesifik kaynaklara bağımlılığın yanı sıra, spesifik bir durumu hesaba katarak
analitik tahmin yapmaktır.
Bu çalışmanın temel amacı üç Güney Kafkasya cumhuriyetinin spesifik politikalarının analizi ve bunların genel
kabul gören devletlerarası ilişkiler normlarıyla olan kombinasyonudur. Aynı zamanda, odak noktası, Ermenistan
Cumhuriyeti’nin Türkiye ve Azerbaycan politikası üzerinden yansıyan terörist bölücülüğü ile birlikte
Azerbaycan’ın izlediği dengeli politika üzerinden Güney Kafkasya Cumhuriyetleri üzerinedir.
Güney Kafkasya, bir şart altında bir barış bölgesi haline gelebilir: Ermenistan koşulsuz olarak işgal edilen
Azerbaycan topraklarını serbest bırakacak ve komşu Türkiye ile normal ilişkiler kuracak.
Anahtar Kelimeler: Jeo-strateji, terör ayrılıkçılığı, güvenlik, çatışma, egemenlik, bağımsızlık, parçalanma,
Sovyet sonrası evrensel sistem.

INTRODUCTION
After the collapse of the USSR, Russia, which declared itself the legal successor of it, counted
upon automatically maintaining hegemony over the other former Soviet republics. Instead of
helping the newly independent states of the South Caucasus, it has sought to make use of the
conflicts in the region to strengthen its geostrategic position. However, the United States have
joined in the struggle for spheres of influence in the South Caucasus, which military action in
Iraq helped to create a geostrategic foothold in the Middle East, the misuse of the proximity of
the South Caucasus. The entire South Caucasus became an arena of rivalry between Russia,
US, Turkey and Iran. Responsibility for interests and aspirations of the peoples living in the
South Caucasus have the coordinated positions of all states in the region, elimination of
hotbeds of conflict in the territory of Azerbaijan, Georgia, Russia, the transformation of the
Caucasus into a zone of peace and cooperation.
The preservation of peace in modern conditions derives from the objective state of the world
community on the threshold of the 21. century. After a 50-year era of confrontation and "cold
war", mankind had a unique opportunity to develop a universal system that can protect it from
all sorts of military adventures, "small" wars, battles for supremacy in the geostrategic races,
attempts of different clans and terrorists etc., aspiring to political supremacy. Their actions in
Africa, Asia, and the Middle East are a clear confirmation of this. Commitment geostrategic
supremacy was reflected in the Soviet military invasion of Afghanistan. The Soviets were
defeated and forced to leave Afghanistan, but there was left the war, which for many years
happened between domestic political factions and clans, behind which stood the foreign
forces seeking to regional or geo-strategic domination. Due to the geostrategic interests of the
powers Afghans were killed. And, as shown by the events of recent years, they have spread to
neighboring countries, particularly in Central Asia. The proximity of the Afghan conflict has
found echoes in neighboring Tajikistan. And the result was the "infringement" of geostrategic interests of the successor of the Soviet Union - Russia and the response from her.
Russia sent troops to the territory of a sovereign Tajikistan under the guise of "peacekeeping
forces" of the Commonwealth of Independent States. What's next? This is what has to happen,
so this is what is happening. All this resulted in responsiveness. The US intervention in the
internal affairs of Afghanistan under the guise of fighting with the Taliban, the establishment
of the occupation regime and the establishment of the puppet Afghan government. A similar
thing happened in Iraq. Blackmailing the international community for a long time by Iraqi
dictator ultimately has led to two wars and executions of Saddam Hussein regime in some 1015 years.
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Race of US and Russia in Post-Soviet Period
In modern conditions, when the socialist system ceased to exist and the international
community is to unify - the market economy, the world is becoming much more manageable.
Of course, there remains the term "developing countries", which sooner or later will go along
the capitalist path of development. The socialist, pro-Soviet experiments in Laos, Cambodia,
Angola, Ethiopia, Nicaragua, and even earlier in Indonesia, Burma, Egypt, Syria, Algeria,
Yemen, Mali, Guinea, Ghana, etc., ended in failure. Now, more than ever, in full compliance
with the objective laws of human development, it is necessary to look for ways of mutually
beneficial cooperation of the states located in different regions and at different levels of sociopolitical development. And interaction of these factors can be very different. We need a
differentiated approach to each region, in particular the Caucasus, where four subjects of
international law are located. For the national and international security of Russia, Azerbaijan,
Georgia and Armenia we should seek common ground, not contradiction, which can lead to
unpredictable consequences.
The 20. century is full of such facts and let protect the 21. century from these phenomena. In
this regard, the preservation of peace depends on the internal situation and foreign policy of
the young sovereign states formed on the ruins of the Soviet Union. The world has not
realized yet, what may be happening, if all leave for the so-called "great powers." In this case,
the USA and the Russian Federation play this role, considering the states as the area of their
geo-strategic interests. At the same time it rejected the analogy from the history of other
countries and empires. The above mentioned can be confirmed by the desire of Russia to have
Vietnam and Cuba, Syria and Iran, South Caucasus and Central Asia in its geo-strategic
interests. The logic is simple, because Russia declared itself the legal successor of the Soviet
Union took over all the assets and liabilities of the Soviet Union. A named republics and
regions were part of the Soviet sphere of influence. The changing balance of power in favor of
a universal system of capitalism, promotes peace and understanding.
Of course, one system or uniformity of state as it happened many times in the history of
international relations, do not exclude all possible collisions. We know that the two world
wars in the twentieth century started between the same types, the capitalist states. Of course,
in any way we do not rule out the fact that competition with the same type of the capitalist
system is capable of causing a collision. And this is not exception to the rule. The problem is
that the ideological basis will not take place at the heart of a potential conflict. And the
conflict is especially likely that in the absence of ideological confrontation, they are more or
less predictable, humanity no longer comes at the tip of the blade in the name of ideological
ambitions or superiority of one system or another. It is known that in the second half of the
twentieth century, the ideological factor was one of the main areas, contributing to heighten
international tensions in the world. The collapse of the socialist system and its foundation as
Soviet Union made the world safer in many ways. It is important that the military-political
and ideological confrontation between the two opposing systems disappeared. Striving for
geostrategic supremacy was the main line of the watershed of the two blocks. Now there are
no opposing military-political blocs, but there's geo-strategy. After some time, under the flag
of the so-called "Arab Spring" West began to implement "democracy and freedom" in Libya,
Yemen, Syria and so on. It's been a few years, Dictators Saddam Hussein and M. Kadaffi was
executed, Saleh Yemele was ousted. Of course, one system or uniformity of state as it
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happened many times in the history of international relations, do not exclude all possible
collisions. We know that the two world wars in the twentieth century started between the
same types, the capitalist states. Of course, in any way we do not rule out the fact that
competition with the same type of the capitalist system is capable of causing a collision. And
this is not exception to the rule. The problem is that the ideological basis will not take place at
the heart of a potential conflict. And the conflict is especially likely that in the absence of
ideological confrontation, they are more or less predictable, humanity no longer comes at the
tip of the blade in the name of ideological ambitions or superiority of one system or another.
It is known that in the second half of the twentieth century, the ideological factor was one of
the main areas, contributing to heighten international tensions in the world. The collapse of
the socialist system and its foundation as Soviet Union made the world safer in many ways. It
is important that the military-political and ideological confrontation between the two opposing
systems disappeared. Striving for geostrategic supremacy was the main line of the watershed
of the two blocks. Now there are no opposing military-political blocs, but there's geo-strategy.
After some time, under the flag of the so-called "Arab Spring" West began to implement
"democracy and freedom" in Libya, Yemen, Syria and so on. It's been a few years, dictators
Saddam Hussein and M. Kadaffi was executed, Saleh Yemele was ousted, B. Asade in Syria
was stalled. All this gave the US and Russia an excuse, of course, under various pretexts to
start bombing Syrian towns and villages to destroy the terrorists. However, international
experience shows that bombings do not solve the problem. This striking confirmation is
destruction of Russian civil aircraft over Sinai (Egypt) and barbaric shooting peaceful
civilians in Paris by terrorists in mid-November 2015. There will never be an excuse to this
act of international terrorism. Terrorism is international in nature and we have to work
together over the world to deal with it.
The point is that, both the Americans and Russian are checking their tactical and strategic
objectives, experience weapons in combat, check the readiness of their aircraft and pilots.
They forgot that the United States and the Soviet Union (Russia) once tested weapons in
Korea and Vietnam.
Russia has repeatedly said that it will not allow infringement of its interests anywhere in the
world. This may explain that in recent years Russia has started to show increased interest in
Cyprus, Iran, as well as Armenia, Belarus, Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan, etc. Although
there are no Russian military bases in many of these countries, but there are modern Russian
weapons. These include missiles "SS-300" sold to Cyprus, modern launchers, missiles,
aircraft, helicopters, artillery, submarines, etc., advanced military aircraft, helicopters and etc.
sold to Iran, Malaysia, Indonesia, India. The question arises, if there is no global
confrontation, what are these weapons for? This is a very dangerous and slippery pitch that
can cause a reaction from other powers.
This also explains the striving of Russia and the United States to establish a geopolitical
umbrella over sovereign countries. This is consistent with the predictions of E. Hobsom, who
noted in 90-es that "the Cold War” oversaturated world with weapons to the limit, thus
leaving behind a powerful ticking time bombs (Hobsom, 1994). The main point is that, every
country has the right to decide their internal cases regardless of the wishes of other states,
without outside pressure. And in this case, the big states do not have the right in the name of
its geostrategic aspirations infringe on the dignity of others, in particular, small countries. In
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such situations, local conflicts become the epicenter of attention of the rest of the world, and
especially the major powers. Many countries in this situation are forced to carry out a
reconnaissance of its foreign policy. Similar phenomenon in the history is the set. Thus, when
the Russian Federation tightened its policy on sovereign Baltic states as Western Europe, the
US - have made it clear that such actions on the part of Russia will affect its relations with the
West. This position was clearly stated by the former US Secretary of State G. Kissinger: "The
Kremlin does not have the right to exercise pressures that were established by kings and
commissars around Russian wide borders for more than 300 years” (Kissinger (1997: 746). So
the US made it clear that Russia cannot act arbitrarily, at its discretion in the 21. century.
International Security
International security is not a local phenomenon in the modern era. And you need to take into
account the whole global situation to avoid the autonomous conflict. If you use the logic of
those who started a particular adventure, humanity will not get anything except humiliation,
because similar phenomena in the international and inter-state relations may become the
norm, the so-called power diplomacy. In this case, United Nations Declaration on the equality
of all - large and small countries, Final Act of the European Conference on the inviolability of
borders will be meaningless. And more states in its sole discretion may dictate, to humiliate,
to ignore the will and desire of small nations and states. In this case, the future of the global
community will be elusive and unpredictable. In this case, the logic of development will be
that, when any nation, humiliated and trampled their rights, years or even a century after
wards will seek to restore their dignity and recover their loss. The centuries-old experience of
the world diplomacy shows that yesterday's winners can become tomorrow's vanquished and
humiliated. C. Clausewitz stressed that war is "not only a political act, but also a true political
instrument, a continuation of political relations, holding them by other means” (Klauzevits,
1934: 5). This opinion is shared by modern English scientist E. Kingston McCloughry. In the
"Global Strategy" he rightly points out that "war is an instrument of public policy through
which the State seeks the implementation of their aims or the strengthening of its power”
(Kinqston-Makklori, 1959: 25). These words are well suited to the purposes "of the Karabakh
war". Its initiators, not puppets, set before themselves adventurist goals on a global scale. The
initiators and executors of the Karabakh adventure, failing to achieve its objectives by other
means, started this terrible war in the sunset of the twentieth century.
Historical responsibility, elementary common approach, and a simple instinct of human life,
once bestowed by God, do not allow anyone to kill another one. Centuries of experience of
human history shows that peace and peaceful co-existence is the same for all - large and small
states. We must not forget that the two world wars in the twentieth century began with a
collision of major powers with small. The history does not forgive political blunders and it is
better to consider its lessons than to seek to present a lesson to others. Of course, it may be the
interests of one or another state. And it is natural. But they should be resolved in a civilized
way, through diplomatic and other channels, rather than resorting to overt or covert blackmail
and pressure. As it was in Vietnam, southerners were supported by Americans, northerners –
Soviet Union, but died mostly Vietnamese, testing weapons of the two superpowers. Today
Vietnam belongs to Vietnamese; all aliens seeking hegemony get out. This is also a lesson for
history. Killed millions of Vietnamese, but they defended their land and their dignity.
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Speaking about the incident, we aim to warn of current issues - politicians from hasty
decisions. It's hard to keep the peace; it is easier to break it. What is next?
Ways and Effects of the Provision of international security in the Caucasus
International Security - is not an abstract concept. It is determined by the national security of
any state, regardless of its geographic location, the size of the territory or population.
Therefore, speaking about international security should be taken in its volume and space.
What does it mean? Firstly, the fate of international security today depends on the particular
isolated conflicts, incidents and collisions, and, secondly, from the large-scale, inter-states
conflicts and military confrontations. What is easier to solve? It seems that each of these
phenomena themselves to some extent equivalent, i.e. both can cause a world of conflict, lead
to international complications. In this case, both factors require close attention, timely
solutions. The dynamics of their development does not allow delaying them. Cardinally
important concept of the geopolitical world order and security, require a civilized approach on
the part of all, and above all by the great powers. It is necessary to look for common ground,
rather than alienation.
Caucasian people - neighbors, not by choice, but by will of God, therefore, we should live
together without strife and without capturing the territory of a neighbor. In the Caucasus, a lot
of things mixed: the nation, their culture, customs, languages, traditions, etc. On the other
hand, for a long time nations have passed national borders, they have many relatives living on
the other side of the border. In fairness, it should be noted that this does not refer to Armenia,
where only Armenians live.
However for making Caucasus a zone of peace and cooperation, firstly, extinguish hotbeds of
conflict in the territory of Azerbaijan, Georgia and Russia. Secondly, restore the territorial
integrity and sovereignty of all countries of the Caucasus. Without this it is impossible to
provide political and economic cooperation between four the countries.
After solving these problems in geo-perspective should be created Caucasian Common
Market, where later would be invited - Turkey, Iran and the countries of Central Asia and the
Middle East.
This international economic structure could attract foreign investors, based on the fact that the
Caucasus and Caspian region have enormous energy resources, reserves of minerals, oil, gas,
iron, manganese, gold, there is very well-developed transport infrastructure,
telecommunications and the reviving Great Silk road, etc.
Creation of Caucasian Common Market, would contribute to the integration of the Caucasian
countries, like the European Union, in turn, economic relations would have a huge impact on
the stability and security throughout the region. We are talking about the integration of the
Caucasus, not as an abstract phenomenon, but as a movement both vertically and horizontally,
covering all above and below. All this will help to establish economic, cultural, scientific, and
then the political relations between the countries of the region, cities, regions, scientific and
industrial centers.
The driving forces of the Caucasus Common Market could become - mutual benefit,
voluntary, economic cooperation, equality of all states and of every nation.
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Implementation of such measures - would lead to a duty-free and visa-free zone in the
Caucasus, there should be formed a kind of "Schengen" zone of cooperation. In perspective
they would have a single currency.
The logic of the development and cooperation of the countries located in this region would be
the creation of the International Caucasian Bank of Development and Reconstruction. All this
would provide a change to have a common financial leverage, mechanism calculations and
payments, to fund priority and promising sectors of the economy, science, education, tourism,
transport, etc. By doing this, nations and countries of the Caucasus would exclude war once
and for all from their relations. However, despite the obvious benefits for everyone in the
Caucasus Region, it is impossible to implement. What is the reason? The reason is that while
the Republic of Armenia, with support from the outside, keeps under its occupation 20
percent of the national territory of the Republic of Azerbaijan, there cannot be a common
Caucasian home. On the other hand, this will not happen until then the territorial integrity of
Georgia will be restored. And finally, there is not established stability in the North Caucasus.
Coherent policies would allow a common position to work against the initiators of the
conflict; it is allowed to repay the hotbed of tension in the bud. In this case, it would have
disappeared deceit, separatism, religious and geo-strategic temptation. And in such cases, the
great state in the name of global security could not be guided by narrow national interests.
What does it mean? Firstly, great or regional powers will have to drop their own interests for
the sake of peace in the world and commit themselves to equal security of all States in the
region. Consequently, in both cases, there is a need in a clear and honest approach to the
problem. The dynamics of their development requires timely, urgent solutions. The
geostrategic concept of world order and security has cardinal importance. It requires civilized
approach and above all those who are involved directly in the conflict, and those who are
involved in the whirlpool of events.
The experience of past wars in the history of mankind shows that someone starts loses it; the
aggressor state degrades and loses moral qualities. On the other hand, the victim of aggression
accumulates force, making conclusions from the defeat, albeit temporary. Recall Gaius Julius
Caesar, Alexander the Great, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, let us remember the recent
past, the US attack on Vietnam and the Soviet Union on Afghanistan. All these military
campaigns ended in defeat. This is the inexorable law of history and logic of development of
human society. The one, who disturbs the peace and quiet, gets the laurels of temporary
heroes, but fame is fleeting. In turn, humanity gets devastation and poverty. Nothing goes
unnoticed. Everyone should get what they deserve. The one, who plots an adventure, should
think again. Stopping halfway does not mean defeat; it is the recognition of necessity.
Factors pushing states to the road of violation of international safety are multi-faceted and
multi-layered. They usually do not occur in one day or hour. They arise, forms over the years.
The internal policy of the state should be traced. The preservation of peace and international
security contributed to the creation of a comprehensive international legal regime, as reflected
in the Charter of the United Nations, which reaffirms respect for national sovereignty and
territorial integrity of any member of the United Nations. This is reflected in the Final Act of
the Geneva Declaration of the the Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE).
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US Presence in the Middle East and Caucasus
The universal nature of the rules of general international law, the common need of all
countries in them, including bilateral relations, means that any local rules of contemporary
international law must conform to generally accepted and agreed principles of relations
between states. Their unilateral interpretation equivalent to ignoring them and, as a result,
there is a failure in some states. This means the creation of specific situation in a particular
world region, which sooner or later may develop into a global conflict. In such a situation it is
necessary that the relevant international organizations use proactive methods, with the ability
to extinguish or suspend the tensions, to be able to react long before than the spark of global
conflagration blazes at full power. We have already noted that the world's conflicts arise and
are formed for a long time. They can be identified in advance. Otherwise it makes no sense to
have such a prestigious, expensive international organizations. The foregoing can be analyzed
on the example of the Chechen war, which raged there long before it turned into a bloody war.
On the other hand, this conflict is unique in the sense that it originated within the same state.
Theoretical outlines of the Chechen war could have been predicted a few years before it
began. Of course, there will be the public interest powers; however they can find their
solution not by force of arms, the pressure methods, a disguised form of threats, undeclared
blockade, etc., but by civilized methods, taking into account national interests and dignity of
certain states. The delicacy of the affected problems is in that, it affects the interests of many
countries and people living in the Caucasus. There will be successes and failures. The main
thing with all this diversity, do not let anyone and anywhere undermine overall Caucasian
House. Caucasian peoples living as neighbors for centuries and they are able peacefully solve
all the problems here.
But these definitions should make significant changes that have occurred since the beginning
of the anti-Iraq war, by the global coalition of powers, under the aegis of the US and England.
The United States of America, in the course of this campaign, ignored the UN Security
Council, as well as conclusions. On the other hand, ignoring the warnings of the Russian
Federation, the United States actually have reduced its role of secondary countries that do not
affect in any way the US position.
The problem is that, after establishing dominance over Iraq, the United States thus have
closed geostrategic ring: from the east (Afghanistan) and the West (Iraq). This act of the
United States decided a few problems: First, they established control over one of the major oil
producers in the world - Iraq, and even earlier, during the first anti-Iraq war in 90 years of the
20. century in Kuwait and Saudi Arabia. Now the United States for a long time will be able to
preserve their oil fields for future generations. Second, the US victory in Iraq tied the hands of
ambitious neighbors of Iraq. Thirdly, and this is one of the main objectives of this war, they
cut Russia from its main ally in the Arab world and its Caucasus. Fourth, this US came close
to the borders of Syria and Iran, which have the support of Russia and provided it with
weapons. Fifth, now impact on the Israeli-Palestinian conflict by the United States will take
practical steps towards its solution. Sixth, the United States have closed a large ring with
geostrategic importance, by passing Russia from the south, creating a strong foothold in the
Caucasus, the consequences of which will be obvious later. And, finally, going to war without
actually counting the support of England (it sent 45 000 troops), the US began it alone. They
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have shown the world that they are the only super power in the world today and in the queue
can be any country that is not submit to the will of the United States.
In fact, the South Caucasus has become a sphere of geostrategic interests of the US. The
greatest role in that played the Russian Federation itself. After the collapse of the Soviet
Union - this is a strategic region for some time been abandoned. Russia, which was occupied
by domestic affairs, did not think that the former Soviet republic will be able to feel the
benefits of freedom and to pursue an independent foreign policy so quickly. In the first years
after the formation of independent states, Russia essentially squeezed them out of its sphere of
influence. However, happened another thing, sovereign, independent republic more and more
every day distanced themselves from Russia due to Russian policy. The mistake of the
Russian government during this period was that, instead of establishing equal and normal
relations with independent states, it has chosen the way of threats, intimidation, economic
blockade, creating conflicts between countries, etc. Russia just left them alone with their
problems. And all of this did not escape the attention of the West, and they began to act more
decisively in all the States of the former Soviet Union: Latvia, Lithuania, Estonia, Ukraine,
Azerbaijan, Georgia and Central Asian countries. In its desire to manipulate the conflict
parties, Russia acted so shy that started thereby to lose its position in these countries. And this
contributed to the fact that the South Caucasus countries began to prefer the Western
countries, rather than relying on the “objectivity” of Russia in regulating inter-State and intraState conflicts, such as: Armenian-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh, Georgian-Abkhazian, and
Georgian-South Ossetian. The reason for the inefficient actions of the Russian leadership
during this period was in several aspects: firstly, Russia is not fully aware of their role and
place of the former Soviet Union, it seemed to RF that by declaring itself the legal successor
of the USSR, it automatically takes everywhere its place. Secondly, instead of quickly
extinguishing the hotbeds of conflict that began in the former Soviet Union, the Russian
Federation started to inflate them, hoping thereby to gain a foothold in the new, sovereign
states. Its preached short-sighted, pro-imperial foreign policy was that all the newly
independent countries, becoming subjects of international law, must comply with Russian and
enter its area of responsibility.
CONCLUSION
However, after some period situation changed and became out of Russian control. Soon, all
South Caucasus became the area of rivalry USA and regional powers like Turkey and Iran. As
time shows, geo-strategy of Russian Federation and USA in the given region has the opposite
character. Each of Post-Soviet countries, after proclaiming independence, began to pursue an
independent foreign policy, often without looking at the great powers.
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKTE TOPLUM TERCÜMANLIĞININ ÖNEMĠ*
Coşkun DOĞAN**

Öz
Son yıllarda iletişim teknolojisinin hızla gelişmesinin ve küreselleşmenin en önemli sonuçlarından biri
“Çokkültürlülük” tür. Çokkültürlü bir farklı kültürleri ötekileştirmeden, farkındalık oluşturularak, kendi
özgünlükleri içerisinde yaşamasına şans vermektir. Bu anlamda “Çokkültürlülük” birlikte yaşam için toplumsal
bir zenginlik haline gelmiştir. Ayrıca, farklı kültürlere sahip insanların çeşitli nedenlerden ötürü bir arada
yaşamak durumunda kalması, kültürlerarası bir iletişim yolu bulmalarını gerekli kılmıştır. Her anlamda birlikte
yaşama düşüncesinin temelini oluşturan çok kültürlülük, sosyal çeşitliliğin yaşaması, yok olmaması ve tanınması
açısından da gereklidir. Bu düşünceden hareketle; farklı dil ve kültürler arasında sosyal bir olgu olan tercümenin
göz ardı edilemez bir görevi olduğu bu makalenin amacını oluşturmaktadır.
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve sosyal bir varlık haline getiren dil, aynı zamanda bir kültürel anlaşma aracıdır.
Son dönemlerde dilsel aracı rolünün yanında, kültürlerarası iletişim görevi olan “Toplum Tercümanlığının” bu
noktadaki işlevi çok yönlüdür. Farklı kültürlerin oluşturduğu çok kültürlü toplumlarda; bir arada barış içerisinde
ve ortak sınırlar içerisinde yaşamalarında “Toplum Tercümanlığı” anahtar bir rol üstlenmektedir. Toplum
Tercümanlığının, farklı anlayışları ve değerleri olan toplumları uzlaştırıcı ve sosyal uyum sağlayıcı görevi vardır.
Toplum Tercümanlığı, çok kültürlülük bağlamında uzlaşma gerekliliği olan sosyal yapıların; kültürel
geçmişlerini de tanıyarak onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmasını sağlamaktadır.
Bu çalışmada, farklı kültüre sahip olan toplulukların bir arada uyum içerisinde yaşamlarını, çatışmalardan uzak,
çok kültürlülüğün içeriğine uygun varlığını sürdürebilmesi için, son günlerde oldukça önemli hale gelen Toplum
Tercümanlığının gerekliliği sonucuna ulaşılmış ve konu nitel araştırma şeklinde yorumlayıcı yönteme dayalı
olarak irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çokkültürlülük; Sosyal Çeşitlilik, Kültürel Çeşitlilik; Uyum; Toplum Tercümanlığı;

Abstract
Importance of Society Translatorship in Multi-Culturalism
One of the most important consequences of globalisation and rapid development of communication technology
is “Multi-Culturalism”. Multi-culturalism means providing different cultures a chance to live together without
marginalizing them. In this case, Multi-culturalism has become a social richness. People from different
cultures,who have to live together made them find a cross-cultural communication mean. Multi-culturalism is
also necessary for maintaining social variety. Translation has an important role between different languages and
cultures. The article focuses on this role.
Language both makes human beings a social creature and serves as a cultural communication tool. Recently
“Society-translatorship” has both linguistic and cross cultural role. It also has a key role in making multi-cultural
societies live together in peace, within common borders. Society translatorship has mediating role for societies
having different values. Society translatorship makes social structures know their cultural histories and utilize
knowledge and experiences.
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It was concluded that Society Translatorship is vital for mediating societies having different cultures in a
multicultural environment. Qualitative research design has been used and the topic was studied explicatively.

Key Words: Multiculturalism, Social variety, Cultural diversity, Integration, Society Translatorship.

1. Giriş
Tarihsel süreçte toplumsal bağlam içerisinde, çeşitli nedenlerle bir arada bulunmak
durumunda kalan farklı kültürler, genelde farklı kültürel ve politik yapılar oluşturmuştur.
Bunun yanında her toplum kendi kültürel özgünlüklerini korumak çabasındadır. Böylece
farklı kültürlerin bir arada yaşadığı toplumsal bir çeşitlilik oluşmaktadır. Toplumsal
çeşitliliğin birbirlerini tolere eden, öteki kültürel değerlere saygı gösterip varlığını
sürdürebilmeleri için çok kültürlü bir toplum yapısı içerisinde kalmaları gerekmektedir. Çok
kültürlülük, iki farklı veya daha fazla kültüre sahip topluluğun bir arada yaşamasıdır. Bu da
iki farklı veya daha fazla dilin konuşulduğu toplum anlamına gelmektedir. Farklı dillerin
konuşulduğu toplumlarda “Çeviri” etkinliğinin söz konusu olmaması imkansızdır. Çeviri;
farklı kültürlerin bir araya geldiği ortamlarda varlığını sürdüren toplumlar arası bir anlaşma
aracıdır.
Farklı kültürler arasında aktarım işlevi olan çeviri, çevirmene sosyal bir rol yüklemiştir.
Çeviri işini yapan kimselerin de yaptıkları çeviri işinin yanında; çok kültürlü olmaları ve her
iki kültürü de tanımaları beklenmektedir. Çevirmenin çok kültürlü olması beklenirken, farklı
toplumsal yapıların, çok kültürlü toplum yaşamından beklentilerini de bilmeleri
gerekmektedir. Bu beklentileri günümüzde içerik olarak gerçekleştirmesi öngörülen ve sözlü
çeviri türlerinden sayılan “Toplum Tercümanlığı” kavramı gündeme gelmektedir.
Kültürel çeşitliliğe sahip toplumların, çok kültürlü bir sosyal düzen ve barış içerisinde
birlikte yaşamaları için Toplum Tercümanlığı hizmetleri ön koşuldur. Toplum
Tercümanlığının, farklı kültürlere sahip olan toplumlara çeviri hizmeti verirken, aynı zamanda
onların birbirleriyle ortak olan değerlerine sahip çıkılması ve uyum içerisinde yaşamanın
koşullarını da anlatmak gibi bir görevi vardır. Bu anlamda çok kültürlü bir toplum oluşumuna
büyük katkısı olan Toplum Tercümanlığı, toplumsal farklılıkları ön plana çıkarmaktan çok,
farklılıkların farkındalığını ortaya koyarak, bir toplumsal dönüşüm oluşmasına katkıda
bulunma konusunda yardımcı olmalıdır. Toplum Tercümanlığının farklı kültürler arası
iletişim sağlama görevi yanında, gelecekte ortak dil olacak hedef ülkenin resmi dilini de
öğretme görevleri vardır. Bu anlamda dil öğretim yöntemlerini de tanımaları gerekmektedir.
Farklı kültürlerin çok kolay bir araya gelebildikleri ve birlikte bulunmak durumunda
kaldıkları günümüzde, Toplum Tercümanlarının da çok amaçlı bir eğitim almaları
gerekmektedir. Bu nedenle, özellikle erken yaşta yabancı dil öğretimi okul ders
müfredatlarında gerekli yerini almalıdır. Bilindiği gibi, erken yaşta öğrenilecek yabancı dille,
çocuklar yabancı olana karşı ön yargılarından sıyrılmakta, farklı olanı hoş görme ve öteki
olana saygı duymayı öğrenmektedir. Bunun yanında karşılaştırma yaparak kendi öz
değerlerinin de farkına varmaktadır. Dünyada Farklı kültürlerden oluşan yeni toplum
yapılarına paralel, Toplum Tercümanlığı eğitimine de gerekli önem verilmelidir. Birçok dili
ve kültürü tanıyan donanımlı kimseler olan Toplum Tercümanları, çok kültürlü toplumların
sürekliliğini korumasına ve onların çatışmadan uzak her türlü sorunlarının çözümüne katkıları
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olacaktır. Özellikle farklı kültürlerin çeşitli nedenlerle bir arada olduğu Türkiye’de Toplum
Tercümanlarının her düzeyde eğitimine ayrı bir önem verilmelidir.
1. Çok Kültürlülük
Çok kültürlülük sözcüğü anlam açısından irdelendiğinde, önce kültür sözcüğünün hangi
sözcükten türetildiğini ve sözcük anlamını bilmek gereklidir.
Latince kökenli bir sözcük olan „colere‟ fiilinden türetilmiş ve bu sözcük anlam olarak
“toprağı işlemek, tarlayı sürmek, ekip-biçmek” anlamına kullanılmaktadır
(www.kostekcı.av.tr).
Kültür kavramının tanımı konusunda ortak bir fikir birliğinden söz etmek mümkün
değildir. Kültür kavramı birçok bilimsel alanda (Antropoloji, Sosyoloji gibi) kendi kuramları
doğrultusunda tanımlanmıştır. Antropolog E. Taylor’un “Kültür” tanımına göre,
Bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun yapıp ettiği ve bu yapıp etmeler sonucunda
öğrendiği her türlü bilgi, beceri, sanat ve benzeri yeteneklerle bunları, oluşturmakta
kazandığı alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür (Aktaran Bağlı/Özensel,
2013:42).
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı ve milyonlarca öğrencinin kullanımına sunduğu
sözlükte ise “ Kültür” kavramının bugün kullanıldığı şekilde tanımı şöyledir:
Bir insan topluluğunun(milletin) nesilden nesile aktardığı, gelenek halinde devam
eden maddi ve manevi varlıklarının, değerlerinin, bütünü; inanç, fikir, bilgi sanat,
adet ve gelenekleri bütünüyle yaşayış ve davranış şekli; (M.E.B. 1999:1826).
Birden çok kültürün bir araya geldiği ve kültürel çeşitlilik bağlamında belli kurallar
çerçevesinde tek bir devlet çatısı altında yaşamayı gerektiren “Çokkülütrlülük” kavram olarak
Doytcheva’ın deyimiyle sisyasal bir projedir. Bu anlamda Doytcheva “Çokkültürlülük”
kavramının ortaya çıkmasını şöyle ifade etmektedir:
Çokkültürlü ve çokkültürlülük sıfat olarak ilk kez 1941 yılında İngilizce‟de eski
milliyetçilerin bir anlam ifade etmediği, önyargısız ve bağımsız bireylerden oluşan
kozmopolit bir toplumu nitelemek için kullanıldı. Kavram isim olarak, 1970‟li yılların
başlarında Avustralya ve Kanada „da bu toplumların bir özelliği olan kültürel
çeşitliliği teşvik eden devlet politikaları için kullanıldı (Aktaran Yanık, 2013:42).
Her dil konuşulduğu ülkenin mantığını ve düşünce anlayışını nasıl yansıtıyorsa; kültürde,
yaşandığı ulusların değerlerini, geleneklerini, oraya özgü insan-toplum yaşayışını, dünya
anlayışını ve inançlarını yansıtmaktadır. Bu anlamda çokkültürlülük, iki farklı veya daha fazla
kültüre sahip topluluğun (milletin) bir arada yaşamasıdır. Farklı kültürlere sahip toplumların
kendi öz değerlerinin kaybetmeden birlikte yaşaması ve verilen tüm kamusal hizmetlerden
faydalanması olarak nitelendirilen çok kültürlülük siyasal bir örgütlenme biçimidir. Parekh’e
(2002) göre çok kültürlülük ise:
Büyük kültürel sorunların önemli bölümünü değerlendirip analiz etmeye ve çözüm
üretmeye çalışırken kullanılan ve yaygınlaşan kavramlardan biridir. Ayrıca toplum
içinde kendi kültürel yapılarına ve uygulama sistemlerine göre yaşayan ve belli ölçüde
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örgütlenmiş toplulukların ve kültürel grupların ortaya çıkardığı çeşitlilik biçimidir
(www.dergiler.ankara.edu.tr).
Çok kültürlülük; çeşitli nedenlerden ötürü bir arada bulunmak durumunda olan
toplumlara, birçok kültürel ayrıcalık olanağı sunmaktadır. Çok kültürlülük çerçevesinde
kültürel haklar konusunu; muafiyet önlemleri, dini pratikler, dil ve özel eğitim
oluşturmaktadır. . Doytcheva’ya göre çok kültürlülük:
Modern demokrasilerin kurumlarını yeniden biçimlendirerek ve kişilere farklılıklarını
geliştirmek ve aktarma imkanı vererek farklı kültürlerin tanınması gerektiği
düşüncesini temel alan tarihsel bir siyasi program, entelektüel tartışma ve pratik
deneyim bütünüdür (Doytcheva 2009:25).
Bu anlamda toplum bütünlüğünü ve kalıcılığını sağlamada Toplum Tercümanlarının
büyük payı vardır. Farklı etnisitelerin anlatılması ve aradaki diyaloğun kurulması önemlidir.
Dil bilmenin yanında, dilin ait olduğu kültürleri de tanıyan ve devletin desteklediği Toplum
Tercümanları; Kanada devletinin çok kültürlü toplumunun varlığını sürdürebilmesine
yardımcı olmaktadır. Çok kültürlülük, kültürel ve sosyal zenginliği beraberinde getirir. Bu
zenginliğin ortak sınırlar içinde yaşanabilmesi farklılıklara saygı duymakla mümkündür. Bu
bağlamda Kongar çok kültürlülüğü şu şekilde tanımlamaktadır:
Bir toplumu oluşturan bireylerin ve grupların dil, din, ırk, tarih, coğrafya açısından
farklı kökenlerden gelmesine dayanan çok kültürlülük, tek bir siyasal birim halinde ve
ortak sınırlar içinde yaşayan toplumlarda söz konusudur. Bu farklılıklar, kimi zaman,
çöken Sovyetler Birliğinde, ya da bugünkü Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi,
değişik milletlere mensup insanların bir arada yaşaması biçiminde de görülebilir
(www.kongar.org.makaleler/mak_kum.php).
Çokkültürlü toplumu oluşturan kültürlerin hiç birinin ayrıcalığı yoktur. Her bir kültürü
yaşama anlamında farklılıklar, hoşgörü temeline dayanmaktadır. Hiçbir kültür bir diğerinden
üstün değildir. Bireysel farklılıklara saygı temelinde değerlendirilmesi esasına göre
çokkültürlülük temellendirilmektedir. Bu anlamda Vatandaş şöyle demektedir:
Çokkültürlülük, gününmüz dünyasının karmaşık ve farklı toplum yapıları için,
etnik/kültürel topluluklar arası uyum tesis edecek bir reçete olarak savunmaktadır. ….
Çokkültürlülük gruplar arası hoşgörüyü besler, bunun temelinde insanların kendi
yaşam tarzlarında sahip oldukları tecrübeler kendi yaşamını doldurdukça bu insan
diğerlerinin de benzer durumda olmasını hoşgörüyle karşılayacağı ön kabulü vardır
(Vatandaş, 2002:21).
Çokkültürlülükten bahsedebilmek için, farklı kültürlerin tanınması ve eşit saygı
gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bir arada bulunması gereken kültürlerinin her birinin
oluşumunda tarihsel bir sürecin detaylı incelenmesi ve tüm insanlığa hitap edecek “Ortak
Unsurların” tespiti önemlidir. Kültürlerin bu anlamda incelenmesini Taylor (2014)
“Önvarsayım” olarak adlandırmaktadır. Bu anlamda Taylor şunları söylemektedir:
Ama bu önvarsayımın bizden istediği, eşit değer konusunda içi boş, içtenlikli olmayan
yargılara varmak değil, kaynaşmalar sonucunda ortaya çıkacak, ufuklarımızı
genişletecek karşılaştırmalı kültür incelemelerine açık olmaktır (Taylor, 2014:93).
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Bir toplumu “Çokkültürlü” olarak tanımlamak için, sadece farklıkların yaşanmasına
imkan vermek yeterli değildir. Farklılıkları yaşayabilmek ve yaşatabilmek için belli bir uyum
çerçevesinde beraber olabilmek gerekmektedir. Bu anlamda uyumun gerçekleştirilmesinde,
birçok dilde “Kültür Uzmanı” (örneğin Almancada Kulturmittler) olarak adlandırılan Toplum
Tercümanlarının rolü büyüktür. Farklı kültürleri olan toplumlar bir arada yaşayabilmeleri için,
öncellikle “Ötekini” tanımakla mümkündür. Bu anlamda kültürler arası iletişim
gerekmektedir. Bunu da sağlayacak her anlamda donanımlı “Toplum Tercümanları”dır.
2. Toplum Tercümanlığı
Çeviri, insanlık tarihi kadar eki bir etkinliktir. Çeviri eylemi, dünya üzerinde konuşulan
farklı diller var olduğu sürece dilsel engelleri bertaraf etmek için ve insanlar arasında sağlıklı
bir iletişim sağlayabilmek için vazgeçilemez etkinlik olarak da kalacaktır. Son çeyrek yüzyıla
kadar dilbilimin bir alt disiplini olarak bilinen çeviribilim artık ayrı bağımsız bir bilimsel
disiplin olmuştur. O zamana kadar çevirinin sadece bireyler arasında iletişimi sağlayan dilsel
bir araç olduğunu düşünülmekteyken artık çevirinin sosyal ve kültürel boyutu ile
değerlendirilmesi de gündeme gelmiştir.
Yaşadığımız yüzyıl içerisinde çeşitli nedenlerle çokkültürlü toplumlar oluşmaktadır. Bu
toplumlar, bulundukları yerlerde varlıklarını sürdürebilmeleri için, dilsel ve kültürel
arabuluculuk rolü üstlenen tercümanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kültürler arası arabuluculuk,
genelde sözlü ve gönüllü olarak yapılmaktadır. Bu bağlamda sözlü çevirinin alt türlerinden
biri olan “Toplum Tercümanlığı” her ne kadar ilk önceleri gönüllü yapılsa da giderek
kurumsal anlamda önem kazanmıştır. Toplum Tercümanlığı, dünya da farklı dillerde farklı
sözcüklerle ifade edilse de, işlev olarak aynı eylemi tanımlanmaktadır. Bunlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:
İngilizcede; community interpreting; veya “public service interpreting”, Fransızcada;
interpretariat communautaire Almancada Sprach-und Kulturmittler, SprachIntergrationsmittler veya Gemeindedolmetscher, Avusturya‟da Kommunaldolmetscher
ve İsviçre‟de ise Interkultureller Übersetzer anlamına gelmektedir (www.sprintwuppertal.de/index.php/...).
Çeviri aracılığı ile toplumsal dönüşümler ve değişimlerin olabileceği yaşanılan
deneyimlerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle çeviri, toplumsal olaylarla ve “Toplum Bilim” ile
yakından ilişkilidir. Ayrıca çevirinin farklı kültürler arası iletişimde büyük rolü yadsınamaz
bir gerçekliktir. Çeviri salt metin- çevirmen bağlamından çok, kültürel bağlamda ele alınması
ve bu sistem içerisinde de değerlendirilmesi gereken olaydır. Çeviri artık hem kaynak metnin
kültürel olgularını karşı tarafa aktarırken, hem de hedef toplumunun kültürel bağlamında
beklentilerine cevap vermesi gereken bir görev üstlenmiştir. Bu düşünceden hareketle;
günümüzde yaşanan uluslararası sosyal ve kültürel olayların beraberinde getirdiği işbirliği ve
sorunların çözümünde Toplum Tercümanlığı, farklı toplumsal beklentileri karşılamak için
kullanılmaktadır.
Egene A.Nida çeviriyi dilsel aktarım aracı olmaktan çok toplumsal ve kültürel bir süreç
olduğunu belirtmiştir. Onun bu tanımına uygun olarak, görev üstlenen Toplum Tercümanları
karşılıklı olarak her iki dilin konuşulduğu toplumun sosyo-kültürel yapısını tanımak gibi
sosyal bir rolü vardır. Dillerin konuşulduğu toplumun kültürünü, mantığını ve özgün ifade
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şeklini yansıttığı düşüncesinden hareketle: dilin arak planda olan kültür yapısı, o topluma ait
olan bireylerin davranışlarını da belirlemektedir. Toplum Tercümanları, kültürel arabuluculuk
görevi üstlenmektedirler. Bu nedenle, kültürler arası dialog sağladıkları için, farklı dillere
sahip toplulukların yabancı oldukları ülke değerlerine hoşgörülü ve önyargısız bakmalarına
yardımcı olmaktadırlar. Bunun yanında, farklı kültürlerle karşılaştırma yapma olanağı
sağlayarak, toplumlara kendi kültürlerinin de farkına varmalarına unutmamalarına aracı
olmaktadırlar. Bulundukları yere uyumlarının sağlanmasına ve kendi kültürel değerlerini
unutmadan sürdürebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca tercüme işinden daha da öteye giderek
çevirme işi dışında farklı bilimsel disiplinlerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Gürçağlar’a göre:
Çeviribilim alanında yapılan araştırmaların yöntemsel açıdan başka disiplinlerle çok
yakın bağlar kurularak bir inceleme alanı oluşturması gerektiğini ve çeviri odaklı
katkının çok büyük olacağını düşünmektedir. Elde edilen veriler, çevirinin yalnızca
edebiyat, bilgi üretimi ve yayıncılıkla ilgili bir etkinlik değil, aynı zamanda bir ulus
inşa etme aracı, toplumsal dönüşüm süreçlerinin tetikleyicisi, aracısı ya da bir
toplumsal dışa vurum biçimi olduğunu işaret etmektedir (Arı 2014:19)
Farklı dillerin konuşulduğu ve farklı kültürlerin buluştuğu yoğun göçmen alan ülkelerde
(İskandinav ülkeleri, Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi) sosyal yaşam içerisinde Göçmenlerin karşılaştığı
bürokratik işlemlerden doğan kültürlerarası iletişim ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Aslında
çok dilli ve kültürlü toplumlarda tam da çevirinin asıl amacı dilsel iletişimi sağlamaktır. Bu
anlamda Eruz şöyle demektedir:
Çokkültürlü toplumlarda çevirinin birincil amacı iletişimin oluşmasıdır. Halkın dili ile
resmi dil farklı olduğu dönemlerde çevirmenler resmi makamlarla halk arasında
iletişimi sağlamakla görevlidir (Eruz 2010:157).
Toplum Tercümanlığı; bireylerin bulundukları toplum içinde konuştukları farklı dil
sebebiyle sosyal hizmetlere ulaşmakta zorluk çeken insanlara sunulan çeviri desteği anlamına
gelmektedir. Ancak çok dilli toplumlarda, bu çeviri desteğinin yanında o ülkenin resmi dilini
öğrenmeleri konusunda Toplum Tercümanlarına iki dilli olmaları nedeniyle büyük görevler
düşmektedir. Burada dikkat edilecek konu, farklı dilli kimselerin kendi dillerini ve kültürlerini
unutmamalarıdır. Toplum Tercümanlığının birçok kullanım alanı vardır. Doğan’a göre:
Olimpiyatlar, bu çeviri türünün geçici olarak kullanıldığı ortamlardır. Dünyadaki
yaygın kullanım ortamlarının yanı sıra sadece ülkemize özgü kullanım ortamlarına
örnek olarak 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı‟nı ve deprem, sığınmacı
kampları gibi afet ortamlarını verebiliriz (Doğan 2015: 62)
Dil ve sosyal uyum uzmanı olması beklenen Toplum Tercümanlarının, dil öğretiminde
uygulanacak dil öğretim yöntemlerini iyi tanımaları gereklidir. Bu anlamda Toplum
Tercümanlarının kültür ve dil aracısı olmalarının yanında iyi birer eğitimci olmaları
önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, kendi alanlarında yetkin olabilecek çok amaçlı bir
tercümanlık eğitimi almış çevirmenlerle mümkün gözükmektedir. Günümüzde toplumsal ve
kültürel yaşamın birçok alanında ihtiyaç duyulan çeviri mesleğine ve son dönemlerde yaşanan
uluslararası boyutta ki göç hareketleri nedeniyle özellikle de “Toplum Tercümanlığı”
konusuna yasal bir statü kazandırılması gerekli hale gelmiştir. Üniversitelerin Lisans ve
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Lisansüstü ders programları çok dilli ve günün koşulları doğrultusunda yeniden
düzenlenmelidir.
Yüzyıllar boyunca çeşitli nedenlerle, çok dilli ve kültürlü toplumların bir arada yaşadığı
Anadolu topraklarında en son kurulan ve son yıllarda farklı ülkelerden yoğun göç alan
Türkiye Cumhuriyet’inde Toplum Tercümanlığı kavramını yeni yeni tanımaktadır. Bu
anlamda Kurultay şöyle düşünmektedir.
Jeopolitik konumu açısından tarihsel süreç içerisinde göç hareketlerinden en çok
etkilenen ülke Türkiye, diğer gelişmiş ülkeler örnek alınarak toplum çevirmenliği ile
ilgili eğitim ve akreditasyon standartlarının konulması ve farklı dil gruplarının devlet
hizmetlerine erişimi ve sosyal sistemin işleyişi düzenlenmelidir (Kurultay 2012, s.84).
Aslında kullanım alanı açısından yeminli sözlü çevirmenler Toplum Tercümanlarının
rolünü yerine getirmektedir. Bu anlamda, toplum tercümanlarının mahkeme, karakol,
evlendirme dairesi, tapu dairesi vb. devlet kurumlarında aynı dili konuşmayan tarafların
işlerinin çözümünde bilirkişi sıfatlı bir dil hizmetleri çözümü gibi sosyal rol üstlenmektedir.
Ancak, belli bir süre için veya sürekli Türkiye’de kalmayı amaçlayan farklı dilleri konuşan
kimselerin diğer toplumsal sorunlarını çözmekte bu hizmet türü yetersiz kalmaktadır. Bu
anlamda Toplum Tercümanlarının görev alanlarının daha çok geniş kapsamlı olduğu
görülmektedir. Sadece dil ve kültürü bilmek yerine orjin ülkenin temel yaşam özelliklerini
bilmeleri, insan psikolojisini tanımaları beklenmektedir. Hedef ülkeye geldiklerinde ise, orada
ki topluma sosyal uyumları açısından Toplum Tercümanlarının uyum eğitimi konusunda etkin
rol almaları gerekmektedir. Toplum Tercümanlarının çok dilli olmalarının yanında, her
anlamda hizmet sundukları farklı dil ve kültürlere sahip kimselerin göç alan toplumun kamu
düzenin devamlılığı açısından da donanımlı olmaları gereklidir.
A.Pym’e göre (2006); çeviri sosyolojik bir dönüşüm kazanmıştır. Ne bir dil, ne salt bir
çevirmen, ne salt bir metin çeviri süreci olabileceğini söylemektedir. Tüm bunlardan
hareketle; çevirinin sonuçlarının tüm toplumu etkileyen ve dönüştüren bir olgu olarak
toplumsal yaşamın merkezindedir, demektedir. Tüm bu toplumsal ve sosyal sorumlulukların
beraberinde getirdiği temel bazı ilkelere (Sadakat, Gizlilik, Tarafsızlık, Kişi Haklarına Saygı,
Görev Sınırı gibi) Toplum Tercümanlarının uyması söz konusudur. Bunlar hizmet verilen kişi
veya kişilerin hak ve özgürlükleri açısından önem arz etmektedir. En doğru şekilde hizmet
verebilmek ve Toplum Tercümanına ihtiyacı olan birey ya da kitleleri memnun edebilmek
gereklidir. Son zamanlarda dünyada uluslararası düzeyde yaşanan “Düzensiz Göç”, Toplum
Tercümanlığını daha da önemli hale getirmiştir. Ankara Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
yetkilisi El Nasharty düzensiz göçmenlerin “Toplum Tercümanı” ihtiyacına yönelik şunları
söylemektedir:
Ülkemizden uluslararası koruma talebinde bulunan yabancılara müracaatları
esnasında ilgili mevzuatımız gereği takip edilecek usuller, başvurunun
değerlendirilmesi, hak ve yükümlülükleri, bu yükümlülükleri nasıl yerine getireceği, bu
yükümlülüklere uymaması halinde ortaya çıkacak muhtemel yasal sonuçlar ve itiraz
usulleri hususunda kayıt esnasında kendilerine anlayabilecekleri dillerden hazırlanmış
olan bilgilendirme formları ile ya da tercümanlar aracılığı ile anlatılarak imzalatılır
(El Nasharty, 2015:87).
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Düzensiz Göçmenlere yönelik tüm bu işlemler, kültürel anlamda donanımlı Toplum
Tercümanları aracılığı ile olması mümkündür. Ayrıca “Toplum Tercümanları”, Düzensiz
Göçmen çocuklarına yönelik hizmet sunarken ilkeleri azami ölçüde uygulamaları
beklenmektedir. Böyle hassas bir hizmet sunumu için yasal düzenlemelerin olması gereklidir.
Bu anlamda Kurultay şöyle düşünmektedir:
Çeşitli Avrupa ülkeleri belirtilen alanlarda kaliteli çeviri hizmetinin verilebilmesi ve
sosyal düzenin sağlıklı işleyişi için toplum çevirmenliği ile ilgili eğitim programları
açmış, çeşitli yasal düzenlemelere gitmiştir. (Kurultay 2012, s.82).
Bilindiği üzere; Türkiye’de Tercümanların devlet hizmetlerinde nasıl kullanılacağı ile
ilgili düzenlemeler vardır. Ancak Tercümanlık hizmetini sağlayacak kişinin hangi eğitim ve
yeterliliklere sahip olması gerektiğiyle ilgili yeterli derecede açıklama bulunmamaktadır.
Ayrıca ülkemizde Tercümanlık mesleğine yönelik ulusal seviyede bir yasal düzenleme de
bulunmamaktadır.
3. Çok Kültürlülüğün Oluşma Nedenleri ve Toplum Tercümanlığı
Çokkültürlü toplumların oluşmasına neden olan birçok etken vardır. Bular arasında bir
bağ söz konusudur. Bunlar Göç, Medya ve Küreselleşmedir. Farklı ülkelerde çok kültürlü bir
sosyal yapı oluşmasını sağlayan bu üç ana neden, son yüzyılda sanayi toplumu oluşumu ve
insanlık tarihi ilerlemesi ile çok sık gündeme gelmiştir.
Özellikle çokkültürlü toplum yaşamına son dönemlerde göç damgasını vurmaktadır.
Düzenli veya düzensiz göçler nedeniyle çok kültürlü toplumlar oluşmakta ve aynı sınırlar
içerisinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Göç yoluyla farklı ülkelere gelen kimselerin o
ülkeye gelirken kendi kültürlerini de getirmekte ve orada öz kültürlerini yaşamaya
başlamaktadırlar. Bu anlamda Köstenci’nin göçle ilgili düşüncesi şöyledir:
Çok kültürlü toplumların oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri de muhakkaktır ki;
toplumlar arası yaşanan göçtür. Bunun sebebi ekonomik, sosyal ya da siyasi olabilir.
Ama göç alan da göç eden de göç veren toplumlarında kültürlerinin bundan
etkilendiği kesindir. Özellikle göç alan ve göç eden toplumların kültürlerinde bir
etkileşimin olduğu, bu etkileşim beraberinde çok kültürlüğü getirdiği ve bunun
sonrasında bir dizi problemin yaşandığı biline bir gerçektir. Zira göç nedeni ile farklı
ülkelerin kültürleri karşılaşmakta, kültürlerin uyumu sağlanamadığı durumlarda ise
çatışmaktadır (www.kostenci.av.tr).
Toplum Tercümanlığının, göç yoluyla ülkelerini terk etmiş kimselere, geldikleri
ülkelerde sosyal hizmetlerden faydalanma konusunda yardımcı olma görevi vardır. Her iki
toplumun da kültürlerinin tanımaları, farklı kültüre sahip toplumların uyum içerisinde
bulunmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Toplum Tercümanlarının, farklılıkların birlikte
yaşam sürecinde, öteki düşüncesinden doğabilecek çatışmaların önleyici rolü vardır.
İletişim teknolojisinin hızlı gelişmesi, çokkültürlülüğe neden oluşturan medyanın
etkisini arttırmıştır. Farklı kültürler sahip toplumların medya aracılığı ile ortak değerler
oluşturması, hem kültürel zenginliklerin ortaya çıkmasını sağlamakta hem de farklı olanları
kabul etme ve hoş görmelerine neden olmaktadır. Medya etkinlikleri farklı toplumların ortak
davranış biçimleri oluşturmada oldukça etkilidir. Etkin kullanılan medya; farklılıkları yok
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etmeden birlikte yaşamasına büyük katkı sağlayacak bir araçtır. Toplum Tercümanları de
medyanın bu etkisini kullanarak, çok kültürlü toplumların göç alan ülkelerde sorunsuz
yaşamalarına yardımcı olacaktır. Köstenci’ye göre medya;
Medya, pedagojinin bize nasıl kadın ve erkek olacağımızı öğreten bir biçimidir. Bize
nasıl giyineceğimizi, bakacağımızı ve tüketeceğimizi, farklı sosyal grupların üyelerine
nasıl tepki göstereceğimizi, nasıl popüler ve başarılı olacağımızı, nasıl başarısızlıktan
kaçınacağımızı; normlardan, değerlerden, yerleşmiş adet, gelenek ve kanunlardan
oluşan hakim sisteme nasıl uyacağımızı gösterir. Sonuç olarak eleştirel medya bizim
için bireylerin duygularını, düşüncelerini, ahlaki görüşlerini etkileyen cazip kültürel
çevreyle nasıl başa çıkacaklarını öğrenmede önemli bir kaynaktır
(www.kostenci.av.tr).
Medya iletişim araçlarıyla sosyal yaşama yönelik, ortak yaşam imajını oluşturacak
yayınların anlaşılması konusunda Toplum Tercümanları devreye girecektir. Çok kültürlü
toplum yaşamının sürekliliği için; Toplum Tercümanları özellikle erken yaşta dil öğretimi
yöntemlerini bilmek ve bunu uygulamaları gerekmektedir. Çünkü çok kültürlü toplum
yaşamında kullanılacak göç alan ülkenin resmi dili, ortak iletişim dili açısından önem
taşımaktadır. Ayrıca her topluma özgün kültürel olguların aktarılması konusunda Toplum
Tercümanları “yerlileştirme” yaparak aktarım yapmalıdır. Bu farklı olan değer yargılarının
kabullenilmesi açısından önemlidir.
Dünyada hızlı gelişmelere paralel, ekonomik ve toplumsal değişimlerin yanında akıl
almayacak bir hareketlilik söz konusu olmuştur. Kapitalist sistem yapısı, iş alanlarının
dünyanın farklı ülkelerinde dağılarak çoğalmasına neden olmuştur. Küreselleşme adı altında
uluslararası bir ekonomik yapı oluşmuştur. Bu ekonomik güce sahip olan siyasi erk, kitlelerin
uluslararası hareketliliğine neden oluşturmaktadır. Her tür uluslar ötesi hareketlilik,
beraberinde kültürel bir yapılanmayı da getirir. Küreselleşmenin neden olduğu çok kültürlü
sosyal yaşamda bu şekilde gerçekleşir. Küreselleşme, ekonomik anlamda bütünleşirken,
sosyal yaşamda da bütünleşmeyi öngörmektedir. Bu da farklı kültürlü toplumların bir araya
gelmesi ve yaşamasıdır.
Toplum Tercümanlığı, öz kültürünü yaşamak isteyen toplumlar arasında “toplumsal bir
sözleşmenin” garantörü rolü üstlenmiştir. Bu anlamda ne ekonomik, ne siyasal ve ne de
kültürel çatışmaların olmaması için Toplum Tercümanları, çaba göstermelidirler. Aynı
zamanda onlar, küreselleşmenin berberinde getireceği sorunların çözümünde, birlikte yaşayan
toplumların kültürel değerlerini ve düşünce mantıklarını bilen bir donanımlı kimse olarak
katkıda bulunmaktadırlar. Toplum Tercümanları, kamu hizmetlerinden nasıl faydalanmaları
gereklilikleri konusunda yardımcı olurken, farklı kültürlü kimselerin kamuda oluşacak
sorunlara aktif şekilde katılmalarını da sağlamalıdırlar. Farklı kültürel toplum yapıları da olsa,
birlikte yaşam için “ortak fayda” gereklidir.
Toplumsal anlamda bir uyum aracısı olan çok dilli, çok kültürlü Toplum Tercümanları,
çokkültürlü bir toplum yapısının vazgeçilemez en önemli unsurudur. Tüm dünya da topluma
yönelik hizmet verecek Tercümanların eğitimi konusunda ortak kriterler belirlenmelidir. Bu
koşulları yerine getirmek için gerekli eğitimi almaları sağlamalarına olanak sağlanmalıdır.
Toplum tercümanı olacak kimselerin; öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkelerde belirli süre
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kalmaları sağlanarak, o toplumun kültürel ve sosyal yapısının tanımasına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
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4. Sonuç
Her toplumun kendi kültürel birikim ve deneyimlerini yaşama hakkı vardır. Fakat
günümüzde hiçbir toplumun kendi sınırları içerisinde farklı kültürlerden etkilenmeden
kalması mümkün değildir. Artık çağın gerekliliği olan iletişim teknolojisinden tüm toplumlar
azami ölçüde yararlanmakta ve bu nedenle farklı toplumların kültür ürünlerini tanımaktadır.
Farklı kültürleri karşılaştıran diğer bir etken de çeşitli nedenlere bağlı dünyada yaşanan
göçtür. Dünyayı küçülten, çok hareketlilik getiren küreselleşme de bu etkenlere dahil
edildiğinde toplumları dünya üzerinde varlığını sürdüren kültürel farklılıklardan uzak tutmak
olanaksızdır. İşte bu faktörlerin kaçınılmaz sonucu çok kültürlülük ve çok kültürlü bir toplum
yapısıdır.
Çok kültürlülük, farklı kültürleri olan toplumların çeşitli nedenlerden ötürü bir araya
gelmeleri ve ortak değerler çerçevesinde yaşamalarıdır. Kültürel çeşitliliğin ve zenginliğin
yansıtıldığı bir toplum düzeni olarak görülen çok kültürlülük, toplumları bir arada tutabilmek
için, günümüzde birçok ülkede siyasi bir düzen olarak da görülmektedir. Birlikte yaşamak
durumunda olan bütün toplulukların, yaşam değerlerine hoşgörü gösterdiği çok kültürlü bir
düzende, kültürel özgürlükler eşit şekilde yaşanmaktadır. Çok kültürlü toplumlarda ortak
değerler etrafında kültürel zenginlikler yaşanırken, toplumları bir arada tutabilmek için uyum
süreci önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çok kültürlülüğün yaşandığı her toplumsal
yapıda çeviri kültürler arası bir sosyal olgu olarak mevcuttur.
Çok kültürlü toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için, kültürel zenginlik farkındalığı
yaratacak bir anlaşma aracına, kısaca farklı kültürleri tanıyan çok dilli tercümanlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu da her anlamda donanımlı, çeviri alanında yeni bir kavram olarak ortaya
çıkmış Toplum Tercümanlığı ile olasıdır. Toplum Tercümanlığı, farklı kültürlerden oluşmuş
bir toplumun sadece kamu hizmetlerinden nasıl faydalanabilecekleri konusunda yardımcı
olmanın yanında, çok kültürlü toplumun kalıcılığı konusunda da görev üstlenmektedir. Dil
bilmenin yanında; farklı kültürel değerleri de tanıyan, toplumların uzlaşı içerisinde
yaşamalarına katı sağlayacak “Toplum Tercümanlarına” ihtiyaç vardır. Hangi dil ve kültürden
olursa olsun insanın sosyal bir varlık olması düşüncesinden hareketle; yaşamını sürdüreceği
yerde kendi kimliğini ve kültürel değerlerini unutmadan, eşit düzeyde her türlü hizmetlerden
faydalanmasının sağlanması her iki dili ve kültürü tanıyan Toplum Tercümanlarının
çalışmalarına olanak sağlanmalıdır. Ayrıca farklı kültürden olan kimselerin, bulundukları
topluma ve birbirlerine uyum sağlamaları açısından, düzenlenecek ortak değerler etrafında
uyum eğitimlerinin, Toplum Tercümanları tarafından verilmesi yerinde olacaktır.
Bu bağlamda Toplum Tercümanlarının eğitimi çok kültürlü toplum yapılarına göre
düzenlenmelidir. Erken yaşta çok kültürlü olmak, bireyin hümanist bir yapıya sahip olmasını
destekleyecektir. Çok kültürlülük, farklı olana karşı önyargıların yok olmasına ve
farklılıkların yaşaması için hoşgörü ortamı oluşmasına katkıda bulunacaktır. Çok kültürlülük,
toplumların ve bireylerin farklılıkları karşılaştırmasına olanak sağlayacaktır. Böylece farklı
kültüre sahip olan kimseler, birbirlerine saygı gösterecek ve daha sağlıklı bir düşünce
zemininde olayları değerlendirebileceklerdir. Aynı zamanda farklı düşüncelerle ortak hareket
etme, çatışmalardan kaçınma için fırsat olacaktır. Çok kültürlülüğün bireye sunduğu
kazanımlar sayesinde barışsever bir kişiliğe sahip olacaktır.
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SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİNDE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÜZERİNE
BİR UYGULAMA1
Faruk DAYI1

Yusuf ESMER2

ÖZ

Yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığı, son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olarak dikkatleri
üzerine çekmektedir. Ülkemiz havayolu yolcu taşımacılığında, 1933 yılında temelleri atılan Türk Hava Yolları
Anonim Ortaklığı 1990’lı yıllara kadar tekel niteliğinde hizmet sunmuştur. 2000’li yıllarda kurulan özel
havayolu yolcu taşımacılığı şirketleriyle birlikte günümüzde 10 şirket faaliyet göstermektedir. Sivil havacılık
işletmeciliğinde rekabet her geçen gün artmaktadır. Rekabet edebilmek içinde maliyetlerin kontrol altında
tutulması gerekmektedir. Havayolu yolcu taşımacılığında maliyetler; yakıt, personel ve uçak olmak üzere üç
kategoride sınıflandırılmaktadır. 2000’li yılların ortalarında petrol fiyatlarının düşmesi önemli bir maliyet
avantajı sağlayarak, rekabet ve hizmet kalitesinin artmasında önemli faktör olmuştur. Havayolu yolcu
taşımacılığının maliyet unsurlarından bir diğeri ise personel giderleridir. Bu giderleri azaltmak pek de mümkün
değildir. Diğer önemli maliyet unsuru ise uçaklardır. Uçak fiyatlarının yüksek olması şirketlerin uçak satın
almalarını engellemektedir. Bu nedenle şirketler finansal kiralama ile uçak satın alma yolunu tercih etmektedir.
Bu çalışmada havayolu yolcu taşımacılığında önemli bir maliyet unsuru olan finansal kiralama işleminin aktif
kârlılık ve özsermaye kârlılık üzerine etkisi incelenmek istenmektedir. Çalışmanın uygulamasında Avrupa`da
faaliyet gösteren 6 şirketin 2008-2012 dönemine ait mali tablo ve operasyonel bilgileri rasyo analizi yönteminde
kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda faaliyet kaldıracının aktif ve özsermaye kârlılığı üzerinde önemli bir
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık Yönetimi, Finansal Performans, Finansal Kiralama, Faaliyet Kaldıracı,
Oran Analizi.
MEASURING THE IMPACT ON PROFITABILITY FOR LEASING IN CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION: AN APPLICATION IN EUROPEAN AIRLINES COMPANIES
ABSTRACT
Air Transport has attracted attention as a rapidly growing sector in the passenger transportation. Airlines
traansportation in our country, it founded in 1933, Turkish Airlines Corporation has provided passenger
transportation services as a monopoly until the 1990s. In the 2000s, with the establishment of private airline
passenger transport companies, it is seen that these 10 firms operate at the present. Competition in civil aviation
operations is increasing day by day. Costs need to be kept under control in order to compete. Costs in airline
passenger transport are classified into three categories; these are fuel, staff and aircraft. In the mid-2000s,
providing a significant cost advantage in passenger transport, it is the fall in oil prices, has an important factor in
increasing the competitiveness and quality of service. Another of the factors of the air transport cost is personnel
expenses. To reduce this expense is not possible generally. Another important cost factor is the aircraft. When
aircraft prices are expensive and high, companies are not able to purchase the aircraft. Therefore it is seen that
the preferred way to purchase aircraft through leasing. In this study is analysed the effect between leasing and
profit of the company's return on equity and return on assets. In the practice of work, are analysed with the
method of ratio analysis for six companies operating in Europe, are used data of financial statements and
operational information for the period 2008-2012. As a result, it is considered that there is no effect in operating
leverage’s above the impact of return on equity and return on assets.
1

Bu çalışma 22-23 Eylül 2016 tarihlerinde Uşak’ta düzenlenen “Scientific Cooperation for the Future in The Social Sciences
International Conference” adlı konferansında bildiri olarak sunulmuştur.
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GİRİŞ
Dünyada ilk sivil havacılık faaliyeti 1900’lü yılların başında başlamıştır. Teknolojinin
gelişmesiyle birlikte birçok yerde hava alanı yapılarak, dünyanın pek çok noktasına uçak ile
seyahat imkânı sağlanmıştır. Uçakların hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı
sunmasıyla sivil havacılık sektörünün hızlı bir ivmeyle büyüdüğü görülmektedir. Çünkü
yolculuk süresinin kısalması ve uçakların konforunun artmasıyla birlikte, uçak ile seyahat
eden yolcuların sayısının da arttığı görülmektedir. Ülkemizde ise Cumhuriyet’in ilanından
sonra sivil havacılık ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve 1933 yılında ilk girişimlerde
bulunulmuş ve sonradan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY) adını alacak bir devlet
teşekkülü kurulmuştur. Böylece ülkemizde sivil havacılığın ilk adımı atılmıştır. THY sivil
havacılık sektöründe ülkemizde tekel hizmet sunan bir devlet teşekkülü iken, 1990’lı yılların
başında THY ve Lufthansa şirketlerinin ortak girişimleriyle SunExpress adıyla ülkemizin ilk
özel sivil havacılık şirketi kurulmuştur. Bilgisayar ve iletişim teknolojinin hızla geliştiği
2000’li yıllara gelindiğinde, özel sektörün sivil havacılık sektöründe faaliyete başlamasıyla
sivil havacılık önemli bir sektör haline gelmiştir. Teknolojideki gelişmeler daha güvenli ve
konforlu uçakların üretilmesine imkân tanımıştır. Petrol fiyatının düşmesi ve havaalanı
sayısının artmasıyla vatandaşlarımızın uçak ile seyahati sıkça tercih ettikleri görülmektedir.
Ayrıca sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının artmasıyla birlikte
sektördeki rekabette artmıştır. Böylece rekabetin artmasıyla kalite standartları yükselmiş ve
daha uygun fiyatla uçak bileti satılmaya başlanmıştır. Bütün bu gelişmeler sivil havacılık
yönetiminin önemini ortaya çıkarmıştır. Sivil havacılık yönetimi işletme amaçlarına etkili ve
verimli ulaşmak üzere beşeri ve maddi kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi,
koordine edilmesi ve denetlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla sivil havacılık
yönetiminde amaçlara etkili ve verimli ulaşma, karlılık ve rekabet avantajı sağlamada
maliyetler önemli bir unsur kabul edilmekte ve maliyetlerin mümkün olduğu kadar en düşük
seviyeye düşürülmesinin yolları aranmaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Çalışmanın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sivil havacılık sektörüyle
ilgili genel bilgilere; ikinci kısımda ise finansal kiralamaya yer verilmektedir.
Sivil Havacılık Sektörüne Genel Bir Bakış
Teknolojinin hızla gelişmesiyle uçak üretim süreci kısalmış ve birçok şehirde
havaalanı yapılarak uçuş için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan
sonra sivil havacılık sektörü hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Kara, demir ve deniz yoluna
alternatif ve daha hızlı bir ulaşım sağlayan havayolu taşımacılığı dünya yolcu taşımacılığında
her geçen gün payını artırarak büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Böylece aynı anda çok
sayıda yolcu taşıyarak kıtalar arası uçabilecek ve yolcuların seyahat anında ihtiyaçlarını
karşılayabilecek uçakların üretilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Boeing ve Airbus uçak şirketleri
dünyada en çok bilinen şirketler olup, söz konusu şirketler 1960-1970’li yıllarda sivil
havacılık şirketlerinden gelen uçak taleplerini karşılayamaz duruma gelmiştir. Dünyada
gerçekleşen bu gelişmelere bağlı olarak da milli sivil havacılık şirketimiz olan THY,
Avrupa`nın ve dünyanın birçok yerine sefer düzenleyerek dünyadaki gelişmeleri yakından
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takip etmiştir. Özellikle 2002 yılından sonra Türkiye ekonominin gelişmesi ve hızla
büyümesi, dünyadaki petrol fiyatlarının düşmesi ve yeni teknoloji ile üretilmiş uçaklar ile
filosunu güçlendiren bir şirket olarak THY, sivil havacılık sektöründe büyük bir büyüme
ivmesi yakalamış ve Avrupa`nın örnek aldığı bir şirket haline gelmiştir.
Küresel ekonominin büyümesi, yolcuların seyahat ihtiyacının artması ve yakıt
fiyatlarının düşmesiyle sivil havacılık sektöründe önümüzdeki yıllar içinde büyüme
beklenmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle daha az yakıt tüketen ve daha fazla uçuş süresi
olan uçaklar geliştirilmiştir. Böylece şirketler, yakıt maliyetlerini düşürdükleri için daha
uygun fiyata uçak bileti satarak, satış gelirlerini ve kârlarını artırdıkları görülmektedir. Ayrıca
dünya nufüsunun artmasıyla yolcu sayısı, uçakların uçuş süresi ve koltuk doluluk oranı
artmaktadır.
Ülkemiz sivil havacılık sektörünün toplam geliri 2003 yılında 2,2 milyar dolar iken,
2014 yılında 23,8 milyar dolara yükselmiştir. Sektörün istihdam düzeyi incelendiğinde, 2003
yılında 65 bin olan çalışan sayısının, 2014 yılında 187 bini aştığı görülmektedir (SHGM,
2015: 37). 2003 yılında sektördeki toplam uçak sayısı 162 iken, 2015 yılında 489’a
yükselmiştir (SHGM, 2015: 27). Yine aynı yılda toplam koltuk kapasitesi 27.599 iken, 2015
yılında 90.259’e yükselmiştir. 2003 yılında kargo taşıma kapasitesi 302.737 kg iken, 2015
yılında 1.759.600 kg olarak gerçekleşmiştir. Uçak trafiği sonuçları incelendiğinde yurt içi,
yurt dışı ve transit uçuş sayısı 2003 yılında 529.205 iken, 2015 yılında 1.815.095 olarak
kaydedilmiştir (SHGM, 2015: 28). Dolayısıyla Türk sivil havacılık sektörünün 13 yıllık
dönemde hızlı bir büyüme sergilediği görülmektedir.
Dünya sivil havacılık söktörü incelendiğinde, International Air Transport Association
(IATA) tarafından hazırlanan 2015 yılı raporuna gore, sektördeki toplam gelir 2011 yılında
643 milyar dolar ve 2014 yıllında 758 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (IATA, 2015: 1).
Ayrıca sektörün toplam net kârı 2011 yılında 8,3 milyar dolar iken, 2014 yılında 17,8 milyar
dolara yükseldiği görülmektedir. 2014 yılında sektördeki toplam uçuş sayısı 33,4 milyon olup
bu uçuşlarda toplam 3,31 milyar yolcu taşınmıştır. Dünya sivil havacılık sektöründe istihdam
edilen personel sayısı ise 2014 yılında yaklaşık 58 milyon kişidir. Dolayısıyla dünya sivil
havacılık sektörünün her geçen yıl büyümeye devam ettiği görülmektedir.
Finansal Kiralama
Finansal kiralama sözcüğü ingilizce “lease” kelimesinden türemiş olup dilimizde
“leasing” olarak da kullanıldığı görülmektedir. Finansal kiralama taşınmaz bir malın belirli bir
vade boyunca önceden belirlenen taksitler şeklinde ödenerek vade sonunda sembolik bir bedel
ile taşınmaz malın devralınması olarak ifade edilmektedir (Kaya, 2015: 297). Dolayısıyla
finansal kiralama özellikle yüksek tutarlı duran varlık yatırımlarında sıkça kullanılan bir
finansman yöntemidir. Finansal kiralamanın şirketler için birçok avantajı olup bunların en
önemlilerinden biri kiraya konu olan varlıkta herhangi bir arıza meydana geldiğinde kiracı
şirketin işlerinin aksamaması için kiralayan şirket aynı varlığın yenisini temin etmek zorunda
olmasıdır (Okka, 2010: 513). Böylece kiracı şirket kendisini her türlü riske karşı güvence
altına almaktadır (Ceylan ve Korkmaz, 2008: 210-211). Finansal kiralamanın diğer bir
avantajı ise kira ödemelerinin vergi matrahından düşülerek daha az vergi ödenmesidir
(Işıldak, 1994: 17). Ayrıca finansal kiralama işleminden kaynaklanan finansal kiralama
borçları, bilançoda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde finansal kiralama borcu
olarak muhasebeleştirilmektedir (Balık, 2013: 40-41).
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Finansal kiralamaya konu olan diğer bir ifadeyle kiralanabilecek varlıklar: Kara taşıtları
(otomobil, kamyon, otobüs vb.), deniz taşıtları (gemi, tekne vb.), hava taşıtları (uçak, jet vb.),
ofis mobilyaları, tıbbi teçhizatlar, üretim tezgâhları ve makineleri ve büro ekipmanlarıdır
(Usta, 2005: 172-173). Finansal kiralama işlemleri her sektörde uygulansada, duran varlık
maliyeti yüksek olan havayolu yolcu taşımacılığında uçak alımlarında şirketlerin sıkça
kullandıkları bir finansal araç olarak dikkat çekmektedir (Pardo, 2011: 1-2).
Gavazza (2010) finansal kiralama işlemlerinin yabancı kaynakların maliyetini
azalttığını alan ve satan için daha cazip bir finansman yöntemi olduğunu ve böylece
şirketlerin daha likitidesinin daha iyi bir görüntü sergilediğini ifade etmektedir. Gavazza
(2010) çalışmasında finansal kiralamanın likidite üzerine etkisini ölçmektedir. Finansal
kiralamayla şirketlerin likiditesinin arttığı ve sözleşme sürelerinin daha uzun olduğunu ancak
her ne kadar operasyonel kiralama süresi kısalsa da operasyonel kiralama maliyetinin
yükseldiğini tespit etmektedir (Gavazza, 2010: 62-63).
Oum ve diğerleri (2000), uçak kiralamasında optimal uçak sayısını tahmin ettikleri
çalışmada, dünyada faaliyet gösteren 23 havayolu şirketinin bilgilerini kullanarak
anakütledeki şirketlerin filolarının %40-60’lık kısmının finansal kiralama yöntemiyle temin
edildiğini tespit etmektedir (Oum ve diğerleri, 2000: 17-18).
VERİ VE YÖNTEM
Havayolu şirketlerinin reel sermaye yatırımı yaparken katlandıkları en önemli gider
yüksek fiyatlı uçakların satın alınmasıyla gerçekleşmektedir. Uçak fiyatlarının yüksek olması,
sabit duran varlıkların tutarınında yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle havayolu
şirketleri uçak satın almaktan ziyade genellikle finansal kiralama yöntemini tercih etmektedir.
Böylece şirketler uzun yıllar sabit bir maliyet ile uçak sahibi olmakta hem de taksitleri vergi
matrahından düşerek daha az vergi ödemektedir.
Ülkemizin en büyük havayolu şirketi olan THY ile Avrupa`da faaliyet gösteren ve
verilerine ulaşılabilen Air France, Air France KLM, Lufthansa, Thomas Cook Group ve TUI
Travel şirketlerinin 2008-2012 dönemine ait verileri uygulamada kullanılmaktadır.
Çalışmanın örneklemini oluşturan şirketlerin finansal kiralama borçları Tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo 1: Havayolu Şirketlerinin Finansal Kiralama Borçları (milyar).
Havayolu Şirketleri
2008
2009
2010
2011
1,300
1,430
1,320
1,820
Air France (€)
3,440
3,380
3,420
3,050
Air France – KLM (€)
2,090
2,140
2,400
2,690
Lufthansa (€)
0,230
0,040
0,060
0,060
Thomas Cook Group (£)
3.180
2,950
4,160
7,910
Türk Hava Yolları (₺)
0,160
0,170
0,120
0,110
TUI Travel (£)

2012
2,120
3,610
2,520
0,200
8,660
0,160

Tablo 1 incelendiğinde THY’nin beş yıllık dönemde finansal kiralama borcunun
%172, Air France şirketinin %63, Lufthansa %20 ve Air France KLM’nin ise %4,9 oranında
yükseldiği görülmektedir. TUI Travel şirketinin borcunda bir değişim olmamakla birlikte
Thomas Cook Group şirketinin ise borcunun %13 azaldığı tespit edilmektedir. Uygulamadaki
şirketlerin uçak sayılarının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2: Örneklem Şirketlerin Uçak Sayıları (adet).
Havayolu Şirketleri
2008
2009
2010
621
594
593
Air France
422
420
398
Air France - KLM
524
722
710
Lufthansa
93
94
93
Thomas Cook Group
127
133
158
Türk Hava Yolları
139
143
145
TUI Travel

2011
609
402
696
92
180
138

2012
601
387
627
91
202
138

Tablo 1 ve 2 birlikte değerlendirildiğinde Air France şirketinin 5 yıllık dönemde
finasal kiralama borcunun yaklaşık %63 oranında arttığı; ancak uçak sayılarında ise artış
yerine bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir. Aynı sonuç Air France KLM şirketi içinde
geçerli olup şirketin uçak sayısında bir düşüş olmasına rağmen finansal kiralama borcunun
arttığı tespit edilmektedir. Lufthansa şirketinin uçak sayısı ve finansal kiralama borcundaki
artış hemen hemen birbiriyle paralel gerçekleşmektedir. Thomas Cook Group şirketinde uçak
sayısında ve finansal kiralama borcunda kayda değer bir değişim görülmemektedir. Aynı
dönemde Türk Hava Yollarının uçak sayısında %59’luk bir artışa karşılık, finansal kiralama
borcunda ise %172’lik bir artış tespit edilmektedir.
Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı; Avrupa`da faaliyet gösteren 35 havayolu
yolcu taşımacılığı şirketinin 2008-2012 dönemine ait finansal performanslarının faaliyet
kaldıracı boyutuyla ölçülmesidir. Ancak Avrupa`da faaliyet gösteren şirketlerden sadece 6
tanesinin verileri temin edilmiştir. Bu nedenle analizde 6 havayolu şirketinin 2008-2012
dönemine ait mali tablo ve operasyonel bilgileri, oran analizinde kullanılarak analiz
yapılmıştır.
Veri Seti: Çalışmada kullanılan veri seti Avrupa`da faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin
bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve bağımsız denetim raporlarından elde
edilmiştir. Veri seti; 2008-2012 dönemine ait olup Avrupa`da faaliyet gösteren ve
araştırmanın uygulama döneminde verilerine ulaşılabilen 6 şirketin mali tablo verilerini
içermektedir. Faaliyet kaldıracının hesaplanabilmesi için 2007 yılına ait verilerin de
gerekmesi nedeniyle bazı şirketlerin söz konusu yıla ait verilerine ulaşılamadığından
çalışmada 2008-2012 dönemine ait bilanço ve gelir tablolarındaki verilerden yararlanılarak
hesaplanmış 3 adet göstergeyle toplam 87 adet veri elde edilmiştir. Çalışmanın uygulmasında
kullanılan veri seti ve tanımları Tablo 3 ile verilmektedir.
Değişkenler
Aktif Kârlılık Oranı
Özsermaye Kârlılık Oranı
Faaliyet Kaldıracı Oranı

Tablo 3: Veri Seti.
Sembol
Kaynak
AK
Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları
ÖK
Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları
FK
Mali Tablolar ve Faaliyet Raporları

Çalışmada Kullanılan Değişkenler: Araştırma kapsamında finansal kiralamanın kârlılık
üzerine etkisinin ölçülmesi amacıyla kullanılan finansal performans göstergeleri özet olarak
aşağıda Tablo 4’de sunulmaktadır.
Tablo 4: Değişkenler ve Formülleri.
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Değişkenler
Aktif Kârlılık
Oranı
Özsermaye
Kârlılık Oranı

Faaliyet
Kaldıracı
Oranı

Tanımı
Varlıkların ne derece verimli
kullanıldığını gösteren orandır. Net
kârın toplam aktife bölünmesiyle
hesaplanmaktadır.
Öz kaynakların ne derece verimli
kullanıldığını gösteren orandır. Net
kârın, özkaynaklara bölünmesiyle
hesaplanmaktadır.
Satışlardaki % değişimin, FVÖK’da ne
kadar bir değişime neden olduğunu
gösteren orandır. Faiz ve vergi öncesi
kardaki değişimin, satışlardaki
değişime oranlanmasıyla
hesaplanmaktadır.

Formülü
Net Kâr / Toplam Aktif

Net Kâr / Öz kaynaklar

FVÖK % Değişim / Satışlardaki %
Değişim

Kârlılık oranları, işletmenin varlıklarını ne derece verimli kullandığını gösteren oranlardır.
İşletmenin bir yıllık faaliyeti sonucunda çeşitli kriterler açısından ne kadar kârlı çalıştıkları
rasyo analizi yapılarak çeşitli oranlar ile kolayca tespit edilebilmektedir. Aktif kârlılık oranı;
işletmenin varlıklarının ne kadar verimli kullanıldığını göstermektedir. Özsermaye kârlılık
oranı ise, özkaynakların ne kadar verimli kullanıldığını, işletmenin kârının ne kadarını
özsermaye ile elde ettiğini göstermektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde özsermaye kârlılık
oranı, ortaklar açısından oldukça önem arz etmektedir (Ercan ve diğerleri, 2013: 61).
Dolayısıyla kârlılık oranları, işletmenin geçmiş yıllardaki finansal durumunu ve
faaliyetlerindeki başarı derecesini göstermesi ile gelecek planlaması yapılırken ihtiyaç
duyulan verileri üst yönetime sunmaktadır. Böylece geçmiş yılların verileriyle elde edilen
analiz bulgularından yararlanılarak geleceğe yönelik planlamalar yapılmaktadır.
Faaliyet kaldıracı yüksek sabit maliyetli şirketlerde faiz ve vergi öncesi kârdaki (FVÖK)
değişimin satışlardaki değişimden ne kadar etkilendiğini göstermektedir. Dolayısıyla faaliyet
kaldıracını, tüm giderleri değişken gider olan işletmelerde görmek mümkün değidir. Çünkü
uzun dönemde tüm giderler değişken olacağından, faaliyet kaldıracını hesaplamak kısa
dönemli analizlerde mümkündür (Akgüç, 1998: 136). Diğer bir ifadeyle faaliyet kaldıracı
sabit giderleri yüksek ve değişken giderleri düşük olan işletmelerde, satışlardaki değişimin
FVÖK’daki ne kadarlık bir değişime neden olduğunu gösteren orandır (Okka, 2009: 474).
Havayolu şirketleri uçak alımlarında kaldıraçlı finansal kiralama işlemlerinden
yararlanabilmektedir. Çünkü yüksek miktarda sabit aktif yatırımlarında, finansal kiralama
şirketlerinin yeterli sermayesi olamayabileceğinden kredi kuruluşlarından kredi temin
edilebilmektedir (Toroslu, 2000: 92). Çünkü sabit aktife yüksek sermaye yatırımı yapan
şirketlerde sabit giderler yüksek olmaktadır. Sabit giderleri yüksek olan firmalarda değişken
giderler arttıkça katkı payı oranıda yükselmektedir. Katkı payının yükselmesiyle satışlardaki
artış, FVÖK’e karşı daha duyarlı olmaktadır. Bunun sonucunda satışlardaki küçük bir artış,
kârlarda büyük bir artışa yol açmakta ve faaliyet kaldıracı yükselmektedir (Okka, 2009: 475).
Ayrıca FVÖK aynı düzeyde kalır ve sabit giderler artarsa, faaliyet kaldıraç derecesi yine
yükselmektedir (Ercan ve Ban, 2012: 247).
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AMPİRİK ANALİZ
Çalışmanın uygulamasını oluşturan 6 şirketin 5 yıllık dönemine ait aktif kârlılık oranı,
özsermaye kârlılık oranı ve finansal kaldıraç oranı bu kısımda değerlendirilmektedir. Ayrıca
analize yardımcı olması amacıyla şirketlerin verileri Tablo 5’de paylaşılmaktadır.
Tablo 5: Şirketlerin Toplam Satış Gelirleri (milyon).
Havayolu Şirketleri

2008

2009

2010

2011

2012

Air France(€)

16.073

13.849

15.226 12.323 16.479

Air France – KLM (€)

23.975

20.999

23.622 19.075 25.649

Lufthansa (€)

25.628

23.165

27.433 29.774 31.045

Thomas Cook Group (£)

8.111

9.268

8.890

9.808

Türk Hava Yolları (₺ )

6.123

7.035

8.422

11.815 14.762

TUI Travel (£)

13.932

13.851

13.514 14.687 14.460

9.491

Şirketlerin satış gelirleri incelendiğinde en yüksek gelirin Lufthansa’da; en düşük
gelirin ise THY’de olduğu görülmektedir. 2008-2012 dönemine ait 5 yıllık süreçte satış
gelirlerinin yüzdelik değişimi incelendiğinde en düşük artış %2 ile Air France şirketinde; en
yüksek artış ise %141’ lik oran ile THY’de olduğu görülmektedir. 2008 yılında THY’nin
toplam geliri 6,123 milyon lirayken, 2012 yılında 14,762 milyon liraya yükselmiştir.
Avrupa`da faaliyet gösteren 6 şirketin aktif kârlılık oranı sonuçları, Tablo 6’da
verilmektedir.
Tablo 6: Aktif Kârlılık Oranı Sonuçları (%).
Havayolu Şirketleri
2008
2009
2010
-0,06
-0,12
0,06
Air France
-0,06
-0,11
0,05
Air France - KLM
0,05
0,01
0,08
Lufthansa
0,05
0,01
0,01
Thomas Cook Group
0,14
0,06
0,02
Türk Hava Yolları
-0,29
-0,07
-0,12
TUI Travel

2011
-0,05
-0,03
0,01
-0,56
0,01
0,08

2012
-0,13
-0,10
0,07
-0,70
0,06
0,13

Havayolu şirketlerinin aktif kârlılık oranı sonuçları incelendiğinde, 30 dönemlik
verilerin 14 döneminde kâr olmadığı yani zarar ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla şirketler
söz konusu dönemleri zarar ile kapattıklarından, aktif kârlılıktan bahsetmek mümkün değildir.
Ancak Lufthansa ve Türk Hava Yolları beş yıllık dönem boyunca kâr ettikleri görülmektedir.
Analiz döneminde Air France ve Air Frace KLM dört dönem zarar etmişlerdir. En yüksek
zarar ise 2012 yılında %70’lik oran ile Thomas Cook Group şirketinde gerçekleşmiştir. En
yüksek kârlılık oranı THY’nin olup %14 ile 2008 yılında gerçekleşmiştir.
Avrupa`da faaliyet gösteren 6 şirketin özsermaye kârlılık oranı sonuçları, Tablo 7’de
verilmektedir.

75

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tablo 7: Özsermaye Kârlılık Oranı Sonuçları (%).
Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketleri
2008
2009
2010
Air France
-0,22
-0,46
0,16
Air France - KLM
-0,14
-0,29
0,09
0,08
-0,01
0,14
Lufthansa
0,02
0,01
0,01
Thomas Cook Group
Türk Hava Yolları
0,16
0,07
0,01
TUI Travel
-0,11
-0,03
-0,06

2011
-0,15
-0,07
0,01
-0,44
0,21
0,04

2012
-0,50
-0,24
0,12
-1,28
0,09
0,09

Havayolu şirketlerinin özsermaye kârlılık oranları da, aktif kârlılık oranlarının negatif olduğu
yıllarda negatif bir değer sergilemektedir. Diğer bir ifadeyle, aktif kârlılığın olmadığı yani
zararın olduğu yıllarda özsermaye kârlılık oranı da negatif hesaplanmaktadır. 2008-2012
dönemi özsermaye kârlılık oranı sonuçları incelendiğinde, Lufthansa ve THY’nin özsermaye
kârlılık oranlarının pozitif olduğu görülmektedir. Air France ve Air France KLM şirketlerinin
özsermaye kârlılık oranları sadece 2010 yılında pozitif olup sırasıyla %16 ve %9 olarak
hesaplanmıştır. En yüksek özsermaye zararı ise 2012 yılında gerçekleşmiş olup %128 ile
Thomas Cook Group şirketinindir. Uygulamadaki şirketler arasında THY %21’lik oran ile
2011 yılında en yüksek özsermaye kârlılık oranına sahiptir.
Avrupa`da faaliyet gösteren 6 şirketin faaliyet kaldıracı oranı sonuçları, Tablo 8’de
verilmektedir. Air France, Thomas Cook Group ve TUI Travel şirketlerinin 2007 yılı
verilerine ulaşılamadığından faaliyet kaldıracı oranı hesaplanamamıştır.
Tablo 8: Faaliyet Kaldıracı Oranı Sonuçları.
Havayolu Şirketi
2008
2009
2010
4,60
17,65
Air France
67,79
4,47
12,62
Air France - KLM
0,17
4,37
3,41
Lufthansa
1,23
2,71
Thomas Cook Group
1,56
-1,69
-1,96
Türk Hava Yolları
13,74
-2,88
TUI Travel

2011
0,83
0,90
-0,96
0,10
41,18
1,05

2012
0,63
0,45
0,98
10,67
0,28
3,83

Tablo 8’de verilen faaliyet kaldıracı sonuçları incelendiğinde en yüksek kaldıraç oranı
2008 yılında Air France-KLM; en düşük ise aynı yıl 0,17’lik oran ile Lufthansa şirketine
aittir. Faaliyet kaldıracı bir şirketin satışlarındaki yüzdelik bir değişimin FVÖK yüzde kaçlık
bir değişime neden olacağını göstermektedir. Faaliyet kaldıracı yolcu ve yük taşımacılığı gibi
sabit giderlerin yüksek olduğu havayolu ve deniz yolu sektörlerinde yüksek olması
beklenmektedir. 2008-2012 dönemine ait sonuçlar genel itibariyle değerlendirildiğinde
faaliyet kaldıracının istikrarlı bir seyir izlemediği artan koltuk kapasitesi ile paralel değişim
göstermediği anlaşılmaktadır. Hatta bazı dönemlerde satışlar bir önceki döneme göre yüksek
olsa da FVÖK’ de düşüşler olması kaldıracın negatif hesaplanmasına neden olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sivil havacılık sektöründe uçaklar önemli bir sabit maliyet olarak görülmektedir.
Uçakların satın alınmasında yaşanan zorluklardan dolayı birçok şirketin finansal kiralama
işlemiyle uzun vadede taksit ödeyerek uçak satın aldıkları görülmektedir. Birçok şirket güçlü
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ve yeterli özkaynakları olmasa da finansal kiralama ile çok sayıda uçak sahibi olabilmektedir.
Bu açıdan düşünüldüğünde uçak sayılarındaki artış, satış gelirlerini artıracağından faaliyet
kaldıracında da önemli yükselişler olabileceği düşünülmektedir. Ancak sonuçlar
incelendiğinde satışların artması uçak sayılarındaki artış ile orantılı olsada özsermaye
kârlılığında pek fazla bir değişime neden olmadığı görülmektedir. Şirketler mevcut koltuk
kapasitelerinde ve uçuş sayısında istenilen doluluk oranına eriştikten sonra yeni uçaklara
ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla şirketler mevcut kapasitelerini doldurmadıkça yeni uçak
satın almasıyla kapasite doluluk oranı iyice düşmekte ve şirketlerin kârlılık oranları
azalmaktadır. Şirketler, FVÖK tutarlarını bir önceki döneme göre satışlardaki değişimden
daha fazla oranda artırsa da aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık oranları düşük veya negatif
çıkabilmektedir. Çünkü şirketin faaliyet kaldıracı etkisi belirli bir sabit maliyeti karşıladıktan
sonra etkisini göstermektedir. THY’nin aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık oranları pozitif
hesaplansa da faaliyet kaldıracı negatif değerler alabilmektedir.
Sonuç itibariyle sivil havacılık sektöründe iş gücü maliyeti ve yakıt gideri gibi önemli
maliyet unsurları, şirketlerin giderlerini yükseltmektedir. Ayrıca döviz kurlarındaki değişim
riskide, kur riski olarak şirketlerin satış gelirlerinde önemli bir düşüse neden olabilmektedir.
Şirketlerin net kâr açıklayıp finansal kiralamayla alınan uçaklardan ekstra bir gelir elde
ettiklerini düşünselerde, bu gelir beklenenden daha düşük olup faaliyet kaldıracının kârlılık ile
ilişkisinin düşük olduğunu göstermektedir. Bundan sonraki çalışmalarda şirket sayısı ve veri
döneminin artırılmasıyla ekonometrik veya istatistiksel bir model kurularak, faaliyet kaldıracı,
finansal kiralama ve kârlılık arasındaki ilişkinin ölçülmesinin literatüre katkı yapacağı
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın sivil havacılık yöneticilerine finansal anlamda önemli
bilgiler sağladığı düşünülmektedir.
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TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HIRKA, ALEM VE SECCÂDE*
Güldane GÜNDÜZÖZ**
ÖZ
İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar düşünce ve inanç ile ilgili soyut kavramlar genellikle
sembollerle ifade edilmiştir. Tasavvufun da bu temel ilkeden uzak kalması düşünülemez. Bu bağlamda
tekkelerde en sık karşılaşılan maddi kültür objelerinden hırka, alem ve seccâde, maddi fonksiyonlarının yanında
sûfî menkıbeleri ve merasimlerinde sembolik birer unsur olarak önemli işlevler üstlenmiştir. Derviş çeyizi adı
verilen bu eşyalar, kullanan açısından günlük alelade unsurlar değildir.
Bu çalışmada, belge ve kaynakların ışığında mutasavvıflara göre tasavvufî sembollerden hırka, alem ve
seccâdenin ayet, hadis ve menkıbelerdeki izleri ve tasavvufî ekollerin bu simgelere yükledikleri değer üzerinde
durulmuştur. Bu çalışma, basılı kaynakların yanı sıra el yazması eserlere dayanmaktadır. Bu bağlamda konu hem
inanç hem de ritüel bağlamında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekke, Mitoloji, Sembolizm, Hırka, Alem, Seccâde.
ABSTRACT
From beginning of human history, various intangible notions as beliefs and thoughts have been explained by
symbols. It is not possible for sufism to stay out of this principle. Dervish coat, banner and prayer rug are the
most common objects of material culture in the lodges. These garments have tangible functions. Moreover these
items have symbolic functions in dervish legends and rituals. The costumes and belongings which called ‟derviş
çeyizi” of the sufi orders cannot be considered the ordinary and solely everyday things of users.
Dervish coat, banner and prayer rug was examined in this article from the view of sufi orders related to verses,
hadiths as well as legends. Therefore this study is based on manuscripts and printed sources. In this context the
subject is dealt in terms of both beliefs and rituals.
Keywords: Lodge, Mythology, Symbolism, Dervish Coat, Banner, Prayer Rug.

GİRİŞ
Tasavvuf düşüncesi teorik ve felsefî eserlerin yanında sûfî yaşantısına yön veren temel
ilkelerin resmedildiği menâkıbname, fütüvvetname, tâcname, kıyâfetname gibi çok zengin bir
literatür ile ortaya konmuştur. Bu literatür, şekil ve özelliklerine göre farklılık gösterse de
kullandığı dil bakımından büyük ölçüde alegorik ve sembolik bir yapı arz etmektedir. Bu
yönüyle tasavvuf zahir ilimlere özgü kitabiyattan farklı bir retorik oluşturmaktadır. Üstelik bu
dil, iki kapak arasındaki kitapların sınırlarını aşarak, mimarî, musikî, hat, giyim kuşam ve
diğer günlük yaşam unsurlarından adab ve erkân gibi farklı tezahürlerle de kendini
göstermektedir. Bu anlamda tekke sistematiği ve sûfî yaşantısı bakımından merkezî bir unsur
niteliğinde olan derviş çeyizi/giyim-kuşam-eşyaları (Cebecioğlu, 2004: 131) dayandığı
sembolik ve mitolojik referansları bakımından bir yönüyle yazılı veya şifahî literatüre atıfta
bulunmakta, diğer yönüyle yaşayan merasim, kabul, inanış ve uygulamalarla ilişkili mistik ve
kültürel bir referans ağı oluşturmaktadır.
Hırka, alem ve seccâdenin de içinde bulunduğu derviş çeyizi, tasavvuf geleneğinin
*

Bu makale 14-17 Mayıs 2015 tarihinde Kütahya‟da yapılan TLÇK‟da sunulan ve yayımlanan tebliğin
genişletilmiş halinden ibarettir.
**
Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi, gunduzoz50@hotmail.com.
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oluşması ve devamı için meşayih tarafından hassasiyetle korunmuştur.
Hayır ehline benzemek, hayır ehlinin kisvesinin, elbisesinin bereketine
boyanmaktır. Hayır ehlinin kisvesini giymek, şer ehline benzememek ve şer ehlinin
yapıp ettikleri gibi davranmamak demektir. Çünkü her şeyin bir maksudu ve bir
tarikatı vardır. Allah salih niyeti ile hayır ehline benzeyenlere merhamet etsin.
Zira ameller niyetlere göredir. Muhakkak müteşebbih/salih kimselere benzemeye
çalışan kişi hakkında en iyi yol mürşid şeyhin ellerinden kisve giymektir (Ulvânî,
t.y: 245b).
Tasavvuf kültüründe kisve ve diğer çeyizlerin adeta canlı birer varlık olduğu kabul
edilerek bunlara saygı gösterilmesi gerektiği müritlere sık sık hatırlatılır. Müridin kullandığı
eşyanın derûnî anlamlarının farkına varması, mesafe kat etmesi bakımından önemli
görülmüştür (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 28a). Tasavvuf literatüründe derviş çeyizinin sûfî
için taşıdığı anlam ve önem şöyle yer bulmaktadır:
Hırkaya gelince başa ve bedene giyilen giysidir. Onun hükmü alem ve seccâde ile
aynıdır. Kişi bunları nefsinin hazları için değil, nefsini tanımak için giyer. Aksi
takdirde nefsi onu helak eder, düşmanı olan şeytan onu boyunduruğu altına alır.
Nefsin, hayır ehlinin giysisinde (gizli) maksatları vardır. Kişi elbisesini giydiği
kişilerin yolundan seyrü sülûk etmekle yükümlüdür. Talip, onların ahlakı ile
donanacak, onların sıfatları ile sıfatlanacak. Yani zahirde ve batında onların
sıfatlarına bürünecektir. Zahirde o şaş, tâc, kalensüve, imâme ve murakkaa giyer.
İmamesinin azabesini ya da şaşını sarkıtır. Fakat asıl olan batına iltifatı terk
etmek suretiyle sıfatlarına büründüğü kişilere benzemeyip bu şeylere sahip olmayı
tasavvuf zannederse nefsine aldanmış olur (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 32b).
Söz konusu risalede görüldüğü gibi tarikat çeyizi tekke yaşamında günlük eşya
olmanın çok ötesinde anlamlar barındırmaktadır. Asıl olan bu çeyizin bâtınî temsillerine
uygun olarak tasavvuf adabına sahip olmaktır (Anonim, Kitâb-ı Dâr: 105, 106).
Tasavvufta bir zümre daha vardır ki söz konusu adabın kişide gerçek manada
şekillenebilmesi için tâc ve hırka gibi unsurlara itibar etmemiş ve melâmet yolunu tercih
etmiştir. Giysilerle bir üstünlük, kibir ve ayrıcalık elde etmekten sakınan bazı kişiler
giysilerine ya özen göstermemiş ya da kendilerini koruyucu bazı yollara başvurmuşlardır.
Diğer taraftan bazı sûfî meşrep kişiler dış görünüşleri ile gösterişli giysiler giymiş olsalar da
içlerine nefisleri terbiyeye yönelik kıyafetler giymeyi tercih etmişlerdir (Aynî, 1992: 217).
Son tahlilde yaklaşımlar ne olursa olsun derviş çeyizinden maksat şekil değil, özdür.
Tekke Yapılanmasında Maddi Kültür Unsuru Olarak Hırka, Alem ve Seccâde
Derviş toplulukları görünüşte birbirlerinden, hırka, tâc, şedd, kemer, teslim taşı ve
tığbend gibi giydikleri ya da alem ve post gibi farklı amaçlar için kullandıkları diğer bazı
eşyalarla ayrılmışlardır. Bir dervişin eğitiminde sembolik değeri olan bu eşyaları kazanması
ve bunları hak ettiği şekilde muhafaza etmesi, onun Hakkʼa ulaşmasına vesile olacaktır:
Elbiseyi (kisveyi) giyen kişi, ‟Ey nefsim! Bu elbiseyi, zâhid, âbid, Allah'ın
haramlarından uzak duran verâ sahibi, Allahʼın ahlâkı ile hemhâl olmuş ihsan
sahipleri giyiyor. Onlar ki Allahʼın rahmetine ve şefkatine muhataptır, onların din
ve dünyalarında samimiyet vardır. Ey nefsim! Onlar da bildiğin nutfeden
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(önemsiz bir sudan-mâ-i mehîn) yaratılmış insanlardı. Bu konuda sen de onlar
gibisin. Onların yürüdükleri yoldan yürüyebilir, onlar gibi idrak ehli olabilirsin”
der (Ulvânî, t.y: 245b).
Tarikatlarda olduğu gibi Ahi teşkilatında da kisveye önem verilmiştir. Bir derviş, pîre
hizmet edip hizmetin şartlarını yerine getirmişse ve pîri ondan razı olmuşsa, seyrü sülûkunu
yerine getirmiş olur ve kendisine gerekli olan şeriat ve tarikat ilimlerini öğrenerek amel etmiş
sayılır. Bu durum, sahib-i tarîk'in, şeyhliğe ve posta layık olduğunu gösterir. Şeyh; bu kişiye
sofra, çerağ, tuğ ve alem gibi sembolik değeri olan emanetleri verir ve seccâdeye geçirmek
suretiyle onu icazetle ödüllendirir (Sarıkaya, 2002: 199).
Hırka
Tasavvufun ilk dönemlerinde sûfî kisvesi ‟hırka” kelimesi ile karşılanmakta idi. Hatta
bu dönemde şeyhin dervişine giydirdiği tâc, ona verdiği herhangi bir örtü, mendil veya
gömlek, “hırka” kapsamında değerlendirilmiştir (Uludağ, 1995: 373).

Resim 1: Konya Mevlânâ Dergâhı.
Sözlükte “delmek, yırtmak” anlamına gelen hark kökünden türeyen hırka kelimesi
“kumaş parçası, yamalık; yamalı ve eski elbise” demektir. Yamamak anlamındaki rak‘a
kökünden türetilen murakka‘ da hırka anlamında kullanılır. İlk dönemlerde zâhid ve sûfîlerin,
tarikatların teşekkülünden sonra da tarikat mensuplarının zühd ve takvâ sembolü olarak
giydikleri hırkanın rengi ve şekli zamana, mekâna ve tarikatlara göre değişmiş ve pek çok
çeşidi ortaya çıkmıştır (Uludağ, 1995: 374). Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi (ö.
1202/1787) “On iki tarikin ashabı biri birinden imtiyaz için birer nev tâc-ı tarikat ittihaz
eylediler (Müstakimzâde, t.y: 91b)” sözleri ile bu durumu izah etmektedir.
Sûfîler manevi olgunluğun bir işareti olarak giydikleri ya da giydirdikleri kisvenin
meşruiyetini sağlamak için Kur‟an ve sünnetten deliller aramışlardır. Örneğin Kur‟an‟da
geçen “takvâ elbisesi (A„raf, 7/ 26)” sûfî tâcı ve hırkası; “(
) Biz sana Kevser‟i
81

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

verdik (Kevser, 108/1) âyetindeki “Kevser” ise Hz. Peygamber‟e Miraç‟ta verilen “nûranî
kudret tâcı” şeklinde yorumlanmıştır (Yenişehirli Nimetullah, t.y: 135a).
Benzer şekilde İslâm‟ın ilk dönemlerinden beri dinî başlık olarak kabul edilen
imâmenin gerçekten Hz. Peygamber‟e mal edilip edilemeyeceği tartışma konusu olmuştur.
Değişik kaynaklarda yer bulan hadislerde sarıkla ilgili değerlendirmelere rastlanmaktadır. Bu
rivayetler imâmeyi, Arapları ve Müslümanları diğerlerinden ayıran bir sembol olarak
sunmaktadır. “Sarıklar (imâmeler) Arapların tâclarıdır. Araplar bunu giydikleri zaman refaha
kavuşurlar”, “Sarık sarınız ki sizden önceki halklardan ayrılınız”, “Sarık iman ile küfür
arasında ayırt edici bir işarettir”, “Bizimle müşrikler arasındaki fark, külah üzerine sarılan
sarıktır” (Ebû Dâvûd, Libâs, 21; Tirmizî, Libâs, 42) ya da “Sarık İslâm'ın sembolüdür. O,
Müslümanlarla Müşrikleri ayırır” (Ali el-Kârî, t.y: 149a) gibi pek çok hadise rastlanmaktadır.
İlahi bir kudrete bağlanmaları sebebiyle hırka ve tâc gibi giyim-kuşam unsurları
Selçuklu ve Abbâsî sultanları tarafından kabul görmüştür. Örneğin Müslümanlar ilk kez
Abbâsîler döneminde (750-1258) askerî amaçlarla üniforma giymişlerdir. Yine Abbâsîler
döneminde devletin farklı sınıfları için farklı renklerde imâme ve kisve icat edilmiştir
(Mahmûd Şevket Paşa, 2010: 24). Benzer şekilde Selçuklu sultanlarının tahta çıktıklarında
hükümdarlık alâmeti olarak kabul edilen tâc ve hırka giydikleri bilinmektedir (Köymen, 1992:
85).
Alem
Sözlükte tuğ, bayrak ve sancak anlamında veya kubbe, külâh ve çatıların tepesine
takılan sembolleri ifade etmek için kullanılan alem kelimesi, Arapça ilm (bilmek; bildirmek,
işaret etmek) kökünden türemiş kuralsız bir isim olup belli eden, bildiren; iz, alâmet, işaret ve
nişan demektir. Alemin, kalabalık ve kargaşa anında liderin bulunduğu yere işaret etmesinin
yanında yerine getirdiği diğer önemli bir görev, bir topluluğu birlik ve beraberlik içinde
tutmasıdır. Bu sebeple alem, bayrak ve sancak, manevi bir güç kaynağı olarak kabul
edilmiştir. İslâmiyet‟in kabulünden önce Türklerin, çadır ve sancak direklerinin tepesine
genellikle küre şeklinde alemler taktıkları bilinmektedir. Osmanlı gönder alemleri genel
olarak ordu ve tekke sancaklarında hilâl, mızrak ucu, süngü ve ucu gittikçe sivrilen yaprak
şekillerinde yapılmıştır (Erdem, 1989: 352).
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Resim 2: Konya Mevlana Dergâhında Sergilenen Mevlevî Sikkesi Biçiminde Yapılmış
Alem ve Ay-Yıldız, Pençe-i Âl-i Abâ ve Zülfikâr İşlemeli Sancağı.
Tasavvuf düşüncesinde alem, mürid için Kur'an'da adı geçen dil, deri, yeryüzü gibi
şuhûd/şahitlerin en büyüğü olarak kabul edilmiştir (Nûr, 24/24). Müridin gurura kapılmadan,
alçakgönüllülükle ve arasatta üzerinde alem olduğu halde dirileceği bilinciyle alemi taşıması
emredilmiştir (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 30a). Tarikatlarda kisve ve alem gibi önem verilen
bir diğer obje ise seccâde/posttur.
Seccâde
Genellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan derisinden yapılan seccâde/post, “sücûd”
kelimesinden türemiş olup “mabuda boyun eğmek, tevazu ve saygıyla onun için eğilmek”
demektir. Eskiden evlerde ve bilhassa tekkelerde yaygın biçimde kullanılan “post”a
tasavvufta gerçek anlamının yanı sıra şeyhlik makamını ifade eden bir mana da yüklenmiştir.
Şeyhin oturduğu post, mensup olduğu tarikatın pîrinin makamıdır ve şeyh posta oturmakla
tarikat pîrini temsil eder. Post-nişîn (posta oturan) tekke şeyhi; posta geçmek “bir tekkeye
şeyh olmak” anlamına gelir (Arpaguş, 2007: 333). Sembolizmin en belirgin bir şekilde
görüldüğü Bektaşî tarikatında post, önemli bir mevkidedir. Nitekim Bektaşî tarikatında On İki
İmam inancının bir yansıması olan “On İki Hizmet Postu”, cem meydanında Ocak
Makamı'nın sağ ve sol bölümlerinde sıralanmıştır. Bu postların her biri bir Bektaşî ereninin
makamı olarak kabul edilmektedir (Özköse, 2012: 242). Sûfî düşünce sisteminde bu objeler
hidayet vesilesi semboller olarak kabul edilmiştir.
Eğitim sürecinde derviş, söz konusu sembollerin derûnî anlamlarını öğrenmek
suretiyle simge ve sembollerle örülmüş ve anlam katmanlaşmasına (anlam kristalleşmesi)
imkân veren havâssa özgü gizemli bir üst dili de öğrenmiş olmaktadır. Eğitimine yeni
başlayan bir derviş, hakikatini ve sırrını kavramadan bu sembolleri öğrenmenin yeterli
olduğunu düşünürse yüzeysel ve sınırlı bir bilgi ile yetinmek zorunda kalır. Böyle bir derviş,
bu eşyaların, zahirî anlamlardan ibaret olduğunu düşünmek suretiyle hakiki anlamlara vakıf
olamadan kalır (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 27b).
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Sembolik ve Mitolojik Bir Dil İnşa Etmesi Bakımından Hırka, Alem ve Seccâde
Genellikle bir dervişin giydiği kıyafetten onun hangi tarikata mensup olduğunu tespit
etmek mümkündür. Ancak her tarikatın giyim kuşama aynı derecede önem verdiğini
söylemek doğru değildir. Bünyesinde diğer tarikatlara nazaran daha fazla sembolizm
barındıran Mevlevîlik ve Bektaşîlik gibi tarikatlar, derviş çeyizinin yapısında bulunan derin
sembolik zenginliği kullanarak tarikat eşyasına temsilî anlamlar yüklemişlerdir. Buna bağlı
olarak tekke mensupları, kullandıkları eşyanın derinliğini kavramak suretiyle bir ahlâkî tavır
oluşturmuşlar ve bunu eğitimlerinin bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Bu tavır tekke
kültüründe o kadar önemsenmiştir ki bazı müellifler, İslâm'ın ilk dönemlerinde söz konusu
eşyaya gösterilen hürmetin sonradan gelen nesiller tarafından aynıyla gösterilmediğinden
şikâyet etmişlerdir (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 28a).

Resim 3: Kastamonu Şeyh Şaban-ı Velî Türbesinde Sergilenen Tâclar.
Tekke yapılanmasında hırka, alem ve seccâde Rabb‟in tanınmasına vesile olan ve
insanları Marifetullah‟a ulaştıran unsurlar olarak kabul edilmiştir (“er-Risâle fi‟s-seccâde”,
t.y: 28b). Bu sebeple seyrü sülûk halindeki mürit kötü sıfatlardan kurtulup ahlâkî bakımdan
güzel sıfatlar kazanarak sabit makamlara eriştiğinde alem, hırka ve seccâde almayı hak eder
(“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 29a). Tasavvuf geleneğinde müridin nefsini bilmesi, huyunu ve
ahlâkını ıslah etmesi ve bu eşyanın anlamlarını kavrayarak bunların lisan-ı halle insanlar için
ifade ettiği hakikati fark etmesi önemsenmiştir. Mürşitlerinin işaret ettikleri anlamları
kavrayan sâlikler bu eşyayı kullanırlarken daha özenli hareket ederler. Ancak söz konusu
makamların kendileri için sabit olmadığı, bu bilgilerden nasibini alamamış olan ve bu
makamları tadanların tattığı şeyleri tatmamış, şahit oldukları şeylere şahit olmamış kişiler, söz
konusu işaretleri anlamaktan uzaktırlar. Böylece onlar bu eşyanın künhüne varanların söz ve
fiillerine uygun tarzda hareket edemezler. Sûfîlere göre bu nesnelerin sadece zahirine vâkıf
olmuş insanlar, gittikleri yollarının tarîk-i müstakim olduğunu zannetseler de aslında onlar
hevâlarına tâbî şekilde, içinde bulundukları hal ile oyalanıp dururlar (“er-Risâle fi‟s-seccâde”,
t.y: 29a). Bu husus bazı tasavvufî metinlerde şöyle dile getirilmektedir:
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Günümüzde şeyhler, zahiri hırka üzerinden müritlerini eğitiyorlar. Bu meşayih
hırkayı veriyor ve giydiriyorlar tıpkı alem, seccâde ve tâc gibi çeyizlerde
görüldüğü üzere şeyh müridine kızdığında hemen verdiği hırkayı, alemi veya tâcı
ondan geri alıyor ve sonra da müridi kapı dışarı ediyor. Eğer bu şeyhlerin ilmi,
sünnet ve sırr-ı kalbî üzerine olsaydı onlar, zahiri kabuk ile meşgul olmaz ve
müritlerine farklı şekilde yaklaşırlardı. Çünkü sır, manalardadır, nağmelerde
değildir. Manaların sırrını gören nağmelerin kabuğu ile uğraşmaz (“er-Risâle
fi‟s-seccâde”, t.y: 41b).
Her bir sûfî kıyafetinin özel bir hakikate işaret ettiği kabul edilmiştir. Bu doğrultuda
murakkaa giymenin bazı şartları olduğu söylenmiş ve her mertebe için şekil ve renk
bakımından farklı murakkaa giysiler belirlenmiştir. Mertebelerin bu hiyerarşisine paralel
olarak giyilen murakkaalar da bir derecelendirmeye tâbî tutulmuştur. Bu sürecin ilk ayağı
dünyalığa götürecek her şeyden uzak durmak ve ukba kurtuluşu için tecerrüt halinde
bulunmak suretiyle gayret göstermektir. Böyle yapan kişinin Hz. Ebu Bekir'in tavrına uygun
bir tavır sergilediği kabul edilmektedir. Zira rivayete göre Hz. Ebu Bekir bir giysisi dışında
tüm malını infak etmiştir. “Sizden fetihten önce infak edenler (diğerleri) ile bir değildir
(Hadîd, 57/10)” âyeti Hz. Ebu Bekir ile ilgilidir. Rivayete göre kendisinin infakından dolayı o
gün Cibril bir aba ile süslenmiş ve yedi semanın tüm melekleri de abalarını giyinmiştir (“erRisâle fi‟s-seccâde”, t.y: 67a).
Menkıbeye göre Hz. Âdem cennetten çıkarıldığında çok pişman olmuş ve nasla sabit
olduğu üzere “[Ey Âdem! Cennetten çık. Ey Havva! Oradan ayrıl!] Oradan hep birlikte inin
(Bakara, 2/38)” diye emredilmiştir. Kur‟ân-ı Kerîm‟de anlatılan bu olayın tasavvufî bir
yaklaşımla, “Ey tâc! Âdem‟in başından kalk, cennet giysileri! Çıkın onun üstünden!” (erRâzî, 2013: 115) şeklindeki sözlerle sürdüğü iddia edilmiştir. Sonra Hz. Âdem işlediği
hatadan dolayı tövbe etmiştir. Bunun üzerine Allah Hz. Âdem‟in tövbesini kabul ederek
tekrar sırtına keramet hilatini, başına saadet tâcını giydirmiş, altına hilâfet seccâdesini döşeyip
beline ise ibadet kemerini kuşatmıştır (Kara, 2008: 382). Bu menkıbede zikredilen hilat, tâc,
seccâde ve kemer, tarikatlarda önem verilen ve seyrü sülûkunu tamamlayan dervişlere şeyh
elinden giydirilen hilafet nişanlarıdır.
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Resim 4: Muhtelif Tarikatlara Ait Tâc Çizimleri (Yahyâ Âgâh Efendi, t.y: 66).
Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi‟nde anlatıldığına göre Cibril-i Emin'in elinden
Allah‟ın Hz. Muhammed‟e verdiği elifî tâc, hırka, çerağ, sofra, alem ve seccâde, daha sonra
sırasıyla İmam Ali, Hüseyin, Zeynelabidin, İbrahim-i Mükerrem, Ebü‟l-Müslim Mervî, İmam
Muhammed Bâkır, İmam Cafer Sâdık, İmam Musa-ı Kâzım, sekizinci İmam Musa-ı Rıza‟ya
intikal etmiştir. Musa-ı Rıza bunları Türkistan'da Ahmed Yesevî‟ye teslim etmiştir (Duran,
2007: 106).
Ahmed Yesevî bu emanetleri doksan dokuz bin müridinin hiçbirine vermemiş, bu
emanetlere layık olacak kutbu'l-aktâb mertebesinde bulunan bir kişinin gelmesini beklemiştir.
Söz konusu değerli emanetleri almayı hak edecek olan mertebedeki kişi, Hz. Muhammed'in
bâtını ve Hz. Ali'nin velâyeti denilen mertebede olmalıdır. Velâyetname'ye göre emanetlere
layık olan kişinin Hacı Bektaş-ı Velî olduğu ortaya çıkmış ve Ahmed Yesevî, bu emanetleri
Hacı Bektaş'a bizzat teslim etmiştir (Duran, 2007: 158).
Allah‟ın emri ile önce Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed‟e sonra sırasıyla, Hz. Ali
(599-661), Ahmed Yesevî ve Hacı Bektaş-ı Velîʼye intikal eden elifî tâc, hırka, çerağ, sofra,
alem ve seccâde dört kapı kırk makam düsturu çerçevesinde sembolik değer taşıyan ve bunun
bir tezahürü olarak ritüel değeri olan öğelerdir. Başta tâc, hırka, sofra, zembil ve seccâde
olmak üzere bu kutsal eşyalar “Allah ummadığı yerden onu rızık sahibi yapar. Kim Allah‟a
tevekkül ederse Allah ona yeter. Muhakkak ki Allah emrini yerine getirendir, Allah her şey
için bir ölçü tayin etmiştir (Talak, 65/3)” âyetiyle ilişkilendirilmiştir.
Seyahatnameʼsinde tekkeler hakkında değerli bilgiler paylaşan Evliya Çelebi,
Tosya‟daki Koyun Baba Türbesi'nde bulunan emanetlerin, Ahmed Yesevî‟nin Hacı Bektaş-ı
Velîʼye verdiği kutsal eşyalar olduğunu iddia eder:
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Koyun Baba bizzat Hacı Bektaş’ın halifelerindendir. Tekkeyi gezip görerek
fukaraları ile konuştuk ve Baba nimetlerinden yedik. Hâlâ nurlu kubbelerinde o
hazretin Hacı Bektaş-ı Velî’den aldığı fakirlik nişanelerinden tâc, hırka, seccâde,
tabıl, alem, kudüm, palhenk, asâ ve tâc saklıdır (Evliya Çelebi, t.y., I: 525).
Mürşidin dervişine herhangi bir kisve ya da eşya ihsan etmesi maneviyatın mürşitten
müride intikaline dair bir remiz olarak kabul edilmiştir. Mutasavvıflar bu âdeti Hz.
Peygamber'e bağlamak suretiyle kendilerine yöneltilen bazı eleştirileri engellemeye
çalışmışlardır. Nitekim Hz. Peygamber‟in Ehl-i Beyt‟ini abasının altına alması, şair Kâ„b b.
Züheyr‟e, Veysel Karanî‟ye ve Ümmü Hâlid‟e hırkasını vermesi veya giydirmesi, sahabenin
Hz. Peygamber‟in kullandığı eşya ile teberrükte bulunması ve Hz. Peygamber‟in bir göreve
gönderdiği kimseye kendine ait olan sarığını sarması bu inancın kaynağı sayılan nebevî
örneklerden birkaçıdır (Şa„rânî, 1988: 100; Yenişehirli Nimetullah, t.y: 147b).
Hırka
Tarikatlar, yüzyıllar boyunca oldukça farklı renk ve modellerde kıyafetler
geliştirmişlerdir. Kalın kaba yünden yapılmış bir başlık, bir aba veya bir hırka, sûfî yolunun
işaretlerindendir. Bu kisveler ilk dönemlerde takvanın bir işaretiyken zamanla tarikatları ve
hatta aynı tarikata bağlı kolları birbirinden ayıran simgeler haline dönüşmüşlerdir.

Resim 5: Hacı Bektaş Pîr Evi Sofrası.
Hırka ve tâc gibi simgeler silsileler oluşturulmak suretiyle Hz. Muhammed'e ya da Hz.
Musa'ya bağlanmıştır. Böylece söz konusu kıyafet ve eşyayla sûfîler arasında adeta kutsal bir
köprü kurulmuştur. 1/7. ve 2/8. yüzyıllarda yaşamış olan bazı zahitler yün ve çuhadan mamul
“aba” veya “sûf” denilen kalın ve kaba elbiseler giymeye başlamışlardır. Zahitler bu kisveyi
giyerek geçici dünya malına karşı bir tavır geliştirmişlerdir (Uludağ, 1998: 373).
Hırka, III/IX. yüzyıldan itibaren tasavvuf erbabının bir sembolü olarak yerini almıştır.
Genelde tarikat erbabı, giydikleri farklı renk ve şekillerdeki kisveleri, Hz. Muhammed‟in ve
dolayısıyla Hz. Ali'nin kisvesine bağlamak suretiyle kendi tarikatlarının meşruiyetini temin
87

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

etmek istemiştir. Bu düşüncenin izlerini tasavvuf ehlinin metinlerinde bulmak mümkündür:

‟Bu kıyafeti kim yaptı?” diye sorarlarsa de ki ‟Şît aleyhisselam yaptı.” Yine
sorarlarsa ‟bu kıyafeti kim tamamladı, geliştirdi?” De ki ‟İsa aleyhisselam bu
kıyafeti iyi hale getirdi, geliştirdi (Mehmed Vehbî, 1881: 1-8).
Bu çerçevede tarikatlarda kullanılan kıyafetler için menkıbevî bir köken ve kutsal bir
olay kurgulandığı görülmektedir. Bir iddiaya göre kisve, Hz. Muhammed'e Miraç gecesi
Cebrail tarafından giydirilmiş ve Hz. Peygamber bununla Miraç‟a yükselmiştir (Paret, 2012:
119). Meşayih ve onların gözetiminde yetişen dervişlere ve muhiplere özgü kıyafetlere
kaynak olan bu rivayette Miraç‟ta Hz. Muhammed‟e Allah tarafından Cebrail aracılığı ile
“Kisve-i Muhammediyye” olarak isimlendirilen tâc, hulle, kuşak, asa ve na‟lin ihsan
edilmiştir. Bazı fütüvvetnamelerde de bu bilgiyi görmek mümkündür. Bu fütüvvetnameler,
aynı zamanda emanetlerin özelliklerine dair açıklamalarda bulunmuşlardır. Hz. Muhammed,
kendisine verilen tâcın destarını parçalara ayırıp huzurunda bulunan sahabesine hediye etmiş,
imameleri tepesinde hıfzetmelerini işaret ettiği için meşayih-i kiram, bu kumaşı tâclarına
düğme ve pul olarak ilave etmişlerdir. Ayrıca Hz. Peygamber, Cebrail Aleyhisselâm‟ın hediye
ettiği hırkayı da parçalara ayırıp sahabesinin yakalarına birer parça halinde dikmeleri için
vermiştir. Daha sonra gelen meşayih ve dervişler, hırkalarının yakalarını bellerine inecek
şekilde imameyn hazeratına atfen ve hürmeten bir işaret olarak on iki sıra dikişle
belirginleştirmişlerdir. Onlar böylece bu sünneti zamanımıza kadar intikal
ettirmişlerdir..Bosna-Hersek'te tekkelerde kullanılan haydarîlerin ön tarafında sağ ve sol
yakalarından başlayarak eteklerine kadar on iki adet ince dikişin bulunması, bu dikişlerin “On
İki İmam” ve “On İki Tarikat”ı sembolize ettiği yorumlarının yapılmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla bu dikişler "On İki İmam"a ve “On İki Büyük Tarikat”a sadakat ve saygıyı
simgelemektedir (İyiyol, 2010: 85).
Bir başka rivayete göre hırka, Allah'ın emriyle Hz. Âdem‟e Cebrail tarafından
semadan indirilmiştir. Bu hırkanın üzerinde Ya Sabûr, Ya Şekûr, Ya Mürşid ve Ya Kerîm
yazılıdır (Mehmed Vehbî, 1881: 100). Anlatıya göre Hz. Âdem‟e Cebrail hırkanın yanında bir
de “şemle/başlık” indirmiştir. Bu şemlenin yünü, Hz. İsmail'e indirilen koçun (kebş) yünüdür.
Bu yün, Hz. Âdem ile Havva Arafat ile Müzdelife arasında bulundukları zamanda
indirilmiştir. Yünü getiren Hemyâil adlı melek, Hz. Havva'ya yünü nasıl eğireceğini öğretmiş,
Havva yünü Hemyâil'in kendisine öğrettiği şekilde eğirmiş ve bundan sonra Hemyâil eğrilmiş
olan bu yünü Havva'dan alarak dokumuştur. Hemyâil dokunmuş kumaşı dört parçaya ayırarak
bir parçasını Hz. Havva‟ya, ikinci parçasını ise Hz. Âdem‟e vermiştir. Hz. Havva
Hemyâil‟den, verdiği şemleyi nasıl bürüneceğini göstermesini istemiş, Hemyâil de Hz.
Havva'ya bu kumaşın nasıl kullanılacağını göstermiştir. Hemyâil Hz. Âdem‟e, ona verdiği
parçayı imame yaparak başına giymesini emretmiştir. Bunun üzerine Hz. Âdem, cennet
yününden olan bu beyaz kumaşı, imame olarak başına giymiştir. Hz. Âdem, Hemyâil‟in
dokuyup dört parçaya ayırdığı kumaşlardan üçüncü beyaz parçayı beline kuşak (şedd) olarak
bağlamıştır. Dördüncü parça ise İmran'ın oğlu Hz. Musa'ya kadar nesilden nesle ulaştırılmıştır
(Mehmed Vehbî, 1881: 100).
Rivayete göre Hz. Hemyâil‟in dokuduğu dördüncü parça beyaz kumaş, Hz. Musa
tarafından ilk kez yeşile boyanmıştır. Daha sonra Melek Hemyâil bu parçayı gökyüzüne
çıkarmıştır. Gökyüzünde Hz. Cebrail, boyalı olan bu parçayı Hz. Hemyâil‟den almış ve
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zamanı geldiğinde Hz. Muhammed'e teslim edilmesi için bir sandığın içine koyarak
saklamıştır. Bu parçanın, üç yüz bin melekle desteklenen sahabenin mücadele verdiği Bedir
ve Huneyn gazvelerinde Hz. Peygamber‟e teslim edildiği rivayet edilmektedir. Menkıbeye
göre Bedir ve Huneyn savaşları yapıldığı esnada Hz. Peygamber, Hz. Ali‟ye Allah‟ın
kendisinden sonra onu vekil kılmasını istediğini beyan etmiş ve Hz. Ali‟ye takva elbisesini
giydirmiştir (Mehmed Vehbî, 1881: 102). Risalenin devamında Hz. Muhammed‟in şöyle
söylediği rivayet edilmektedir:
Ya Ali ben Miraç gecesinde nurdan büyük bir kubbe gördüm. Bu kubbenin
ortasında nurdan bir sandık gördüm. Cebrail'e bu sandığın içinde ne olduğunu
sorduğumda Allah, Cebrail'den sandığı açmasını ve içindeki hırka, imame ve tâcı
çıkarıp bana giydirmesini buyurdu. Cebrail bu kisveleri bana giydirdi. Cebrail o
zaman nasıl bu kisveleri bana giydirdiyse ben de sana giydiriyorum. Sen benden
sonra halifesin (Mehmed Vehbî, 1881: 102).
Böylece Hz. Muhammed, cennetten gelen yün kisveyi giydirmek suretiyle Hz. Ali'yi
hilafetle müjdelemiş ve bunun bir göstergesi olarak onu ibadet ve hilafet seccâdesine
oturtmuştur.
Tarikat geleneğinde hırkaya, “müridin şeyhe bağlanması”, “kendi iradesinden geçerek
şeyhin iradesine teslim olması” gibi anlamlar yüklenmiştir. Derviş, şeyhinin kendi elleriyle
giydirdiği hırkasının yakasında ‟La ilahe illallah”; belinde ‟Muhammedün resûlullah”;
eteğinde ise ‟Ali Veliyyullâh” yazısını taşımaktadır (Mehmed Vehbî, 1881: 18). Hırkanın
yakası rıza; kıblesi pîr; gasli terk-i dünya; namazı arılık; farzı terk-i irade ve doğru yol;
sünneti pîr elinden giymek olarak telakki edilmiştir. Sûfîler hırkanın kilidini tekbir, zahirini
nur, bâtınını ise uzlet olarak açıklamaktadırlar (Mehmed Vehbî, 1881: 17-100). Hırkanın
diğer fonksiyonları ve içerdiği derin sembolizm şöyle anlatılmaktadır:
Hırkanın imanı tarikat ehli arasında hakikat ve edeb sırrını tutmaktır. Hırkanın
farzı, bütün haram olan şeylerden yüz çevirmektir. Kıblesi, Hz. Muhammed’dir;
miftahı tehlil ve tekbir; gasli terk-i dünya; nezafeti hayâ; zahiri yakîn billah;
bâtını ise marifetullahtır. Hırka niyazı, temizlenme (taharet), abdest ve arınma
(vuzû) ve belalar karşısında şükrü elden bırakmamaktır (Mehmed Vehbî, 1881:
100).
Alem
Alem, tekkelerde tâc, hırka veya icazetname gibi derviş çeyizinin önemli
unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir. Menakıpnamelerde çoğunlukla hilafet sembolü
olarak kullanılan alem, Cebrail, Hızır ve Hz. Peygamber aracılığıyla Hz. Ali‟ye bağlanan bir
silsilenin göstergesi durumundadır. Bazı risalelerde bu düşünce şöyle yer bulmuştur:
Hz. Muhammed ise hilafeti Hz. Ali'ye ulaştırdı. ‟Bu alem kimin üzerinden
yayıldı?” De ki ‟Hz. Peygamber üzerinden yayıldı.” Eğer sana ‟bu alemi Hz.
Peygamber'e kim getirdi?” diye sorulursa de ki ‟Hızır aleyhisselam getirdi. Eğer
sana sorulursa ‟bu alemin kaç ilmeği vardır?” De ki ‟üç yüz altmış altı ilmeği
vardır.” Eğer sana sorulursa ‟bu alemin ilk ilmeğini kim dokumuştur?” De ki
‟Cebrail dokumuştur.” Sana sorulursa ‟bu alemin yaprakları hangi ağaçtandır?”
De ki ‟cennetteki hurma ağacındandır” (Mehmed Vehbî, 1881: 1-8).
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Alemin kökeninin cennetteki hurma ağacına bağlanması, hurmaya yüklenen sembolik
anlamla örtüşmektedir. Nitekim mahşerde Hz. Peygamber'in sancağının/aleminin altında
toplanacak olan Müslümanların bu dünyada elde etmeleri gereken şey, hurma ile sembolize
edilen irfanî bilgi ve marifettir (Köprülü, 2009: 58).
Tasavvuf geleneğinde diğer objeler gibi alemin de canlı olduğu düşüncesi
bulunmaktadır. Öyle ki alem diğer fonksiyonlarının yanında, kendisini taşıyan kişinin lehinde
ya da aleyhinde şahitlik eden bir insan gibidir:
Alem konusunda izin almış mürid alemin lisan-ı hali ile kendisine ve başkalarına
olan nida ve seslenişini anlar. Nida/sesleniş ve hitap/ifade ettiği şey ‟Ey beni
taşıyan önce ismimin iştikakının nereden geldiğine bak! İsmim ilim kelimesinden
gelir. Öyleyse sen beni ilim ile -ilimden- ilme taşı. Bil ki ben senin hem lehine hem
aleyhine şahitlik ederim. Yarın arasatta üzerine alem/sancak açılacak. Sana ne
mutlu eğer beni ilimle taşıdıysan!” Haberde/hadiste: ‟Her kim Allah'a ve ahiret
gününe inanmışsa Allah'ın o konuda koyduğu hükmü bilmedikçe o işe
koyulmasın” buyrulmaktadır. Bunun anlamı alemle ilgilidir. Adeta alemin dile
gelmiş ‟beni yalnız alim olan Allah'ın adıyla taşı, eğer sadece nefsinle taşırsan
helak olursun” demiştir. Yine ayette ‟Peygamber size ne verirse onu alın, sizi
neden menederse ondan geri durun (Haşr, 59/7)” denilmektedir ki burada intiha
ile ifade edilen, ilme yönelin demektir. Yani açıklaması şudur: Alem dile gelip
‟beni(m ile) kastın ilme doğru olmadıkça taşıma, sana marifet vermeyeni öğrenme
çünkü sen faydalı ilim ehlisin..” (der) (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 29b).
Bunların yanında tekkede alem, müridin tüm vakitlerinde dostu ve yareni olarak görülmüştür.
Müridin alemi, eli ile tutarak omzunda taşıması aslında müridin onu kalbinde taşıması olarak
yorumlanmıştır. Sûfî dünyada ne kadar marifet çiçeği devşirirse, alemin kendisi lehinde o
kadar şahitlik edeceğini bilmektedir (“er-Risâle fi‟s-seccâde”, t.y: 30a).
Seccâde
Tasavvuf geleneğinde seccâde, sücud ve maksuda yaklaşma yeri ya da ibadet meskeni;
münacat ve mahbubuna vusule vasıta olan marifet yurdu olarak görülmüş ve ona bu çerçevede
anlamlar yüklenmiştir (“er-Risâle fî libâsi‟s-sûfîyye”, t.y: 67b). Tarikatlarda post geleneği Hz.
İbrahim‟e kurban etsin diye gönderilen koçun postuna dayandırılır. Bu sebeple post taşımak,
‟Hak yoluna kurbanım, tarikatımda seccâde sahibiyim” anlamında yorumlanmıştır
(Müstakimzâde, t.y: 88a).
Tarikatlarda makam postu farklı sembolik anlamlar taşımaktadır. Örneğin Mevlana‟yı
temsil eden makam postunun rengi kızıldır. Mevlana'nın güneş batarken vefat etmesi
sebebiyle postunun renginin kızıl olduğu yorumları ağırlık kazansa da sûfî geleneğinde
kızılın, tecelli ve zuhur rengi olarak kabul edildiği düşünüldüğünde sırf batan güneşin rengine
bağlanması çok isabetli bir açıklama gibi görünmemektedir (Arpaguş, 2007: 333). Ayrıca
kızıl renk ile ilgi farklı çağrışımlar kurmak mümkündür. Diğer sembolik anlamlarının yanında
kızıl renk, yaşam gücünü ifade eden hayatın özsuyu olan kanın da rengidir (Welters, 1999:
103).
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Resim 6: Şeb-i Arûs Töreni. Kırmızı Post, Onu Selamlayan Şeyh ve Diğer Postlar.
Seccâde sembolü Sa„diyye tarikatında da önemli bir figürdür (Gâzî Hüseyin, 2003: 161-166).
Oldukça uzun bir ritüel olan hilafet merasiminde yeryüzünü temsil eden kırmızı ipek seccâde,
merkezî bir konumdadır. Bu ritüelde halife adayının seccâdeye oturtulması, ‟Hz. Âdem‟in
cennetten yeryüzüne inmesine”, ‟insanın yeryüzündeki varlığına” ve ‟yeryüzünü imar
etmesine” telmihte bulunmaktadır. Sa„diyye tarikatında kırmızı renkli süslü seccâdenin
yeryüzünün ziynetlerini temsil etmekle simgesel bir ifade gücü olduğu da görülmektedir
(Yücer, 2010: 322).
SONUÇ
Mutasavvıflar tarafından kullanılan bazı giysi ve nesnelere özel anlamlar yüklenmiştir.
Bu giysi ve nesneler, ifa ettikleri gündelik işlevlerinin yanında tasavvufî merasimlerde, sûfî
inanç ve kabullerinde ve nihayet menkıbelerde kendine özgü temsilî dilin bir parçası
durumundadır. Bu dil, varoluşa ait tasavvurlar barındırmanın yanında marifet anlayışının
izlerini taşımakta ve farklı bir değerler manzumesini gözler önüne sermektedir.
Tasavvufta hırka, bir giysi olmanın ötesinde hilafetin bir remzi, cennetten geldiği
kabul edildiği için kutsal sayılan bir nesne ve tarikat silsilesinin devamını sağlayan bir
unsurdur. Hırkayı sıradan bir eşya olmaktan çıkaran bu kabul, hırkaya sahip olmanın bir
bedeli olduğunu ortaya koymakta ve onu giymeyi hak edenin diğerlerinden farklı olduğunu
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ima etmektedir. Hırka bu anlamıyla sûfîyi maddi kalıpların dışına taşıyarak kutsal ve mistik
olanı, gerek sülûkta gerekse de ritüellerde yine onun kendi tecrübesi ile marifete dayalı bir
temele oturtmaktadır.
Sûfînin söz konusu nesnelerle kurduğu mistik bağ, bir taraftan tasavvuf hiyerarşisini
güçlendirirken diğer taraftan tasavvuf erkân ve adabının organize edilmesine katkı
sağlamaktadır. Fakat bütün bunların ötesinde görünüşte maddi olan bu gündelik eşya, dervişe
daha ileriye ulaşmak için bir ideal çizmektedir.
Hırkada olduğu gibi alemin de mistik bir karizmaya sahip olduğu görülmektedir. Buna
göre alem, tarikatın sembolü olmanın yanı sıra doğrudan Hz. Muhammed'in mahşerdeki
sancağı ile ilişkilendirilmekte ve sûfîyi zaman ve mekân kayıtlarından kurtararak uhrevî
düzleme taşımaktadır. Sûfî için bu nesneler manevi yükselişi ve şeyhlik makamını
hatırlatmaktadır. Nihayet post, insan-ı kâmil olmanın nihaî mevkii ve tarikat hiyerarşisinin
maddi ve manevi basamaklarının serencamıdır. Tasavvufî hayatın mihverinde yer alan söz
konusu eşya, karizmatik birer figür olarak tarikat yaşantısında pek çok uygulama ve ritüelin
edilgen bir öğesi olmaktan ziyade, etken ve dinamik bir unsurudur. Tarikat çeyizi, etrafında
örülmüş olan sembolik ve uhrevî menkıbelerle tasavvuf düşüncesi ve hayatına farklı
göndermelerde bulunmaktadır. Marifet ve varlık anlayışının beraberce yer aldığı bu
kompozisyona ahlâk ve adab da dâhil olmaktadır.
Söz konusu tasavvufî unsurlar, bir taraftan tekkedeki merasimler ve tarikat hiyerarşisi
ile bağlantılı temsil ve atıflarla, bilgi ve değerlerin birbiriyle olan ilişkisini organize etmekte,
diğer taraftan bilgiyi sadece teorik boyuta mahkûm olan bir şey olmaktan çıkartarak
üstlendikleri pratiğe dönük işlevlerle dervişin yaşantısında seyrü sülûku daha müşahhas bir
tecrübe boyutuna taşımaktadır. Hırka, alem ve seccâde, bu bilgi ve değer organizasyonunu
gerçekleştirirken, tasavvufa özgü bir âlem tasavvuruna atıfta bulunmakta ve sıradan ve
gündelik kalıplar dışına çıkarak sûfînin deruni tecrübesine şahitlik yapmaktadır. Dolayısıyla
hırka, alem ve seccâde tarikat yapılanmasında hiyerarşik işlevi yanında, bilgiyi ve değerleri
sistemleştiren birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece tasavvufun kendine özgü
metodolojisi çerçevesinde ürettiği sembolizm ve zahir ilimlerden göreceli olarak farklı olan
marifet anlayışı, tasavvuf disiplinini teorik kalıplar ile sınırlı kalmayan ve pratiğe dönük
dinamik bir yapı hâline dönüştürmektedir. Üstelik bunu yaparken, kendine özgü temsilî bir
dil inşa etmektedir.
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TÜKETĠCĠL
ERĠNÖZEL ALIġVERĠġSĠTELERĠNE YÖNELĠKTUTUM VE ANLIK
SATIN ALMA DAVRANIġLARI: BĠR ALANARAġTIRMASI1
Gülbin HOCAOĞLU*

H. Betül ÖNGEN**

Ercan ÖNGEN***

Özet
Günümüzde internet üzerinden yapılan alıĢveriĢlerin önemli bir bölümü, moda ve markalı ürünleri tüketicilere
sınırlı sayıda ve süreli kampanyalar ile oldukça indirimli fiyatlar ile sunan özel alıĢveriĢ sitelerinden ve çoğu
zaman anlık satın alma davranıĢı ile yapılmaktadır.
Bu çalıĢmada, tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerindeki anlık satın alma davranıĢı sergileyip sergilemediklerinin
belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda, Aydın ili özelinde bir araĢtırma çalıĢması yürütülmüĢve araĢtırmaya
katılan katılımcılardan anket yöntemi ile veri toplanmıĢtır. AraĢtırma verilerinin analizi sonucunda, araĢtırmaya
katılan tüketicilerin; özel alıĢveriĢsitelerinde düĢük düzeyde anlık satın alma davranıĢı sergiledikleri, satın alma
kararlarını belli kriterleri değerlendirdikten veya satın alma süreci aĢamalarından sonra verdikleri tespit
edilmiĢtir. Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın alma davranıĢı sergileme düzeyleri ile aylık gelirleri
arasında doğrusal bir iliĢki olduğu, ayrıca tüketicilerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve meslek gibi
demografik özelliklerine göre farklılaĢtığı belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici DavranıĢları, Özel AlıĢveriĢSitesi, Tutum, Anlık Satın Alma.
CONSUMER’S ATTITUDE AND IMPULSE BUYING INTENDED FOR PRIVATE SHOPPING SITES:
A FIELD RESEARCH
Abstract
Nowadays, online shopping is an important part of fashion and branded products, and a limited number of
consumers-term campaigns offering highly discounted prices with private shopping sites are made with instant
purchasing behavior and most of the time.
In this study, consumers purchasing behavior and private Instant On shopping sites they determine that it did not
come out swinging. In this context, aydın and research conducted in the context of a research study questionnaire
data were collected from the participants. As a result of research data analysis of the surveyed consumers; low
level of private shopping sites, instant purchasing behavior, purchasing decisions or evaluate a phase of the
purchase process following certain criteria they identified. Private shopping sites with instant purchasing
behavior exhibiting a linear relationship between the monthly income levels of consumers, there is also the
consumers age, gender, marital status, differed according to demographic characteristics such as education and
occupation have been identified.
Key Words: Consumer Behaviour, Private Shopping Sites, Attitude, Impulse Buying.

1. GĠRĠġ
Tüketim kavramı, insanların ihtiyaçlarını karĢılama amacıyla ürün ve hizmetleri satın alması
ve kullanarak tüketmesi esasına dayalıdır. Özellikle Sanayi Devrimi ile artan üretim
sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmetlerin satılması, diğer bir ifade ile satın alınarak
tüketilmesi giderek artan grafik sergilemiĢtir. KüreselleĢme ile birlikte artan rekabet, büyük
üretici güçlerin toplumları tüketime teĢvik etmesine ve giderek tüketimin ihtiyaçları
1

Yazarın, “Tüketicilerin Online Anlık Satın Alma DavranıĢlarının Analizi: Özel AlıĢveriĢSiteleri Üzerine Bir
Uygulama” baĢlıklı yüksek lisans tez çalıĢmasından türetilmiĢtir.
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karĢılamaktan öte toplumsal, sosyal ve kültürel bir olgu haline dönüĢmesine neden olmuĢtur.
20. yüzyılın sonlarına doğru tüketim ve dolayısı ile satın alma, bireylerin sadece ihtiyaçları
karĢılamaya yönelik sergiledikleri bir davranıĢ değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik
tatmin sağlama amacıyla sergilenen bir davranıĢ (Arslan, 2014:63) olarak da sergilenmiĢtir.
21. yüzyıl teknolojinin hızla geliĢtiği, bilgisayar kullanımının yaygınlaĢtığı ve internetin
günlük yaĢantımızda daha çok yer aldığı bir yüzyıl olarak baĢlamıĢtır. 20. yüzyılın sonlarında
oldukça sınırlı sayıdaki bilgisayar ve internet kullanımı, 21. yüzyıl ile birlikte hızla artmaya
ve yaĢamın her alanında yer almaya baĢlamıĢtır. Gerek teknolojideki geliĢmeler ve gerekse
tüketici tercih ve alıĢkanlıklarındaki değiĢimler, beraberinde tüketicilerin alıĢveriĢ
biçimlerinin de değiĢmesine, internet üzerinden alıĢveriĢin giderek yaygınlaĢmasına neden
olmuĢtur(Madhavaram ve Laverie, 2004; Park vd., 2012; Erdem vd., 2015). Günlük yaĢamın
yoğun ve stresli koĢuĢt
urmasından yorulan bireyler, internet sayesinde evinden hiç çıkmadan
hatta hemen hemen her koĢulda ve her yerde güvenli, hızlı, kolay ve daha ekonomik
koĢullarda alıĢveriĢyapabilme olanağına kavuĢmuĢtur.
Ġnternet üzerinden alıĢveriĢte; tüketicilere mağaza mağaza dolaĢmalarına gerek kalmadan
farklı ve lüks markaların ürünlerini sunan özel alıĢveriĢ siteleri, tüketicilerin satın alma
davranıĢlarının değiĢmesinde etkili olmuĢtur.Sadece üyelerine özel avantajlar sunan ve diğer
kullanıcılara kapalı bir sistem olan özel alıĢveriĢsiteleri, bu özellikleri ile internet üzerinden
alıĢveriĢ yapılabilen diğer sitelerden farklılaĢmaktadır. Özel alıĢveriĢ siteleri, pazarladıkları
ürünlerin hedef kitlesi olarak üyelerini belirlerken, üyelerinin beğeni ve tercihlerine uygun
çeĢitli ürünleri satıĢasunmaktadır (Üner, 2010). Özel alıĢveriĢsitelerinin satıĢpolitikaları da
diğer alıĢveriĢ sitelerine göre farklılaĢmakta, her gün çok sayıda ürün yerine genel olarak
spesifik ve özel birkaç ürünü satıĢasunmaktadır. Özel alıĢveriĢsitelerini, internet üzerinden
yapılan alıĢveriĢtenayıran bir diğer farklılık ise bu sitelerde; tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürün
veya ürünlerden ziyade, moda veya ünlü markaların ürünlerinin az sayıda, çok uygun
fiyatlarla ve kısa süreli satılarak, tüketici satın alma davranıĢları üzerinde etkili olmasıdır
(Çerçi, 2014).
Özel alıĢveriĢ siteleri; ulusal ve uluslararası büyük markaların ürünlerini satmak üzere
firmalar ile anlaĢarak, bu firmaların ürünlerini oldukça yüksek sayılabilecek indirim oranları
ile sınırlı ve limitli bir zaman aralığı içinde, ilk gelen ilk alır prensibiyle üyelerine
satmaktadır. Bu bağlamda özel alıĢveriĢ siteleri, tüketicilerin satın alma davranıĢlarını
değiĢtirmeye ve çoğu zaman ihtiyaç duymadığı halde fırsatı kaçırmamak veya çok beğendiği
bir markanın ürünlerini isteyen bir tüketicinin ani bir Ģekilde satın almasına yol
açabilmektedir. Anlık satın alma olarak nitelendirilen bu tüketici davranıĢ biçimi; önceden
planlanmıĢ bir satın alma niyeti içermeyen, hemen satın almaya yönelik aniden oluĢan ve
kuvvetli bir istek olarak ortaya çıkan ve hedonik (hazcı) duygu birleĢiminin bir sonucu olarak
gerçekleĢen satın alma davranıĢıdır (Beatty ve Ferrel, 1998:170; Rook, 1987:191). Anlık satın
alma davranıĢının en belirgin özelliği; satın almaya yönelten dürtü ve satın alma kararının
alıĢveriĢ ortamında ve/veya esnasında ortaya çıkmasıdır (Rook ve Fisher, 1995:305-306;
Muruganantham ve Bhakat, 2013).
Bireyleri özel alıĢveriĢ sitelerinden alıĢveriĢ yapmalarını etkileyen çeĢitli faktörler olmakla
birlikte, satın alma tercihlerini ve herhangi bir ihtiyaç olmaksızın anlık satın alma davranıĢı
sergilemelerinde etkili olan çeĢitli etkenler bulunmaktadır. Dolayısı ile özel alıĢveriĢ
sitelerinden yapılan alıĢveriĢlerin ve/veya anlık satın alma davranıĢlarının analizi, özel
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alıĢveriĢ sitelerinin tercih edilmesindeki faktörleri ortaya koyması açısından önem
taĢımaktadır. Bu bağlamda, “Özel AlıĢveriĢ Sitelerindeki Anlık Satın Alma DavranıĢının
Analizi” Aydın ili örneği üzerinden ele alınarak incelenmesi, bu çalıĢmanın konusunu
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada; bireylerin veya tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumları ve özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın alma davranıĢısergileyip sergilemediklerinin
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Bu araĢtırma çalıĢmasında; bireylerin sosyo-demografik özellik değiĢkenlerinin, özel alıĢveriĢ
sitelerine yönelik tutumları ve anlık satın alma davranıĢlarına etkisini ortaya koyma
amaçlandığından, iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır.
2. TÜKETĠCĠL
ERĠNANLIK SATIN ALMA DAVRANIġLARI
Her tüketici aynı zamanda bir birey olarak farklı düĢünsel ve kiĢisel özelliklere sahiptir.
Dolayısı ile her tüketicinin satın alma davranıĢı da kendine özgü karakteristik ve stratejik
olarak farklılaĢmaktadır. Satın alma davranıĢının türüne göre tüketicinin karar verme Ģekli
farklılaĢırken, genel olarak tüketicilerin satın alma davranıĢ türleri dört farklı biçimde
görülmektedir. Bu bağlamda tüketici davranıĢlarından satın alma davranıĢtürleri; “karmaĢık
satın alma davranıĢı”, “çeliĢki azaltıcı satın alma davranıĢı”, “değiĢiklik arayan satın alma
davranıĢı” ve “alıĢkanlıklara dayalı satın alma davranıĢı” olarak sınıflandırılmaktadır (Arslan,
2014: 56).
Ġnsan davranıĢlarının temelinde ihtiyaçların karĢılanması dürtüsü yatmakta olup, dolayısı ile
davranıĢların birçoğu dürtülere bağlı olarak gerçekleĢmektedir (Rook, 1987:189). Ġnsana özgü
bir davranıĢtürü olan ve ihtiyaçları karĢılama amacıyla gerçekleĢtirilen satın alma davranıĢı
da, dürtülere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Önceden planlanmıĢ bir satın alma niyeti
içermeyen, hemen satın almaya yönelik aniden oluĢan ve kuvvetli bir istek olarak ortaya çıkan
ve hedonik (hazcı) duygu birleĢiminin bir sonucu olarak gerçekleĢen satın alma davranıĢıise;
“anlık satın alma” olarak adlandırılmaktadır (Beatty ve Ferrel, 1998:170; Rook, 1987:191).
Rook ve Hoch (1985), anlık satın almayı; “harekete geçmek için kesin ve spontane bir arzu ile
gerçekleĢen bir satın alma türü” olarak ifade etmektedir. Cobb ve Hoyer, tüketicilerin mağaza
içerisinde verdikleri karar ile gerçekleĢtirilen satın alma eylemini, anlık satın alma Ģeklinde
ifade etmektedirler (1986:385). Anlık satın alma, psikolojik bir dürtünün birdenbire ve
kendiliğinden ortaya çıkması ile baĢlamakta, satın almaya yönelik ani istek tetiklendiğinde ise
hemen harekete dönüĢmektedir. Tüketicide ortaya çıkan satın alma isteği çok güçlü, inatçı ve
bazı durumlarda ise karĢı konulmaz boyutlara ulaĢabilmektedir. Anlık satın alma tüketicinin,
tercihleri değerlendirilmesinden ziyade ürünü kapması Ģeklinde gerçekleĢtiğinden, dürtüsel
davranıĢ düĢünülmeden ve kendiliğinden gerçekleĢmektedir (Rook, 1987:190-193). Bu
bağlamda anlık satın alma; tüketicinin önceden belirlenmiĢbir ihtiyacını karĢılamaya yönelik
olmayan, aniden ortaya çıkan ve satın alma süreçlerinin uygulanmadığı bir satın alma
davranıĢıolarak ifade edilebilir.
Anlık satın almaya bağlı alıĢveriĢlerin yaklaĢıküçte biri, tüketicinin mağaza içinde ürünleri
görmesi ile gerçekleĢmektedir. Genel olarak anlı satın alma yapan tüketicilerin, alıĢveriĢ
listeleri açıktır. Diğer bir ifade ile bu tüketicilerin alıĢveriĢlisteleri; güncellemeler, eklemeler
ve çıkarmalara uygundur (Rook ve Fisher, 1995:306). Anlık satın almada tüketicinin
psikolojik dürtüleri etkili olduğundan, karĢısına çıkan herhangi bir ürünü dayanamayarak satın
alması da söz konusudur. Dolayısı ile anlık satın alma tüketicinin düĢünmeden
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gerçekleĢtirdiği ve özellikle fiyat faktörünü dikkate almadığı, tamamen heyecan ve doyuma
yönelik bir süreçtir demek mümkündür. Anlık satın alma, pek çok araĢtırmacı tarafından
rasyonel olmayan bir davranıĢ biçimi olarak görülmekle birlikte, Hausmann, anlık satın
almanın dürtülerle gerçekleĢtiğini ve rasyonel bir davranıĢ biçimi olduğunu savunmaktadır.
Hausmann‟a göre; tüketici bazen ihtiyaç duyduğu, bazen de hiç ihtiyacı olmayan bir ürünü
haz duygusu ile satın almaktadır ve tüketicinin bu haz duygusu ekonomik olmayabilir.
Dolayısı ile tüketicinin bu davranıĢtürü duyguları tatmin eden bir davranıĢbiçimi olduğundan
rasyonel olarak nitelendirilmelidir (Hausmann, 2000; aktaran Yalman ve Aytekin, 2014:90).
Anlık satın alma davranıĢının en belirgin özelliği; satın almaya yönelten dürtü ve satın alma
kararının alıĢveriĢ ortamında ve/veya esnasında ortaya çıkmasıdır. Tüketici alıĢveriĢ
ortamında veya esnasında, ürünü görür görmez etkilenmekte ve satın alma isteği
uyanmaktadır (KuzudiĢli, 2012:79). Bu bağlamda anlık satın almanın özelliklerini ĢuĢekilde
sıralamak mümkündür (Rook ve Fisher, 1995:306):
a) Anlık satın alma planlanmamıĢbir satın alma biçimidir,
b) Ani Ģekilde gerçekleĢir,
c) Planlama olmadığı için geliĢigüzel yapılmaktadır,
d) Arzu uyandırıcı bir hisle yapılır,
e) DüĢünmeden gerçekleĢtirilir,
f) Sonuçları hesaplanmadan satın alma yapılır,
g) Zamana ve sürece bağlı kalınmaksızın derhal ve hemen bir alım söz konusudur,
h) Heyecan verici bir eylemdir,
i) Tanımlanması mümkün olmayan dürtü veya güdü ile gerçekleĢir.
Anlık satın alma, sadece plansız bir satın alma davranıĢından öte, tüketicinin karĢıkonulmaz
bir dürtü ile gerçekleĢtirdiği bir davranıĢ olması nedeniyle, plansız satın almadan
farklılaĢmaktadır (Piron, 1991:512). Anlık satın almanın tüketicilerin duyguları ile ilgisini
ortaya koyan çalıĢmalar yürüten Rook ve Hoch (1985) ve Rook (1987); günümüzde de halen
yaygın olarak ve bu araĢtırmada da kullanılan 9 sorudan oluĢan“Anlık Satın Alma Ölçeği”
geliĢtirmiĢlerdir. Anlık satın alma ölçeği ile yürütülen çalıĢmalarda ortaya çıkan bulgular
doğrultusunda, anlık satın almanın tüketicilerde farklı hisleri içeren hedonik bir deneyim
olduğu (Piron, 1991) ifade edilmekte ve bu bağlamda plansız satın almadan farklılaĢtığı
ortaya konmaktadır.
Tüketicileri anlık satın almaya yönelten en belirgin faktör kuĢkusuz dürtülerdir. Bayley ve
Nancarrow (1998), tüketicileri anlık satın almaya yönelten dürtüleri; gaz pedalı dürtü”, “telafi
edici dürtü”, “devrimci dürtü” ve “kör dürtü” olmak üzere dört grupta sınıflandırmaktadır.
Tüketici; bir ürünü gördüğünde veya istediğinde kendini onaylayarak (gaz pedalı dürtüsü)
anlık satın alma gerçekleĢtirebilirken, bazı durumlarda çeĢitli nedenlerle gerçekleĢtirilemeyen
bir satın almayı telafi etmeye yönelik içgüdüsel bir davranıĢolarak (telafi edici dürtü) anlık
satın alma gerçekleĢtirebilir. Tüketicilerin hayatlarında büyük bir değiĢiklik yapmak
istediklerinde ortaya çıkan devrimci dürtü ve aniden bir ürüne sahip olma isteğini ortaya
çıkaran kör dürtü de tüketicileri anlık satın almaya yönelten dürtülerdir (Yalman, 2014:4748).
Tüketici satın alma davranıĢbiçimlerinden olan anlık satın alma; “planlı, ani, hatırlamalar ve
öneri veya moda odaklı” olmak üzere dört Ģekilde yapılabilmektedir (Stern, 1962:59). Planlı
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anlık satın alma ile planlı satın alma, satın alma süreci bağlamında birbirinden farklılaĢan bir
tüketici satın alma davranıĢ türüdür. Planlı satın almada tüketici; daha önceden neler satın
alacağını planlamak yerine, mağazaya veya alıĢveriĢ merkezine gittiğinde oradaki ürünleri,
promosyonları ve fiyatları görerek daha faydalı ve ekonomik bir alıĢveriĢ veya satın alma
amacı gütmektedir (Piron, 1991:509). Buna karĢınplanlı anlık satın alma ise; kısmen de olsa
planlamayan, belirli bir ürün veya ürün gruplarının kararlaĢtırılmadığı, tamamen mağaza
içinde fiyat, promosyon ve ürüne bağlı olarak ortaya çıkan bir satın alma türüdür
(Muruganantham ve Bhakat, 2013:150).
Bir diğer anlık satın alma biçimi olan ani anlık satın alma ise; normal satın alma davranıĢı
kalıpları dıĢında olan ve birdenbire ortaya çıkan bir dürtü ile yapılan anlık satın alma türüdür.
Ani anlık satın alma; “yenilikçi” ve “kaçıĢ” Ģeklinde gerçekleĢen bir satın alma türü olup,
rutin satın alma süreç ve kurallarının değiĢmesine neden olmuĢtur S
( tern, 1962:59).
Anlık satın alma biçimlerinden hatırlatma ile anlık satın alma; geçmiĢtealınması planlanan,
buna karĢın çeĢitli nedenlere bağlı olarak alınamayan ürün veya ürünlerin, mağazada veya
alıĢveriĢ esnasında görülmesi ile birlikte gerçekleĢtirilen satın almadır (Stern, 1962:59).
Tüketicinin bilinçaltına reklam veya duyum yolu ile iĢlenmiĢ bir ürünü, gördüğünde alması
hatırlatma ile anlık satın alma olarak nitelendirilmektedir. Tüketici; bir reklamda görüp
beğendiği, çevresindeki birinden övgü ile bahsedilen bir ürünü, bilinçaltına “görürsem alırım”
Ģeklinde kodlamakta ve ürün görüldüğünde bilinçaltı hatırlatma yaparak ürünü satın almaya
yönlendirmektedir (Hung, 2008:11 aktaran Muruganantham ve Bhakat, 2013:150).
Anlık satın alam biçimlerinden dördüncüsü ise, bir ürünü ilk kez gören, markayı tanıyan veya
referans gruplarından duyarak-görerek merak eden tüketicinin yaptığı anlık satın alma biçimi
olan öneri veya moda odaklı anlık satın almadır (Stern, 1962:59). Tüketiciler, tanınmıĢveya
ünlü bir markanın ürününü gördüğünde veya referans gruplarından duyup-gördüğü bir ürünle
karĢılaĢtı
ğında anlık satın alma davranıĢısergileyebilmektedir (Prion, 1991:509). Öneri veya
moda odaklı anlık satın alma, tüketicinin prestij ve haz duygusu ile gerçekleĢtirdiği bir satın
alma türü olarak nitelendirilebilir. Bu durumun temelinde ise; tüketicinin çevresinden veya
referans gruplarından etkilenmesi, önerilen veya moda odaklı bir ürüne sahip olma isteği
yatmaktadır denilebilir.
Ġnsana özgü bir davranıĢ biçimi olan anlık satın alma, diğer davranıĢlar gibi tüketicinin
kendine özgü özellikleri ve dıĢ faktörlerden etkilenmektedir. Alan yazında anlık satın alma
davranıĢlarını etkileyen faktörlerin; “içsel ve dıĢsal” veya “kiĢisel ve çevresel” olmak üzere
iki ana grupta toplandığı görülmüĢtür(Karbasivar ve Yarahmadi, 2011:175; Muruganantham
ve Bhakat, 2013:152; Wang, 2015:21). Ancak, tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları genel
olarak; tüketicinin kiĢisel ve sosyo-kültürel özellikleri, dıĢetkiler ve mağaza ortamı, dürtüler
ve ürüne iliĢkin özelliklerden etkilenmekte ve bu etkilere bağlı olarak tüketicilerin anlık satın
alma davranıĢları değiĢmektedir (Muruganantham ve Bhakat, 2013:152).
3. ÖZEL ALIġVERĠġSĠTELERĠ VE TÜKETĠCĠLERĠNANLIK SATIN ALMA
DAVRANIġLARI
21. yüzyıla özgü bir kavram veya alıĢveriĢmodeli olarak nitelendirilebilecek online alıĢveriĢ,
en basit ifade ile internet üzerinden veya internet aracılığı ile ürün veya hizmet satın alma
sürecidir. Geleneksel alıĢveriĢe rakip bir konuma gelen online alıĢveriĢ; özellikle ürün ve
hizmetlerin pazar araĢtırması sürecini kısaltması, tüketiciye zaman tasarrufu sağlaması, günün
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her saati ve internetin olduğu her yerden yapılabilmesi, rekabetçi fiyat avantajları, vb. gibi
çeĢitli avantajlar ile giderek daha çok tercih edilen bir alıĢveriĢtürü olarak dikkat çekmektedir
Tüketiciler açısından çeĢitli kolaylık ve avantajlara sahip online alıĢveriĢ, her geçen gün
sayısal ve hacimsel anlamda artıĢ göstermekle birlikte, baĢta internet üzerinden alıĢveriĢi
riskli olarak nitelendiren ve güven endiĢesi olan önemli bir tüketici grubu halen geleneksel
alıĢveriĢyöntemlerini tercih etmektedir (Özgüven, 2011:48).
Online alıĢveriĢ platformu içerisinde yer alan ve genellikle tüketicilere üyelik veya ziyaret
sonucunda üyelik yoluyla hizmet veren özel alıĢveriĢ siteleri; üyelerine özel sundukları
avantajlar, fırsatlar ve üyeler dıĢındaki tüketicilere kapalı bir sistem olmaları nedeniyle,
internet üzerinden E-AlıĢveriĢ yapılabilen diğer ticaret sitelerinden farklılaĢmaktadır. Özel
alıĢveriĢsiteleri, pazarladıkları ürünlerin hedef kitlesi olarak üyelerini belirlerken, üyelerinin
beğeni ve tercihlerine uygun çeĢitli ürünleri satıĢasunmaktadır. Özel alıĢveriĢsitelerinin satıĢ
politikaları da diğer E-alıĢveriĢsitelerine göre farklılaĢmakta,her gün çok sayıda ürün yerine
genel olarak spesifik ve özel birkaç ürünü satıĢa sunmaktadır. Günlük bazda satıĢa sunulan
ürünler, üyelere bilgilendirme mesajları yolu ile gönderilmekte ve üyeler sitelere davet
edilmektedir (Üner, 2010). Ġnternet üzerinden alıĢveriĢile özel alıĢveriĢsitelerinden yapılan
alıĢveriĢarasındaki en belirgin farklılık, özel alıĢveriĢsitelerinin üyelik sistemi ile çalıĢması
ve üyelerine çok özel avantajlar sunmasıdır. Ancak, özel alıĢveriĢsitelerini, internet üzerinden
yapılan alıĢveriĢtenayıran bir diğer farklılık ise bu sitelerde; tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürün
veya ürünlerden ziyade, moda veya ünlü markaların ürünlerinin az sayıda, çok uygun
fiyatlarla ve kısa süreli satılarak, tüketici satın alma davranıĢları üzerinde etkili olmasıdır
(Çerçi, 2014).
Genel olarak prestijli ve bilinen markaların ürünlerini, markanın mağaza fiyatlarının çok
altında üyelerine satıĢa sunan özel alıĢveriĢ siteleri, hem firma açısından hem de tüketici
açısından tatmin edici bir iĢleve sahiptir demek mümkündür. Özelikle piyasaların durgun
olduğu dönemlerde pek çok marka, marka ve ürün değerini koruma adına fiyatları
düĢürmekten kaçınmakta veya satıĢları gerilemektedir. Özel alıĢveriĢ siteleri ise; hem
markaların prestij kaybetmesini önlemekte hem de markaların stoklarında kalan ürünlerini
satabilmelerine olanak sağlamaktadır. Tüketici açısından ise; normal koĢullarda oldukça
pahalı markaların ürünlerini eriĢilebilir kılarak, tüketicilerin mutlu ve tatmin olmalarını
sağlamaktadır. Tüm bu iĢlemler karĢılığında ise, özel alıĢveriĢ siteleri; hem satıĢına aracılık
ettikleri ürünlerin fiyatı üzerinden komisyon almakta, hem de tüketicinden tahsil ettikleri ürün
bedellerini belli süreler sonunda firmalara ödeyerek finansman sağlamaktadırlar (Kahraman
ve Doğan, 2011:469-470). Özel alıĢveriĢ sitelerinin temel çalıĢma prensipleri arasında yer
alan üyelik sistemi ile satıĢ iĢlevi ise, son yıllarda yerini her tüketicinin siteye eriĢim
sağlayabildiği bir mecraya dönüĢmüĢtür.
Ġnternet üzerinden alıĢveriĢe farklı bir yaklaĢım getiren ve gerek tüketicilere sundukları
hizmetlerde sürekli değiĢimsağlayan ve gerekse tüketicilerin kendilerini özel hissetmelerini
sağlayarak satın alma davranıĢlarının da değiĢmesini sağlayan özel alıĢveriĢ sitelerini, diğer
E-alıĢveriĢ sitelerinden farklı kılan özellikleri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Pelenk
vd., 2011:2):
a) Oldukça lüks ve pahalı markalara ait ürünlerin %90‟a varan indirim oranları ile üye
ve/veya tüketicilere sunulması.
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b) Özel davetiye sistemi ile üyelik sistemlerinin yanı sıra, siteyi ziyaret eden tüketicilere de
üyelik olanağı sağlaması.
c) Sitelerde satıĢa sunulan ürünlerin, belirli zaman aralıklarında “kampanya” modeli ile
satıĢasunulması.
d) Her kampanyada yer alan ürün miktarı, kampanya bitiĢi süresine kalan zamanın gün,
saat ve dakika olarak üye ve/veya tüketiciler tarafından anlık görülebilmesi.
e) Satılan ürünlerin marka ve orijinallik garantilerinin verilmesi.
f) Her ürünün belli sayıda satıĢa sunulması ve satın alma limitinin bulunması.
Özel alıĢveriĢ sitelerinin dünya örnekleri arasında yer alan ve en çok beğenilen siteler
arasında; özel alıĢveriĢ sitelerinin ilk örneği olan ve Fransa‟da kurulan Vente Privée yer
almaktadır. Günümüzde sayıları hızla artan ve küresel anlamda en çok bilinen ve popüler olan
özel alıĢveriĢ siteleri arasında; Vente Privée, Fashion Friends, Privalia, Secret Sales, Gilt
Group, HaouteLook, Ideali, RueLaLa, To Vie For, Glamour Sales, NetEase Premier,
Reebonz, VIPStore, Brandmile, Brandsfavor ve Fashion and You gibi çok sayıda özel
alıĢveriĢ sitesi yer almaktadır (Hocaoğlu, 2017).
Dünya örneklerinin ilk olarak 2001 yılında ortaya çıktığı özel alıĢveriĢ sitelerinin
Türkiye‟deki ilk örneği 2008 yılında kurulan Markafoni olmasına rağmen, tüketicilerin
gösterdiği ilgi ve yakalanan baĢarının ardından sayıları hızla artmaya baĢlamıĢtır. Günümüzde
çok sayıda özel alıĢveriĢ sitesi rekabet etmekle birlikte; Markafoni, Trendyol, Morhipo,
Lidyana, Zizigo ve 1V1Y gibi özel alıĢveriĢ siteleri, sektörün önde gelen ve en beğenilen
alıĢveriĢ siteleridir. 30 Mart 2015 tarihinde faaliyetlerine son veren Limango ise, faaliyette
bulunduğu dönemlerde adından söz ettiren bir özel alıĢveriĢsitesi olmakla birlikte, sektördeki
diğer rakipleri gibi varlığını koruyabilmiĢ değildir.
AraĢtırmanın konusuna en yakın çalıĢmalardan biri olan, Çerçi (2014) tarafından
gerçekleĢtirilen “Özel AlıĢveriĢSitelerinin Kompulsif Satın Alma DavranıĢına Yansımaları”
baĢlıklı çalıĢmasıdır. Çerçi‟nin çalıĢmasında ulaĢtığı bulgulara göre; özel alıĢveriĢ siteleri
tarafından kullanılan “sepeti boĢaltma, kampanya e-posta gönderme, kupon& puan ve indirim
yazısı uygulamalarının”, tüketicilerin kompülsif satın alma davranıĢı sergilemelerinde etkili
olduğu belirlenmiĢtir (Çerçi, 2014:141-142). AraĢtırmanın bulgularından da anlaĢılacağı
üzere; özel alıĢveriĢsitelerinde uygulanan kampanyalar, indirimler, tüketicilerin kampanyalar
hakkında bilgilendirilmeleri, indirim gibi faktörler, tüketicilerin satın alma davranıĢlarını
etkilemekte ve özellikle istediği bir ürün ile karĢılaĢa
n tüketicinin, fırsatı kaçırma endiĢesiile
anlık satın alma yapmasında etkili olmaktadır.
Martinez (2009) tarafından yürütülen; “An Analysis of the Impacts of Consumer Shopping
Characteristics and Perceived Website Quality on Purchase Intention From a Private” baĢlıklı
çalıĢması da, benzer nitelikteki bir çalıĢmadır. Martinez çalıĢmasında, özel alıĢveriĢ
sitelerinde anlık satın alma davranıĢısergileyen 164 kadın örneklem üzerinden, özel alıĢveriĢ
sitelerinden yapılan anlık satın almaların nedenlerini; sitelerin kullanım kolaylığı, ürün
kalitesi ve moda faktörleri üzerinden değerlendirmiĢtir. Martinez‟in araĢtırmasında ulaĢtığı
bulgulara göre; özel alıĢveriĢsitelerinin kullanım kolaylığı ve hedonik-hazcı motivasyonları
yüksek olan tüketicilerin, özel alıĢveriĢ sitelerinde daha fazla anlık satın alam yaptıkları
belirlenmiĢtir. Tüketicilerin alıĢveriĢözellikleri, satın alma niyeti ve algılanan özel alıĢveriĢ
sitesi kalitesi gibi faktörlerin ise; anlık satın alma davranıĢı üzerinde kısmi düzeyde etkili
olduğu belirlenmiĢtir (Martinez, 2009). Bulgulara göre; özel alıĢveriĢ sitelerine iliĢkin web
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sitesi tasarımlarının kolay ve kullanılabilir olması, bu sitelerde sunulan çoğu moda odaklı
ürünlerin çekiciliği, kolay ve indirimli fiyatlarla satın alınabilmesi gibi hazcı motivasyon
sağlayan faktörlerin, tüketicilerin anlık satın alma davranıĢı sergilemelerinde etkili olduğu
söylenebilir.
Dawson ve Kim (2010) tarafından yürütülen araĢtırma çalıĢmasında,özel alıĢveriĢsitelerinin;
promosyonlar, ürüne iliĢkin bilgilendirici reklamlar, öneriler ve sınırlı zaman ve sayıda ürün
sunulması gibi faktörler ile tüketicileri anlık satın almaya yönlendirebildikleri bulgusuna
ulaĢmıĢlardır. Dawson ve Kim, özel alıĢveriĢsitelerinin; sınırlı bir zaman diliminde üyelerine
özel indirimler ile sundukları tekliflerin, tüketicileri indirimli ürünleri alma yönünde
cesaretlendirildiği ve anlık satın alma davranıĢı sergilemelerinde etkili olduklarını ifade
etmektedir (2009:244-245).
Erdem ve arkadaĢları (2015) tarafından yürütülen “Online Anlık Satın Alma DavranıĢlarının
Hazcı AlıĢveriĢMotivasyonları Ġle Açıklaması: Hazır Giyim Ürünleri Üzerine Bir AraĢtırma”
baĢlıklı çalıĢmaları da, kısmen bu araĢtırma ile iliĢkilendirilebilecek nitelikte bir çalıĢmadır.
AraĢtırmanın bulgularına göre; tüketicilerin hazcı motivasyonlarının, online anlık satın alma
üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmada; tüketicilerin değer, sosyal, rol/fikir, macera,
zevk temelli alıĢveriĢ motivasyonları, anlık biliĢsel satın alma eğilimlerini etkilediği ortaya
konulmuĢtur. AraĢtırmanın bulgularına göre; tüketiciler anlık satın almayı biliĢsel bir süreç
olarak değerlendirseler de, hazcı motivasyonların anlık satın alma davranıĢları üzerinde etkili
olduğu ifade edilmektedir (Erdem vd., 2015:70-71). Bu araĢtırmanın bulgularına dayanarak;
özellikle lüks ve pahalı markaların ürünlerini tüketicilere sunan özel alıĢveriĢ sitelerindeki
anlık satın alma davranıĢlarının temelinde, tüketicilerin hazcı motivasyonlarının etkili
olduğunu, anlık satın alma ile lüks markalara ait ürünlerin hem ucuza hem de kısıtlı zaman ve
sayıdaki ürüne sahip olunmasının, tüketicileri motive ettiğini söylemek mümkündür.
Yukarıda incelenen çalıĢmaların bulgularından ve literatürdeki bilgilerden de anlaĢılacağı
üzere; özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının temelinde; özel alıĢveriĢ
sitelerinde sunulan ürünlerin ve markaların, indirimli fiyat ve promosyonların, web sitesinin
kullanım kolaylığının, ücretsiz ve hızlı ürün tesliminin, hazcı motivasyonların (sınırlı
zamanda sınırlı sayıdaki ürüne sahip olabilme isteği, lüks ve pahalı marka ürünleri elde
edebilme düĢüncesi, vb.) tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerinde anlık satın alma davranıĢı
sergilemelerinde etkili olduğu söylenebilir. Özel alıĢveriĢ sitelerinde, özellikle ekonomik
açıdan oldukça uygun ürünler ile karĢılaĢa
n tüketiciler, hem ürünleri hem de fırsatları
(indirim, promosyon, kampanya, vb.) kaçırmamak adına ani bir karar vermekte ve anlık satın
alma davranıĢısergileyebilmektedir. Bu bağlamda tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerinde anlık
satın alma davranıĢlarının temelinde; fiyat, promosyon, kampanya, kullanım kolaylığı,
eriĢilebilirlik ve ulaĢılabilirlik ile hazcı motivasyonların etkili olduğu ve bu faktörlerin
tüketiciyi anlık satın alma davranıĢısergilemeye teĢvik ettiği söylenebilir.
4. YÖNTEM
4.1. AraĢtırma Evreni ve Örneklem
Özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik bu
araĢtırmanın evrenini Aydın ili, örneklemini ise Aydın il sınırları içindeki bireyler
oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem grubunu ise; veri toplama sürecinde Aydın il sınırları
içerisinde yer alan ve araĢtırmaya katılan 395 kiĢi oluĢturmaktadır. AraĢtırma örneklem
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grubunun belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi seçilmiĢ olup, araĢtırma
verilerinin toplanabilmesi amacıyla araĢtırma evreni üç bölgeye ayrılmıĢtır.
AraĢtırma verilerinden ulaĢılacak bulguların %95 güvenilirlikte ve %5 hata payında (doğruluk
değeri sapma payı) doğru sonuçlar vermesi dikkate alınmıĢve örneklem büyüklüğünün asgari
n=384 olarak (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50 kabul edilmesi gerektiği tespit edilmiĢtir. Bu
bağlamda araĢtırma verilerinin toplanmasına yönelik; Efeler ilçesi için Forum-Aydın
AVM‟de, Nazilli ilçesi için BAMBOO AVM‟de ve Söke ilçesi için NOVADA OUTLET‟te,
Eylül 2016 döneminde anket çalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırmanın yürütüldüğü dönemde
toplam 401 kiĢiye ulaĢılarak anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket formlarının tasnif ve
değerlendirme sürecinde 6 anket formunun eksik, hatalı ve kullanılmaz nitelikte doldurulduğu
tespit edilmiĢve bu formlar araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. Geriye kalan 395 anket formunun
ve formlarda verilerin analiz edilmeye uygun olduğu tespit edilmiĢ ve bu doğrultuda
araĢtırmanın örneklem büyüklüğü n=395 olarak kabul edilmiĢtir.
4.2. Veri Setinin Hazırlanması
Özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik
gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, veri toplama seti olarak anket formu kullanılmıĢtır. Anket
formunun hazırlanmasında literatür taraması yapılmıĢve özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın
alma davranıĢı konulu veya benzer nitelikteki çalıĢmalar dikkate alınmıĢtır. Bu kapsamda;
Park ve O‟Neal (2000) ve Park, Kim ve Forney‟in (2006) çalıĢmalarında kullandıkları anlık
satın alma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik ölçekler, bu araĢtırmanın amacına göre
yeniden revize edilerek düzenlenmiĢtir.
AraĢtırma veri toplam seti olarak kullanılan anket formu beĢ ana bölümden oluĢmaktadır.
Formun birinci bölümünde, araĢtırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerini
belirlemeye yönelik 6 soru ve katılımcıların internet tercihlerini belirlemeye yönelik 4 soru
olmak üzere toplam 10 soru yer almaktadır. Formun ikinci bölümü, araĢtırmaya katılanların
özel alıĢveriĢ sitelerinden alıĢveriĢ yapıp yapmadıklarını belirlendiği ve alıĢveriĢ yapanların
değerlendirmelerinin yer aldığı iki sorudan oluĢmaktadır. Üçüncü bölümde, araĢtırmaya
katılanların özel alıĢveriĢsitelerine iliĢkin tutumlarını belirlemeye yönelik, 5‟li Likert Ölçeği
ile hazırlanmıĢ 21 madde/ifade yer almaktadır. Anket formunun dördüncü bölümünde
katılımcılara, araĢtırma kapsamına alınan LĠDYANA, MARKAFONĠ, MORHĠPO,
TRENDYOL, ZĠZĠGO gibi özel alıĢveriĢ sitelerinden anlık satın alma davranıĢı sergileyip
sergilemedikleri sorulmuĢtur. Formun beĢinci ve son bölümü ise, katılımcıların araĢtırma
kapsamındaki özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarını değerlendirmeye
yönelik, 5‟li Likert Ölçeği ile hazırlanmıĢ 7 madde/ifade yer almaktadır. Özel alıĢveriĢ
sitelerine iliĢkin tutum ve anlık satın alma davranıĢı ölçeklerinde yer alan maddeler 1=
Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum aralığında değerlendirilmiĢtir.
4.3. AraĢtırma Hipotezleri
Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutum ve anlık satın alma davranıĢlarının analiz
edildiği bu araĢtırmada, anket formlarından elde edilen veriler doğrulukları istatiksel olarak
ispatlanmaya çalıĢılan hipotezler Ģu Ģekilde be
lirlenmiĢtir:
H1= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları, sosyo demografik özelliklerine
göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır
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H2= Tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları, sosyo-demografik özelliklerine göre
anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır.
H3= Tüketicinin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumu ile bu sitelerde anlık satın alma
davranıĢısergilemesi arasında anlamlı düzeyde istatiksel bir iliĢki vardır.
4.4. Verilerin Analizinde Kullanılan Ġstatiksel Yöntemler
AraĢtırma verilerinin analizinde SPSS. 22.00 Ġstatistik Paket Programından yararlanılmıĢtır.
Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik testleri (frekans, ortalama, yüzde ve faktör
analizleri) ve parametrik2 çıkarımsal istatistik testleri (Tek Yönlü T-Testi, Varyans AnaliziANOVA, Bağımsız Örnekleme T-Testi, Korelasyon ve Regresyon analizleri) yürütülmüĢtür.
5. BULGULAR
ÇalıĢmanın bu baĢlığı altında, araĢtırma verilerinin analizi sonucunda ulaĢılan tanımlayıcı
istatistiki bulgular ile araĢtırma hipotezlerinin sınanmasına iliĢkin çıkarımsal bulgular alt
baĢlıklar haline sunulmuĢ ve değerlendirilmiĢtir.
5.1. Tanımlayıcı Ġstatistiki Bulgular
AraĢtırmanın tanımlayıcı istatistiki bulgular baĢlığı altında, araĢtırmaya katılan örneklem
grubunun; sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bulgular, internet tercihlerine iliĢkin
bulgular, özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarına iliĢkin bulgular ve anlık satın alma
davranıĢlarına iliĢkin bulgular olmak üzere dört alt baĢlıkta sunulmuĢtur.
5.1.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmaya katılan örneklem grubundaki kiĢilerin; cinsiyet, medeni durum, doğum tarihi-yaĢ,
aylık gelir düzeyi, meslek ve eğitim düzeyi sosyo-demografik özelliklerine iliĢkin bulgular
aĢağıdaki Tablo.1‟de sunulmuĢtur.
Tablo 1: AraĢtırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları
Demografik
Özellik

Demografik
Özellik

KiĢiSayısı (n)

Frekans (%)

KiĢiSayısı (n)

Frekans (%)

Kadın

243

61,5

HemĢire

24

6,1

Erkek

151

38,2

Emekli

22

5,6

Cevapsız

1

0,3

Öğretmen

2

5,6

Toplam

395

100

Teknisyen

20

5,1

Bekar

213

53,9

Memur

12

3,0

Evli

181

45,8

Esnaf

13

3,3

Cevapsız

1

0,3

Diğer

134

33,8

Toplam

395

100

ÇalıĢmıyor

2

0,5

1964 yılı ve
öncesinde doğanlar

26

6,6

Öğrenci

101

25,6

2

Anket formları ile elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediklerine (Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro Wilks testleri) yönelik yürütülen testler sonucunda, verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiĢve bu
doğrultuda verilerin analizinde parametrik testlerin kullanılması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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1965-1979 yılları
arasında doğanlar

85

21,5

Ev Hanımı

1980-1999 yılları
arasında doğanlar

282

71,4

Toplam

2000 yılı ve
sonrasında doğanlar

0

0,0

Ġlköğretim

Cevapsız

2

0,5

Lise

Toplam

395

100

Ön Lisans

45

11,4

395

100

85

21,5

189

47,8

9

2,3

104

26,4

500 TL ve altı

71

18,0

Lisans

501-1.500 TL arası

93

23,5

Yüksek Lisans

6

1,5

135

34,2

Doktora

2

0,5

90

22,8

Toplam

395

100

3.501 TL ve üstü

5

1,3

Cevapsız

1

0,3

395

100

1.501-2.500 TL
arası
2.501-3.500 TL
arası

Toplam

Yukarıda yer alan Tablo.1‟deki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırma örneklem grubunun
kadın katılımcı yönünde ağırlığa, medeni durum demografik özelliği açısından ise örneklem
grubunun dengeli bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya örneklem grubunun
oldukça önemli bir bölümünün, teknolojiyi iyi kullanan, eğitimli, rahat yaĢamayı ve para
harcamayı seven “Y” kuĢağı bireylerden oluĢtuğunu söylemek mümkündür. Ayrıca ulaĢılan
bu bulgu, özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın alma davranıĢlarını ortaya koymaya yönelik bu
araĢtırmanın, amaçlarına ulaĢması açısından doğru bir örneklem grubunun da seçildiğini
göstermesi açısından önem taĢımaktadır. AraĢtırma örneklem grubunun önemli bir
bölümünün (%41,5) asgari ücret düzeyinde gelir elde ettiğini, diğer bir ifade ile düĢükgelir
grubundaki kiĢilerden oluĢtuğunu söylemek mümkündür. Buna karĢın örneklem grubunun
%58,2‟si ise orta gelir düzeyindeki kiĢilerden oluĢmaktave bu bağlamda araĢtırma örneklem
grubu genel olarak, Türkiye nüfusunun gelir özelliklerini yansıtan3 bir görünüm
sergilemektedir denilebilir. AraĢtırma örneklem grubunun meslek demografik özellik
açısından çok geniĢbir yelpazeyi temsil ettiğini ve %99,7‟sinin ise bir mesleğe sahip çalıĢan
kiĢilerden oluĢtuğu görülmektedir. AraĢtırma örneklem grubunun önemli bir bölümünün
(%78,5) eğitimli kiĢilerden oluĢtuğu görülmektedir, doğum tarihi demografik özelliğine
iliĢkin bulgulardan da hatırlanacağı üzere, örneklem grubunun %71,4‟ü, Y kuĢağı bireylerden
oluĢmaktadır. Y kuĢağı bireylerin en belirgin özelliği ise eğitimli olmalarıdır. Dolayısı ile bu
durum, ulaĢılan bulguyu destekler niteliktedir.
5.1.2. Katılımcıların Ġnternet Tercihlerine ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmaya katılanların internet tercihleri ve kullanım özelliklerine iliĢkin bulgular, tablolar
halinde sunulmuĢ ve değerlendirilmiĢtir.

3

2015 yılı hane halkı kullanılabilir fert geliri ortalama 16.515 TL düzeyindedir (http://www.tuik.gov.tr,
01.12.2016).
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Tablo 2: Katılımcıların Ġnternete Bağlanma ġekillerine ĠliĢkin Cevaplarının Dağılımı
ĠNTERNETE BAĞLANMA ġEKĠLLERĠ A
( raĢtırmaya
Katılan 329 KiĢinin Birden Fazla Seçeneği ĠĢ
aretlemelerine
Göre)
Kendi bilgisayarımdan
Akıllı telefonumdan
ArkadaĢımın bilgisayarından
Toplam (329 Katılımcıya Göre)
Ġnternete bağlanmıyorum
Ġnternet kafeden
Cevapsız
Toplam (Örneklem Grubunun Tamamına Göre)

Cevap Sayısı (n)

Frekans (%)

240
236
46
522

40,8
40,1
7,8
100

KiĢi Sayısı (n)
63
2
1
395

Frekans (%)
15,9
0,5
0,3
-

Yukarıda yer alan Tablo.2 „deki, katılımcıların internet bağlantı Ģekillerini belirlemeye
yönelik cevaplar (Cevap vermeyen bir kiĢive internete bağlanmayan 63 kiĢihariç 331 kiĢinin
cevapları) değerlendirildiğinde; araĢtırmaya katılanların %84‟ünün kiĢisel bilgisayarlarından,
akıllı telefonlarından, arkadaĢlarının bilgisayarlarından ve internet kafelerden en az bir veya
birkaçını kullanmak suretiyle internet bağlantısı gerçekleĢtirdiklerini söylemek mümkündür.
2016 yılı baĢlarında gerçekleĢtirilen bir araĢtırmanın bulgularına göre; Türkiye‟de 46,28
milyon kiĢi (nüfusun %58‟i) aktif internet kullanıcısıdır (http://wearesocial.com/uk,
04.12.2016). TÜĠK‟in 2016 yılı Nisan ayı verilerine göre, Türkiye‟deki evlerin %76,3‟ünden
internete bağlanma olanağı, %96,9‟unda ise cep telefonu veya akıllı telefon bulunmaktadır
(http://www.tuik.gov.tr, 24.04.2017). Dolayısı ile araĢtırmaya katılanların internet kullanım
Ģekillerine iliĢkin ulaĢılan bulgular, Türkiye‟deki internet teknolojisine yönelik istatistiki
bulgular ile örtüĢmekteve birbirini desteklemektedir.
Tablo 3: Katılımcıların Ġnternet Kullanma Sıklığına ĠliĢkin Cevaplarının Dağılımı
Ġnternet Kullanma Sıklığı
Her gün
Haftada birkaç kez
Haftada bir kez
Ayda birkaç kez
Ayda bir kez
Toplam
Ġnternet Kullanmayanalar

KiĢi Sayısı (n)
297
32
4
0
1
334
61

Frekans (%)
75,2
8,1
1,0
0,0
0,3
100
-

Yukarıda yer alan Tablo.3‟deki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırma örneklem grubundaki
kiĢilerin önemli bir bölümünün aktif internet kullanıcısı olduklarını söylemek mümkündür.
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Tablo 4: Katılımcıların Haftalık Ġnternet Kullanma Sürelerine ĠliĢkin Cevaplarının
Dağılımı
Haftalık Ġnternet Kullanma Süresi
1-5 saat arası
6-10 saat arası
11-15 saat arası
16-20 saat arası
21 saat ve üstü
Toplam
Ġnternet Kullanmayanalar

KiĢi Sayısı (n)
16
38
52
66
162
334
61

Frekans (%)
4,7
11,4
15,6
19,8
48,5
100
-

Yukarıda yer alan Tablo.4‟deki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırma örneklem grubu
içindeki internet kullanıcılarının önemli bir bölümünün (%68,3), haftada 16 saatten fazla
internette zaman geçirdikleri ve aktif internet kullanıcısı olduklarını söylemek mümkündür.
Ayrıca ulaĢılan bulgu; teknolojideki geliĢmelere bağlı iletiĢim araçlarının geliĢmesi ve bu
doğrultuda her an ve her yerden internete bağlanabilme olanağının olmasının, bireylerde
giderek internet bağımlılığının artmasında etkili olduğu (Ergin vd., 2013; Erden ve Hatun,
2015) yönündeki bilimsel çalıĢmaların bulguları ile örtüĢmektedir.
Tablo 5: Katılımcıların Aktif Ġnternet Kullanıcılığı Sürelerine Göre Dağılımları
Aktif Ġnternet Kullanıcılığı Süresi
1 yıldan az
1-3 yıl arası
4-6 yıl arası
6-9 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam
Ġnternet Kullanmayanalar

KiĢi Sayısı (n)
1
18
72
73
170
334
61

Frekans (%)
0,3
5,4
21,6
21,8
50,9
100
-

Yukarıda yer alan Tablo.5‟deki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırmaya katılan ve internet
kullanan örneklemlerin tamamına yakın bir kısmının 4 yıldan fazladır aktif kullanıcı oldukları
ve çağımızın vazgeçilmez iletiĢim aracı olan internet kullanımının yaygın olduğunu söylemek
mümkündür.
Tablo 6:Katılımcıların Özel AlıĢveriĢ Sitelerindeki AlıĢveriĢ Durumlarının
Değerlendirilmesi
Evet
Hayır
Toplam

Özel AlıĢveriĢSitelerinden AlıĢveriĢYapma Durumu

KiĢi Sayısı (n)
206
189
395

Frekans (%)
52,2
47,8
100

Yukarıda yer alan Tablo.6‟daki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırmaya katılan her üç
internet kullanıcısından yaklaĢık ikisinin, özel alıĢveriĢ sitelerinden alıĢveriĢ yaptıklarını,
dolayısı ile özel alıĢveriĢ sitelerinin tüketici alıĢveriĢ tercihlerinde önemli bir yere sahip
olduğunu söylemek mümkündür.
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5.1.3. Katılımcıların Özel AlıĢveriĢ Sitelerine Yönelik Tutumlarına ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmaya katılan örneklem grubundaki kiĢilerin, özel alıĢveriĢsiteleri tutum ölçeğinde yer
alan 21 maddeye verdikleri cevapların ortalama ve standart sapmalarına iliĢkin bulgular,
aĢağıdaki Tablo.7‟de verilmiĢ ve ulaĢılan bulg
ular önem derecesine göre değerlendirilmiĢtir.
Tablo 7: Özel AlıĢveriĢ Sitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Maddelerine Verilen
Cevapların Ortama ve Standart Sapmaları
Özel AlıĢveriĢSitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Maddeleri
Ort.*
Std. Sp.
Bu web sitelerini kullanmak kolaydır
3,38
1,61
Bu web siteleri kullanıcı dostudur.
3,26
1,56
Bu web sitelerinin tasarımı ilgi çekicidir.
3,21
1,53
Bu web siteleri müĢterileriyle ilgilenir.
3,27
1,55
Reklamlara dayanarak, alıĢveriĢiçin farklı web sitelerini ziyaret ederim.
3,18
1,49
Rakip web sitelerindeki deneyimlerimi arkadaĢlarımla konuĢurum.
3,08
1,45
Bu web sitelerinin alternatifini ararken birçok web sitesi keĢfettim.
3,16
1,49
Bu web sitelerinde peĢin fiyatına taksit imkânı sunulur.
3,26
1,56
Bu web sitelerinde ödeme seçenekleri fazladır.
3,24
1,54
Bu web sitelerinin gönderdiği reklamlar tam bana göredir.
2,93
1,36
Bu web sitelerinden, ihtiyaçlarıma uygun satın alma önerileri yapılmaktadır.
2,97
1,42
Bu web sitelerinde yapılan promosyonlar tam bana göredir.
2,83
1,30
Bu web siteleri bana özel olduğumu hissettirir.
2,64
1,30
Bu web sitelerinde alıĢveriĢyapmak rahattır.
3,33
1,60
Bu web sitelerinden alıĢveriĢe davet eden hatırlatıcı mailler alırım.
3,24
1,54
Bu web sitelerinden alıĢveriĢe davet eden hatırlatıcı mailler dikkatimi çekmektedir.
3,13
1,46
Bu web sitelerinden satın aldığım ürünlerle ilgili bilgiler eposta olarak gönderilir.
3,22
1,52
Bu web sitelerinde ürün/hizmetlerin özelliklerini karĢılaĢtırabilme imkânı vardır.
3,34
1,60
Bu web siteleri ürünü çeĢitli açılardan incelememi sağlar (Ürün detayları,
3,35
1,61
19.
fotoğraflar, fiyat vb.).
3,11
1,50
20. Bu web sitelerinde birden çok kredi kartına taksit imkânı sunulur.
Bu web sitelerinden alıĢveriĢe davet eden hatırlatıcı mailler rahatsızlık
2,52
1,59
21.
vermektedir.
Ölçek Maddelerinin Tamamı Ġçin
3,12
1,32
** 5‟li Likert ölçeğinde puan kategorileri ağırlıklı ortalamaya göre değerlendirilmiĢtir. Buna göre; “1,00-1,79
puan aralığı Kesinlikle Katılmıyorum”, “1,80-2,59 puan aralığı Katılmıyorum”, “2,60-3,39 puan aralığı Kısmen
Katılıyorum”, “3,40-4,19 puan aralığı Katılıyorum”, “4,20-5,00 puan aralığı ise Kesinlikle Katılıyorum” anlamı
taĢımaktadır (Uzun ve Yiğit, 2011: 191).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Yukarıda yer alan Tablo.7‟deki bulgular değerlendirildiğinde, araĢtırmaya katılan
örneklemlerde; özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumların orta düzeyde pozitif veya olumlu
olduğunu söylemek mümkündür. Ölçekte yer alan 21 maddenin genel ortalaması 3,12
düzeyinde olup, katılımcıların ölçeğin bütününe yönelik tutumları Kısmen Katılıyorum
düzeyindedir. Bu bağlamda ortalamalardan hareketle araĢtırmaya katılanlarda, özel alıĢveriĢ
sitelerine yönelik orta düzeyde bir pozitif yaklaĢımın olduğunu söylemek mümkündür.
AraĢtırmaya katılanlar tarafından özel alıĢveriĢ sitelerinin kullanımının kolay olduğu
yönündeki görüĢleri 3,38 ortalama ile ölçekteki en yüksek ortalamaya sahiptir. Özel alıĢveriĢ
sitelerinde yer alan ürünlerin çeĢitli açılardan incelenmesine olanak sağlaması ise, 3,35
ortalama ile katılımcılar tarafından ikinci yüksek ortalamaya sahiptir. Özel alıĢveriĢ
sitelerindeki ürün ve hizmetlerin karĢılaĢtı
rılabilmesi olanağının bulunması ise, 3,34 ortalama
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ile tüketiciler açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Özel alıĢveriĢsitelerinden; rahat
alıĢveriĢ yapılabilmesi (Ortalama=3,33), müĢteri ile ilgilenmeleri (3,27), kullanıcı dostu
olmaları (3,26), peĢinfiyatına taksit olanağı sağlamları (3,26), ödeme seçeneklerinin fazlalığı
(3,24), alıĢveriĢe davet eden hatırlatıcı maillerin gönderilmesi (3,24) maddeleri ise,
araĢtırmaya katılanlar açısından olumlu olarak değerlendirilen tutumlardır.
Tüketicilere özel alıĢveriĢ sitelerinden gönderilen alıĢveriĢe davet mailleri genel olarak
rahatsız edici olarak (Ortalama=2,52) görülmemektedir. Buna karĢınözel alıĢveriĢsitelerinin
genel olarak, tüketicilerin kendilerini kısmen özel hissetmelerini sağladıklarını
(Ortalama=2,64) söylemek mümkündür.
AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının, ölçekte yer alan
maddelere verilen cevapların ortalamaları üzerinden değerlendirildiğinde, özel alıĢveriĢ
sitelerinin; kullanım kolaylığı, alternatifleri karĢılaĢtı
rma olanaklarının bulunması, rahat
alıĢveriĢolanağı sağlaması, taksitlendirme yapmaları, ödeme seçeneklerinin fazlalığı, müĢteri
ile ilgilenmeleri ve tüketici dostu olmaları gibi tutumları ile tüketiciler tarafından alıĢveriĢte
tercih edildikleri söylenebilir. Dolayısı ile sağladıkları avantajlar ve memnuniyeti ön plana
çıkaran uygulamaları ile özel alıĢveriĢ sitelerinin, tüketicilerin tutumlarının pozitif yönde
geliĢmesine katkı sağladıklarını söylemek mümkündür.
5.1.4. Katılımcıların Anlık Satın Alma DavranıĢlarına ĠliĢkin Bulgular
AraĢtırmaya katılan örneklem grubundaki kiĢilerin, anlık satın alma davranıĢı ölçeğinde yer
alan 7 maddeye verdikleri cevapların ortalama ve standart sapmalarına iliĢkin bulgular,
aĢağıdaki Tablo.8‟de verilmiĢ veulaĢılan bulgular önem derecesine göre değerlendirilmiĢtir.
Tablo 8: Anlık Satın Alma DavranıĢıÖlçeği Maddelerine Verilen Cevapların Ortalama
ve Standart Sapma Dağılımları
Özel AlıĢveriĢSitelerine Yönelik Tutum Ölçeği Maddeleri
1. Bu sitelerdeki çekici ürünleri anında alırım.
2. Ġnternette alıĢveriĢim esnasında çekici ürünleri çok düĢünmeden alırım.
Ġnternette alıĢveriĢim esnasında aslında satın almak istemediğim ürünleri almaya
3.
yatkınımdır.
4. Satın aldıktan sonra satın almamı düĢünürüm.
Bu sitelerde alıĢveriĢyaparken satın almaya niyetli olmadığım ürünleri satın
5.
alırım.
6. Ben plansız satın alan bir insanım.
7. Anında plansız satın alma çok eğlencelidir.
Ölçek Maddelerinin Tamamı Ġçin

Ort.
2,32
2,32

Std. Sp.
1,26
1,26

2,31

1,25

1,85

0,85

2,31

1,25

2,31
2,28
2,22

1,25
1,22
1,12

Yukarıda yer alan Tablo‟8‟deki bulgular değerlendirildiğinde; araĢtırmaya katılan örneklem
grubundaki bireylerin, özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın alma davranıĢısergilemeleri düĢük
düzeydedir. Ölçekte yer alan 7 maddenin genel ortalaması 2,22 düzeyinde olup, katılımcıların
ölçeğin bütününe yönelik tutumları katılmıyorum düzeyindedir. Bir diğer ifade ile araĢtırma
örneklem grubundaki tüketicilerin; özel alıĢveriĢ sitelerinde düĢük düzeyde anlık satın alma
davranıĢısergiledikleri, satın alma kararlarını belli kriterleri değerlendirdikten veya satın alma
süreci aĢamalarından sonra verdikleri söylenebilir.
AraĢtırmaya katılanların; özel alıĢveriĢ sitelerindeki çekici ürünleri anında satın alırım
ifadesine verdikleri cevap ortalaması 2,32 ile katılmıyorum düzeyindedir. Ġnternette alıĢveriĢ
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yaparken çekici ürünleri çok düĢünmeden alırım ifadesine katılanların cevap ortalamaları da
2,32 ile katılmıyorum düzeyindedir. Satın aldıktan sonra satın almamı düĢünürü ifadesine
verilen cevap ortalaması 1,85 ile ölçeğin en düĢük cevap ortalamasına sahip olup,
katılmıyorum düzeyindedir. Katılımcılar; kendilerini plansız bir satın alan olarak görmedikleri
(Ortalama=2,31) gibi, aynı zamanda plansız satın almayı eğlenceli olarak da
görmemektedirler (2,28). Tablo.1‟de yer alan katılımcıların gelir düzeyine iliĢkin bulgulardan
da hatırlanacağı üzere, örneklem grubunu oluĢturan bireylerin önemli bir bölümü düĢük ve
orta gelir grubundaki kiĢilerden oluĢmaktadır. Dolayısı ile öncelikli olarak temel ihtiyaçlarını
düĢünmek zorunda olan örneklem kiĢileri, rastgele alıĢveriĢyapma ve anlık satın alma kararı
verme noktasında rahat davranamamaktadırlar. UlaĢılan bu bulgu, araĢtırma örneklem
grubunun gelir düzeyine bağlı olarak, anlık satın alma yerine planlı ve öncelikli ihtiyaçları
satın alma yönünde davranıĢ sergilediklerini ortaya koymaktadır.
5.2. Hipotezlere ĠliĢkin Çıkarımsal Bulgular-Hipotez Testleri
ÇalıĢmanın bu baĢlığı altında, araĢtırmanın amacı doğrultusunda belirlenen hipotezler, test
edilerek ulaĢılan bulgular değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırmanın birinci hipotezi olan “H1= Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumları, sosyo demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır”
hipotezi, her bir sosyo-demografik özellik bağlamında alt hipotezler olarak test edilerek
ispatlanmaya çalıĢılmıĢtır. Hipotez testleri aĢağıda tablolar halinde sunulmuĢ ve sonuçları
değerlendirilmiĢtir.
Tablo 9: H1 Hipotezinin Katılımcıların Cinsiyet Özelliğine Göre Sınanması
Kadın
Erkek

Cinsiyet

N
243
151

Ortalama
3,57
2,39

F

p (sig.)

13,826

0,000

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; cinsiyet demografik
özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen IndependetSamples T-test (Bağımsız örnekleme T-testi) sonucunda, sigma (p) değeri 0,000<0,05 olarak
bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının,
cinsiyetlerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır.
Dolayısı ile “H1a Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları, cinsiyet
demografik özelliğine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” alt hipotezi kabul
edilmiĢtir. FarklılaĢmanın hangi cinsiyet grubunda yer aldığına iliĢkin ortalamalar
değerlendirildiğinde; kadın katılımcıların özel alıĢveriĢsitelerine yönelik olumlu tutumlarının
(Ortalama=3,57), erkek katılımcılara göre (Ortalama=2,39) daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, kadınların erkeklere göre özel alıĢveriĢsitelerine yönelik bakıĢ
açıları ve ilgilerinin daha fazla olduğu söylenebilir.
Tablo 10: H1 Hipotezinin Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Sınanması
Medeni Durum
Evli
Bekar

N
181
213

Ortalama
2,76
3,43

F

p (sig.)

9,985

0,000

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; medeni durum
demografik özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen
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Independet-Samples T-test (Bağımsız örnekleme T-testi) sonucunda, sigma (p) değeri
0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine
yönelik tutumlarının, medeni durumlarına göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H1b= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine
yönelik tutumları, medeni durum demografik özelliğine göre anlamlı düzeyde
farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir.
FarklılaĢmanınhangi medeni duruma göre olduğuna iliĢkin ortalamalar değerlendirildiğinde;
bekar katılımcıların özel alıĢveriĢsitelerine yönelik olumlu tutumlarının (Ortalama=3,43), evli
katılımcılara göre (Ortalama=2,76) daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,
bekarların evlilere göre özel alıĢveriĢsitelerine yönelik bakıĢaçıları ve ilgilerinin daha fazla
olduğu söylenebilir. Bu durumu; evli katılımcıların günlük yaĢamlarında iĢ, ev, çocuk,
öncelikli ihtiyaçlar, vb. gibi faktörlerin daha ağır bastığı, bu nedenle özel alıĢveriĢsitelerine
yönelik tutumlarının bekarlara göre daha düĢük düzeyde gerçekleĢtiği ile açıklamak
mümkündür.
Tablo 11: H1 Hipotezinin Katılımcıların YaĢ Gruplarına Göre Sınanması
YaĢGrupları
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler Toplam

df

117,845
572,194
690,039

3
391
394

Ortalamaların
Karesi
39,282
1,463

F

p (sig.)

26,842

0,000

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; yaĢ demografik
özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen Tek Yönlü
Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur.
UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumlarının, yaĢlarına göre
istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H1c=
Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları, yaĢdemografik özelliğine göre
anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanın hangi yaĢ
grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey Testi sonucunda;
a) 1964 yılından önce doğan katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının;
1965-1979 ve 1980-1999 yılları arasında doğan katılımcılara göre,
b) 1965-1979 yılları arasında doğan katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumlarının; 1980-1990 yılları arasında doğan katılımcılara göre anlamlı düzeyde
farklılaĢtığı görülmüĢtür.
YaĢ grupları arasındaki özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumların farklılaĢmasına iliĢkin
bulgular değerlendirildiğinde; 1964 yılı öncesinde doğan katılımcıların özel alıĢveriĢsitelerine
yönelik ilgi ve tutumlarının, diğer yaĢ grubundaki katılımcılara göre daha düĢük ve zayıf
olduğu söylenebilir. Tüketicilerin yaĢıile özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları arasında
doğrusal bir iliĢki olduğu, genç yaĢ grubundaki tüketicilerin (gençlerin) özel alıĢveriĢ
sitelerine daha ilgili oldukları ve pozitif tutum sergiledikleri söylenebilir.
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Tablo 12: H1 Hipotezinin Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Sınanması
Gelir Düzeyi
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler
Toplam
25,613
660,673
686,286

Df
5
388
393

Ortalamaların
Karesi
5,123
1,703

F

p (sig.)

3,008

0,011

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumlarının; gelir düzeyi demografik
özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen Tek Yönlü
Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,011<0,05 olarak bulunmuĢtur.
UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının, gelir
düzeylerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı
ile “H1d= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları, gelir düzeylerine göre
anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanın hangi gelir
grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey Testi sonucunda;
Aylık geliri 3501-4.500 TL arasında ve 4.501 TL üstü gelir grubundaki katılımcıların, özel
alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; 500 TL ve altı, 501-1500 TL, 1501-2500 TL ve
2501-3500 TL arasında gelire sahip tüketicilere göre, yüksek gelir grubundaki katılımcılar
lehine istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmüĢtür.
UlaĢılan bulguya göre; tüketicilerin gelir düzeyi ile özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları
arasında anlamlı bir iliĢki olduğu, gelir düzeyi arttıkça özel alıĢveriĢsitelerine yönelik olumlu
tutum ve ilginin de arttığı söylenebilir.
Tablo 13: H1 Hipotezinin Katılımcıların Mesleklerine Göre Sınanması
Meslek
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler
Toplam
86,574
603,465
690,039

df
9
385
394

Ortalamaların
Karesi
9,619
1,567

F

p (sig.)

6,137

0,000

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; meslek demografik
özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen Tek Yönlü
Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur.
UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının, mesleklerine
göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H1e=
Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları, mesleklerine göre anlamlı
düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanınhangi meslek grupları
arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey Testi sonucunda;
a) Öğrenci, hemĢire, öğretmen, teknisyen, memur, esnaf ve diğer meslek grubundaki
katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının, emekliliklere göre
farklılaĢtığı,
b) HemĢirelerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının, emekli ve esnaflara göre
farklılaĢtığı görülmüĢtür.
Meslek grupları arasındaki özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumların farklılaĢmasına iliĢkin
bulgular değerlendirildiğinde; emekliliklerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının ve
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ilgilerinin, diğer meslek gruplarına göre daha düĢük düzeyde olduğu söylenebilir. Bu durumu
ise, emeklilerin; hem teknolojiye olan yakınlığının ve teknoloji kullanımının daha az olması,
hem de ekonomik açıdan diğer meslek gruplarına göre dezavantajlı olmaları ile açıklamak
mümkündür. Emeklilerin, çalıĢanlara göre daha düĢük gelir düzeyine ve klasik satın alma
alıĢkanlıklarına sahip olmaları; öncelikli olarak temel ihtiyaçlarını karĢılama yönünde
düĢünmelerine ve alıĢkanlıklara bağlı olarak mağazadan satın almayı tercih etmelerinde etkili
olmakta, dolayısı ile özel alıĢveriĢ sitelerine olan tutum ve ilgilerinin daha düĢük düzeyde
gerçekleĢmesine neden olmaktadır.
Tablo 14: H1 Hipotezinin Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Sınanması
Eğitim Düzeyi
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler
Toplam
105,553
584,486
690,039

df
8
386
394

Ortalamaların
Karesi
13,194
1,514

F

p (sig.)

8,714

0,000

AraĢtırmaya katılanların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının; eğitim düzeyi
demografik özelliklerine göre farklılaĢıpfarklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen
Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,000<0,05 olarak
bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumlarının,
eğitim düzeylerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır.
Dolayısı ile “H1f= Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları, eğitim
düzeylerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir.
FarklılaĢmanın hangi gelir grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey
Testi sonucunda; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitime sahip katılımcıların, özel
alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumlarının; diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre istatiksel
olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmüĢtür. UlaĢılan bulguya göre; katılımcıların eğitim
düzeyi ile özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları arasında doğrusal bir iliĢkiolduğu, eğitim
düzeyi arttıkça özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik olumlu tutum ve ilginin de arttığı söylenebilir.
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları
arasındaki farklılıkların belirlenmesine yönelik yürütülen istatistiki testler sonucunda; tüm
sosyo-demografik özellikler bazında, katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumlarının istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda
araĢtırmanın birinci hipotezi olan; “H1= Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumları, sosyo demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır”
hipotezi kabul edilmiĢtir.
AraĢtırmanın ikinci hipotezi olan “H2= Tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları, sosyodemografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi, her bir sosyodemografik özellik bağlamında alt hipotezler olarak test edilerek ispatlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Hipotez testleri aĢağıda tablolar halinde sunulmuĢ ve sonuçları değerlendirilmiĢtir.
Tablo 15: H2 Hipotezinin Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Sınanması
Kadın
Erkek

Cinsiyet

N
243
151

Ortalama
2,57
1,66

F

p (sig.)

158,249

0,000
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Independet-Samples T-test (Bağımsız örnekleme T-testi) sonucunda, sigma (p) değeri
0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların anlık satın alma
davranıĢlarının, cinsiyetlerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya
koymaktadır. Dolayısı ile “H2A= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları,
cinsiyet demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul
edilmiĢtir.
FarklılaĢmanınhangi cinsiyet grubunda yer aldığına iliĢkin ortalamalar değerlendirildiğinde;
kadın katılımcıların anlık satın alma davranıĢısergileme düzeylerinin (Ortalama=2,57), erkek
katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ancak ulaĢılan bu bulguya rağmen
kadın katılımcıların, özel alıĢveriĢsitelerinde anlık satın alma davranıĢlarının yüksek düzeyde
olduğunu söylemek mümkün değildir. Gerek kadın ve gerekse erkek katılımcıların, anlık satın
alma davranıĢı puan ortalamalarının, “3,40-4,19 Katılıyorum” baz puan aralığının altında
çıkması, araĢtırmaya katılan örneklemlerin anlık satın alma davranıĢısergileme düzeyinin orta
düzeyde olduğunu göstermektedir.
Tablo 16: H2 Hipotezinin Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Sınanması
Medeni Durum
Evli
Bekar

N
181
213

Ortalama
2,08
2,35

F

p (sig.)

0,674

0,017

Independet-Samples T-test (Bağımsız örnekleme T-testi) sonucunda, sigma (p) değeri
0,017<0,05 olarak bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların anlık satın alma
davranıĢlarının, medeni durumlarına göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını
ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H2B= Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumları, medeni durum demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde
farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanın hangi medeni duruma göre
gerçekleĢtiğine iliĢkin ortalamalar değerlendirildiğinde; bekar katılımcıların anlık satın alma
düzeylerinin evli katılımcılara göre, görece yüksek olduğu buna karĢınher iki medeni durum
grubunda yer alan katılımcıların, anlık satın alma davranıĢlarının düĢük düzeyde
gerçekleĢtiğini söylemek mümkündür.
Tablo 17: H2 Hipotezinin Katılımcıların YaĢ Gruplarına Göre Sınanması
YaĢGrupları
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler Toplam

df

36,065
466,005
502,071

3
391
394

Ortalamaların
Karesi
12,022
1,192

F

p (sig.)

10,087

0,000

AraĢtırmaya katılanların anlık satın alma davranıĢlarının; yaĢ demografik özelliklerine göre
farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen Tek Yönlü Varyans (ANOVA)
analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,000<0,05 olarak bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç;
katılımcıların anlık satın alma davranıĢlarının, yaĢ gruplarına göre istatiksel olarak anlamlı
düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H2C= Tüketicilerin özel alıĢveriĢ
sitelerine yönelik tutumları, yaĢ demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde
farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir.
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FarklılaĢmanın hangi yaĢ grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey
Testi sonucunda; 1980-1999 döneminde doğan katılımcıların, özel alıĢveriĢsitelerindeki anlık
satın alma davranıĢlarının diğer yaĢ gruplarındaki katılımcılara göre anlamlı düzeyde
farklılaĢtığı görülmüĢtür. Bulguya göre; 1980-1990 döneminde doğan katılımcıların, özel
alıĢveriĢ sitelerinde daha fazla anlık satın alma davranıĢı sergilediklerini söylemek
mümkündür.
Tablo 18: H2 Hipotezinin Katılımcıların Gelir Düzeylerine Göre Sınanması
Gelir Düzeyi
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler Toplam

df

23,420
477,142
500,562

5
388
393

Ortalamaların
Karesi
4,684
1,230

F

p (sig.)

3,809

0,002

Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,002<0,05 olarak
bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların anlık satın alma davranıĢlarının, gelir
düzeylerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı
ile “H2D= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları, gelir düzeylerine göre
anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanın hangi gelir
grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey Testi sonucunda;
a) 3.501-4500 ve 4.501 ve üzerinde aylık gelire sahip tüketicilerin, diğer tüm gelir
gruplarındaki tüketicilere göre,
b) 2.501-.3500 TL gelir grubundaki katılımcıların ise; diğer alt gelir grubundaki
katılımcılara göre, özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının
farklılaĢtığı görülmüĢtür.
Bulgulara göre; tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerindeki anlık satın alma davranıĢları ile gelir
düzeyleri arasında doğrusal bir iliĢkiolduğu, tüketicinin gelir düzeyi arttıkça daha fazla anlık
satın alma davranıĢısergileme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür.
Tablo 19: H2 Hipotezinin Katılımcıların Mesleklerine Göre Sınanması
Meslek
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler Toplam

df

31,630
470,441
502,071

9
385
394

Ortalamaların
Karesi
3,514
1,222

F

p (sig.)

2,876

0,003

Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,003<0,05 olarak
bulunmuĢtur.UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların anlık satın alma davranıĢlarının, mesleklerine
göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile “H2E=
Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları, mesleklerine göre anlamlı
düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir. FarklılaĢmanınhangi meslek grupları
arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey Testi sonucunda;
a) Ev hanımlarının anlık satın alma davranıĢlarının, emeklilere göre,
b) HemĢirelerin anlık satın alma davranıĢlarının, emekliler ve diğer meslek grubundaki
katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmüĢtür.
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UlaĢılan bulguya göre; ev hanımlarının emeklilere göre, hemĢirelerin ise, emekliler ve diğer
meslek grubundaki katılımcılara göre özel alıĢveriĢ sitelerinde daha fazla anlık satın alma
davranıĢısergilediklerini söylemek mümkündür. Ancak, her meslek grubundaki katılımcının
anlık satın alma düzeyi genel olarak düĢük bir görünüm sergilemektedir. Buna karĢın
araĢtırmaya katılanlar içinde, en yüksek ortalama (2,98) ile özel alıĢveriĢ sitelerinde anlık
satın alma gerçekleĢtirenler hemĢirelerdir.
Tablo 20: H2 Hipotezinin Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre Sınanması
Eğitim Düzeyi
Gruplar Arasında
Gruplar Ġçinde
Toplam

Kareler Toplam

df

51,390
450,680
502,071

8
386
394

Ortalamaların
Karesi
6,424
1,168

F

p (sig.)

5,502

0,000

Tek Yönlü Varyans (ANOVA) analizi sonucunda, sigma (p) değeri 0,002<0,05 olarak
bulunmuĢtur. UlaĢılan bu sonuç; katılımcıların anlık satın alma davranıĢlarının, eğitim
düzeylerine göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığını ortaya koymaktadır. Dolayısı
ile “H2F= Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumları, eğitim düzeylerine göre
anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır” hipotezi kabul edilmiĢtir.
FarklılaĢmanın hangi gelir grupları arasında olduğunu belirlemeye yönelik yürütülen Tukey
Testi sonucunda; lisans düzeyinde eğitimli katılımcıların özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın
alma davranıĢları, ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitimli katılımcılara göre, lisans düzeyindeki
eğitimli katılımcılar lehine anlamlı düzeyde farklılaĢtığı görülmüĢtür. Yüksek lisans ve
doktora düzeyindeki eğitime sahip katılımcıların anlık satın alma davranıĢları ise; herhangi bir
eğitim düzeyindeki katılımcıya göre farklılaĢmayarak, eğitim düzeyi ile anlık satın alma
davranıĢıarasında doğrusal bir iliĢki olmadığını ortaya koymaktadır.
Katılımcıların; anlık satın alma davranıĢlarının, sosyo-demografik özelliklerine göre
farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesine yönelik yürütülen istatistiki testler sonucunda;
tüm sosyo-demografik özellikler bazında, katılımcıların özel alıĢveriĢsitelerindeki anlık satın
alma davranıĢlarının istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı belirlenmiĢtir. Bu
doğrultuda araĢtırmanın ikinci hipotezi olan; “H2= Tüketicilerin anlık satın alma
davranıĢları, sosyo-demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır”
hipotezi kabul edilmiĢtir.
AraĢtırmanın üçüncü ve son hipotezi, “H3= Tüketicinin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumu ile bu sitelerde anlık satın alma davranıĢısergilemesi arasında anlamlı düzeyde
istatiksel bir iliĢki vardır”, Ģeklinde kurulmuĢ olup; tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine
yönelik tutumları ile anlık satın alma davranıĢları arasındaki iliĢki regresyon analizi ile
incelenmiĢtir. Regresyon analizine iliĢkin bulgular aĢağıdaki Tablo.21‟de sunulmuĢtur.
Tablo 21: H3 Hipotezinin Sınanması
Bağımlı DeğiĢken
Anlık Satın
DavranıĢı

Alma

R2

R2

Bağımsız DeğiĢkenler

t

F

0,581

0,337

Tüketicinin Özel AlıĢveriĢ
Sitelerine Yönelik Tutumları

14,148
[p<0,001]

200,164
[p<0,001]
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Yukarıda yer alan Tablo.21‟deki regresyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde, ulaĢılan
sonuçlar; tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları ile özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik
tutumları arasında güçlü bir iliĢkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Tüketicilerin anlık
satın alma davranıĢı sergilemelerinde veya anlık satın alma davranıĢlarında, özel alıĢveriĢ
sitelerine yönelik tutumları yaklaĢık %34‟lük (R2 =0,337) bir etki yaratmakta ve bu iliĢki
istatiksel bakımdan da anlamlı bir durum sergilemektedir.
UlaĢılan bu sonuç doğrultusunda; “H3= Tüketicinin özel alıĢveriĢsitelerine yönelik tutumu
ile bu sitelerde anlık satın alma davranıĢısergilemesi arasında anlamlı düzeyde istatiksel
bir iliĢki vardır” hipotezi kabul edilmiĢtir.
Tüketicilerin özel alıĢveriĢsitelerindeki tutumları ile anlık satın alma davranıĢısergilemeleri
arasındaki iliĢkinin boyutu ise; korelasyon analizi ile test edilmiĢ ve ulaĢılan bulgular
aĢağıdaki Tablo.22‟de sunulmuĢtur.
Tablo 22: Tüketicilerin Özel AlıĢveriĢ Sitelerine Yönelik Tutumları Ġle Anlık Satın Alma
DavranıĢları Arasındaki ĠliĢkinin Korelasyonu
Tüketicilerin Özel AlıĢveriĢ
Sitelerine Yönelik Tutumları

Tüketicinin Anlık Satın Alma
DavranıĢı

Pearson Korelasyonu

0,581

Anlamlılık (2 yönlü)

0,000

Örneklem Büyüklüğü

395

Yukarıda yer alan Tablo.22‟deki korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde;
tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik tutumları ile anlık satın alma davranıĢı
sergilemeleri arasında, pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki vardır (Pearson Korelasyonu %58,
p=0,000<0,05). Dolayısı ile tüketicinin özel alıĢveriĢ sitelerine yönelik olumlu düĢünce ve
algıları, satın alma davranıĢlarını etkilemekte ve tüketicinin özel alıĢveriĢ sitelerinde anlık
satın alma davranıĢısergilemesinde etkili olabilmektedir.
6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Giderek yaygınlaĢan internet üzerinden alıĢveriĢve üyelerine özel ürün ve fırsatlar sunan özel
alıĢveriĢ siteleri, farklı gelir ve demografik özelliklere sahip bireylerin satın alma tercihleri
ve/veya satın alma kararlarını etkileyebilmektedir. KuĢkusuzbu durumun temelinde internet
üzerinden kolay, hızlı, güvenli ve ekonomik alıĢveriĢ yapabilme olanaklarının sunulması
yatmaktadır. Özellikle üyelerine tanınmıĢmarkaların trend ürünlerini indirimli ve ayrıcalıklı
koĢullarla sunan özel alıĢveriĢ siteleri, internet üzerinden alıĢveriĢin yaygınlaĢmasında ve
bireylerin alıĢveriĢ tercihlerini mağazalardan internet sitelerine doğru kaydırmalarında etkili
olmaktadır. Bireylerin alıĢveriĢ tercihleri kadar, özel alıĢveriĢ sitelerini ziyaret ettiklerinde
veya özel alıĢveriĢ siteleri tarafından çeĢitli ürün ve kampanyalar hakkında
bilgilendirildiklerinde, sergiledikleri satın alma davranıĢları da farklılaĢmaktadır. Özellikle
lüks ve pahalı markaların sınırlı sayıda ürünlerini kısa süreli kampanyalar ile tüketicilere
sunan özel alıĢveriĢ siteleri; tüketicilerde hemen satın almaya yönelik aniden oluĢan ve
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kuvvetli bir istek olarak ortaya çıkan ve hedonik (hazcı) duygu birleĢiminin bir sonucu olarak
gerçekleĢen satın alma davranıĢısergilemelerinde etkili olabilmektedir.
AraĢtırma kapsamında elde edilen bulgulara göre; araĢtırmaya katılan her üç internet
kullanıcısından yaklaĢık ikisinin, özel alıĢveriĢ sitelerinden alıĢveriĢ yaptıkları, dolayısı ile
özel alıĢveriĢ sitelerinin tüketici alıĢveriĢ tercihlerinde önemli bir yere sahip olduğu
belirlenmiĢtir. Bu bağlamda, araĢtırma örneklem grubundaki tüketicilerin özel alıĢveriĢ
sitelerinden alıĢveriĢ yapma potansiyeline sahip olan kiĢilerden oluĢtuğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Tüketicilerin alıĢveriĢtercihlerinde, özel alıĢveriĢsitelerini tercih etmelerinde; özel alıĢveriĢ
sitelerinin kolay kullanım özelliğine sahip olmasının oldukça etkili bir faktör olduğu
görülmüĢtür. Yine özel alıĢveriĢ sitelerinde tüketicilere sunulan ürünlerin; fiyat, model,
alternatif, vb. gibi farklı açılardan incelenebilme olanağına sahip olması, tüketicilerin özel
alıĢveriĢsitelerinden alıĢveriĢyapmalarında etkili faktörlerden biri olduğu görülmüĢtür.Özel
alıĢveriĢ sitelerine yönelik özelliklerden; fiyat, ödeme seçeneklerinin fazlalığı, taksit
olanağının bulunması, kampanyalar hakkındaki hatırlatıcı mailler ve müĢteri odaklılık gibi
unsurların, tüketicileri özel alıĢveriĢsitelerinden alıĢveriĢyapmaya yönelten önemli faktörler
olduğu belirlenmiĢtir. Bu bağlamda, özel alıĢveriĢsitelerinin; kullanım kolaylığı, alternatifleri
karĢılaĢtı
rma olanaklarının bulunması, rahat alıĢveriĢ olanağı sağlaması, taksitlendirme
yapmaları, ödeme seçeneklerinin fazlalığı, müĢteri ile ilgilenmeleri ve tüketici dostu olmaları
gibi tutumları ile tüketicileri etkiledikleri, bunlara bağlı olarak da tüketicilerin özel alıĢveriĢ
sitelerine yönelerek alıĢveriĢyapmalarını sağladıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Özel alıĢveriĢ sitelerinden tüketicilere gönderilen bilgilendirme mesaj ve/veya maillerin,
tüketiciler tarafından rahatsız edici olarak nitelendirilmediği, buna karĢın özel alıĢveriĢ
sitelerinden alıĢveriĢ yapan tüketicilerin, kendilerini kısmen özel hissettikleri bulgusuna
ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu bulgu doğrultusunda, özel alıĢveriĢ sitelerinin; tüketiciler açısından
pozitif algılandıkları buna karĢın özel alıĢveriĢ sitesinden alıĢveriĢ yapmanın tüketicilerde
ayrıcalıklı olma yönünde güçlü bir algı yaratmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bulgular
ve varılan yargı sonucunda; sağladıkları avantajlar ve memnuniyeti ön plana çıkaran
uygulamaları ile özel alıĢveriĢsitelerinin, tüketicilerin tutumlarının pozitif yönde geliĢmesine
katkı sağladıklarını söylemek mümkündür.
AraĢtırma verilerinin analizi sonucunda, araĢtırmaya katılan tüketicilerin; özel alıĢveriĢ
sitelerinde düĢükdüzeyde anlık satın alma davranıĢısergiledikleri, satın alma kararlarını belli
kriterleri değerlendirdikten veya satın alma süreci aĢamalarından sonra verdikleri sonucuna
ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan tüketicilerin; özel alıĢveriĢ sitelerinde düĢük düzeyde anlık
satın alma davranıĢı sergiledikleri yönünde ulaĢılan sonuç değerlendirildiğinde; araĢtırmaya
katılan tüketicilerin orta ve düĢükgelir grubundaki bireylerden oluĢmasının etkili olabileceği
yargısına varılmıĢtır. Bu yargının desteklenmesine yönelik yürütülen testler sonucunda;
tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢları ile gelir düzeyleri
arasında doğrusal bir iliĢkiolduğu, tüketicinin gelir düzeyi arttıkça daha fazla anlık satın alma
davranıĢısergileme eğiliminde oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının analiz edildiği bu
araĢtırmanın bulgularından da anlaĢılacağı üzere, tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları;
baĢtagelir düzeyi olmak üzere tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılaĢan bir satın
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alma davranıĢıdır. KuĢkusuz tüketicilerin anlık satın alma davranıĢları üzerinde hazcı
dürtülerin etkisi olmakla birlikte, tüketicinin hesapsız ve ani bir Ģekilde satın alma
yapabilmesinin en önemli koĢulu iyi bir gelire sahip olmasında yatmaktadır denilebilir.
Nitekim bu çalıĢmada yürütülen araĢtırmaya katılan tüketiciler de, oldukça indirimli fiyatlar
ile lüks ve pahalı markaların ürünlerini sunan özel alıĢveriĢ sitelerinden anlık satın alma
yapabilirken, yapılan anlık satın almaların düzeyi tüketicinin gelir düzeyine göre
farklılaĢmaktadır. Buna karĢın, özel alıĢveriĢ sitelerinde sunulan ürünler, ödeme koĢulları,
sitelerin kullanım kolaylığı gibi unsurlar, tüketicilerin anlık satın alma davranıĢı
sergilemelerine neden olabilmektedir.
Bu araĢtırmada ulaĢılan bulguların; çalıĢmada yer verilen literatürdeki benzer nitelikteki
araĢtırmaların bulguları ile benzeĢtiğini söylemek mümkündür. Buna karĢın literatürde,
tüketicilerin özel alıĢveriĢ sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının analiz edildiği
çalıĢmalara rastlanamadığından, ulaĢılan bulgular kıyaslanamamıĢtır. Bu bağlamda, bu
araĢtırmadan elde edilen bulgular ve ulaĢılan sonuçların, alan yazına katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir.
AraĢtırmadan ulaĢılan bulgular doğrultusunda, özel alıĢveriĢ sitelerinin; daha geniĢ internet
kullanıcısına ulaĢabilmek için baĢta reklam olmak üzere farklı iletiĢim kanallarını
kullanmaları, online alıĢveriĢin rahat, güvenli ve kolay olduğu algısını pekiĢtirmeleri
önerilmektedir. Ayrıca, özel alıĢveriĢ sitelerinde ürün bedellerinin taksitli ödenebilmesi ve
taksit sayısının arttırılması avantajının sağlanması, hem düĢükgelir grubu online tüketicileri
cezbedecek hem de uzun vadeli ödeme kolaylığı ile anlık satın alma davranıĢı
sergilemelerinde etkili olacağı düĢünülmektedir. Bunların yanı sıra özel alıĢveriĢsitelerinin;
kampanya sürelerini uzatmaları, ürünlerin yanına promosyon eklemeleri, ücretsiz teslim
koĢullarının geniĢletilmeleri veya esnetmeleri önerilmektedir.
Gelecekte bu konuda araĢtırma yapacak araĢtırmacıların; tüketicilerin özel alıĢveriĢ
sitelerindeki anlık satın alma davranıĢlarının nedenlerini daha açık ortaya koyabilmeleri
açısından, tüketicilerin sosyo-psikolojik faktörlerini de dikkate alarak değerlendirmeleri
önerilmektedir.
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TURĠZMDE BĠLGĠ ġEHRĠ KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠ
ĞĠN
SAĞLANMASINDA BĠLGĠNĠN O
RLÜ: ÇANAKKALE’YE YÖNELĠKDURUM
ANALĠZĠ
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Yonce ĠMER***

Özet
Sürdürülebilir turizmde bilgi ve bilginin etkin yönetimi sorunu, günümüzün rekabetçi dünyasında sadece turizm
işletmeleri için değil, turizme konu olan şehirler için de kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kentler içinde
bilginin etkin ve doğru zamanda kullanılması ve yönetilmesi, rekabette öne geçmek ve turizmde
sürdürülebilirliği sağlamak gibi amaçlara ulaşmada, daha üstün bir konuma ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu
durum günümüzün bilgiye dayalı toplum yapısına uygun olarak bilgi şehirleri/kentleri kavramını ortaya
çıkarmaktadır.
Bu çalışmada, Çanakkale’nin sahip olduğu toplumsal, kültürel, tarihi ve doğal turizm çekiciliklerinin,
sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde turizme sunulması aşamasında bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin
rolü irdelenmektedir. Buradan hareketle sürdürülebilir turizm kapsamında Çanakkale bir bilgi şehri midir?
Sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu kapsamda görüşme ve gözlem teknikleri bir arada kullanılarak elde edilen
veriler ışığında Çanakkale’nin turizmde bilgiye dayalı bir kent olmaya dönük durum (SWOT) analizi yapılmıştır.
Elde edilen bulgular Çanakkale’nin sürdürülebilirlik kapsamında turizmde bilgiye dayalı bir kent olmaya dönük
güçlü bir alt ve üst yapıya ve bilgiyi etkin kullanma ve paylaşma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimler: Sürdürülebilir Turizm, Bilgi Yönetimi, Bilgi Şehirleri, SWOT analizi.
The Concept of Knowledge City in Tourism and The Role of Knowledge on Providing
Sustainability: A SWOT Analysis on Çanakkale.
Abstract
The issue of knowledge and managing knowledge effectively in sustainable tourism has a critical importance
not only for tourism enterprises but also for cities which bases on tourism in nowadays’ competitive world.
Therefore, managing knowledge occasionally and effectively in cities provides superiority to gain competitive
advantage and also to gain sustainability in tourism. This reason discovers the concept of knowledge cities
favorably in nowadays’ knowledge society.
This study examines the role of knowledge and knowledge management processes in period of offering social,
cultural, historical, and natural attractions of Çanakkale in sustainable tourism perspective. Thus, the response of
the question “is Çanakkale a knowledge city in sustainable tourism?"is being examined. In this context, a SWOT
analysis is performed for specifying condition of Çanakkale on being knowledge based city in tourism,
according to the data obtained by employing interview and observation techniques together. Findings of the
research demonstrates that, Çanakkale has a potential on using and sharing knowledge effectively and also has a
powerful infrastructure and superstructure to be knowledge based city in sustainable tourism.
Keywords: Sustainable tourism, Knowledge management, Knowledge cities, SWOT analysis

GiriĢ
Giderek artan uluslararası turist hareketleri, beraberinde mevcut destinasyonlarda
sosyal, kültürel, ekonomik, doğal ve yapısal çevreye yönelik taşıma sorunları yarattığı gibi,
yeni destinasyonlara yönelik ilgiye ve düzenli bir arayışa neden olmaktadır. Yeni
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destinasyonların bir turistik ürün olarak sunulması, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme
kavramlarını da beraberinde getirmiştir (Duran, 2011). Sürdürülebilirlik kavramının tam
anlamıyla tüm kent paydaşlarınca algılanmış olması; şehrin turizmine, turistik ürüne ve turizm
pazarına karşı farkındalık yaratmaktadır. Dolayısıyla, bilginin etkin yönetimi kavramı ve
günümüzün bilgiye dayalı toplum yapısına uygun olarak bilgi şehirleri/kentleri kavramı
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bilgi şehri kavramı, bilgiye dayalı gelişim sürecinde
bilgi yönetimi araçlarını ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm safhalarına yerleştirmiş
şehirler olarak açıklanmaktadır (Pyo, 2005; Goldberg vd., 2006; Edvinsson, 2006).
Günümüzde kentler sahip oldukları doğal, kültürel, sosyal ve tarihi değerlerin turizme
sunulması aşamasında bilginin, hem bir yenilenme aracı olması hem de sürdürülebilirliğin
sağlanmasında en temel kaynak olması açısından büyük önemi olduğu konusunda
birleşmektedirler (Duran, 2004).
Problemin Sunumu
Crano’ya göre (2002), araştırma probleminin belirlenmesinde üç temel kaynak önemli
rol oynamaktadır. İlki, araştırma yapılmak istenen alanla ilgili kuram ve araştırma yazını,
ikincisi araştırmacının bireysel ve mesleğe dönük deneyimleri, üçüncüsü ise ilgili alanda
karşılaşılan toplumsal sorunlardır. Bu araştırmada, Çanakkale ilinin bilgi yönetimi araçlarını
ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm safhalarına yerleştirip yerleştirmediği göz önüne
alınarak, Çanakkale’nin ne ölçüde bilgiye dayalı bir şehir olduğuna dair durum analizi
yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında araştırmanın problemini “Çanakkale’nin
toplumsal, kültürel, tarihi ve doğal turizm çekiciliklerinin, sürdürülebilir turizm anlayışı
çerçevesinde turizme sunulması aşamasında, bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin rolü
nedir? Çanakkale’nin bilgi şehri olmasına yönelik eksiklikleri nelerdir, neler yapılmalıdır?”
şeklinde belirlemek mümkündür.
Kavramsal Çerçeve
Dünya üzerinde yaşanan değişim rekabeti bir yaşam olgusu haline getirmiş, bu yeni
yaşam biçimi içinde bilgiye de yeni roller ve değerler eklenmiştir (Duvall, 1999; Duran 2004).
İnsana bağlı bir süreç olan bilginin etkin yönetimi kurumlar, kentler ve ülkeler açısından
büyük bir önem kazanmıştır (Probst vd., 2000). Günümüzde toplumlarının, bilgiye ulaşması
kolay olsada bilginin korunmasında ve saklanmasında çeşitli sıkıntılar meydana
gelebilmektedir. Örgütlerin bilgi yönetim süreçlerinde gerekli bilgiyi fark etmeleri ve amaca
uygun kullanabilmeleri, saklama, koruma ve geliştirme girişimleri, entellektüel sermayenin
kontrol edilebilmesi ve böylelikle rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi açısından önemsiz
sayılamayacak kadar değerlidir (Selvi 2012:194-203). Bu nedenle toplumların ve örgütlerin
mevcut yaşam döngülerinde etkin ilerleyiş kaydedebilmeleri için amaca uygun bilgi elde
edilmeli, uygulanmalı, paylaşılmalı ve gerekli koşullarda saklanmalıdır.
1950 ve 60'lı yıllarda özellikle Amerika, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi
ülkelerde bilgi teknolojilerinin tarım, sanayi, eğitim, sağlık, iletişim ve hizmet sektölerinde
kullanılmasıyla gelişen bilgi toplumu olgusu bilginin zamanla ekonomik, siyasal, sosyal ve
kültürel alanlarda kullanılmasına, daha da önemlisi uluslararası bir uyumun sağlanmasına
neden olmuştur (Çoban 1997). Söz konusu uluslararası uyum; örgüt içinde yeni bilginin
üretilmesi, dışardaki değerli bilginin örgüt bünyesine kazandırılması, açık ve örtülü bilginin
etkin kullanımı, toplumsal kültür ve özendiriciler aracılığıyla bilginin arttırılması ve yayılması
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gibi amaçları olan bilgi yönetim süreçlerince sağlanmaktadır (Çapar 2003). Bilgi yönetim
süreçlerinde örgütlerin ve/veya bilgi toplumlarının karar vermek için kullanacağı bilginin:
doğruluk, uygunluk, zamanlılık, tamlık, denetlenebilirlik, kısalık, güncellik ve ekonomiklik
gibi özellikleri taşıması gerekmektedir (Durna & Demirel 2008:135).
Bilginin beraberinde gelen bir kavram olan bilgi yönetimi, bugün bilginin merkez
rolünden dolayı, yönetim süreçlerinin en önemli eylemlerinden biridir. Etkili bir yönetim
sürecinin gerçekleşmesi ve hedeflenen gelişime ulaşma amacına, doğru bilgi yönetimi
sayesinde ulaşılabilmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında yaşamın her alanında
sürdürülebilirliğin sağlanması, bilgi ve bilginin etkin yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü
bilgi yönetimi yeni değerler üretme ve bu değerler çerçevesinde rekabet avantajı yaratma
kabiliyeti ile kuruluşlara olduğu gibi kentlere de sürdürülebilirliğin sağlanması sürecinde
önemli bir değer kazandırmakta ve rekabet avantajı sunmaktadır (Duran, 2004; Pyo, 2005).
Bilgi yönetim süreci, başta rekabet avatajı sağlamakla beraber, bilgi kaybını önleyerek daha
etkin kararlar alınmasına, uygulanabilirlik ve esnekliğin oluşturulmasına, yetenek ve ürün
geliştirme fırsatının yaratılmasına ve verilen hizmet sürecine odaklanılmasına olanak
sağlamaktadır (Ilgaz 2005:249). Dolayısıyla bilgi yönetimi yaşamın her alanında değer
yaratan bir unsur olarak ele alınmaktadır (Geisler, 2007; Shaw and Williams, 2008; Ragsdell,
2009). Şekil. 1, bilgi yönetim sürecine yönelik önerilmiş olan bir modeli göstermektedir.
Modelde yenilik ve rekabetçilik arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmaktadır.
Söz konusu model, bilgi geliştirme sürecinin ve bu sürecin etki alanlarının
birleştirilmesine katkı sağlamaya dönüktür. Örgütlere sağlanacak bu katkıda kuşkusuz ki
birimlerin yönetim çabaları üzerinde odaklanmış olması gerekmektedir (Carneiro 2000:9697). Bilgi yönetimi, günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde kuruluşların, kentlerin ve
ülkelerin en büyük rekabet silahı haline gelmiştir. Kentler sahip oldukları bilgiyi etkin bir
şekilde kullanabildikleri oranda üstünlük kurabilmekte ve bu üstünlüğü sürdürülebilir
kılabilmektedir. Dolayısıyla kuruluşlar için olduğu gibi kentler için de bilgi, hem insan
hayatını kolaylaştırmak ve kent yaşamına dinamizm katmak hem de küresel pazarda etkin
olabilmek, rekabette öne geçmek ve bu avantajı sürdürülebilir kılmak için stratejik bir kaynak
konumundadır (Anckar ve Walden, 2001; Wiig, 1999). Bilgi yönetim sürecini aktif olarak
kullanan bir şehir, aynı zamanda tüm paydaşların eşit olarak bilgiden haberdar olduğu ve bilgi
paylaşımı sürecine etkin olarak katıldığı bir kent anlamına gelmektedir. Genel olarak bilgi
şehri; bilginin sürekli oluşturulmasına, paylaşılmasına, değerlendirilmesine, yenilenmesine,
güncellenmesine olanak vererek ve bu süreçleri teşvik ederek, bilgiye dayalı kalkınmayı
hedefleyen şehirdir (Edvinsson, 2006; Goldberg vd., 2006; Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
Araştırmalar bilgi şehirlerinin, güçlü ve etkin yenilenme dinamiği, daha sürdürülebilir bir
ekonomi, daha iyi eğitim hizmetleri vb., avantajların birleşimi olduğu üzerinde birleşmektedir
(Goldberg vd., 2006; Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
Bir bilgi şehrinin oluşturulması, geliştirmesi için tüm toplumsal kesimlerin, yerel
yönetimin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin aktif desteği
gereklidir. Ayrıca bir bilgi şehri yaratma sürecinde; vizyon, strateji, mevcut durumun
derinlemesine analizi ve tanımı gereklidir (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Bu bağlamda bir
turizm kentinde bilgi temelli gelişim süreci: şehir ve bölge planlamacıları, endüstri ve sektör
temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin, yörenin ve yörede yaşayan toplumun
doğru yönde gelişiminin sağlanmasına yönelik katkılarını gerektirmektedir (Duran, 2012).
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Özellikle eylem planlarının dikkatli bir şekilde uygulanması ve mevcut duruma göre yeniden
değerlendirilmesi, geleneksel alt yapının kontrol edilmesi ve teknolojik yatırım yapılması
bilgi şehri olmanın en önemli basamakları olarak öne çıkmaktadır. (Metaxiotis ve Ergazakis,
2008). Bu bağlamda turizmde sürdürülebilir bir kentsel gelişim süreci ve bu sürecin bilgi
temelinde ve tüm paydaşların etkin katılımıyla planlanması toplum düzeyinde sürdürülebilir
bir bilgi şehri olma noktasında kritik bir elementtir (Inskeep, 1991; Duran, 2012). Bir kentin
bilgi şehri olabilmesi için; ulaşım, alt yapı, kültürel ve sosyal faaliyetler, iletişim gibi birçok
alanda uzmanlaşmış olması gereklidir. Kentin sadece bir faktörde uzmanlaşmış olması, kentin
genel anlamda etkin bir bilgi şehri olmasına yetmemektedir. Örneğin Pittsburg, büyük ulaşım
ve altyapı yatırımlarına rağmen sanat ve kültürel yatırımlar açısından, bilgi şehri olma
beklentilerini karşılayamamıştır (Yiğitcanlar, vd.; 2008). Bilgi yönetimi kapsamında, kentin
tüm değerlerinin görünür kılınarak tüm paydaşların kullanımına sunulduğu ve bir bilgi
şehrinin oluşması için gerekli olan aşamalar aşağıdaki gibidir (Metaxiotis ve Ergazakis,
2008).
Tanı: Kamuoyu yoklamaları ve nitel değerlendirmeye dayalı bir bilgi kenti ve güncel
şehrin ayrıntılı bir tanımlamasının yapılmasıdır.
Strateji: Tanının kabul edilmesi, kentin özelliklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin
belirlenmesi, bunların yanı sıra gerekli olan eylem ve müdahalelerdir.
Eylem Planının OluĢturulması: Tanımlanan strateji için detaylı eylem planının
oluşturulmasıdır. Eylem planı süreç odaklı iyileştirme ve müdahaleleri içermelidir.
Uygun finansmanlar önceden sağlanmalıdır.
Uygulama: Tanımlanmış önlem ve projelerin uygulanma sürecidir.
Ölçüm/Değerleme: Şehrin göstergelerini, ilerlemelerini ve kentin performansını
ölçme sürecidir.
Ek olarak şekil1 de genel hatlarıyla belirlenmiş olan bilgi şehirlerinin oluşum
aşamalarını aşağıdaki gibi sınıflandırmak da mümkündür (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
Kimlik: Bilgi şehri, kimlik tanımlamaları ve bilgi tabanlı gelişim stratejilerinin
geliştirilmesi.
Modelleme: Uygun göstergelerin geliştirilmesi, eylem planı modellerinin
oluşturulması
Değerlendirme: Planlanan eylemlerin, gerekliliklerinin değerlendirilmesi
Proje Formu: Her eylemin değerlendirilmesinden sonra, birincil-ikincil göstergeler
ve eylem planları kapsamında en uygun formların belirlenmesi, mevcut projelerin
tasarım ve yenilenmesi aynı zamanda yeni projelerin uygulanması
Önceliklendirme: Şehrin en gerekli eylemlerini seçmek ve ön planda tutmak için
stratejilerin tasarlanması, karar destek sisteminin geliştirilmesi şeklindedir.
Bilgi şehirleri alanında yapılmış olan araştırmalarda, bilgi yönetim sürecinin sağlıklı
ilerlemesiyle oluşan kentsel gelişim sürecinin üzerinde önemle durulduğu görülmektedir
(Driessen vd., 2007; Barachini, 2009). Bilgi temelli kentsel gelişim; bir bilgi ortamının
başlatılması, kamu ve özel girişimciler için teşviklerin sağlanması, bilgi ve kentsel altyapının
oluşturulması ve yaşam kalitesinin arttırılması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda birkaç
sektörde uzmanlaşmak, her bir uzmanlık için iddialı hedefler belirlemek ve bunları dikkate
alarak bilgi temelli politikalar geliştirmek gerekmektedir. Bilgi temelli kentsel gelişim
sürecinde, üç ana amaç mevcuttur (Yiğitcanlar, vd.; 2008);
126

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tüketici tercihleri ve zevklerini anlamak için, pazarın ve teknik bilginin
düzenlenmesi aynı zamanda bilgi üretim-gelişim süreçlerindeki finansal girdi ve
çıktıların ölçümü için, bir ekonomik modelin oluşturulması,
Sosyal kalkınma sağlamak için bilgi ve beceri çabalarını arttırılması,
Kentsel gelişim kümeleri arasında güçlü mekânsal bir ilişkinin inşa edilmesidir.
Bilgi Yönetimi
Entelektüel Sermayenin Önemi
Bilgi Geliştirmeyi Değerlendirme
Stratejik Bir Araç Olarak Bilgi
Motivasyon Yeteneği
KiĢisel Özellikler
Eğitim
Tutum ve Değerler
Yenilikçilik
Yaratıcılık

KiĢisel GeliĢim
Profesyonel Deneyim
Eğitim (Training)
Kişisel Amaçlar
Öğrenme Çabaları
Bilişim Teknolojileri

Bilgi GeliĢtirmede Stratejik Kararlar
Bilgi Geliştirmeye Yatırım
Modern Bilişim Teknolojileri
Bilgi İsçilerinin Birbiriyle İlişkisi
Yenilikçi Önerilerin Teşviki
Rekabetçi Çabaların Teşviki

Pazara ĠliĢkin Bilgi
İhtiyaçlar
Tercihler
Çekicilik

Rakiplere ĠliĢkin Bilgi
Teknolojiler
Zayıf Yönleri
Güçlü Yönleri
Statejik Hareket

Yenilikçi Çaba

Rekabetçi Çaba

Yenilik

Rekabetçilik

Kaynak: (Carneiro A. How Does Knowledge Management Influence Innovation?, Journal of
Knowledge Management, 2000, 4-2, 87-98)
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Bilgi temelli kentsel gelişim süreci: sermaye sisteminin geliştirilmesi, sermaye
dağıtımı, teknolojiyi takip etme, gerekli alt yapının en uygun şekilde sağlanması ve kaliteli
yaşamın toplumun tüm kesimlerine yayılması gibi politikaları gerekli kılmaktadır (Yiğitcanlar
v.d, 2008). Sürdürülebilirlik temelinde geliştirilen bilgiye dayalı kent politikaları yerel bazda
pek çok fayda sunmaktadır (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Bunlar;
Ekonomik ve sosyal faaliyetlerde, tüm sektörlere karşı yeni ve güçlü bir dinamik
oluşturulması,
Eğitim hizmetlerinin daha iyi koşullarda sağlanması,
Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda gerekli bilgiyi sağlayan bilgi topluluklarının
oluşturulması (just-in-time),
İstihdamın arttırılması ve ücretlendirme seviyesinin iyileştirilmesi,
Toplumsal refah seviyesinin arttırılması,
Sürdürülebilir ekonominin oluşturulması,
Geleneksel sanayinin canlandırılması ve sürdürülebilir kılınması,
Turizm teşviklerinin arttırılması ve yerinde kullanımın sağlanması,
Yerel ekonomi ve yerel sermayenin yeni yatırımlar için bir platform görevi görmesi
ve şehrin güven desteğinin oluşturulması,
Kamusal alanda yatırımın arttırılması ve sosyal alanlar için daha iyi finansman
desteğinin sağlanması bunlardan bazılarıdır.
Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde geliştirilen bilgiye dayalı kent politikalarının,
faydalarına yönelik olarak yapılan araştırmalar, bilgi şehirleri açısından önemli bir yol kat
edilmesini de sağlamıştır (Goldberg vd., 2006; Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Ergazakis ve
diğerleri (2007) dayanışma ve koordinasyona dayalı ve odağına kamu temsilcileri,
vatandaşlar, işletmeler ve sivil toplum örgütlerinin eşit katılımlarının konduğu, aynı zamanda
sürekli ve etkin iletişimin sağlandığı beş aşamalı bir bilgi şehri haritası oluşturmuşlardır
(Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Şekil 2’de de görüldüğü üzere turizm özelinde,
sürdürülebilir bir kentsel gelişim süreci ve bu sürecin bilgi temelinde, tüm paydaşların etkin
katılımını sağlayacak formda ilerlemesi, kentin turizm ayağında yenilik ve rekabet avantajı
sağlamaya katkı sunmaktadır. Bilgi şehirleri oluşumuna turizmi de ekleyen çalışmalarda, bilgi
şehri oluşturmada çalışma tekniği olarak; eylem planları ve hedefe uygun, sorun odaklı çözüm
sağlayan bilgi haritalarını ön plana çıkarmaktadır. Bilgi haritaları; bilginin niteliği için en iyi
desteği nasıl bulurum sorusunu ele alarak, bilgi haritalama, bilgiyi bulma ve kuramsal bilgi
tabanının etkin kullanımını optimize etmeyi hedeflemektedir. (Driessen v.d; 2007). Pyo
(2005) bilgi haritalama süreçlerinde, iki sorunun önemine vurgu yapmaktadır. Bunlar;
Turizm destinasyonlarına göre bilgi haritaları farklılık gösterir mi?
Farklı destinasyon türlerine göre bilgi gereksinimleri nasıl farklılık gösterir?
Farklı turizm türü özelliklerine göre bilgi haritaları farklılık gösterebilmekte ve
potansiyel turistler tarafından farklı bilgilere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda
yöneticiler, ekonomik bağlamda turizmden elde edecekleri geliri arttırmak, rekabet avantajı
sağlamak ve en önemlisi sürdürülebilir çevre gibi amaçları için; uzun vadeli politikalar ve
stratejiler geliştirmeli, master plan hazırlamalıdır (Pyo, 2005)
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Yöntem
Araştırmada birden fazla yöntem bir arada kullanılmıştır. Bu amaçla Çanakkale’nin
turizmde bilgiye dayalı bir kent olabilmesine yönelik mevcut durumunun saptanması
amacıyla nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde görüşme ve gözlem teknikleri bir arada
kullanılmıştır. Dolayısıyla, araştırmada birden fazla yöntem bir arada kullanılarak “veri
çeşitlemesi” ne (Kerlinger ve Lee, 2000) gidilmiştir. Bu yaklaşım, araştırmada elde edilen
bulguların geçerlilik ve güvenilirliğini arttırma konusunda önemli katkılarda
bulunabilmektedir (Rossman ve Rallis, 1998). Elde edilen veriler ışığında Çanakkale’nin
sürdürülebilirlik çerçevesinde bilgiye dayalı bir kent olarak turizme sunulmasına yönelik
mevcut durum analizi yapılmıştır. Bilgi şehri oluşumunun önemli bir aşaması, konulan
tanıdan hareketle stratejilerin belirlenmesidir. Bu aşama görüşme ve gözlem teknikleri ile
elde edilen verilerden yola çıkılarak kentin özelliklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin
belirlenmesi ve bunlar çerçevesinde gerekli olan eylem ve müdahalelerin netleştirilmesidir.
Bu aşamada Çanakkale’nin bilgi şehri olma potansiyeli ve bunu turizm sektörüne yansıtma
yetkinliklerini kazanmasına dönük güçlü ve zayıf yönleri ile sektörel bağlamda karşılaşacağı
fırsat ve tehditlerin belirlenmesi amacıyla SWOT analizi yapılmıştır.
Çanakkale merkezi araştırma alanı olarak seçilmiş olup buradan elde edilecek verilerle
ileriki aşamalarda Çanakkale kent turizminin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bilgiye dayalı
gelişiminin Nasıl?, Ne ile?, Kim tarafından? sağlanacağına ve sürdürülebilir kılınacağına
yönelik bir bilgi haritasının oluşturulmasına temel oluşturacak verilerin elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan görüşme ve gözlem teknikleri ile elde edilen
verilerin çözümünde, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik
analizi her türlü sembolik davranışın betimlenmesinde ve içeriğinin analizinde kullanılan
sistematik, nicel ve nesnel bir yöntemdir (Berry, 1999). İçerik analizinde temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek
ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu amaçla,
görüşme, gözlem ya da dokümanlar yoluyla elde edilen araştırma verileri dört aşamada analiz
edilir. Bunlar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi
ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamalarıdır (Huberman ve Miles, 2002).
Araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenmiş olan kişilere yönelik olarak önceden
soru formu hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
Görüşmelerin içerik analizi sonucu elde edilen kodlar, bulguların sunulmasında herhangi bir
yoruma yer vermeden ve ayrı başlıklar halinde, sık sık doğrudan alıntılara yer verilerek
okuyucunun anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Alıntılar tırnak işaretiyle gösterilerek,
yapılan alıntılara ilişkin kısaltmalar kullanılmıştır. Kısaltmalar görüşülen birey sayısı dikkate
alınarak cinsiyet, yaş, vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Görüşülen bireyler
G1, G2.., şeklinde kısaltma yapılarak sıralanmıştır.
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ġekil 2. Bilgi Şehri Haritasi
BĠLGĠġEHĠRLERĠ
AĢama 5: Ölçme/Değerlendirme
Göstergelerin ölçümü, değerlendirme
Birim Seçme, düzenleme ve değerlendirme
AĢama 4: Uygulamalar
Eylem planlarında tanımlanan projelerin uygulanması
Sürekli bilgi paylaşımı ve öğrenme ağlarının yaratılması
Tüm paydaşlar için güvence
AĢama 3: Ayrıntılı Eylem Planı OluĢturulması
Eylem planlarının hazırlanmasından teknik ofis, acenta
kurma, Eylem planlarının uygulanması
Gerekli kurumsal tanımlamalar, politik değişimler( yerel
hükümetin politik yapısı mevzuat ve yönetmelikler)
Süreçlerin geliştirilmesi/tanımlanması, özel projelerin
seçimi ve hazırlanması
Uygun finansmanlar (olası kaynaklar: Yerel, ulusal ve
uluslararası fonlar, yerel vergiler, özel yatırımlar vb.)
Başarısızlık faktörlerin değerlendirilmesi, gerekli riskler
ve olası sorunlar için önlemler almak
AĢama 2:Strateji Formülasyonu
Hedefler
Bilgi yoğunluğunun artışı
Bilgi yönetim süreçlerinin demokratikleştirilmesi/Bilgi
yönetim süreçlerine vatandaşların katılımı
İş ortamının güçlendirilmesi
Sürdürülebilir kentsel gelişim
Boyutlar
Şehir içinde bilgi yönetim süreçleri
Şehrin bilişim alt yapısı ve vatandaşın bilişim bilgisi
Bilgi toplumundaki vatandaşların hakları
Araştırma, iş yenilikleri ve girişimcilik
Kamu sektörünün zorlukları
Bilgi şehirlerinin diğer şehirler arasında ağ ve sinerjisi
Beşeri sermayenin durumu
Kentin uluslar arası, etnik karakter yapısı
Bilgi şehrinin tanıtım ve görünürlülüğü

Bilgi Yönetim Süreçleri
yaratma

depolama

Kullanım

paylaşım

Değerlendir
me
Tüm vatandaşların ve
paydaşların Açık ve eşit

katılım
Politik ve toplumsal
liderlik ve bağlılığı

AĢama 1: Bir bilgi Ģehri olarak Ģehrin tanısı
Kamuoyu yoklamaları, çalışmalar
Niteliksel değerlendirmeler

Bilgi ġehir Komitesi
Kaynak: Ergazakis K. Metaxiotis K. Psarras J. Askounis, D. (2007), An integrated decision support model for a
knowledge city's strategy formulation, Journal of Knowledge Management, Vol. 11 Iss 5 pp. 65 - 86
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5. AraĢtırma Bulguları
Yapılmış olan gözlem ve görüşmeler Microsoft Word 2010 programında yazıya
aktarılmış ve tekrar tekrar okunarak kodlanmıştır. Kodlama işleminden sonra, elde edilen
kodlar bir araya getirilerek ortak yönleri belirlenmiş ve böylece araştırma bulgularının ana
hatlarını oluşturacak temalar bulunmuştur. Uzman görüşüne başvurularak oluşturulan kod
listesi ve temaların son şekli verilmiştir. Yazılmış olan görüşme formları farklı bir uzmana
tekrar okutulmuş ve kodlanmıştır. Yapılmış olan kodlamalar karşılaştırılmış ve görüşme
metninden elde edilen kodlamalarla yüksek oranda uyumlu bulunmuştur. Bu bakımdan
araştırma güvenilirlik kıstaslarını karşılamaktadır. Tablo 1, görüşmelerde yapılmış olan
temalar çerçevesinde gruplandırılan kodlamaları ve bu kodlamaların görüşülen kişilerce
cevaplamalarda tercih edilme sıklığını vermektedir.
Bilgi şehirlerinin en önemli özelliği ve koşulu olarak şehrin kendine özgü bir
kimliğinin olması unsuru ön plana çıkmaktadır. Yapılan analizler, görüşmecilerin yoğunlukla
Çanakkale’yi kendine has kimliği olan bir kent olarak tanımladıklarını göstermektedir. Bu
kapsamda Çanakkale, görüşmeciler tarafından “Tarih ve Kültür Kenti” ve “Özgürlüğün ve
Barışın Kenti” olarak iki şekilde kimliklendirdikleri görülmektedir. Bu kapsamda G.6
görüşmecisi “Kent olarak bir kere en önemli kimlik özelliği sosyal yaşamın çok zengin olması
ve gündelik hayatta kadının hemen hemen her alanda dükkânda tezgâhtar olmaktan, iş yeri
sahibi olmaktan, bir ev kadını olarak alışverişe çıkmaktan, eğlenmeye, kafede oturmaya,
gittiğin mekânlarda görünen manzara açısından sosyal niteliklerinde kadının önde ve özgür
olduğu, toplumsal alanda müthiş bir barış ve konsensüsün olduğu bir kent bana göre” sözleri
ile her alanda özgürlük ve toplumsal uyuma vurgu yapmaktadır.
Turizmde kentin hangi kimlik ile konumlandırıldığına bakıldığında, kentin genel
kimliği ile uyumlu olarak “Kültür”, “Tarih” ve bu eksenleri merkeze alarak, turizme kaynak
teşkil eden somut ve soyut unsurların zenginliğine dayalı “Turist Ürün Çeşitliliği”nin ön plana
çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda G.8 görüşmecisi, “Çanakkale turizm kimliğini sadece
belirli turizm hareketleriyle sınırlandırmak doğru değil. Önemli olan, dünya turizminin
önemle yol aldığı nokta, var olan beşeri etkenler üzerine kurgulu olandan ziyade bunların
etkinliklerle şekillendirildiği turizm çeşitleridir. Dolayısıyla Çanakkale çok önemli bir kültür
turizm, deniz turizmi, eko turizm ve alternatif turizm (kite sörf, sörf, dalış, amatör balıkçılık)
noktasıdır. Bu anlamda Çanakkale'nin kimliğini bu şekilde tanımlayabiliriz” şeklinde
vurgulamaktadır. Bilgi şehri oluşum aşamasının önemli bir basamağı, bilginin ve bilgi
yönetim süreçlerinin tüm kent yaşamına etkin bir şekilde uyarlanabileceği uygulama
stratejilerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda yapılan analizler, sürdürülebilirliğin esas alındığı,
yerel özellikler ve dinamiklerle uyumlu ve bunları ön plana çıkarabilecek alt ve üst yapının
oluşturulmasına dayalı stratejik planların hazırlanmasıdır. Tablo 1’de görüldüğü üzere,
katılımcıların hemen tamamının paydaş işbirliğinin olmadığı ya da yetersiz olduğu
düşüncesinde olması, yerel yönetimin mevcut stratejik planının tüm toplum kesimlerine
yansımamasının temel sebebi olarak görülmektedir.
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Tablo 1. Temalar ve Kodlamaların Görüşmecilere Göre Dağılımı
Temalara Göre Kodlamalar Listesi
Kent Kimliği

Modern kent
Kimlik yok
Tarih ve kültür kenti
Özgürlük ve barış kenti
Turizm Kimliği
Kültür
Tarih
Ürün çeşitliliğine dayalı
Strateji
Ürün çeşitlendirme
Stratejik plan
Yerel gelişim
Ulaşım ve altyapı
Sürdürülebilirlik pers.
Uygulama/Önceliklendirme
Tanıtım
Kimliklendirme
Kataloglama
Bilgi ağları
Ünün çeşitlendirme
Etkin katılım
Var
Yok
Bilgi paylaĢımı
İnternet
Sosyal medya
Yüzyüzee
Basın
Broşür, rehber, bülten vb.
Sosyal yaĢam
Kültürel etkinlikler
Çevresel etkinlikler
Sosyal sorumluluk
Eğlence & rekreasyon
PaydaĢ iĢ
birliği
Var
Yok
Bilgi toplumu oluşumu
Katılırım
Katılmam

Kodlanma düzeyi
2
2
11
10
8
5
11
8
5
5
11
9
11
7
3
4
12
7
11
10
10
4
3
10
17
16
5
5
1
17
12
6

Belirlenecek stratejik yaklaşımların uygulamadaki önceliklerinin ise yoğunlukla
mevcut ve yok olmaya yüz tutmuş somut ve soyut turizm değerlerinin ortaya çıkarılması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınarak turizme sunulması olarak ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu değerler çerçevesinde kent turizminin belirli bir kimliğe oturtulması ve bu
yönde tanıtıma yoğunlaşma düşüncesi önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır.
Katılımcıların % 40’a yakını kent yaşamıyla ilgili süreçlere aktif olarak katıldığını, %
60’ı ise katılmadığını belirtmiş fakat kent yaşamından yoğunlukla yoğunlukla haberdar
olduğunu dolayısıyla kent içi bilgi paylaşım süreçlerinden tatmin olduğunu belirtmiştir.
Yoğun olarak internet, sosyal medya araçları ve yerel yönetimlerin hazırlamış olduğu sözlü ve
yazılı araçların etkin olarak kullanıldığı görülmüştür. Katılımcılar, kentin sosyal, kültürel ve
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çevresel yaşama dönük somut ve soyut unsurlar açısından tatmin edici olduğu
görüşündedirler. Son olarak bilgiye dayalı bir kent olma sürecine katılımcıların büyük
çoğunluğu aktif olarak katılabileceğini belirtmiş, katılmak istemediğini belirtenler ise bu
sürecin profesyonel düzeyde yönetilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu
bağlamda G.3 görüşmecisi, “Bunun çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Teoride evet
istatistiki olarak yerel yönetimler bunu da yaptık bunu da yaptık diyebiliyorlar. Ama bu
pratiğe geldiğinde hayır faydalı değil. Bunu profesyonellerin yapması gerekir” şeklinde görüş
belirtmiştir.
Gözlenen alan veya olayla ilgili derinlemesine bilgiler elde etmek için kayıtlı ve
kayıtsız görüşmeler yapılmış, bunun yanında gözlenen olaylara araştırmacılar aktif olarak
katılmıştır. Gözlem esnasında aynı zamanda, alandaki ya da olaydaki davranış kalıplarının
arkasındaki olguların öğrenilebilmesi için görüşmeler yapılması, alanda katılımlı gözlem
tekniği uygulandığını göstermektedir. Gözlem formu hazırlanırken gözlenecek alanla ilgili
doğru ve derinlemesine verilerin elde edilmesi amacıyla, gözlem formunun ulaşması
hedeflenen bir amaç belirlenmiştir. Oluşturulan formun amacı; “Çanakkale ilinin bilgi
yönetimi araçlarını ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm safhalarına yerleştirme düzeyinin
belirlenmesidir”.
Yapımlaş olan gözlemler çerçevesinde alanın yapısal, bilişsel ve sosyal özellikleri
incelenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan gözlemler, kent turizminde ön plana çıkan turistik
ürünlerin görünürlüğünü sağlayacak çabaların mevcut olduğunu “(Çanakkale’de yapılması
gerekenler listesi)” fakat bu değerlere ulaşılabilirliğin sağlanması, etkin tanıtım ve reklam ve
sembolleştirmenin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kentin, turizm kimliğini yansıtacak
sembollerden yoksun, turizm değerlerine yönelik yönlendirici bilginin ise yetersiz olduğu
görülmüştür. Kentin sosyal, kültürel, çevresel ve rekreasyonel faaliyetlerine yönelik tanıtımın
halka ve potansiyel turiste yansımasının oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Bu durum yapılan
görüşme analizlerini de destekler niteliktedir. Yapılan analizler, Çanakkale’nin bilgiye dayalı
bir şehir olma aşamalarını tam anlamıyla gerçekleştirememiş olsa da önemli bir aşamaya
geldiğini göstermektedir.
Çanakkaleye Yönelik SWOT Analizi
Çanakkale’nin turizmde bilgiyi ve bilginin etkin kullanımını ve yönetimini temel alan
bir bilgi şehri olmasına dönük olarak sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler ve bu amaca yönelik
olarak karşılaşabileceği fırsat ve tehditlerin belirlenmesi amacıyla SWOT analizi yapılmıştır.
SWOT analizi, incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir teknik
olarak tanımlanmaktadır. SWOT analizinde amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak var olan
güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini
en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir (Shinno vd., 2006: 257). Çanakkale’de
sürdürülebilir turizm kapsamında bilginin etkin kullanımına dayalı bilgi şehri haritası
oluşturulması ve kentin turizm gelişiminin ve bu gelişime yönelik politikaların doğru
belirlenmesi kentin güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği fırsat ve tehditlerin
belirlenmesi ile mümkündür. Bu amaçla kent bünyesinde yapılmış olan gözlem ve görüşme
tekniği verilerine dayanılarak Çanakkale’nin bilgi şehri olmaya dönük güçlü ve zayıf yönleri
ile fırsat ve tehditleri analiz edilmiştir. Tablo 2, Çanakkale’ye yönelik olarak yapılmış olan
SWOT analizi sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 2. Çanakkale’ye Yönelik SWOT Analizi Sonuçları
Kimlik

Güçlü Yönler

Özgün kimlik
Tarih ve kültür,
Özgürlük ve barış

Yetersiz paydaş işbirliği,
Etkin katılımın sağlanamaması.
Bilgi paylaşım kanallarının kısıtlılığı
İş yeniliklerinin ve girişimciliğin kısıtlı olması
Tanı ve teşhis yetersizlikleri.
Kamu desteğine yönelik istikrarsızlık.
Yetki ve sorumluluk dağılım eksikliği (Bilgi Şehri
Komitesinin olmaması).
Düşük modernizasyon hızı
Bilgi ağlarına verilen kısıtlı önem
Ar-Ge, Yaratıcılık, yenilik gibi kavramların etkin
olarak uygulamaya sokulamaması.
.

Strateji
Sürdürülebilirliğin benimsenmesi
Ulaşım ve altyapı olanakları
Stratejik plan
Ürün çeşitliliği
Öncelik ve Uygulama
Belirlenmiş olan kimlik çerçevesinde
çeşitlendirme
Etkin bilgi paylaşımın yaygınlaştırılması
Güçlü yerel yönetim ve işbirliği
Güçlü STK ve işbirliği
Fırsatlar

Zayıf Yönler

ürün

Mevcut ve Potansiyel fırsatlar
Bilgi yönetim süreçlerine yönelik yoğun ve
yaygınlaşan destek
Gelişen alt ve üst yapı (yerel halk ve kent).
Gelişen entelektüel sermaye
Bilgiye verilen önemin artışı
Bilgi yoğunluğunun tüm süreçlere yayılması
Artan bilgi toplumu bilinci

Tehditler
Mevcut ve Potansiyel tehditler
İş yeniliklerine yönelik değişime ayak uyduramama
Gelişen istikrarsızlıkların beşeri sermayeyi olumsuz
etkilemesi
Uluslararası kimliğe bürünme sorunları
Bilgi şehri olmaya dönük unsurların tanıtım,
görünürlük ve benimsenirliğine dair olası sorunlar.
Politik ve toplumsal diğer sorunlar

TartıĢma
Günümüzde kentlerin turizmde sürdürülebilirliğinin sağlanması, bilgiyi merkeze alan
bir planlama süreci ile mümkündür. Bu süreç toplumun mevcut sosyal, kültürel, tarihi, yapısal
ve doğal çevresine dönük birikimlerini ve zenginliğini koruyucu ve sürdürülebilir kılıcı
niteliklerde, turizm gelişim sürecinin olası olumsuz etkilerini en düşük seviyelerde tutacak
şekilde ve toplumsal hedeflere duyarlılık prensiplerine uygun bir şekilde yürütülmelidir
(Duran, 2011). Günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde, turizm gelişimine dönük bilgi
temelli doğru bir gelişim süreci izlenmeden yürütülen turizm gelişimleri günümüze, sağlıksız
bir şekilde büyüyen ve gelişen ve toplumsal hedeflerden sapmış kentler olarak dönmektedir
(Inskeep, 1991; Mc Intyre, 1993; Duran, 2012).
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Bu bağlamda bir bölgede bilgiyi merkezine almayan, paydaş katılımından uzak ve
plansız bir şekilde yürütülen turizm gelişimi ve bununla beraber oluşan yoğun turist akışı,
mevcut destinasyonda dönüşü zor kayıplara sebep olabilmektedir. Bilgiden uzak, mevcut
bilginin etkin bir şekilde kullanılmadığı ve yönetilmediği kentlerin, kitlesel turizm
hareketlerinden dolayı sosyo- ekonomik, sosyo-kültürel, mimari ve doğal çevresinde büyük
tahribatlara uğradığı ve uğranan bu yıkımın geri döndürme maliyetinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bu durum, Çanakkale gibi kitlesel turizm hareketlerine yoğun bir şekilde maruz
kalmamış kentlerin, toplumsal, kültürel, çevresel ve mimari tüm alanlarda
sürdürülebilirliğinin sağlanarak kamu, sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel halk işbirliğinin
sağlandığı bilgiye dayalı kent modellerini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale’nin
sürdürülebilirlik temelinde bilgiye dayalı bir şehir konseptine ve standardına sahip olabilmesi
için;
Vatandaşların bilgi ve kültür paylaşımlarının yanı sıra, bilgi şehri için en uygun alt
yapı, bilişim ağları ve tasarımlar bulunmalı, desteklenmelidir (Metaxiotis ve
Ergazakis, 2008).
Bir kent olarak Çanakkale’de de bilgiye dayalı gelişim süreci, kuruluşlarda olduğu
gibi kentinde öğrenen bir örgüt olarak yapılandırılması gerekmektedir.
Öğrenen bir kent olarak Çanakkale’de; yerel yönetim, kamu, sivil toplum örgütleri ve
eğitim kurumları, vatandaşlar ön planda olmalı, tüm kent paydaşlarının etkin katılımı
sağlanmalıdır.
Bilgi şehri vatandaşlarının; şehrin yenilenmesi ve büyümesi için izin vermeleri, kendi
potansiyellerini şehir için kullanmaları, vatandaşlık sorumluluklarını yerine
getirmeleri, hoşgörü ve dayanışma içinde olmaları gerekir (Goldberg, vd. 2006).
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BĠLĠMVE SANAT MERKEZLERĠNDE VERĠLEN PĠYANO EĞĠTĠMĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Tuğba ÇAĞLAK EKER*

Nezihe ġENTÜRK**

Öz
Bireylerin eĢit donanımsal özelliklerle dünyaya gelmediği, insanlığın baĢlangıcından beri bilinmektedir. Vücut
iĢleyiĢindeki görevli organ ve yapıların yanında, insan zekasındaki farklılıklar da büyük önem arz etmektedir.
Günümüzde psikiyatristlerce uygulanan zeka ölçekleri sayesinde, çocukların zeka düzeyleri saptanabilmekte ve
uygun eğitim programlarına yönlendirilmektedirler. AraĢtırmamızda ele alacağımız zeka gruplarından, üstün
zekalı/üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren belli baĢlı okulların içinde, en yaygın olanı Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezleridir. Bu merkezlerde öğrencilerin yetenek alanları, resim, müzik ve
genel zihinsel yetenek olarak belirlenmiĢtir ve müzik eğitimi kapsamındaki çalgı eğitiminde keman, gitar, flüt
eğitimi verildiği görülürken, çoğunlukla piyano eğitimi verildiği bilinmektedir. Bu sebeple piyano eğitimi önem
kazanmaktadır. Müzikal ve teknik beceriler ile teorik bilgilerin baĢarılı bir Ģekilde kazanılması beklenen piyano
eğitimi sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. AraĢtırmamızın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde verilen
piyano eğitiminin incelenmesidir. Buradan hareketle Ġç Anadolu Bölgesi‟ndeki Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde
görev yapmakta olan piyano eğitimcilerine ulaĢılacak, yarı yapılandırılmıĢgörüĢme formu uygulanarak sonuçlar
yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Piyano Eğitimi, Üstün Yetenekliler, Bilim ve Sanat
Merkezleri.
AN INVESTIGATION OF PIANO TEACHING AT SCIENCE AND ART CENTERS
Abstract
It is known since the beginning of mankind that individuals are not born with equal hardware features. Besides
the official organs and structures in the body functioning, differences in human intelligence is also of great
importance. Today, thanks to psychiatrists applied intelligence scales, children's intelligence levels can be
determined and are routed to the appropriate training programs. The intelligence group we discuss our research,
gifted / talented students in the main school providing education, the most common is Science and Art Centers.
In these centers, ability range of students is designed as painting, music and general mental ability and the scope
of music education in instrument training, it was observed that violin, guitar, flute training are given, it is known
to be mostly piano. Because of that, piano education is gaining importance. Musical and technical skills with
theoretical knowledge acquisition is expected succesful piano training process, should be well planned. The aim
of our research is the study of the piano education in Science and Art Centers. Hence, piano educator to be
achieved who serves in Science and Art Centers in the interior of Anatolia, by applying a semi-structured
interview form the results will be reviewed.
Keywords: Music Education, Instrument Education, Piano Education, Gifted, Science and Art Centers.

GiriĢ
Bireylerin eĢit donanımsal özelliklerle dünyaya gelmediği, insanlığın baĢlangıcından beri
bilinmektedir. Vücut iĢleyiĢindeki görevli organ ve yapıların yanında, insan zekasındaki
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farklılıklar da büyük önem taĢımaktadır. Yağlı (2011:3)‟ ya göre zeka, geçmiĢdeneyimlerden
yeni Ģartlara göre sonuç çıkararak, ihtiyaca en uygun çözümü üretebilme yeteneğidir.
Psikiyatristlerce uygulanan zeka ölçekleri sayesinde, çocukların zeka düzeyleri
saptanabilmekte ve uygun eğitim programlarına yönlendirilmektedirler.
Dünya sağlık örgütü insan zekasını 10 sınıfta incelemiĢ;
- 0-19 arasını derin zeka geriliği,
- 20-34 arasını ağır derece zeka geriliği,
- 35-49 arasını orta derecede zeka geriliği,
- 50-69 arasını hafif derece zeka geriliği,
- 70-79 sınırda zeka,
- 80-89 arasını donuk zeka,
- 90-109 arasını normal ya da ortalama zeka,
- 110-119 arasını parlak zeka,
- 120-129 arasını üstün zeka,
- 130 ve üstünü ise çok üstün zeka olarak sınıflandırmıĢtır (MEB, 2007).
Literatürü incelediğimizde, yapılan araĢtırmalarda üstün yetenek ve üstün zeka kavramı
karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde üstün zekâlı ve üstün yetenekli kavramları ayrı olarak
düĢünülmemekte ve üstün zekânın üstün yetenek içerisinde tanımlanabileceği belirtilmektedir
(Ersoy ve Avcı, 2004:195).
„Farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan üstün yetenekli çocukların tanılanması ve çocuğun sahip
olduğu özelliklere göre yönlendirilmesi büyük önem taĢımaktadır. Üstün yetenekli çocuklara
iliĢkin tanılama yapılırken, çocukların davranıĢlarının, ilgilerinin ve erken geliĢim
gösterdikleri alanların gözlemlenmesi gerekmektedir‟ (Karakoç, 2016:3).
Türkiye’de Üstün Zekalı/Yetenekli Çocukların Eğitimi
Türkiye‟de üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar için uygulanan eğitimler Ayrı Eğitim ve
Birlikte Eğitim olmak üzere iki gruba ayrılır.
Ayrı Eğitim
Türkiye‟de üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar için uygulanan Ayrı Eğitim kapsamında,
Özel Okul ve Özel Sınıf hizmetleri yer almaktadır. Özel okullar, üstün yetenekli çocukların
belirli amaçlı okullarda eğitildiği kurumlardır. Türkiye‟deki Fen liseleri, Anadolu güzel
sanatlar liseleri bu biçimde örgütlenmiĢkurumlardır. „Özel sınıflar, belirli sayıda üstün zekalı
yada üstün yetenekli çocuklar için büyük yerleĢim merkezlerindeki büyük okullarda kurulan
sınıflardır (Ataman, 2009:136).‟
Birlikte Eğitim
Üstün yetenekli çocuklar için uygulanan birlikte eğitim, hızlandırma ve zenginleĢtirme
politikalarını içeren iki grupta ele alınır. Hızlandırma uygulaması, üstün yetenekli çocuğu
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okula erken baĢlatarak ve/veya sınıf atlatarak yapılmaktadır. ZenginleĢtirme uygulaması ise
Bilim ve Sanat Merkezlerini kapsamaktadır.
Bilim ve Sanat Merkezleri
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi (2007)‟nin 21. Maddesine göre
“okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak amacıyla açılmıĢ olan bağımsız özel eğitim kurumu” olarak tanımlanmıĢtır.
Bilim ve sanat merkezlerine (BĠLSEM) öğrenci seçimi, okul öncesi eğitimi çağındaki
çocuklar için veliler veya öğretmenlerin; ilköğretim çağı öğrencileri için sınıf veya Ģube
öğretmenlerinin; ortaöğretim öğrencileri için sınıf rehber öğretmenlerinin gözlemleri
sonucunda aday gösterilen öğrenciler için iki aĢamada gerçekleĢtirilmektedir:
-

Aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi,
Grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına
bireysel değerlendirmeye alınması.
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2007)‟ de belirtildiği üzere, kayıtları yapılan
öğrenciler, hazır bulunuĢluk düzeyi ölçüldükten sonra aĢağıdaki alanlarda eğitim
programlarına alınırlar:
-

Uyum,
Destek Eğitimi (ĠletiĢimBecerileri, Bilimsel ÇalıĢmaYöntemleri, Bilgisayar, Yabancı
Dil, Problem Çözme Teknikleri, Grupla ÇalıĢma Teknikleri, Öğrenme Yöntemleri,
Sosyal Etkinlikler, AraĢtırma Teknikleri),
- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
- Özel Yetenekleri GeliĢtirme,
- Proje Üretimi.
BĠLSEM‟ lerde özel yetenekleri geliĢtirme programında, üstün yetenekli öğrencilerin bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak amacıyla, müzik alanına seçilmiĢ öğrencilere müzik eğitimi verilmektedir.
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Müzik Eğitimi
Müzik eğitimi, “bireye, kendi yaĢantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranıĢlar
kazandırma” ya da “bireyin müziksel davranıĢında kendi yaĢantısı yoluyla amaçlı belirli
değiĢiklikler oluĢturma” sürecidir. Müziğin eğitimsel iĢlevi, bireysel, toplumsal, kültür ve
ekonomik iĢlevlerinin düzenli, etkili, verimli ve yararlı bir biçimde gerçekleĢmesini sağlayıcı
davranıĢlar geliĢtirmeye dönük müziksel öğrenme-öğretme etkinliklerini ve bunlara iliĢkin
düzenlemeleri kapsar. (Uçan,1994: 31).
Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde müzik eğitimi, Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi tarafından
düzenlenmektedir. Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2007)‟ nde belirtildiği üzere,
„müziğe özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli öğrencilerin bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını
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sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır‟. Bu doğrultuda Bilim ve Sanat
Merkezleri‟nde belirli öğrencilere çeĢitli müzikal aktivitelerin yanı sıra çalgı eğitimi de
verilmektedir.
Çoban (2011) çalgı eğitimini, „bir çalgıyı çalma becerisini gösterebilmek için birtakım
becerilerin sistematik olarak kazanılmasından oluĢan uzun bir eğitim süreci‟ olarak
nitelendirmiĢtir. BĠLSEM‟ de çalgı eğitimi kapsamında çoğunlukla piyano eğitimi verildiği
bilinmektedir.
„Çalgı olarak piyanonun değerini kimse yadsıyamaz. Piyano, çalgılar sıralamasında en önde
gelir; yaygınlığını armonik kaynaklarına borçlu olan bu çalgı, ses olanaklarıyla bir orkestranın
seslendirdiği bütün eserleri tek baĢına çalabilir (Liszt‟ den aktaran Say, 2012:194).‟
„Müzikal ve teknik beceriler ile teorik bilgilerin baĢarılı bir Ģekilde kazanılması beklenen
piyano eğitimi sürecinin iyi planlanması gerekmektedir. Eğitimciler bu süreci planlarken,
öğrenci merkezli düĢünerek öğrencilerin yetenek düzeylerini, müzik ve enstruman bilgilerini,
yaĢlarını ve algılama seviyelerini göz önünde bulundurmak, her öğrenciyi bireysel
değerlendirmek durumundadırlar (Çağlak, 2015:8).
Buradan hareketle araĢtırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde verilen piyano
eğitiminin incelenmesidir.
Yöntem
Ġç Anadolu Bölgesi‟nde yer alan Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde verilen piyano eğitiminin
incelenmesi amacıyla planlanan bu araĢtırma, betimsel yaklaĢımın nitel araĢtırma
tekniklerinden durum çalıĢmasına örnektir. „Durum çalıĢması, olayların/durumların
içerisindeki dinamikleri anlamaya odaklanan bir araĢtırma stratejisidir‟ (Eisenhardt,
1989:534).
AraĢtırma verilerine ulaĢmak için, Ġç Anadolu Bölgesi‟nde yer alan Bilim ve Sanat
Merkezlerinde görev yapmakta olan piyano eğitimcilerine, telefon görüĢmesi yolu ile, yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu uygulanmıĢtır. AraĢtırmada verilere ulaĢmak için hazırlanan
görüĢmeformu, iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde eğitimcilerin sosyo-demografik
özelliklerinin bulunduğu kiĢisel sorular; ikinci bölümde ise üstün yetenekli öğrencilere
uyguladıkları piyano eğitimi ile ilgili iki bölümde incelenen öğretim programına ve eğitim
stratejilerine iliĢkin sorular yer almaktadır. GörüĢme sonucunda elde edilen veriler, içerik
analizi yöntemi ile yorumlanmıĢ vesonuçlar tartıĢılmıĢtır.
AraĢtırmada, sayısal verilere de yer verilmiĢtir. „Nitel verinin nicelleĢtirilmesi; görüĢme,
gözlem veya dokümanların incelenmesi yoluyla elde edilmiĢyazılı biçimdeki verinin, belirli
süreçlerden geçirilerek sayılara veya rakamlara dökülmesidir. Sayılar ve rakamlar genellikle
nicel araĢtırma türleriyle anılıyor olsa da, nitel verinin belirli bir düzeyde sayılara
indirgenmesi mümkündür‟ (Yıldırım ve ġimĢek, 2016:256).
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ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubu oluĢturulurken Ġç Anadolu Bölgesi‟nde bulunan, 2016-2017
eğitim-öğretim yılında piyano eğitimi verilmekte olan Bilim ve Sanat Merkezleri
araĢtırılmıĢtır. Bilim ve Sanat Merkezlerinin müdürleri ile yapılan görüĢmeler sonucunda
araĢtırmanın çalıĢma grubu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, KırĢehir, Konya ve NevĢehir
illerindeki Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde görev yapmakta olan piyano eğitimcileri olarak
belirlenmiĢtir. Bu kurumların her birinde, bir piyano eğitimcisi bulunduğu saptanmıĢve altı
piyano eğitimcisi çalıĢma grubunu oluĢturmuĢtur.
Bulgular
AraĢtırmamızın bu bölümünde, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, KırĢehir, Konya ve NevĢehir
illerindeki Bilim ve Sanat Merkezleri‟nde görev yapmakta olan piyano eğitimcilerinden, yarı
yapılandırılmıĢgörüĢmeformu ile elde edilen bulgular yorumlanacaktır.
AraĢtırmaya katılan piyano eğitimcileri PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 Ģeklinde kodlanmıĢtır.

Tablo 1. AraĢtırmaya katılan Bilim ve Sanat Merkezleri
PE1

Ankara Mamak Bilim ve Sanat Merkezi

PE2

Çankırı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi

PE3

Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Bilim ve Sanat Merkezi

PE4

KırĢehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi

PE5

Konya Bilim ve Sanat Merkezi

PE6

NevĢehir Halil Ġncekara Bilim ve Sanat Merkezi

KiĢisel Sorulara ĠliĢkin Bulgular
Eğitimcilerinin sosyo-demografik özelliklerinin incelendiği bu bölümde eğitimcilere, mezun
oldukları kurum, öğrenim durumu, meslekteki çalıĢma yılı ve lisans devresinde özel eğitim
dersi alıp/almadıklarına iliĢkin sorular yöneltilmiĢtir. Cevaplara iliĢkin elde edilen veriler
Tablo 2‟de yer almaktadır.
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Tablo 2. KiĢisel Sorulara ĠliĢkin Bulgular
Lisans düzeyinde mezun olunan kurum

Öğrenim
durumu

Meslekteki
çalıĢma yılı

Özel eğitim
dersi alma
durumu

PE1

Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Yüksek
Lisans

10 yıl ve üzeri

Hayır

PE2

Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Lisans

1-5 yıl

Hayır

PE3

Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Yüksek
Lisans

10 yıl ve üzeri

Hayır

PE4

Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Yüksek
Lisans

6-9 yıl

Evet

PE5

Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Yüksek
Lisans

10 yıl ve üzeri

Hayır

PE6

Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.

Lisans

10 yıl ve üzeri

Hayır

Tablo 2.‟de görüldüğü üzere kiĢisel sorulara iliĢkin bulgularda, piyano eğitimcilerinin %16.6
Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D., %33.3 Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi
A.B.D., %50 Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi A.B.D.‟da öğrenim gördükleri; %66.6
yüksek lisans mezunu, %33.3 lisans mezunu oldukları; %66.6 10 yıl ve üzeri, %16.6 1-5 yıl,
%16.6 6-9 yıl arası görev yapıyor oldukları; %83.3 lisans devresinde müfredat programlarında
özel eğitim dersi almadıkları, %16.6 özel eğitim dersi almıĢ oldukları sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
Öğretim Programına ĠliĢkin Bulgular
Bu bölümde, araĢtırmaya katılan piyano eğitimcilerine Bilsem‟lerde yürüttükleri piyano dersi
öğretim programlarına iliĢkin, baĢlangıç piyano eğitiminde kullandıkları metotlar; eser, etüt
ve egzersiz seçiminde yararlandıkları kaynaklar; çalıĢtıkları kurumda bir öğrencinin piyano
ders süresi ve üstün yetenekli öğrencilerin piyano dersinde kullanılmak için hazırlanmıĢ bir
piyano dersi programı bulunup/bulunmadığı ile bu programın hangi kriterler doğrultusunda
hazırlanmıĢ olduğuna iliĢkin sorular sorulmuĢtur.
‘Başlangıç piyano eğitiminde hangi metotları kullanmaktasınız?’
Elde edilen bulgular doğrultusunda, piyano eğitimcilerinin kullandıkları baĢlangıç piyano
metotlarına Tablo 3.‟te yer verilmiĢtir.
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Tablo 3. Bilsem‟lerde kullanılan baĢlangıç piyano metotları
Enver
Tufan Selmin
Tufan
Piyano
Metodu 1

Yalçın
Ġman 10
YaĢAltı
Çocuklar
Ġçin
Piyano
Metodu

Burkard
Piyano
Metodu

PE1

X

PE2

X

X

PE3

X

X

X

X

X

PE4

Beyer
Piyano
Metodu

Salih
Aydoğan
Renklerle
Org
Öğretimi

Güzel
Sanatlar
Lisesi
Piyano
Dersi
Kitabı

X
X
X

PE5

John
Thompson’ın
Kolay Piyano
Kursu 1 ve 2

X
X

PE6

Tablo 3‟te görüldüğü üzere PE1, baĢlangıç piyano eğitiminde Enver Tufan-Selmin Tufan‟ın
Piyano Metodu 1‟i; PE2, Enver Tufan-Selmin Tufan‟ın Piyano Metodu 1 ve Yalçın Ġman‟ın
10 YaĢ Altı Çocuklar Ġçin Piyano Metodu‟nu; PE3, Enver Tufan-Selmin Tufan‟ın Piyano
Metodu 1, Yalçın Ġman‟ın 10 YaĢ Altı Çocuklar Ġçin Piyano Metodu, Burkard Piyano
Metodu, Beyer Piyano Metodu‟nu; PE4, Yalçın Ġman‟ın 10 YaĢ Altı Çocuklar Ġçin Piyano
Metodu, Burkard Piyano Metodu, Salih Aydoğan‟ın Renklerle Org Öğretimi‟ni; PE5, Beyer
Piyano Metodu ve Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Kitabı‟nı; PE6 ise, John Thompson‟ın
Kolay Piyano Kursu 1 ve 2‟yi kullandığını belirtmiĢtir.
Piyano eğitimcilerinin kullandıkları baĢlangıç metotları yüzde hesabı yapılarak Tablo 4‟te
sunulmuĢtur.
Tablo 4. Bilsem‟lerde baĢlangıç piyano eğitiminde kullanılan metotların yüzde hesapları
Kullanılan Metotlar

Metotları kullanan
eğitimciler

%

Enver Tufan-Selmin Tufan Piyano Metodu 1

PE1,PE2,PE3

%50

Yalçın Ġman 10 YaĢAltı Çocuklar Ġçin Piyano Metodu

PE2,PE3,PE4

%50

Burkard Piyano Metodu

PE3,PE4

%33.3

Beyer Piyano Metodu

PE3,PE5

%33.3

Salih Aydoğan Renklerle Org Öğretimi

PE4

%16.6

Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Dersi Kitabı

PE5

%16.6

John Thompson Kolay Piyano Kursu 1 ve 2

PE6

%16.6

‘Piyano eğitim süresince eser, etüt ve egzersiz seçiminde hangi kaynaklardan
yararlanmaktasınız?’
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Piyano eğitimcilerinin, eser, etüt ve egzersiz seçiminde yararlandıkları kaynaklar Burgmüller
25 Easy and Progressive Studies, Czerny Op.599, Gül Çimen-Nevhiz Ercan Piyano Albümü,
Hanon 60 AlıĢtırmada Virtüöz Piyanist, Yamaha 50 Greats for the Piano, Enver Tufan-Selmin
Tufan Piyano Metodu 2, Yalçın Ġman Piyano Metodu, Beyer Piyano Metodu ve internet
kaynakları olarak tespit edilmiĢve Tablo 5‟te bu kaynakları kullanan piyano eğitimcilerine ve
kaynakların kullanım yüzdelerine yer verilmiĢtir.
Tablo 5. Eser, etüt ve egzersiz seçiminde yararlanılan kaynakların yüzde hesapları
Kullanılan Kaynaklar

Kaynakları
kullanan eğitimciler

%

Burgmüller 25 Easy and Progressive Studies

PE1

%16.6

Czerny Op.599

PE1,PE2,PE3,PE4,P
E5,PE6

%100

Gül Çimen-Nevhiz Ercan Piyano Albümü

PE1,PE2,PE3,PE4

%66.6

Hanon 60 AlıĢtırmada Virtüöz Piyanist

PE3,PE5,PE6

Yamaha 50 Greats for the Piano

PE3

%16.6

Enver Tufan-Selmin Tufan Piyano Metodu 2

PE4

%16.6

Yalçın Ġman Piyano Metodu

PE4

%16.6

Beyer Piyano Metodu

PE5

%16.6

Ġnternet kaynakları

PE6

%16.6

%50

‘Çalışmakta olduğunuz kurumda piyano eğitim süresi nedir ve bir öğrenci haftada
kaç saat piyano dersi almaktadır?’
PE1, PE2 ve PE6 Bilsem‟lerde özel yetenekli öğrencilerin haftalık piyano ders saatlerinin
haftada 2 saat olduğunu belirtirken PE3, haftada 4 saat olduğunu ancak, bu 4 saatlik süre
içerisinde nota eğitiminin de verildiğini ifade etmiĢtir. PE4, özel yetenek alanından gelen
öğrencilerin 4 saat piyano eğitimi aldığını ve zihinsel alandan gelenlere piyano eğitimi
verilmediğini belirtmiĢtir. PE5 ise, özel yetenek alanından gelen öğrencilerin 4 saat, zihinsel
alandan gelen öğrencilerin ise 2 saat piyano eğitimi aldığını ifade etmiĢtir.
‘Çalışmakta olduğunuz kurumda, üstün yetenekli öğrencilerin piyano dersinde
kullanılmak için hazırlanmış bir piyano dersi programı bulunmakta mıdır? Cevabınız evet
ise; bu programın hazırlanmasında hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur?’
Yapılan görüĢmelerde, özel yetenekli öğrencilerin piyano dersinde kullanılmak için MEB‟in
Bilsem‟ler için hazırlamıĢ olduğu piyano ders kılavuzu olduğu ancak bazı eğitimcilerin bu
kılavuzu uygun bulmadıkları için kendilerinin bir öğretim programı hazırladıkları tespit
edilmiĢtir. PE1, PE3, PE5 ve PE6 MEB‟in hazırladığı programı kullandıklarını ve bu
programın, öğrencilerin yaĢ, yetenek, hazır bulunuĢluk ve zeka seviyesi gibi kriterler göz
önünde bulundurularak hazırlanmıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir. PE2, bu programın yetersiz
olduğunu ve kendisinin, Güzel Sanatlar Lisesi piyano dersi programını örnek alarak bir
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program hazırladığını ifade etmiĢtir. PE4 ise, MEB‟in programının yeterli olmadığını, herkese
hitap etmediğini ve ileri düzeyde olduğunu belirtmiĢ, bu sebeple öğretim programını
kendisinin hazırladığını söylemiĢtir.
Eğitim Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular
Bu bölümde araĢtırmaya katılan piyano eğitimcilerine, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile
ilgili bir eğitim veya çalıĢtay tecrübesine sahip olup/olmadıkları, özel yetenekli öğrencilerin
eğitiminde uyguladıkları özel yöntem/stratejiler ve özel yetenekli piyano öğrencileri ile ilgili
tecrübeleri doğrultusunda, Bilsem‟lerde uygulanan piyano eğitimine yönelik görüĢleri ele
alınmıĢtır.
‘Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili bir eğitim veya çalıştay tecrübesine
sahip misiniz?’
PE1 ve PE2‟nin özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili çalıĢtay; PE3‟ün çalıĢtay ve
hizmet içi eğitim; PE4‟ün hizmet içi eğitim ve Orff Eğitimi Semineri; PE5‟in hizmet içi
eğitim tecrübesine sahip olduğu ve PE6‟nın bu konuda eğitim veya çalıĢtay tecrübesine sahip
olmadığı saptanmıĢtır.
‘Üstün yetenekli öğrencilerin piyano eğitiminde uygulamakta olduğunuz bir yöntem
bulunmakta mıdır?’
PE1, PE2, PE3 ve PE6, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde, farklı bir yöntem
kullanmadıklarını belirtmiĢve PE6, bu öğrencilerin algılarının çok hızlı olduğu için özel bir
yönteme ihtiyaç duymadığını eklemiĢtir. PE4 ve PE5‟in bu konudaki görüĢleri ise Ģu
Ģekildedir:
PE4: „Öğrenciler fazla enerjik oldukları için kendi sevdikleri parçaları da çaldırmak
durumunda kalıyorum. Klasik yöntemle kendi istediğim eserleri veremiyorum. Çünkü
öğrenciler zaten hiperaktif ve üstün zekalılar. Bu nedenle motivasyonu arttırmak adına,
onların sevdikleri parçaların, dizi müziklerinin, tanınmıĢ Ģarkıların notasını yazıyorum ve
öğrenciye veriyorum.‟
PE5: „Öğrenciye piyanoda bir konuyu anlatırken matematikle veya biyolojiyle bağdaĢtırırım.
O oturuĢu, o tutuĢu neden yapması gerektiğini, neden o Ģekilde parmaklarını tutması
gerektiğini biyolojik olarak çocuğa anlatarak, yanlıĢtuttuğu zaman vücudunun, parmaklarının
nasıl düzene girmeyeceğini, vücut Ģeklinin bozulmasının parmaklarının iĢlevini nasıl
bozacağını biyolojiyle bağlantılı anlatıyorum. Ritim, tartım veya ardıĢık gelen notaları
anlatırken de matematikle iliĢkilendiriyorum.‟
‘Üstün yetenekli piyano öğrencileri ile ilgili tecrübeleriniz doğrultusunda,
Bilsem’lerde uygulanan piyano eğitimine yönelik önerileriniz nelerdir?’
Özel yetenekli piyano öğrencileri ile ilgili tecrübeleri doğrultusunda, Bilsem‟lerde uygulanan
piyano eğitimine iliĢkin, PE1 bir öneride bulunmamıĢ; PE6, materyal desteği olması
gerektiğinden bahsetmiĢ; çocuklar için özel videolu kitaplara, eĢlikli Ģarkıların yer aldığı
kitaplara ihtiyaç duyulduğunu ve bu kaynaklarla daha verimli bir öğrenme sağlanacağını
belirtmiĢtir. PE2, PE3, PE4 ve PE5 ise önerilerini Ģu Ģekilde ade
if etmiĢlerdir:
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PE2: „Basit düzeyden ziyade, daha zor bir baĢlangıç seviyesiyle baĢlanmasını öneriyorum.
Çünkü çocuk, normal bir çocuğun 2 saatte öğreneğini 15-20 dakikada kavrıyor. Basit bir
baĢlangıçla zaman kaybedilmemeli.‟
PE3: „Birden hızlı ilerleme yapılıyor, sıkıntı bu. Çocuk tam geliĢtiremiyor. Okulda çalıĢma
süresi yok. Sadece derse geliyor çocuk, ders bittikten sonra gidiyor. Etüt odaları var ama
çocuk 4 saat derse geliyor, bir hafta sonra görüyoruz. Okulda da çalıĢması lazım, kontrol
etmemiz lazım. Onun dıĢında klasik eğitimde çocuk sıkılıyor, çevresinden duyduğu müzikleri
çalmak istiyor.‟
PE4: „Buraya birçok öğrenci geliyor ve tamamen bunlara çalgı eğitimi verilmeye çalıĢılıyor.
Oysa, bunlara 1 yıl eğitimi verilmeli, daha sonra çalgı eğitimi hatta sevdiği enstruman
seçtirilmeli. Önerim Ģu Ģekilde; çocukların algıları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bu
dersi almaları, çalgısal yeteneklerine bakılmalı.‟
PE5: „Piyano, temel müzik aletidir. Mutlaka her Bilsem‟de piyano eğitimi verilmeli bana
göre. Bilsem‟e seçilen müzik öğretmenleri mutlaka ama mutlaka piyano eğitimi almıĢolması,
piyano çalması temel olması ama klasik piyano eğitimi almıĢ olması Ģartı koyulmalı bana
göre. Piyano eğitimi vermek demek, sadece piyanoyu çocuğa çaldırmak demek değildir,
oradaki teknikleri öğretmek iĢte piyano eğitimidir. Bilsem‟de bir müzik öğretmeninin sadece
piyanoyu öğretmemesi, oradaki teknikleri öğretmesi çok önemli.‟
Sonuç ve Öneriler
Bilsem‟lerde görev yapmakta olan 6 piyano eğitimcisi ile yapılan görüĢmelerden elde edilen
bulgular doğrultusunda sonuçlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir:
Bilsem‟lerde piyano eğitiminde kullanılmakta olan kaynakların kısıtlı olduğu; MEB‟in
Bilsem‟lerde piyano dersi için hazırlamıĢ olduğu öğretim programının yetersiz bulunduğu;
öğrencilerin ders dıĢı piyano çalıĢma saatlerinin bulunmadığı; özel yetenekli öğrencilerin
eğitimine yönelik materyal sıkıntısı yaĢandığı sonucuna varılmıĢtır.
AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aĢağıdaki öneriler sunulabilir:
MEB‟in de desteği ile, Bilsem‟lere özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılıklarını, algılarını ve
motivasyonlarını geliĢtirecek, mevcut kaynaklara ek olarak farklı baĢlangıç metotları ve
piyano kitapları(eser, etüt, egzersiz) sağlanabilir.
MEB‟in Bilsem‟lerde piyano dersi için hazırlamıĢ olduğu öğretim programı tekrar gözden
geçirilerek zenginleĢtirilebilir.
Öğrencilerin ders sonrası piyano çalıĢması çok önemli olduğundan, Bilsem‟lerde özel
yetenekli öğrencilerin programına piyano etüt saatleri eklenebilir.
Çocuğun çevresinden duyduğu müzikleri çalma isteği, piyano eğitimcisinin basit
düzenlemelerle yapacağı küçük çalıĢma parçalarını çaldırarak desteklenebilir ve bu sayede
motivasyon yükseltilebilir.
Bilsem‟lerde, özel yetenekli öğrencilerin piyano eğitiminin, piyano ve piyano eğitiminde
uzman eğitimciler tarafından verilmesine önem verilmelidir.
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BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÜMÜŞ’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP
YAYILMASI
Kürşat KOÇAK
Özet
Bozkır kültürü, hayvancılık ekonomisine dayalı olarak otlak ve su boylarını takip etmek suretiyle konargöçer bir
hayat meydana getirmiştir. Bu yeni hayat biçimine bozkır atlı kültürü adı verilmiştir. Bozkır kültüründe büyük
koyun sürüleri atlar çobanlar vasıtasıyla idare edilmiş ve daima yeni bol sulu ve otlu araziler aranmıştır.
Konargöçer kültürün üç temel unsuru at, koyun ve metaldir. Bu kültürün mensupları yerleşik kavimlerden
metalin nasıl eritilip döküldüğünü öğrenmişlerdir. Bozkır kültürü mensupları otlak ararken metal cevher
yataklarının bulunduğu yerleri de öğrenmişlerdir. Bozkır kültüründe taş ve çamurdan yapılan fırınlarda metaller
eritilmiştir. Malzemenin işlenmesi için balyoz, örs ve manda derisinden körük yapılmıştır. Metalin keşfedilip
işlenmesi Bozkır kültürünün gelişmesinde etkili olmuştur. Çünkü metal, topraktan ve ahşaptan mamul nesnelere
göre daha dayanıklıdır ve kırılgan malzeme yerine kullanılmıştır. İlk defa Afanesyevo Kültüründe (M.Ö. 30001700) süs eşyalar yapmada, gümüş, altın ve meteor kökenli demir kullanılmıştır. Karasuk devrinde metal
işleyicilerinin ürünleri yüksek düzeyde teknik ustalık gösterdiği gibi, metal araç ve gerecin geniş bir alanda
kullanılması metalurjik üretimin çapını göstermesi bakımından dikkate değerdir. Orta Asya‟da Kazakistan ve
Altay dağlarında dikkate değer miktarda gümüş madenleri vardır. Gümüş madeni bozkır kültüründe bronzun
kullanıldığı kadar büyüklükte kullanılmamıştır. Gümüş daha çok kıymetli süs eşyası ve diğer külçe olarak
kullanılmıştır.
Anahtar Kelime: Bozkır, Gümüş, Metal
Silver (Being Discovered, Hammered, Spreaded) in Turkısh Steppe Culture
Abstrack
Steppe culture has a nomadic life style based on animal husbandry along the rivers and grassland. This life style
name is steppe subculture. In this steppe culture, large sheep herds were herded by shepherds with horse and
always searched for new grassy wetlands. The first three key elements of nomadic culture are horse, sheep and
metal. The people of this culture learned how to melt and smelt the metal from other settled tribes. Also, they
learned ore deposits while they were looking for grasslands. Metals were melt in stone and mud ovens. Anvil,
sledge, hammer and smokers with buffolo skin were made. Metal, discovered and worked on, affected on the
devolopment of steppe culture, because metal is more durable than other stuff made of soil and wood. During the
period of Afanesyevo culture, it was the first time to be used silver, gold and the iron originated from meteor. In
the age of Karasuk, the product of metal workers were comperatively technological. Morever, it is notable in
terms of the size of metallurgic production. There are significant silver beds, around Kazakhstan and Altay
mountains, in the Central Asia. Silver wasn‟t commonly used as much as bronze in steppe culture. It is
commonly used as precious ornaments and bullion.
Keywords: Steppe, Silver, Metals

Gümüş’ün Ortaya Çıkışı
Bozkır kültüründe gümüş metalinin kullanımı yaygın olmasa da kurgan ve defin
yerlerinde az da olsa bulunmuştur. Bozkır‟ın en çok tercih edilen metali bronz olmuş daha
sonra ise bronzun imalinde kullanılan kalay madenine ulaşımın güçlüğü ve demirin kolay elde
edilmesiyle yerini demir almıştır. Gümüş ise diğer madenlerde olduğu gibi ulaşılması kolay
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yüzey yataklardan elde edilmiş ve yumuşaklığından dolayı süs eşyası ve benzeri için
kullanılmıştır. Özellikle kadeh, tabak gibi pahalı gösterişli eserler ve at koşum takımlarının
yapımında altından sonra kullanılmıştır. Gümüş doğada hem doğal maden, hem de cevher
niteliğinde bulunmaktadır. Doğal gümüş ilk defa imal edilen gümüştür. Bu da tıpkı altın gibi
dere yataklarından toplanır ya da birtakım kayaların içinde damar halinde yer alır. Doğal
gümüşün, altından daha geç bir tarihte keşfedildiği düşünülmekte ve M.Ö. IV. bin başlarından
itibaren süs eşyalarının yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Gümüş de altın gibi yumuşak
bir maden olduğundan soğukken de çekiçlenebilir; 960.5°‟de erimekte ve 2100°‟de
kaynamaktadır. Kazakistan bölgesinde gümüş maden ocaklarının tespiti Göktürk Devri maden
sanatının gümüş eserler sunması acısından önemli olmuştur (Oktay, 2013, s. 58). Gümüş1
tabiatta hem doğal, hem de cevher olarak bulunan gümüş madeni, altın gibi dere yataklarından
toplanır veya bazı kayaların içinde damar halinde bulunmuştur. Doğal gümüş çok az
miktarlarda mevcut olduğundan, altından daha geç bir tarihte bulunduğu düşünülmektedir.
Doğal gümüşün, M.Ö. IV. binin başlarından itibaren Çinliler, Farslar ve Türkler tarafından
süs eşyaları yapmak için kullandıkları bilinmektedir. Cevher-gümüşe gelince, bir kurşun
kükürt bileşimi olan parlak ve madenimsi görünümlü galen cevherinin içinde hem gümüş
hemde kurşun madenleri bulunur. Galenin erime noktası düşük olduğundan, bu cevher diğer
cevherlerden farklı olarak uzun bir süre ateşte bırakılarak üstü açık bir ocakta tasfiye
edilebilir. Galenin tasfiyesi sonucu, gümüş kurşun karışımı bir alışım elde edilir. Sonra bu
alaşım, uzun bir süre ısıtılarak, kurşunun oksidasyonla ayrılması ve geride saf gümüşün
kalması sağlanır. Gümüşün renginin parlaklığı ve güzelliği, paslanıp çürümeyişi, işleme
kolaylığı dolaysıyla her türlü kullanım, süs ve ziynet eşyalarında sıkça kullanılmıştır (Bakır,
2002, s. 30-31).
Altın eritme işlemi esnasında yan ürün olarak gümüş elde edilmektedir. Soy maden
altını, içindeki diğer madenlerden ayırarak saflaştırma yöntemlerinin başında “kupelasyon”
yani “altını özel bir potada kurşunla eriterek ayırma” işlemidir. Bu yöntem Eski Çağ‟da
keşfedilmiş ve Orta Çağ‟da kullanılmıştır. İçinde başka madenleri de bulunduran altın,
gözenekli dokuya sahip özel bir potada kurşun madeniyle birlikte eritilir. Sonra bu alaşımın
üzerinden hava akımı geçirilir (Oktay, 2013, s. 47). Altın, okside olmayan, kurşun ise
oksijenle çok kolay birleşen bir madendir. Bundan dolayı potadaki alaşıma üflenerek hava
verilince, kurşun hemen okside olur ve altının içinde bulunan diğer kolay okside olan
madenlerin oksitleriyle birleşerek, cüruf meydana getirir. Bu cüruf kısmen potanın gözenekli
yani süngerimsi duvarı tarafından emilir, kısmen kopuk gibi yüzeye çıkar. Cüruf üst tarafa
çıktıkça alınır. Sonunda potanın dibinde saf altından bir külçe kalır. Eğer altının içinde diğer
madenlerle birlikte bir miktar da diğer bir soy maden olan gümüş bulunursa, gümüş de altın
gibi oksijenle birleşmediğinden kupelasyon işlemi sonunda potanın dibinde altın-gümüş
karışımı külçe geriye kalır. Bu alaşım haldeki iki soy madeni birbirinden ayırmak için “tuz”
veya “kükürt” ile kupelasyon uygulanır. Ayrıca gümüşün ayrılması için bu işlemin sureci
1

Gümüş, periyodik tabloda Ag simgesi olarak, argentium ismiyle yer almaktadır. Atom sayısı 47, atom ağırlığı
107,87 gram olan bu madenin erime noktası 961,9 °C , kaynama noktası ise 1950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5
g/cm³tür. Eski çağlardan itibaren bilinen gümüş madeni altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Yunan tarihinde
Atina‟daki gümüş madenlerine rastlanılmaktadır. Gümüşün M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar ve M.Ö. 2500
yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. (gumushouse.wordpress.com, adresinden
18/04/2017 tarihinde alınmıştır.)
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yemek tuzu ve arpa kepeği eklenerek düzenleme yapılmaktadır. Altın ve gümüşün
ayrılmasında kullanılan başka bir yöntem de gümüşün gümüş sülfür haline dönüştürülmesidir
(Oktay, 2013, s. 47-48).
Gümüş hakkında ilk mitolojik bilgilere Oğuz kağan destanında rastlamaktayız. Bu
durumda bize Türklerin çok eski zamanlardan beri gümüşü tanıdıklarını göstermektedir.
“Uruz beyin oğlu ona çok altın ve gümüş yolladı ve dedi ki: Ey (Oğuz Kağan), sen benim
kağanımsın…” (Rahmeti, 1970, s. 8). Divânu Lugâti‟t-Türk‟te altın ya da gümüşün eritildiği
ocaklara “köyda” adı verilmektedir (Mahmûd, 1996, s. III-173). Eski Türklerde altın, gümüş,
bakır, demir, kurşun öz Türkçe kelimelerdir (Arsal, 2014, s. 18).
Gümüşün Avrasya‟da kullanımı M.Ö. üç bin yıllarına kadar geriye gitmektedir. İlk
olarak Kuzey Kafkasya‟da Maikop (M.Ö. 3750-3000) kültürüne ait Belaya nehri havzasındaki
Maikop Kurgan‟nı (M.Ö. 3700 ile 3400 yılları arasına tarihlenmekte) 11 metre yükseklikte
100 metre çapında kurgan 1897 yılında arkeolog Vesolovskji tarafından keşfedilmiştir.
Kurganda zengin malzeme bulunmuştur. Mevta altı yâda sekiz adet dar direk tarafından
desteklenmiş tentenin altında uzanıyordu. Burada dört adet boynuzlu dekore edilmiş boğa
bulunmuştur. İkisi yekpare altın iken ikisi yekpare gümüştü ve kayıp mum tekniği 2 ile
yapılmıştı (Baumer, 2012, s. 92,95). Türkmenistan Gonur Tepe‟de (M.Ö. 2000-1650) yıllarına
tarihlenen gümüş bir mühür bulunmuştur. Belki de Sümer doğurganlık tanrıçası Inana ya da
savaş tanrıçası Ishtar olan bir kanatlı tanrı, hibrid bir yaratık, kısmen panter ve kısmen yılan
tasviri mührün üstündedir. Bu eser Türkmenistan Aşgabat ulusal müzesindedir (Baumer,
2012, s. 108).
Kuzey ve Orta Kafkasya İskit Bölgesinde Gümüş Metali: İskitlerde (Saka)
kuyumculuk sanatı anlaşılacağı üzere ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Kuyumcular altın ve
gümüşü eritip dökme ve preslemeyi bilmekte, hayvan başlarıyla süslü gerdanlıklar, yüzükler,
kakma tekniği ile süslü takılar, pandantifler üretmekteydiler (Oktay, 2013, s. 44).
Kafkasya‟nın Kral Mezarları olarak ifade edilebilecek Maykop Tümülüslerinin açılan
ilk örneği, içerisinde çok zengin sanat ve kültür eşyasının elde edildiği 11 m yüksekliğinde bir
mezar idi. Daha sonraları, Novosvobodnaya‟ya yakın olan Klady denilen yerde, bölge
yöneticileri ve ailelerini barındıran bir mezarlıktaki 31 numaralı Tümülüs‟te taştan inşa
edilmiş iki odadan ibaret bir defin yeri bulunmuştur. Birinci oda zengin eşyalarıyla yönetici
bir erkeğe ikinci oda ise daha gösterişsiz eşyalarıyla bir kadına aittir. Cesedin yanında tahmini
M.Ö. 2300 yıllarına ait kıymetli eşyalar bulunmuştur. Burada altın çubuklar, altın ya da
gümüş küçük boğa figürlerinin bulunduğu gümüş bir boru, altın boncuklar, türkuaz, akik, altın
gömlek düğmeleri, gümüş ve altından delikli diskler, altın telden halkalar bulunmuştur
(Çoruhlu, 2016, s. 295-296). Karadeniz‟in kuzeyindeki Dinyester nehri havzasındaki M.Ö. 75. yüzyıla tarihlenen İskit kurganları bulunmaktadır. Bunlar arasında Solocha kurganı gibi
kral kurganları da bulunmaktadır. Bu kurganlarda ölü yemeğinden artan gümüş, altın ve
bronzdan yapılmış lüks şölen kapları bulunmuştur (Grakov, 2006, s. 131-132). Başlangıçta 18
2

Yapılacak metal ürünün mumdan bir örneği yapılır. Bu örnek alçıyla kaplanır ve alçı donduktan sonra kalıp
ısıtılır, mum erir ve de kaybolur. Mum kaybolduktan sonra bıraktığı boşluğa erimiş metal dökülür, metal donup
katılaşınca kalıp kırılarak içindeki döküm dışarı alınır (www. unverdokum.com. tr.).
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metre olan ve çift kat doldurulan Solocha kurganı V. yüzyılın sonlarına veya IV. yüzyılın
başlarına aittir. Mezarın merkezdeki ana kısmı soyulmuştur. Mezardaki mevtanın sağ elinin
yanında değişik şekilde yedi bronz ve gümüş kâse, siyah lakeli bir kylix ve ağaç kaplar
bulunmuştur. Gümüş kâselerden ikisi üzerine aslan avlayan İskit resimleri çizilmiştir (Grakov,
2006, s. 134-135).
Karadeniz‟in kuzeyindeki Kuban nehri havzasındaki Kelermes kurganı 41 metrekareden
114 metrekare boyutunda ve aşağı yukarı M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına aittir. Kelermes
kurganında sıra dışı sanatsal eserler arasında üç altın diadem bulunmuştur. Birincisi taşlarla ve
merkezinde griffin kafa heykelcikle dekore edilmiş ve şekillendirilmiş dizginler, ikincisi
hayvan dizgin motifleri ile kaplanmış ve Kibela tanrısı figürü etrafında mitolojik
kompozisyonlar olan gümüş bir ayna ve üçüncüsü gümüş bir riton idi. Bunlardan başka İyon
tasvirler bulunan altın kâse, İskit hayvan üslubu ile dekore edilmiş sanat eserleri ki içinde
hayvan üslubu ile kaplı (gortytus) ok kılıfı, topuzlar ve altın panter kaplı kalkan bulunmuştur
(Petrenko, 1995, s. 9-10).
İskitlere ait Dnyeper nehri havzasında dokuz adet mezarlıkta 534 adet mezar
bulunmuştur. Bunlar içerisinde bey mezarları da bulunmakta ve M.Ö. beşinci yüzyıla kadar
tarihlenmektedir. Bu mezarlardan çıkan atlarla beraber gömülmüş sanat eseri olan gümüş,
altın ve bronz hayvan üslubu ile dekore edilmiş dizgin takımları çıkmıştır (Melyukova,
Scythıans Of Southeastern Europe, 1995, s. 44). İskit asil kadınlarının mezarından ise hayvan
üslubu ile dekore edilmiş gümüş ritüel kaseler bulunmuştur (Melyukova, Scythıans Of
Southeastern Europe, 1995, s. 45) Belgorodskaya bölgesi Durovka köyü yakınındaki
kurgandan ise çok dikkate değer altın plak ve gümüş riyton bulunmuştur (Melyukova, İskitler
ve Sarmatlar, 2000, s. 53).
İskitlere ait Chertomlyk Kurganı aşağı Dinyeper bölgesi kurganlarından olan Nikopolis
yakınlarındaki kurgan 20 metre yüksekliğinde bir büyük tepenin altındadır. Kurganlar
soyulmuştur. Kurganın çapı 130 m dir. Bu büyük İskit kurganı, 10 metre derinlikteki ölü aşı
kalıntılarına bakarak İskit tunç çağına ait küçük bir kurganın üstüne kurulmuştur. Burada
kazıyı yapan Minns tarafından 20 metre derinlikteki esas oda Minss A diye kodlanmıştır. Bu
odaya bağlı diğer odalar da I, II, III ve IV numaralı oda olarak belirlenmiştir. II. numaralı
odada gümüş saplı bir bıçak bulunmuştur (Çoruhlu, 2016, s. 315-316-317). Rus arkeolog İ.Y.
Zabelin‟in 1862-1863 yıllarında Nikopolis yakınlarında Chertomlyck kurganında ana
katokomp‟un batısındaki üç çukurda altın ve gümüş koşum takımlı on bir at yatmaktaydı ve
bazı eyerlerde altın ve gümüşle süslüdür. Ağaç eyerin kenarları dalgalı ve bukleli altın şeritle
çevrilidir (Grakov, 2006, s. 136).
İskitlere ait Aleksandropolis kurganı, Ukrayna‟da Pontik İskitya denilen yerde bulunan
ve M.Ö. III. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Oleksandropol‟sky kurganında kazılar
sonucunda çıkartılmış defin odası içerisinde üç adet ceset bulunmuştur. Burada ayrıca at
definleri bulunmuştur. Bu atların bir tanesi kendine ait ayrı bir mezarda, 15 tanesi ise bir
yeraltı dehlizinde gömülmüş vaziyette idi ve hemen hepsi altın, gümüş ve tunç koşum
takımlarına sahipti (Çoruhlu, 2016, s. 323). Kırımda bulunan, Kul Oba kurganında soylu bir
İskit asilzadesinin mezarı 1830 yılında açılmıştır. Bu kurgandan dikkate değer miktarda
değerli eser çıkarılmıştır. Örneğin top şekilli elektron (altın ve gümüş karışım) kadeh
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muhtemelen İskit epik hikâyeleri ile tasvir edilmiş ve cesedin bacakları arasına konmuştur.
Kurgandaki tonozun güney duvarında bir zırh taşıyıcı gömülmüştür. Ona bir at, iki mızrak,
bronz baldır zırhı ve kask eşlik etmiştir. Metal kaplar, bronz kazanlar dâhil iki adet gümüş
leğen ile ayin kapları seti ve amforalar duvar boyunca yerleştirilmiştir (Olkhovsky, 1995, s.
69). Milattan sonraki devirlerde de Kafkasya‟da gümüş kullanımı devam etmiştir. Hazar şehri
Sarkel‟de bulunmuş, VII.-VIII yüzyıllara ait gümüş tepsinin de Sir derya Oğuzlarıyla ilgili
olduğu sanılmaktadır; çünkü bu tepside Dede Korkut destanlarının bir safhası, Banu Çiçek ile
Bamsı Beyrek‟in güreşlerine dair hikâyenin tasvir edildiği anlaşılmaktadır (Esin, Türklerde
Maddi Kültürün Oluşumu, 2006, s. 18).
Türkistan (Orta Asya) ve Altay Dağlarında Gümüş Metali: Altay dağlarında birçok
yerde keşfedilmiş kadim maden ocakları bulunmuştur. Eski Türkler madenden türlü silah, alet
ve ziynet eşyası yapmasını bildikleri gibi, madenleri çıkarmak, onları istimal edebilecek hale
getirmek, eritmek usullerini de biliyorlardı. Eski Türk vatanlarında eskiden işletilmiş
bırakılmış pek çok maden bulunmuştur. Çoğu bakır madeni ocaklardır. Bu ocakların yer
altındaki yolları (galerileri) tıpkı asrımızda yapılan maden ocakları gibi sütunlarla
desteklenmiştir. Bu maden ocaklarının çokluğu Türklerin bu madenleri kendileri kullanmakla
yetinmeyip, başka ülkelere de sattıkları anlaşılıyor (Arsal, 2014, s. 28). Bölgede bulunan eski
maden ocaklarında diğer metallerin yanı sıra gümüş de imal edilmiş olmalıdır. Ancak gümüş
diğer metaller bronz ve demir gibi yaygın kullanılmamıştır. Yumuşaklığı ve parlaklığından
dolayı süs eşyaları yapımında tercih edilmiştir. Kurganlardan çıkan sanat eserleri gümüşten
imal edilmiştir.
Afanesyevo Dönemi‟nde takıların yapımında ise gümüş, altın ve meteor kökenli demir
de tercih edilmiştir, bakır tellerden yapılmış küpeler ele geçmiştir (Okladnikov, 2000, s. 118).
Güney Sibirya‟da ve yanı başındaki bölgelerde yaşayan kabileler Andronova kültürü
öncesinde olduğu gibi yün elbiseler, örme ve deri şapkalar kullanmışlardır. Aynı dönemde,
altın gümüş süs eşyaları ve cilalı tabaklar kullanılmaya başlanmıştır (Laypanov & Miziyev,
2008, s. 56). Kurgan- Afanesyevo ve Andronova ardıllarının sanatında ve onların geç dönem
halefleri olan İskitler Döneminde kurganlardan çıkan vahşi hayvan stili etkili olmuştur. Onlar
altın ve gümüşten olağanüstü güzellikte süs eşyaları yapmışlardır (Laypanov & Miziyev,
2008, s. 56).
A.V. Adrianov, Minusinsk bölgesinde bilhassa Altayların güney vadilerinde çalışmıştır.
Çalışmalarını daha ziyade küçük mezarlar üzerinde sürdürdü. Adrianov, 1911 yılında batı
Altay aymağı, Mayemir Stepi, Mayemir ve Narın Nehri kıyılarında, Altaysk-Solneçnıy BelokÇernovıy mıntıkasında yaptığı kazılarda altın ve gümüşten at koşum parçaları ele
geçirilmiştir. Bu kurganlar M.Ö. VI yüzyıla tarihlendirilmiştir (Çoruhlu, 2016, s. 39-40). Kızıl
kum çölü ismini kırmızı kumlardan alır ve Turan havzasının batı kısmınca uzanır. Kızıl kum
çölü zengin gümüş, altın, bakır ve uranyum cevherlerini barındırır ve merkezi Özbekistan‟dan
Kazakistan‟ın içine kadar yayılır (Baumer, 2012, s. 13). Tacikistan Sarazm, kurucuları Kopet
Dağı vahalarından gelmiş ve burayı Güneydoğu Merkezi Asya‟nın çok önemli bir metalürji
merkezlerinden biri yapmışlardır. Fergane vadisi boyunca uzanmakta ve zengin gümüş, altın,
bakır, kurşun, kalay ve arsenik kaynaklarına sahiptir (Baumer, 2012, s. 68).
Hun Dönemi‟nde İvolga nehri‟nin Selenge bölgesinde ortaya çıkarılan Hun arkeolojik
sitesinde demir atölyesi ve bronz dökümhanesi tespit edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere
Hunlar maden sanatında önemli örnekler vermişlerdir; bunlar altın, gümüş, demir ve bronz ile
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bunların alaşımlarından elde edilmektedir (Oktay, 2013, s. 38). Kazakistan‟da Almatı‟nın 70
km kuzeyinde Esik kasabasında, yol açmak için alçak bir tepenin düzeltilmesine çalışılırken
tesadüfen bulunan bir Türk tigine ait Esik adı verilen kurganda altın pullarla kaplı elbise ve
4800 parçadan fazla eşyalar bulunmuştur. Mezarda, 4.800 parça altından başka, tabaklar,
vazolar, kepçeler, ayna ve tarak kılıfları ve gümüş kaşıklar bulunmuştur. Bunların, MÖ 5.
yüzyıla ait yüksek bir medeniyetin ürünleri veya belgeleri olduğu kabul edilmektedir
(Diyarbekirli, 1972, s. 189; Özdek, 1990, s. C. I, 32). 1969-1970 yıllarında, Kazak Bilimler
Akademisi‟nin Tarih, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü‟nün Arkeoloji bölümü başkanı,
Kemal Akişoğlu‟nun yönetiminde kazılan, Alma Ata şehrinin 50 km yakınında şimdiki Esik
kurganından çıkan eserler proto-Türk ve Hun sanatının yapım ve süsleme tekniklerine
uymaktadır. Hayvan tasvirleri Türk hayvan üslubuna uygun olarak ele alınmıştır.
Mezarlardan ele geçirilen çeşitli eşyalar arasında keramik kaplar, ahşap tabaklar, iki gümüş
kupa ve yazının üzerinde yer aldığı bir gümüş çanak bulunmuştur. Burada ayrıca kavisli
sapının ucu turna başı şeklinde bir gümüş kaşık, dibine sekiz yapraklı çiçek resmi tasvir
edilmiş bir kase, yan tarafına 26 işaretten oluşan iki sıra yazı yazılmış olan küçük gümüş kase
vardı (Çoruhlu, 2016, s. 205-206).
Hun devrinden kaldıkları tahmin edilen Pazırık iki kurganında çeşitli gümüş malzeme
ortaya çıkartılmıştır. Bu malzemeler gümüş kemer, gümüş ayna ve gümüş ata asılan süstür
(Rudenko, 1970, s. 34).
Sibirya‟da bulunmuş olan bir Karluk hükümdarının tahta çıkışını tasvir eden tabakta
gümüşten yapılmıştır (Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, 2001, s. 130). Türklerde kemer (kur)
rütbe işareti olarak kullanılıyordu ve bu kemer üzerindeki gümüş ve altın levhalar ise rütbe
işaretlerini oluşturmaktaydı (Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, 2001, s. 135). Batı Orta Asya‟da
Neolitik dönemin önemli bir evresi olan Kelteminar Kültürü‟nde altın ve gümüş madenlerinin
bulunduğu Ceyhun Deltası ve Harezm öne çıkar (Oktay, 2013, s. 49).Oval ya da yuvarlak
gezli ve dişli kemerlerin gövdesi yuvarlak ya da ovaldir, gez de gövde formu ile paralellik
göstermektedir. Uç yaklaşık olarak gövdenin iki katıdır ve uç yaprak ya da palmet ile
bitmektedir. Bütün örnekler Altay‟da atlı mezarlarda ele geçmiştir ve gümüşten yapılmışlardır
(Oktay, 2013, s. 198). Yüzükler atlı kadın mezarlarından (Kudırge Mezarlığı Mezar 10) ve
erkek mezarlarında (Kudırge Mezarlığı Mezar 12) ve atsız kadın mezarında (Kudırge
Mezarlığı Mezar 4) ve atsız erkek mezarından (Kudırge Mezarlığı Mezar 2) bulunmuştur.
Yüzükler gümüş ya da bakır olabilmektedir; Örneğin Kudırge Mezarlığı‟ndan Göktürk
Devri‟ne ait 12 adet örnekten dört tanesi gümüş ve sekiz tanesi bakırdandır (Oktay, 2013, s.
215). Düz kısa ayaklı, şişkin gövdeli, kulplu, uzun düz boyunlu: Bu tipteki altın ve gümüş
kaplar Altay ve Minusinsks Havzası‟nda ele geçmiştir. Bu kaplar VII.-VIII. yüzyılda özellikle
Sayan-Altay, Moğolistan ve Tuva‟da da bu tip kapların yaygın olduğu bilinmektedir (Oktay,
2013, s. 218).
Altayların batı kesiminde, Ursula nehri kenarında bulunan Tuyahta kurganları 10 m‟ye
kadar ulaşan çapları ve 50 cm den 10 m‟ye kadar erişen yükseklikleri ile orta büyüklükte
kurganlar olup burada açılan kurganlardan biri soyulmamıştır. Söz konusu kurganın defin
bölümünde, üzerinde Göktürk runik yazısı bulunan bir gümüş maşrapanın çıkarılması çok
önemlidir (Çoruhlu, 2016, s. 233). Kudırge Mezarlığı Mezar 4 (Altay) de bulunan VI-VII.
yüzyıla ait koşum kayışına ait 1,7 cm x 2,6 cm boyutunda 6 adet dikdörtgen forma yakın
gümüş uç ele geçmiştir. Bunların uzun kenarları figürlü olarak tasarlanmıştır; ortaya yakın
noktada küçük birer yay çizmektedir (Oktay, 2013, s. 258). Balık-Sook I Kurgan 11 (Altay)
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buluntu yerinde VIII. yüzyılın ikinci yarısı-IX. yüzyıl‟a ait gümüş kemer seti ele geçmiştir.
(Bulunduğu yer İnstitut Avtomatiki i Elektrometrii Sibirskogo Otdeleniya Rossiyskoy
Akademii Nauk.) Kemer setine ait elemanlar (deri kayış günümüze ulaşmamıştır) gümüşten
ve döküm tekniği kullanılarak yapılmışlardır. Bunlar üzerlerinde süslemeye sahip değillerdir,
düz kenarları bulunmaktadır ve kemerin boyutu ile uyumludurlar. Kemer setinde dikkati
çeken nokta olarak bir tarafında dikey kesik ve diğer tarafında yuvarlak çıkıntı yapan kenarı
ile ele alınan pulların varlığından bahsetmek gerekmektedir. İki kenarının farklı ele alınması
sayesinde dik kesik olarak aşağı inen tarafta kareye yakın dikdörtgen formda pulların,
yuvarlak çıkıntı yapan tarafta ise yuvarlak formlu pulların yerleştirilmesi kolaylaştırılmıştır.
Kemer setinde ayrıca hilal görünümlü pullar da bulunmaktadır. Bu özellikler bize kemer
setinin özenli ve zarif bir biçimde hazırlandığını göstermektedir (Oktay, 2013, s. 270).
Büyük göçebe hükümdarı (Batı Göktürklerinin büyük hükümdarı, Kağan Sizabulos,
İstemi) ise süslü ve altın yaldızlı bir taht üzerinde otururdu. Tahtın tekerlekleri bile vardı.
İcabında tekerlekli tahtın önüne at koşulabiliyordu. Bizans heyetinin 571 yılında Göktürk
devletine yaptığı gezide Zemarque, İstemi Kağan„ın yanına gelince onu otağında ve bir atla
çekilebilen iki tekerlekli, altın bir tahtta oturur buldu. ―Otağ, baştan sona en güzel renklerle
sanatkârane şekilde alacalanmış ipek kumaşlarla süslenmişti. Elçilik heyetinde bulunan bir
görevli, diğer günlerde Bizanslıların kabul edildiği diğer iki bölümü de tasvir etmiştir. Birinde
heykeller, kağanın üzerinde uzandığı altın bir divan, sürahiler, ibrikler ve altın fıçılar,
ikincisinde ise altınla kaplı ahşap direkler, dört tavus kuşu üzerinde oturan altın süslü bir
yatak hayranlıkla seyrediliyordu. Girişteki arabalar gümüş yemek takımlar ve gümüşten
yapılmış hayvan resimleriyle doluydu (Ligeti, 1997, s. 78-79; Chavannes, 2007, s. 301). Gök
Türkler devrinde Çinli seyyah Turfanda Karaşar‟a giderken Batı krallığının bütün paralarının
çıkarıldığı her tarafı gümüş madeni ile kaplı İn-şan‟ı(Gümüş Dağını) aşmıştır. Büyük Kümiş
dağları, kümiş “gümüş” Türkçe bir kelimedir işte bu yüzden T‟ang‟lar bu dağlara İn-şan
(gümüş dağlar) derler (Chavannes, 2007, s. 28-29).
Sonuç
Bozkır kültüründe bilindiği üzere sağlamlığından dolayı metal ağırlık kazanmıştır.
Metalde kendi içerisinde türlerine göre kullanılmıştır ancak gümüş diğer metaller kadar yoğun
kullanılmamıştır. Ancak kolay işlenmesi ve yumuşaklığından dolayı ve de altından sonra
değerli metal olması sebebiyle yaygın olarak süs eşyası olarak kullanılmıştır. Özellikle
yönetici sınıfın kurganlarından bu tür gümüş silah ve süs malzemesi bulunmuştur.
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BİR TERCÜME TEKNİĞİ OLARAK "SİZ" ZAMİRİNİN "BİZ" ŞEKLİNDE
TERCÜMESİ
Mürsel ETHEM*
Öz
Kur‟an, Arapça nazil olmuştur. Fakat unutulmamalıdır ki Arapçadan kasıt yedinci yüzyılda Araplar tarafından
kullanılan Arapçadır. O dönemin Arapçasının bir özelliği olarak, kişiler arasında geçen konuşmalarda, genelde
“biz” yerine “siz” zamiri kullanılmaktadır. Araplar arasında kullanılan bu üslup Kur‟an-ı Kerim‟de de yaygın bir
şekilde bulunmaktadır. Çağımızda Kur‟an‟ın bu dil özelliğine Muhammed Hamidullah ve Salih Akdemir dikkat
çekmiştir. Ancak Hamidullah, meâlinde bu dil özelliğini uygulamazken Akdemir onu çalışmasında dikkate
almıştır. Bu makalede, Kur‟an‟ın bu dil özelliğinin, yani “biz”li zamirlerin “siz”li olarak aktarılmasının üzerinde
durulmuştur. Bu özellik, bazı mütercimler tarafından dikkate alınmadığı için çeviri hataları kaçınılmaz olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kur‟an, Kur‟an‟ın Dil Özelliği, Meâl, Belagat, İltifat.
AS A TRANSLATİON TECHNİC THE TRANSLATİON OF PRONOUN "YOU" AS PRONOUN "WE"
Abstract
The Qur‟ān has been revelation in Arabic. But it should not be forgotten that Arabic was an Arabic language
used by the Arabs in the seventh century. As a characteristic of Arabic at that time, in conversations between
people, the pronoun “you” is generally used instead of “us”. This style used between Arabs was very common in
the Qur‟ān too. In our period, Muhammad Hamidullah and Salih Akdemir have attracted attention to this
language feature of the Qur‟ān. However, while Hamidullah not applied this language feature in his meaning of
the Qur‟ān, Akdemir considered that in his study. In this article, it is focused on this language characteristic of
the Qur‟ān: namely, on transfer of the pronouns “we” as “you”. Because some translators didn‟t consider this
feature, translation errors was inevitable.
Keywords: Qur‟ān, Language Feature of Qur‟ān, the Meanings of the Qur‟ān, Rhetoric, Iltifat.

GİRİŞ
Her ne kadar Kur‟an, zihinlerde yazılı metin olarak algılansa da onun sözlü bir metin olduğu
unutulmamalıdır. Hitap ettiği topluluğun hayatını değiştirmeyi hedefleyen Kur‟an‟ın,
ifadelerinde yazı dilinin değil de konuşma yani hitap dilinin özelliklerine ağırlık vermesi son
derece doğaldır.
Kur‟an çevirileri genel itibariyle iki kısma ayrılmaktadır:
a. Kaynak dile bağımlı olan lafzi çeviriler,
b. Erek dile önem veren çeviriler.
Hemen belirtmek gerekir ki kaynak dile bağımlı olan lafzi çeviriler çoğunluktadır. Bu
çeviriler kaynak dile sadık oldukları (!) için akıcı değildir. Okuyucu söz konusu çeviriyi her
okuduğunda bunu açıkça hissetmektedir. İkinci gruptaki çeviriler daha azdır. Erek dile önem
veren Kur‟an mütercimleri bu üsluba önem vermeyenlerin Allah‟ın kitabını anlaşılmaz
kıldıklarını belirtmektedirler (Akdemir, 2015: XXV).
*

Yrd. Doç. Dr., Pamukkale
murselethemoglu@pau.edu.tr

Üniversitesi,

İlahiyat

Fakültesi,

Temel

İslam

Bilimleri

ABD,

158

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Kur‟an, muhatap aldığı insanların, kendi aralarındaki konuşmalarını aktarırken önemli bir
üsluba dikkatlerimizi çekmektedir: Biz zamiri bulunan ifadeleri Kur‟an Siz zamiriyle
aktarmaktadır. Bu özellik, onun nüzul dönemindeki Arap diline ait olmalıdır. Nitekim
dönemin Arapçasının bir özelliği olarak, kişiler arasında geçen konuşmalarda, genelde “biz”
yerine “siz” ifadesi kullanılırdı. Bunun böyle olduğunu birçok tefsirde ve bazı meâllerde
görmek mümkündür. Çalışmanın devamında bu görüşler örneklendirilmeye ve
delillendirilmeye çalışılacaktır.
Günümüz Arapçasına bakıldığında bu dil özelliğinin artık kullanılmadığı görülecektir. Çünkü
bugün Araplar karşılıklı konuşmalarda, “yapalım”, “gidelim” gibi ifadelere yer
vermektedirler. Artık “Yapın”, “gidin” gibi hitaplar tercih edilmemektedir.
Bazı ilim adamları buna belagatte yer alan “iltifat” adını verseler de dikkatli bir şekilde
incelendiğinde görülecektir ki Kur‟an‟ın biz‟li zamirleri siz‟li olarak aktarması “iltifat”tan
farklı bir özelliktir.
“İltifat” kelimesi “l-f-t” kökünden türemiş ve “dönmek, yönelmek, çevrilmek” gibi anlamlara
gelmektedir (el-Ferâhîdî, 2003: VIII/121; el-Cevherî, 1990: I/264; İbn Manzûr, 1300: II:84
vd.; Lane, 1968: VII/2666; El-İsfahânî, 2009: 743). Arap belagatinde ise, bir ifadede sözün
yönünü birdenbire değiştirerek üslûp farklılığı meydana getirmek demektir. Bu değişiklikler,
monotonluğu kırarak muhatabın ilgisini uyandırmak ve konunun önemine dikkat çekmek gibi
amaçlarla yapılır (Durmuş, 2000: XXII/152). Belagat eserlerinde “iltifat” ile alakalı birkaç
farklı kullanımından söz edilmektedir:
(1)
Gaibden muhataba geçiş:
Üçüncü şahısla başlanan bir konuşmanın ikinci şahısla devam edilmesidir. Buna el-Fâtiha 1/15. ayetleri örnek olarak verilebilir.
(2)
Gaibden mütekellime geçiş:
Üçüncü şahısla başlanan bir konuşmaya birinci şahısla devam edilmesidir. “İltifat”ın bu
türüne Fussilet 41/11-12. ayetleri örnektir.
(3)
Muhataptan gaibe geçiş:
İkinci şahısla başlanan bir sözün üçüncü şahısla devam edilmesidir. Buna örnek olarak Âl-i
İmrân 3/9. ayeti verilebilir.
(4)
Mütekellimden gaibe geçiş:
“İltifat”ın bu türü, birinci şahısla başlayan söze üçüncü şahısla devam edilmesidir. Buna ezZümer 39/53. ayetini örnek olarak verilebilir.
(5)
Mütekellimden muhataba geçiş:
Birinci şahısla başlanan bir konuşmanın ikinci şahısla devam edilmesidir. Buna örnek olarak
Yâsîn 36/22. ayeti verilebilir.
(6)
Mâziden muzâriye geçiş:
Geçmiş zaman kipiyle başlayan sözün şimdiki, gelecek veya geniş zaman kipiyle devam
etmesidir. Buna el-Hac 22/25. ayeti örnek olarak teşkil etmektedir.
(7)
Muzâriden mâziye geçiş:
Şimdiki, gelecek veya geniş zaman kipiyle başlayan bir cümlenin devamında mâzi kipine
dönüşmesidir. Buna örnek en-Neml 27/87. ayetini vermek mümkündür.
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(8)
Mâziden emre geçiş:
Geçmiş zamanla başlanan bir sözün emir kalıbıyla devam ettirilmesi şeklinde
gerçekleşmektedir. Buna da el-Mülk 67/3. ayeti örnek verilebilir (Özdemir, 2006: 156-160;
Kınar, 2005: 86-103; Eren ve diğerleri, 2014: 100-102).
Belagat kitaplarında, yukarıda da görüldüğü gibi, “iltifat”ın birçok türünden bahsedilmektedir.
Dikkat edilirse, örneklerin ve açıklamaların hiçbirinde siz‟li zamirlerin biz‟li olarak
aktarılması yer almamaktadır. Ayrıca, “iltifat”, Arap dilinde hala aktif halde kullanılan bir
edebî sanattır. Bu çalışmada bahsedilen dil özelliği ise Araplar tarafından artık
kullanılmamaktadır. Bu dil özelliği nüzul döneminde kalmıştır.
Kur‟an‟ın sadece bir yerinde biz‟li emir kipi el-„Ankebût 29/12. ayetinde geçmektedir:
"

"

“İnkârcılar müminlere, „Gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim‟ derler. Oysa
onların hiçbir günahını gerçekten yüklenecek değillerdir; hakikatte onlar katıksız
yalancılardır.” (Karaman ve diğerleri, 2015, el-„Ankebût 29/12).
/ ve‟l-nahmil” ibaresi emir kipi gibi gözükse de anlam açısından haber
Kalıp olarak “
niteliği taşımaktadır. Mesela Taberî (ö. 310/923) Câmiu’l-beyân‟ında bu ayetteki “
/ve‟l-nahmil” ibaresini “
- yükleniriz/üstleniriz” şeklinde açıklamıştır (Et-Taberî, 2001:
XVII/367). Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) ise “
/ ve‟l-nahmil” ibaresinin emir
anlamında olmadığını vurgulamıştır (Er-Râzî, 1981: XV/41; El-Kurtubî, 2006: XVI/342-343).
Bu ayet dışında, örneğin günlük konuşmalarda kullanılan “yapalım”, “diyelim” şeklindeki
emir kipini, Kur‟an “yapın”, “deyin” şeklinde sizli emir kipiyle gerçekleştirmektedir
(Akdemir, 2002: 143-161).
Kur‟an‟ının bu özelliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler üzerinden devam edilecektir:
Örnek I: Âl-i İmrân
Âl-i İmrân 3/72. ayetinde şöyle bir diyalog vardır:
"

"

“Kitap ehlinden bir grup dedi ki: „İnananlara indirilmiş olana, günün önünde inanın, sonunda
inkâr edin; belki (size bakarak onlar da) dönerler‟” (Ateş, t.y., Âl-i İmrân 3/72).
Hâlbuki bu çalışmada ele alınan dil kuralına göre mana şu şekilde olması gerekir: “Ehl-i
Kitap‟tan bir grup (diğer bir gruba): „(dinlerinden) dönmeleri için inananlara indirilmiş olana
sabahleyin (görünüşte) inanıp akşamleyin inkâr edelim.‟ dedi.” Söz konusu dil özelliği
uygulandığında ayette kastedilen mana daha berrak ve daha anlaşılır hale gelmektedir.
Yukarıda Âl-i „İmran 3/72. ayeti aktarılırken diyaloğun cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Bu
dikkate alınmadığı için bazı çevirilerde diyaloğun karşılıklı yansıtıldığı gözükmemektedir. Âli İmrân 3/72‟den sonra gelen ayetlerdeki mananın akışına dikkat edilirse diyaloğun var olduğu
anlaşılacaktır. Fakat maalesef bazı meâl yazarlarının çevirilerinde diyaloğun yansıtıldığı
gözükmemektedir.
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"

"

„“Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın.‟ De ki: „Doğru olan yol ancak
Allah‟ın gösterdiği yoldur. Birine, size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya rabbinizin
huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi (böyle davranıyorsunuz)?‟ De ki:
„Kuşkusuz lütuf Allah‟ın elindedir, onu dilediğine verir.‟ Allah (zatında ve sıfatlarında)
sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf
sahibidir.” (Karaman ve diğerleri, 2015: Âl-i İmrân, 3/73-74).
Âl-i İmrân 3/72-74. ayetleri müfessirleri yormuş ve zor durumda bırakmış gibi
gözükmektedir. Kaldı ki bazı müfessirler bunu açıkça dile getirmiştir. Örneğin Râzî, Âl-i
İmrân 3/73. ayetle alakalı uzun açıklamalardan sonra şunu söylemek zorunda kalmıştır:
“Bil ki bu ayet, zor ve müşkil olan ayetlerdendir. Buna göre biz deriz ki, bu ifade ya
Allah'ın sözü veya Yahudilerin sözü olup onların „ve dininize tâbi olandan başkasına
inanmayın‟ şeklindeki sözlerinin bir devamı niteliğindedir. Bu iki ihtimalden her birini
benimsemiş olan müfessirler bulunmaktadır.” (Er-Râzî, 1981: VIII/106; Karaman ve
diğerleri, 2014: I/601-606).
Tefsirlerdeki kararsızlığı Türkçe meâllerde de görmek mümkündür (Esed, 2002; Kısa, 2013;
Ateş, 1989: 1/59-64; Bilmen, t.y., 1/395-397). Aslında bu durum Azerice (Bünyadov ve
diğerleri, 2015), Özbekçe (Mansur, 2001), Tatarca (Kurtnezir, 2007), Kazakça (Altay, 1991),
Kırgızca (Tursunov, 1991; Mansur, 2005; İsmailov ve diğerleri, 2016), İngilizce (Pickthall,
1977; Yusuf Ali, 2001), Rusça (Kraçkovskiy, 2010; Porohova, 2009; Osmanov, 2009),
İbranice (Rivlin, 1987; Ben Shemesh, 1978; Rubin, 2005) ve benzeri dillerdeki meâller için
de geçerlidir. Hemen belirtmek gerekir ki bu ayetlerin çevirisinde ne konu bağlamı doğru
kurulmuş ne de siz‟li zamirler biz‟li olarak tercüme edilmiştir. Söz konusu ayetler hem kurgu
hem de Kur‟an‟ın nüzul dönemindeki dil özelliği dikkate alınarak şu şekilde tercüme
edilebilir:
“Ehl-i Kitap‟tan bir grup (diğer bir gruba) şöyle dedi: „(Dinlerinden) dönmeleri için
inananlara indirilmiş olana sabahleyin (görünüşte) inanıp akşamleyin inkâr edelim‟. (Diğer bir
grup da onlara): „Dinimize uyanlardan başkasına asla inanmayalım; aksi halde onlar (bu tür
davranışlarımızı) Allah nezdinde aleyhimize delil olarak kullanırlar‟ demektedirler. De ki:
„hidayet, Allah‟ın (belirlemiş olduğu) hidayettir, size verilmiş olanın aynen bir başkasına da
verilmesidir.‟ Yine de ki: „Kuşkusuz, lütuf Allah‟ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah
(lütfu) çok geniş olan, çok bilendir. O, rahmetini dilediğine ayırır. Allah çok büyük lütuf
sahibidir.‟” (örnek çeviri için bk. Akdemir, 2015).
Görüldüğü gibi meâllerde siz‟li cümleler biz‟li olarak tercüme edildiği ve kurgu dikkate
alınarak aktarıldığı zaman meâller daha anlaşılır olmaktadır. Kurgunun doğru kurulmasıyla da
kimin kime ne dediği daha belirgin olmaktadır.
Kur‟an‟ın nüzul dönemindeki dil özelliği olan biz‟li zamirlerin siz‟li olarak aktarılmasına ilk
dikkat çeken Muhammed Hamidullah (ö. 2002) olduğu anlaşılmaktadır. Âl-i İmrân 3/72.
ayetini “kitap halkından kimileri şöyle dedi: „İnananlara indirilene, günün başlangıcında
inanın ve günün sonunda inkâr edin…” şeklinde çeviren Hamidullah, ayette geçen “inanın”
kelimesiyle alakalı yorumunda “„inanın‟: İnandık diyeceğiz. Bunu diyen kendi aralarında
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konuşan kitap halkıdır.” görüşüne yer vermektedir (Hamidullah, 2000). Görebildiğimiz
kadarıyla Hamidullah, bunun ötesinde mezkûr dil özelliğiyle alakalı bir açıklamada
bulunmamıştır.
Konuya dikkat çeken Akdemir (ö. 2014) şu açıklamaya yer vermektedir:
“Bu ayetlerde geçen emirler, metinde siz‟li geçmektedir. O dönemim Arapçasının bir özelliği
olarak, kişiler arasında geçen konuşmalarda, genelde “biz” yerine “siz” ifadesi
kullanılmaktadır. Bu üslup Kur‟an-ı Kerim‟de çok yaygındır. Bu konuya ilk dikkat çeken
Muhammed Hamidullah olmuştur. Ancak o, bu özelliğe dikkat çekmekle birlikte bu özelliği
yaptığı Fransızca çeviride uygulamamıştır. Bildiğimiz kadarıyla da, bir ayet dışında,
uygulayan da hemen hiç yoktur. Ancak biz, Allah kelamını Türkçeye aktardığımız için,
Türkçenin dil kurallarına uymak durumundayız. Bu yüzden, çeviriyi Türk okuruna anlamlı
kılmak için izlediğimiz yolu kaçınılmaz bulduk” (Akdemir, 2015: Yusuf 12/8-10).
Akdemir‟in izlediği bu üslubu İhsan Eliaçık ve Mustafa Öztürk‟ün meâlinde de görmek
mümkündür. Recep İhsan Eliaçık, zikri geçen ayetlere şu şekilde mana vermiştir:
“72 - Önceki çağlarda kendilerine kitap verilenlerden bazısı aralarında şöyle konuşur:
„Bunların yanına gündüzün gidince inandığımızı söyleyelim, günün sonunda bir araya gelince
yine bildiğimizi okuruz. Böylece belki şüpheye düşüp dönerler.‟ 73- „Doğru, kendi yolumuza
uyanlardan başkasını dinlememeliyiz‟ derler. Onlara söyle: „Yürünecek yol, Allah'ın
gösterdiği yoldur. Size verdiğini herhangi birisine de verdi' veya Rabbiniz onu size tercih etti
diye mi bütün bunlar? Onlara söyle: „Nimet Allah'ın elindedir, onu layık gördüğüne verir.
Allah'ın nimeti geniştir, Allah ne yapacağını çok iyi bilir. 74- Sevgi ve merhametine layık
gördüğüne ayrıcalık verir. Allah, çok büyük nimet sahibidir.” (Eliaçık, 2007: I/158).
Söz konusu ayetlere benzer yaklaşımı Mustafa Öztürk‟ün meâlinde de görmek mümkündür:
“72-73. Bazı Yahudiler kendi aralarında şöyle sözleşirler: “Şu müminlere indirilen ayetlere
sabahleyin inandığımızı söyleyelim, ama akşam üzeri de inkâr ettiğimizi belirtelim. Belki
böylece inançlarından dönerler. Ama sakın bizim inancımızı benimseyenlerden başka
kimseye gerçekten inanıp güvenmeyelim!”
Ey Peygamber! De ki onlara: “Doğru yol Allah‟ın gösterdiği yoldur! Geçmişte
size/atalarınıza verildiği gibi şimdi de sizden olmayan birine peygamberlik verildi diye mi
yahut müminler yarın bir gün rabbinizin huzurunda haksızlığınızı ispat ederler diye mi böyle
davranıyorsunuz?”
Ey Peygamber! Yine de ki onlara: “Peygamberlik Allah‟ın elindedir; o bu lütfu dilediğine
/layık gördüğüne bahşeder. Allah sınırsız lütuf sahibidir; peygamberlik lütfunu kime
bahşedeceğini de çok iyi bilir.”
74. Evet, Allah peygamberlik lütfunu dilediğine/layık gördüğüne mahsus kılar. Allah çok
büyük lütuf sahibidir.” (Öztürk, 2015: Âl-i İmrân 3/72-74).
Örnek II: Yusuf Sûresi
Kur‟an‟da yer alan Hz. Yusuf‟un üvey kardeşleri ile arasındaki diyalog, konumuz açısından
önem arz etmektedir:
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"
"
“8. Hani kardeşleri demişlerdi ki: „Yûsuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha
değerli. Hâlbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde! 9.
Yusuf‟u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın!
Ondan sonra da (tövbe ederek) iyi kimseler olursunuz!‟ 10. Onlardan biri, „Yusuf‟u
öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız, onu (kör) kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip
geçen kervanlardan biri onu bulup alır‟ dedi.” (Karaman ve diğerleri, 2015: Yusuf 12/8-10).
Böyle bir çeviri, bunları söyleyenin dışarıdan birisi olduğu algısını oluşturmaktadır.
Netice itibariyle bütün bunları söyleyen, söylediklerini yapmak için değil yaptırmak için dile
getirmektedir. Söz konusu üslup dikkate alınarak ayetler şu şekilde çevrilebilir:
“Hani bir gün (üvey) kardeşleri (aralarında konuşurlarken biri diğerine): „Yusuf ile kardeşi,
bizler daha çok olduğumuz halde, babamızın nazarında bizden daha sevimlidirler. Gerçek
şudur ki, babamız (bu tutumuyla) açık bir yanılgı içinde bulunmaktadır. O halde, (gelin) onu
ya öldürelim ya da (uzak) bir yere atalım ki, (bundan böyle) babamız sadece bizimle ilgilensin
ve ondan sonra da biz yine iyi insanlar olalım!‟ demişlerdi. Bunun üzerine içlerinden biri:
„Hayır, Yusuf‟u öldürmeyelim; ama onunla ilgili olarak illa da bir şey yapacak isek, o
takdirde, onu bir kuyunun dibine atalım ki, (oradan geçen) kervanlardan biri onu oradan
alabilsin!‟ diyerek karşılık vermişti.”1
Bazı meâl yazarlarının bu üsluba göre tercüme etmemelerinin altında birkaç sebep olabilir:
Belki meâl yazarlarının bu üsluptan haberleri yoktur. Kanaatimizce bu zayıf bir ihtimaldir.
Nitekim bu alanda önemli isimlerden olan Hamidullah, Akdemir, Öztürk ve Eliaçık gibi ilim
adamlarının bu üslubu dikkate alarak tercüme ettiklerinden onların haberdar olmaları
gerekmektedir. Ayrıca konuyla alakalı açıklamaları Hamidullah ve Akdemir‟de görmek
mümkündür. Meâl yazarlarının bu üsluptan kaçınmalarının diğer bir sebebi ise, kaynak
metne/Kur’an metnine sadakatten (!) kaynaklanıyor olabilir. Fakat bilinmelidir ki bazen böyle
bir sadakat, ayetlerin anlamını eksik/yanlış aktarılmasına sebep olabilir. Bu ihtimalin örneğini
Yusuf 12/80. ayetini ele alarak ortaya koymak mümkündür:
"

"

“Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki:
„Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru
bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye
kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir.”‟ (Karaman ve diğerleri,
2015: Yusuf 12/80).
Açıkça görüleceği üzere burada “biz” yerine “siz” zamirleri geçmektedir. Ancak Türkçe‟ye
uyarlayarak manayı aktarmadığımız takdirde mefhum eksik kalmaktadır. Bunu siz‟li
cümlelerin biz‟li cümlelerle tercüme edilmesi açıkça ortaya koyacaktır:
1

Ayetlere mana verilirken Akdemir‟in meâlinden istifade edilmiştir. Benzer manayı Öztürk ve Eliaçık‟ın
meâlinde görmek mümkündür.
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“Onlar, ondan umutlarını kesince, aralarında görüşmek üzere bir kenara çekilmişlerdi.
İçlerinden büyük olanı diğerlerine: „Babamızın bizden Allah adına söz aldığını ve daha
önceleri de Yusuf konusunda da hatalı davrandığımızı bilmiyor musunuz? Bu yüzden ben,
babam bana izin verene ya da Allah benimle ilgili bir karar verene dek asla ülkeden
ayrılmayacağım; gerçekten de O, karar verenlerin en hayırlısıdır.‟ dedi.”
Siz‟li cümleleri biz‟li tercüme etmediğimizde bunları konuşanın babaları Hz. Yakup‟a söz
veren daha önce de baba bir kardeşleri Hz. Yusuf‟a kötülük yapmış olan kardeşlerinin
olmadığı gibi yanlış bir anlam ortaya çıkmaktadır.
Örnek III: el-Kehf Sûresi
El-Kehf sûresi incelendiğinde farklı yerlerinde biz‟li zamirlerin siz‟li olarak aktarıldığı
görülür:
"

"

“(İçlerinden biri şöyle dedi:) „Mademki onlardan ve Allah‟tan başkasına tapmakta
olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o hâlde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini
yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın.‟” (Karaman ve
diğerleri, 2015: el-Kehf 18/16).
Kur‟an‟ın bu dil özelliğine dikkat edilmediğinde konuşan sanki onlardan değilmiş gibi
algılanabilmektedir. Ayrıca önerdiği tavsiyelerin sadece muhatabı ilgilendirdiği
zannedilebilmektedir. Hâlbuki ayet esasen şu şekilde anlaşılmalıdır:
“İçlerinden biri diğerlerine: „Mademki biz, onlardan ve Allah‟tan başkasına tapmakta
olduklarından yüz çevirip ayrıldık, o hâlde mağaraya sığınalım ki, Rabbimiz bize rahmetini
yaysın ve işimizi kolaylaştırsın.‟ dedi.”
Ayetlere bu şekilde mana verildiği zaman konuşanın muhatabın bir parçası olduğu
anlaşılmaktadır. Konuşan kesinlikle içlerinden biridir. Bunun böyle olduğu el-Kehf 18/19.
ayetinde daha bariz bir şekilde görülmektedir:
"
"
“Böylece Biz onları uyandırdık ki birbirlerine sorsunlar! Onlardan biri „ne kadar eğleştiniz!‟
dedi. (Birkaçı) „bir gün yahut günün bir kısmı eğleştik!‟ dediler, diğerleri şöyle dediler: „Ne
kadar eğleştiğinizi Tanrınız iyi bilir. İçinizden birinizi bu gümüş akçe ile gönderiniz de
baksın, kimin emeği en temizse size ondan yiyecek getirsin. Nezaketle hareket etsin ki hiçbir
kimseye burada bulunduğunuzu hissettirmesin. Onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlarlar yahut
kendi dinlerine (zorla) döndürürler. Siz de artık ebediyen felah bulamazsınız.‟” (Doğrul,
1955: II/479-480).
Bu araştırmada önerilen üslup dikkate alındığı zaman ayetler şu şekilde çevrilebilir:
Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri diğerlerine:
„Mağarada ne kadar kaldık?‟ diye sormuştu. Diğerleri de: „Bir gün, ya da bir günden daha az
kaldık.‟ diyerek cevap vermişlerdi. Yine içlerinden bir kısmı diğerlerine : „Ne kadar
kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir. Şimdi biz içimizden birini şu paramızla kente
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gönderelim. O da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın, bize
ondan yiyecek getirsin, orada çok nazik davransın ve sakın, yerimizi hiç kimseye belli
etmesin; çünkü onlar bizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine
döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremeyiz!‟ demişti.”2
Tefsir Kaynaklarında Siz’li Zamirler
Kur‟an‟ı doğru anlamanın en güzel yollarından birisi de günümüze kadar intikal eden
tefsir kaynaklarına başvurulmasıdır. Siz‟li emir kipleri tefsir kaynaklarında dikkatlice
incelendiğinde, yapılan yorumların, her ne kadar bu dil özelliği açıkça dile getirilmese de, bu
çalışmada dile getirilen görüşü destekler mahiyette olduğu anlaşılacaktır. Aktarılan bir
rivayete göre İbn Abbâs, Âl-i İmrân 3/72.ayetin yorumunu şu şekilde yapmıştır:

…
İbn Abbâs‟tan aktarılan bu rivayet çok önemli bir konuma sahiptir. İlk önce söz konusu
rivayette ayetteki siz‟li zamirler (
/
) biz‟li şeklinde (
– hadi gelin
Muhammed‟e ve arkadaşlarına indirilen (vahy)e sabahleyin inanıp akşamleyin inkâr edelim ki
onlar kendi dinleri hakkında şüpheye düşsünler ve bizim yaptığımız gibi kendi dinlerinden
dönsünler) yorumlanmıştır. İkinci ve daha önemli olan bir husus ise bu rivayetin seneler belki
de yüzyıllar sonra mana ile aktarılmasıdır. Nitekim bu rivayet İbn Abbâs‟tan mana ve ifade
değişikliğine hiç uğramadan aktarılmış olsaydı oldukça erken diyebileceğimiz bir dönemde
siz‟li zamirlerin biz‟li olarak aktarılmaması gerekirdi. Esasen bu konu uzun uzadıya tartışma
ve münazaraya açık olduğundan bu kadar açıklamayla yetinmekte yarar vardır (Merâgî, 1946:
III/181).
Şâfiî fakihi, kelâm ve tefsir âlimi Sem„ânî‟nin (ö. 489/1096) yorumlarında bu dil özelliği
kendini açıkça belli etmektedir. Âl-i İmrân 3/72.ayetinin yorumunda Sem„ânî şu ifadelere yer
vermektedir:

…

…

Yukarıdaki metinde koyu puntoyla vurgulanan ifadeler Kur‟an‟da geçen siz‟li emir
hitabının biz‟li şeklinde yorumlandığı ifadelerdir. Buna göre ayette geçen “
” siz‟li emir
kipi “
/inanalım” ve “
/onu tasdik edelim” şeklinde; “
” siz‟li emir kipi de “
/inkâr edelim” ve “
/onu yalanlayalım” şeklinde yorumlanmıştır. Her ne kadar

2

Diğer örnek ayetler için bk. Maide 5/20-26, 51-56; A‟râf, 7/82; Tevbe, 9/81-82; İsra, 17/47; el-Kehf 18/21;
Tâhâ 20/62-64, 88, 103; Enbiya 21/3, 36, 61-68; Mü‟minun 23/24-25, 33-38; Furkân 25/7-8; en-Neml 27/56; el„Ankebût 29/24; Ahzâb 33/12-13; es-Sâffât 37/97; Sâd 38/6-8; Mü‟min 40/25; Fussilet 41/26; el-Ahkâf 46/29;
Kalem 68/21-22; Nûh 71/21-24.
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Sem„ânî‟nin bu dil özelliğinden söz etmemiş olsa da bu dil özelliğini döneminin kurallarına
göre biz‟li şeklinde aktardığı görülmektedir (Sem„ânî, 1997: I/331).
Fahreddin er-Râzî, Hz. Yusuf ‟un üvey kardeşleri arasında cereyan eden konuşmayı bildiren
Yusuf 12/9.ayetinin yorumunda da siz‟li olan zamirleri biz‟li olarak aktarmaktadır:
…

Râzî ayetleri yorumlarken rahatlıkla siz‟li zamirleri biz‟li olarak aktarmaktadır. Koyu
puntoyla vurgulanan yerlerde bunu açıkça görmek mümkündür. Örneğin metnin baş kısmında
geçen “
/ Yusuf babamızı bizden
alıkoydu ve bundan dolayı o bizden yüz çevirdi. Yusuf‟u ortadan kaldırırsak babamızın ilgi ve
muhabbeti bize dönecektir.” ifadede siz‟li zamirleri yerine biz‟li zamirler tercih edilerek
yorumlanmıştır. Razi yorumunun ikinci kısmında da “
/bunu yaptığımız zaman Allah‟a tövbe eder ve iyi insanlar oluruz” biz‟li ifadelere yer
vermektedir (Râzî, 1981: XVIII/97).
Kur‟an‟daki siz‟li zamirlerin biz‟li anlamda kullanıldığının en bariz örneklerinden birisi; bir
mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyanan Ashâb-ı Kehf‟ten bahseden el-Kehf
suresinin ilk ayetleridir. Örneğin, el-Kehf 18/19.ayetinde geçen “
” ifadesini
yorumlayan müfessir ve Arap dili âlimi Vâhidî (ö. 468/1076) şu açıklamalara yer
vermektedir:
…
Dikkat edilirse Vâhidî yorumunda, ayette geçen siz‟li şeklindeki ifadeyi biz‟li olarak
aktarmaktadır. Dolayısıyla bu yoruma göre (
/mağaraya girdiğimizden
beri ne kadar zaman geçti?) ayette sorulan soru “İçlerinden biri: „Ne kadar kaldınız?‟”
şeklinde değil “İçlerinden biri: „Mağarada ne kadar kaldık?‟” şeklindedir (Vâhidî, 1995:
II/656).
Yukarıdaki ayetin yorumunda Mazharî‟de de (ö.h.1125) benzer ifadeleri görmek
mümkündür:
.
Mazharî ayette geçen “
” ifadesini yorumlarken (
/bizim yerimizi bildirecek bir davranışta sakın bulunmasın) siz‟li olan hitabı biz‟li “bizi hiçbir
kimseye sakın sezdirmesin” şeklinde izah etmektedir (Mazharî, 2004: V/368).
Sonuç
Kur‟an‟ın Arap dilinde nazil olduğu sıkça vurgulanmaktadır. Fakat unutulmaması gerekir ki
bu Arapça yedinci asra ait dil özelliklerini taşımaktadır. Yedinci asrın dil özelliklerinden birisi
de bu çalışmada ele alınan husustur: Kur‟an‟ın nazil olduğu dönemde, biz‟li hitap yerine siz‟li
hitaplar tercih edilirdi. Fakat artık bu dil özelliği Arapçada kullanılmamaktadır. Dil
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dinamiktir, sürekli kendini yeniler, değişir ve gelişebilir. Bu çalışmada Kur‟an‟ın nüzul
dönemine ait bir dil özelliğine dikkat çekmeye çalışılmıştır. Bunun için de konu örnekler
üzerinden işlenmiştir. Sonuç olarak bu dil özelliği çevirilere yansıtıldığı takdirde, ayetlerin
manası hem metinsel bağlama uyumlu hale gelmiş hem de daha anlaşılır bir mana ortaya
çıkmış olacaktır.
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ÇOCUĞUN KENDİNİ RESİMLE İFADE ETME İHTİYACI
Abdullah AYAYDIN*
Özet
Sanat kavramı da çocuklar için farklı bir anlam taşır. Çocukluk dönemi sanat açısından oldukça önemlidir.
Günümüz çocuklarının bugün her zamankinden daha çok sanata ihtiyacı vardır. Sanatsal yolla kendini ifade etme
ihtiyacı her çocukta vardır. Doğada hiçbir amaçsız hiçbir şey olmadığına göre çocukta resim yapma davranışı da
amaçsız değildir. Çocuk resimleri birçok yönüyle yetişkinlerin resimleriyle ortak özelliğe sahip olduğu gibi
birçok yönü ile de farklılıklar taşır. Benzerlikler çocukları birer sanatçı gibi göstermesine rağmen farklılıklar ise
çocuk resimlerinde başka gözle bakılmasına ve bu resimlerde başka değerler aranmasına yol açar. Sanatla ifade
etme çabası çocuk için lüks değil bir ihtiyaçtır. Çocuk resimleri bir sanat eseri olmaktan daha fazla anlama
sahiptir. Bu yüzden çocuk resimleri yetişken resimlerinden farklı olarak birçok özelliği de içinde barındırır.
Görsel sanatlar öğretmeni mutlaka çocuk resminin bu özelliklerini bilmeli ve çocuğa bu şekilde davranmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Çocuk, Çizim, İfade

THE NEED OF CHILDREN TO EXPRESS THEMSELVES IN PAINTING
Abstract
The term of art means different to children. The period of childhood is very important in terms of art. Children of
today need art more than ever. Every child has the impulse of expressing himself/herself in an artistic way.
Nothing is aimless in nature so the behavior of painting is not aimless, either. The paintings of children have
common features with the paintings of adults and they also have differences in many ways. Although the
similarities indicate children like an artist, differences cause a different point of view to children's painting and a
search for other values. It is not a luxury but a need for the child to try to express him/her through art. Children’s
paintings mean more than being works of art. That's why children's paintings include many characteristics
different from adults' paintings. The teacher of visual arts must know these characteristics of children painting and
must behave children in this way.
Keywords: Art, Education, Child, Drawing, Expression

GİRİŞ
Çocukluk döneminde her şeyin farklı bir anlamı olduğu bilinen bir gerçektir. Sanat
kavramı da çocukluk dönemi için farklı anlamlar taşır. Bu dönemde bireyin hayatında sanata
daha çok yer vardır. Bu çerçeveden bakıldığında belki de çocukluk döneminin tamamı sanattır
denebilir. Örneğin, çocukluk döneminin vazgeçilmezi olan oyunlar her ne kadar adı oyun da
olsa çocuğun hayatındaki tiyatrodur, kendi kendine mırıldanmalar çocuğun ilk müziğidir ve
ayakları üzerine durmaya yeni başladığındaki düştü düşecek gibi adımlarla başardığı ritmik
yürümeleri onun ilk dansıdır denebilir.
Çocuğun kalem veya kalem türünden bir aracı tutmayı öğrendiğinde ilk yaptığı işin bir
şeyler karalamaya çalışmak olduğu herkesçe gözlemlenmiş olan ve bilinen bir eylemdir.
Çizilen ilk karalamalar da çocuğun ilk resimleridir denebilir. Yine gözlemlenmektedir ki,
*
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çocuklar yazmayı öğrenmeden önce çizmeyi öğrenmektedirler. Ya da öğrenmeye ihtiyacı
olmadan kendi başlarına çizmeyi denemektedirler. Çizerler ve çizdikçe sürekli yaşlarıyla da
orantılı olarak çizgileri de değişerek gelişir.
Çocukluk dönemi sanat açısından oldukça önemlidir. Freud’a (1999:210) göre;
Leanordo da Vinci çocukluğunun ilk yıllarında gözlemleme içgüdüsünün zamanından önce
uyanmasıyla güçlenmiş olabilecek özel bir yetenek sayesinde çocukluk devresinin
bulanıklığından kurtularak bir sanatçı, bir ressam ve bir heykeltıraş olarak çıkmayı başardı.
Günümüz çocuklarının bugün her zamankinden daha çok sanata ihtiyacı vardır. Çünkü
günümüzde çocukların sorunları sürekli artmaktadır. Goleman, duygusal zekâ hakkındaki
çalışmasına, bazı ülkelerde öğretmenler ve öğrenciler arasında yapılmış bir araştırmayı
eklemiştir. Bu araştırmaya göre; bugünün çocuklarının, bir önceki kuşakla karşılaştırıldığında,
duygusal olarak daha sorunlu oldukları ortaya çıkmıştır. Yine araştırmaya göre; bugünün
çocukları, daha yalnız ve içe kapanık, daha öfkeli, daha huzursuz, daha sinirli ve kaygı
duymaya meyilli, daha tepkisel ve saldırgandır (Robinson, 2003:161).
Bugünün çocukları sanata daha çok ihtiyaç duymakla birlikte, yaşadığı şartların
psikolojilerine yansıyan olumsuz etkileriyle birlikte daha farklı tutum, davranış ve ilgi ile
sanata başlamış olurlar. Dolayısıyla bu tutumları, çocuk sanatının genel özelliklerine göre
farklılıklar da gösterebilir. Çocuk psikolojisi ve gözlemlenebilir davranışa dönüşebilen
sanatsal eylemler, aynı zamanda çocuk sanatının yansımış olduğu bir psikolojik tanı aracı
olarak kullanılabilen çocuk resimlerdir.
ÇOCUĞUN DOĞASINDA VAR OLAN SANATLA İFADE İHTİYACI
Sanatsal bir yolla kendini ifade etme içtepisi, her çocukta, her fertte kendiliğinden
vardır. Bu gerçeğin, bütün sanat eğitimcileri ve sanatçılar tarafından bilinmesi gerekir. Bu,
çocuğun en doğal hakkıdır. Çocuk, duygu ve düşüncelerini, yeteneklerine uygun bir
objektivasyonla gerçekleştirirken hem gerilimlerinden kurtulur ve hem de yaratma arzusunu
tatmin etmiş olur. Evrensel ritme, bilmeyerek de olsa katkıda bulunur ve onunla kendisi
arasında empati kurar. Çocuk bunu belki bilerek yapmaz. Ama mutlaka bunun temelinde
oluşan bir istek vardır (Boydaş, 1990:282). Bu yüzden çocuklar hangi şartlarda olursa olsun
resimden vazgeçmezler.
Doğada hiçbir şey amaçsız olmadığına göre çocukta resim yapma davranışının ve
ayrıca çocukluk çağına vergi bir yaratıcılıkla beslenmesinin bir nedeni olmalıdır (Bingöl,
1975:95). Genel kanıya göre çocuk resme kendiliğinden ihtiyaç duyar. Çocuk hayal dünyasını
somutlaştırarak gerçek hayata bir tür hazırlık yapar. Gerçek dünyada yaşamadan önce
hayallerinde ve sonrasında resimlerinde yaşar.
Çocuklar konuşma yeteneğini henüz kazanmadan önce resim yaparlar. Bu durum
çocukların çevresiyle iletişim kurmasında resmin ne kadar etkili olduğunu gösterir. Hatta
çocukların ilk iletişim araçlarından biri resimdir denebilir. Berger’e (2004:7) göre; görme
yeteneği konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı
öğrenir. Bunun içinde çevresinde sürekli gözlem yapar.
Birçok sanat eğitimcisi, çocukların doğuştan hem yaratıcı oldukları hem de sanat
öğretimiyle geliştirilebilecek yeteneklerinin olduğu kabul etmektedir (Hurwitz&Day,
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1995:29). Sanatta başarılı olmak için ve sanatla ilgili olmak içi herkesin kabul edebileceği
kavramlardan biri de yaratıcılıktır. Yaratıcılık oldukça sanata ilgi kaçınılmazdır. Çocuklar ise
doğuştan yaratıcılığa meyillidir. Çocuk davranışları hem sanatta hem de diğer alanlarda
yüksek oranda yaratıcılık potansiyeline sahiptir. Günlük hayatta alışık olunan çocuk hazır
cevapları, şaşırtıcı sorular ve sıra dışı çizimler buna sadece birkaç örnektir.
Sanat, temelde entellektüel bir faaliyet değil; insanın heyecanlarının bilincine
varmasıyla doğan bir faaliyettir. Çocukların çizip boyadığı işlerle olduğu gibi, psikolojik bir
yaşantı halidir (Mülayim, 1994:26). Sanatın bu özelliği en belirgin haliyle çocuk resimlerinde
görülebilir.
İnsanda, çocukluk ve gençlik çağlarındaki gelişme ve çatışmaların yarattığı kaygı ve
tedirginlikten kaynaklanan yaratıcılık vardır (Mülayim, 1994:36). Bu yaratıcık çcoğunu
hayatında değişik şekillerde tezahür eder. Örneğin günlük hayatta çocuğun sıra dışı
sorularından sıra dışı cevaplarına kadar, beklenmedik hareketlerinden icat ettiği oyunlara
kadar doğal bir yaratıcılık göze çarpar. Bu yaratıcılığın yanı zamanda çocuk resimlerinin
genel karakterini belirlediği görülebilir.
Tarihte ilk sanat (mağara insanının sanatı) dış-çizgi sınırlandırmasıyla başlar. Sanat
çizgilendirme isteğinden doğmuştur. Çocukta da böyle başlar (Read, 2014:25). Çocuk ilk
kalemi eline geçirdiğinde insanın ilk çizimlerini de başlatmış olur.
ÇOCUK RESİMLERİNİN YETİŞKİN RESİMLERİNDEN FARKI
Çocuk resimleri bazı yönleri ile yetişkinlerin resimleriyle ortak özelliğe sahip olduğu
gibi birçok yönü ile de farklılıklar taşır. Benzerlikler çocukları birer sanatçı gibi göstermesine
rağmen farklılıklar ise çocuk resimlerinde başka gözle bakılmasını ve bu resimlerde başka
değerler aranmasını gerekli kılar. Bu yüzden kimilerine göre çocuk resimleri sanat eseridir
kimilerine göre başka amaçlarla yapılır. Bu yüzden çocuk resimlerin ne amaçla yapılıyor
sorusuna daha kapsamlı cevap verebilmek için onların farklı özelliklerini incelemekte fayda
olacağı düşünülmektedir.
Çocuk resimlerinde içtenlik göze çarpar. En sade anlatım biçimi, en yalın ifadecilik
çocukların dili ile sanatın dini bütünleştirir. Çocuklar, tüm sanatçıların ulaşmak istediği “kim
ne derse desin” aşamasına ulaşmış olarak resim yaparlar. Dolayısıyla “izleyici ne der”
kaygısından kurtulmuş saf içtenlikle yapılmış görsel dünyalar ortaya çıkmış olur. Tansuğ’a
(1988:69) göre; çocuk resimlerinde, henüz olgunlaşmamış ve saflığını yitirmemiş küçük insan
varlığının düşle gerçek arasında kurmayı başardığı kayıtsız heyecan alışverişi su yüzüne çıkar.
Bu bağlamda, biçimlendirme içtepisinin belki de en serbest ve en içten örnekleri çocuk
resimleridir denebilir.
Çocuk resimlerinde resimsel tat en başta gelir. Resim sanatında aranan değerler
çocuk resimlerinde en saf haliyle görülebilir. Görsel dil olarak bilinen “görsel tasarım ilke ve
elemanları” çocuk resimlerinde adeta başrol oyuncusu gibidir. Çocuk hangi konuyu seçerse
seçsin her zaman sanatsal dili ön planda tuttuğu görülebilir. Eyuboğlu (1986:223 ) bu
konuda şunları söyler;
Dünya kuruldu kurulalı çocuklar resim yapıyorlardı. Ama bunlarda bir lezzet bir değer
olduğunu yeni resim anlayışına borçluyuz. Mağara devrinden bu yana vahşi kabile
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sanatında, kıyıda bucakta kalmış sahipsiz halk sanatlarında biz hep bu çocuksu lezzeti
bulduk. Bu tadı ressamca incelediğimiz zaman ünü dünyaya yayılmış ressamlarda
bulamadığımız değerler bulduk. Başın buyruk çizgiye, hiçbir renk tadı vermeden
yaşayan lekeye, tek başına kendini savunan renge bunlarda rastladık ve altlarında imza,
başlarında kişilik olmadığı için istediğimiz gibi faydalandık bunlardan.
Çocuk resimlerinde soyutlamaya sıklıkla başvurulur. Çocuk dünyası soyut
kavramlarla dolu olarak görülür. Çocuklar resim yapmaya soyutlama yaparak başlarlar.
Gerçek nesneleri kendi dünyalarında yeniden oluşturan çocuklar, kendilerince soyut ya da
yarı soyut bir dünya geliştirirler. İpşiroğlu’na (1998:33) göre; nesneye bağlı olsun olmasın
duyu algısının her türlüsü görsel biçime, imgeye aktarılabilir.
Çocuk ve resimli hikâyeler vardır. İfadeci (expresyonist), anlatımcı dili kullanır. Her
çocuk resminin bir hikâyesi vardır. Hatta yaşa bağlı olarak çocuk resmindeki her öğenin
kendince bir hikâyesi vardır. Çoğu zaman başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir bunlar.
Birçok psikolog, resimli hikâyelerin çocuklara bugünkü uygarlığımızın tattıramadığı
heyecanı ve zevki sağladığını belirtmektedir (Özen, 2001:12). Böylece çocuklar hem resimsel
hikâyeleri görmek isterken hem de kendileri resimlerinde hikâyelere başvurmaktan geri
durmazlar. Çocuklar resimlerinde sürekli bir şeyler anlatırlar. Bazen büyükler onların
resimlerinde bir hikâye ve anlatılmak istenen bir duygu veya düşünce olduğunu fark
etmeyebilirler. Ama en sade resmi yapan çocuğa bile resminde ne anlattığını sorulduğunda
uzun uzun resimlerini anlatırlar. Resimde sadece bir öğe görülse bile o öğenin aslında bir
hikâyenin kahramanı olduğu bilinmelidir.
Çocuk resimlerinde dış dünya algısı belirleyici olur. Yaşa bağlı olarak çocuk
resimlerinde değişim başlar. Bu değişimin esas nedeni çocukların dış dünyayı algılamasındaki
değişimdir denebilir. Yaş ilerledikçe çocuk dış dünyada daha iyi gözlem yapmaya başlar,
nesnelerin ayrıntılarını görmeye başlar. Bu ayrıntılar resme aktarılamaya başlayınca benzetme
kaygısı arayışları da başlamış olur. Böylece çocuk resimlerinin dili ve buna bağlı olarak
üslubu değişmeye başlar. Çoklu Zekâ Kuramı’nı ortaya atan Gardner’a (2004:xxii) göre; bu
kurama yönelik araştırmaların bir aşamasını oluşturan “sınırlama” araştırmaları sonrasında
bazı ilginç bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre; özellikle ilk gençlik dönemi sonlarında
çocukların; içinde bulundukları dünyaya, fiziksel nesneler ve güçlere, canlıların dünyasına ve
kendi zihinleri de dâhil insanların dünyasına ilişkin güçlü ve bozulamaz yargılar geliştirdiği
ortaya çıkmıştır.
Nesneleri ve canlıları mekân içinde algılayan çocuk, mesafe ve derinlik duygusunu
güçlendirmektedir. Çoğu zaman her nesneyi ilişkide olduğu çevre ile koordine eden, çevre
düzeni içinde kavrayan bir yeti gelişmektedir (Mülayim, 1994:38).
Çocuk resimlerinde hayal gücü çok geniştir. Bu resimlere bakıldığında çoğu zaman
çocuklardan açıklama beklenir. Çünkü görsel öğeler hayal dünyasında kazandığı anlamları
taşımaktadır. Hayal gücü genişledikçe her görsel öğenin anlatım gücü de genişler. Böylece
birçok anlam içerebilecek hayâlı kavramlar izleyicinin veya büyüklerin hayal gücünün dışına
taşar. Bu yüzdendir ki çocuk resimlerine bakan büyükler çoğunlukla resmin sahibini bulmak
ve “burada ne anlatmak istedin?” sorusunu sormak isterler.
Kuspit’e (2006:28) göre; Gauguin, Kandinsky, Klee ve Dubuffet’nin de aralarında
bulunduğu, modern dönem öncesinde ve modern dönemde yaşayan birçok şair ve sanatçı,
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çocuğu imgelemi en geniş kişi olarak bağırlarına basmış ve çocuk sanatını “ilkel”, çocuksu,
“yabancı” sanatı en geniş imgeleme sahip, temel sanat olarak görmüşlerdir. İçlerindeki
çocukla iletişimlerini kesmemeye çalışmış, bunun için de çoğunlukla ilkel sanatı mihenk taşı
(hatta bileğitaşı) olarak kullanmış, kişinin kendisine atfedilen rolü oynamasını ve kendisini o
rolle tamamen özdeşleştirmesini talep eden yetişkinlerin toplumsal dünyasını hiçe sayarak
içlerindeki çocuğu canlı tutmaya çalışmışlardır.
Çocuklar tasarlamadan resim yapar. Çocuklar resim yaparken ön tasarım ya da eskiz
yapmazlar, kâğıdın herhangi bir köşesinden ya da tam ortasından başlarlar ve bitirinceye
kadar devam ederler. Resmin başlangıcında tasarım olmadığı için bitişinde de tasarım olmaz.
Çocuk anlatmak istediğini anlattığı zaman resmin bittiğini düşünür.
Bilindiği gibi çocuk, bir resmi önceden tasarlayıp yapmaz, tersine yaparken tasarlar.
Çocuğun tutumundaki değişiklik de buradan geliyor olabilir. Yani çocuk yapacağı resmin
nasıl olacağını, nelerden kurulacağını, konunun neresinden başlayıp nerede bitireceğini en
başından bilmemiş olmaktadır. Demek ki, çocuk yapacağı resmi önceden bütünüyle gözünde
canlandıramıyor. Bu yüzden, yetişkinlerin etkisinde kalan çocuklar ilk şaşkınlığı çalışmaya
başlarken gösterirler ve durmadan: “Nereden başlayayım?” ya da “Buradan başlasam olur
mu?” diye sorular sorarlar (Bingöl, 1975:21).
Çocuklar yaşa göre farklı resimsel davranış gösterir. Çocukların resimlerinde
yaşlarına bağlı ipuçları bulunur. Bir başka deyişle çocuğun resimsel yaşı vardır. Aynı çocuğun
dört yaşındaki resmi ile beş yaşındaki resmi arasındaki fark bile hissedilir. Bu yönüyle çocuk
resminin kendi içinde bir gelişiminden söz edilebilir.
Karasızlık, bu dönemin bir başka önemli özelliklerinden biridir. Bazen güçlü bir
çalışma isteği gösterirken zaman zaman da isteksizlik ve bıkkınlık ansızın ortaya çıkabilir. Bu
kararsızlık eğilimi içsel sorunlarla ya da kendi dışındaki sorunlarla ilgilenme biçiminde
belirir. Sonuçta büyük bir huzursuzluk ortaya çıkar. Ne yapacağını bilememek, hiçbir şeyden
haz duymamak... Yeniliklerle ilgilenme isteğiyle birlikte çabucak vazgeçme ve
huzursuzlaşama bu ilginin yerine geçebilir. Sonuçta; çılgınlıklar, serüven, evden kaçma,
kahramanlık tutkusu, kovboy ve serüven filmlerinden hoşlanma eğilimleri kendini gösterir
(Gençaydın, 1993:15). Örneğin, 5–6 yaşındaki çocuklar istekli bir şekilde her konuya
çalışırlar. Ama 7 yaşından sonraki çocuklar kendilerine göre zor buldukları konulardan
kaçarlar. Her verilen konunun başında çocuklar “ben çizemem” “ben bu resmi yapamam”
“bunun yerine kendi istediğimi yapsam olur mu?” “bunu bitirdikten sonra kendi istediğimi
yapsam olur mu” derler ya da birkaç dakika sonra “bitirdiim” diye bağırırlar (Gentle,
1993:19).
Çocuklar gerçek sürrealistlerdir. Sürrealist ressamlar gerçeğin ne olduklarını
bildikleri halde gerçekte olmayan resimler yaparlar. Yani gerçek olmadığının bilerek yaparlar
o acayip resimleri. Oysa çocuklar gerçek olduğunu düşünerek sıra dışı resimler yaparlar.
Çocuklar kimi zaman, yıldızların, aslında hiç de öyle olmadıkları halde, yıldız
biçiminde olduğuna inanırlar (Gombrich, 2007:28). Herbert Read ve Victor Lowenfeld’e göre
“Hiç kimse hatta sanat eğiticileri bile, tüm küçük çocukların görsel deyim ve çizgisel
elemanlarla, kendi dünyalarından geçen insan veya şeyleri nasıl inanılmaz bir kolaylıkla ifade
ettiklerini inkâr edemez. İnsan onların algıladığı bilgi zenginliği karşısında hayrete düşer.
Yarattıkları imajların akıcılığı ve zenginliği kişiyi büyüler ve bunu doğal olarak yaparlar.
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Şemaları yaşantılarıyla beraber gelişir. Bu deneyimlerini somutlaştırmak, onların ifade
şekillerini zenginleştirir. Bundan da her çocuğun görsel ifade bakımından doğuştan bir
yeteneği olduğu sonucu çıkar (Gürer, 1990:6). Bu yetenek çocuğa göre farlılık gösterse de
tüm çocuklar için genellenebilir.
Sürrealistlik doğaya değil, onu yorumlayan insanın düş gücüne dayanmaktadır. Bu tür
bir düş gücü çocuk oyunlarında ve uygar insanın düşlerinde belirmektedir (Bozkurt, 1995:66).
Düş gücü oldukça geniş olarak kabul edilen çocuklar, sürrealist dünyayı yeniden
şekillendirmeye hazır olarak resim yapmaya başlarlar.
Her çocuğun üslubu özgündür. En zor resimler bile taklit edilebilir. En karmaşık
resimler bile reprodüksiyonla çoğaltılabilir. En çetrefilli üsluplar bile üzerine çalışılarak aynı
üslupta resimler yapılabilir. Ancak çocuk resimleri taklit edilemez. Bir çocuk resmi üzerinde
ne kadar çalışılırsa çalışılsın taklit edilemez. Mutlaka bir ipucu onun çocuk elinden
çıkmadığını fark ettirir. Figürleri yakansa, mekân yakalanmaz, mekân yakalansa renk seçimi
yakalanmaz her şey yakalansa boyayı sürüş biçimi yakalanmaz, o da yalansa boyaya
uyguladığı basınç yakalanmaz vs.
Çocuklarda güzellik, gerçek ve özgüven duygusu, yetişkinlerinden farklı olarak kendi
ölçüleri içinde serbest sayılabilecek bir atmosferde gelişir (Gökaydın, 2002:27). Ancak
çocuklar için daha çok önem taşır. Çünkü çocuklarda desteklenme gelişmeyi daha çok
hızlandırırken engelleme de gelişmeyi köreltebilir ya da yok edebilir.
Çocuğun üslubunun oluşumunda fiziksel yapısı veya kas gücü de etkilidir. Duyular
arasındaki ağır bir şekilde gelişen iş bölümünün en önemli süreci insanlığın çocukluk
evresinde olmuştur. Çocuk her türlü hareketini elleri ile sağlar. Yani bu dönemde ve
sonrasında eller insanlığın kullandığı ilk araçlardır. Ellerin diğer duyularla, özellikle gözlerle
birlikte etkin olduğu süreç içinde sağladığı, aslında dış dünyanın işlenmesi demektir.
Doğadaki nesneler tek tek ele alınır, işlenir. Bu işlem ise onları sembollere götürür (Ersoy,
2002:30). Böylece, semboller çocukların vazgeçilmez imgeleri haline gelir.
Yerine göre ağaç kahverengi, yanardağ siyah, alışılmış gök gri olabilse de, renkleri
seçmekte serbest olan bir çocuk daima ağacı yeşil, yanardağı kırmızı ve gökyüzünü mavi
yapar. Orta çağda tabiat çocuğun yaptığı şekilde verilmekle beraber renk de çok kesin
kurallara bağlıdır. Bu kuralları sanatçı değil gelenek ve kilisenin otoritesi koymuştur ( Read,
2014:29).
ÖĞRETMEN TUTUMUNUN ÇOCUK RESİMLERİNE ETKİSİ
Kişinin gözünü açtığı ve okul dönemine kadar tek dünyası olan aile ortamı ve yakın
çevresi oldukça önemlidir. Burada sanat ve kültür eğitimi ailede başlar, ailenin yönlendiği
sınırlar içinde gelişir. Okul öncesi eğitim çocuğun ufkunu biraz daha açar. Çocuğun çevresi
genişler, imgeleri zenginleşir, yaşantısında görsel kültürün doğrudan ve de dolaylı etkisi artar.
Bu dönemde çocuk resim yapmayı kendiliğinden gelişen bir dizge içinde öğrenir. İmge
zenginliği bu gelişmeye yardımcıdır. Ne kadar sanat nesnesi görürse, ne kadar çok doğa ve
çevre ile içice olursa görsel imgeleri ve bilgisi o kadar zenginleşir. Bu dönemde yaptığı
resimler yetişkinlerin hayranlığını çeker. İnsanın kültürlenme bağlamında sanatla birlikteliği
yaşamanın bazı önemli aşamaları vardır. Aile ortamı ve yakın çevreden sonra Okul dönemi
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kültür ve sanat anlamında ikinci öğrenme ortamıdır. Okul sanatın bir ders olarak öğrenildiği
ve öğretildiği kurumdur. Okulda görsel sanatlar ve kültür eğitimi adına yapılan her çalışma,
her etkinlik önce öğretimdir. Görsel sanatların her boyutu; estetiği, uygulaması, eleştirisi ve
tarihi ile kapsamlı bir bilgi ve deneyim alanıdır. Tek başına bir yapıt oluşturma bile, bu çok
özel alanın öğretimine ışık tutacak bir öğrenme sürecinin ipuçlarını verir (Kırışoğlu, 2009:
173). Bu süreci oluşturma ve devam ettirme görsel sanatlar öğretmeninin bilinci ve bu bilinci
davranışa yansıtma derecesi ile doğru orantılıdır.
Ünlü eğitimci Cizek’e göre sanat eğitimcileri kendi otoritelerini sağlayacak katı düzen
ve kanunları yerine, çocukların iç zenginliklerini olduğu gibi ortaya koyma hevesi verecek,
anlayışlı ve sevgi dolu bir tutum sergilemelidirler (Gökaydın, 2002:27). Özellikle günümüz
çocuklarının buna oldukça ihtiyacı vardır. Daha önce de değinildiği gibi bugünün çocukları
çeşitli şartlardan dolayı özel ilgiye muhtaç çocuklar derecesinde tutumların muhatabı olmak
zorundadırlar.
Her çocuğun farklılığı bir zenginliktir. Bazen çocuklar resimlerinde doğadan formlar
seçerken renkli kalemlerle çeşitli biçim arayışında olurlar. Aslında biri diğerinden daha iyi ya
da kötü değildir sadece birbirinden farklıdır demek daha doğru olur. Öğrencinin bunu
anlamasında öğretmenin yardımı gerekli olabilir. Böylece öğrenci ikisinin farkını anlama
üzerine yoğunlaşır. Öğrencinin bu yorumu zamanla resimlerine yansımaya başlar. Böylece
öğrenciler etraflarına farklı gözle bakmaya başlarlar (Gentle, 1993:21). Farklılıkların ortaya
çıktığı ortamlar öğrencileri keşfetmenin de zeminini oluştururlar.
Sanat eğitimi bireysel yeteneklerin ortaya çıkması için iyi bir ortamdır. Çağdaş
psikoloji her bireyin ayrı bir dünya olduğunu kabul eder. Bu bireysel dünya “kendini
gerçekleştirme” oranında dengede kalır. Bu anlamda sanatsal etkinlikler kendini
gerçekleştirme ortamlarıdır (Gökbulut, 1996:30). Bu ortamın oluşturulması birinci derecede
öğretmenin sorumluluğundadır. Görsel sanatlar öğretmeni Çoklu Zekâ anlayışı perspektifinde
her bireyi farklı yetenekleri olan bireyler olarak görüp ona göre eğitim ortamları
hazırlayabilir. Bu tam yeteneğini ortaya koymanın vereceği başarı ile birlikte çocuğu eğitim
süreci boyunca mutlu edebilir.
Çocuk fiziksel olarak da normal bir erişkin özelliklerine sahip değildir. Çocuğun
kasları hızla gelişme sürecindedir. Kaslar arası iş birliği henüz ileri düzeye çıkmamıştır.
Görme duyusu da yeterince olgunlaşmamıştır. Çocuğun yaşı ilerledikçe tüm fiziksel yapısında
gelişmeler olur. Zamanla bu gelişim öğrenmeyi hızlandırmış başarıyı arttırmış olur.
Duygusal-toplumsal gelişimleri de hızlanır. Öğrenme isteği çok güçlenir. Ancak, çocuğun ilgi
ve becerilerine uygun çalışmalar iyi belirlenirse oyun, spor, müzik, resim, drama, şiir gibi
etkinlikler bütünlük içinde uygulanırsa, rehberlik olumlu sonuç verebilir (Sezer, 2001:5).
Görsel sanatlar öğretmeni bir yönüyle rehber öğretmen niteliğindedir. Rehber öğretmenin
özelliklerinden biri olan birebir ilgi görsel sanatlar eğitiminin doğasında olan bir değerdir.
Çocuk her zaman büyüklük taslarlar ya da başka bir deyişle büyük olmak isterler.
Büyükler de çoğu zaman bu duruma engel olmak ister. Resim yapmada ise aksine çocuk
kalmak isterler. Ancak bu kez de büyükler onu büyüklüğe özendirmek istemiş olur (Bingöl,
1975:83). Bu durum özellikle görsel sanatlar öğretmenlerinin sürekli dikkat etmeleri gereken
bir olağan davranış biçimidir.
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Görünen o ki, çocuklara yönelik sanatsal eğitim çalışmalarında sık sık tanık olunan
kısmi başarısızlık da bununla açıklanabilir. Okulla ilişiğin kesilmesinden sonra çocukların
önemli bir bölümünün, okulun aşılamaya çalıştığı bir etkinliği reddetmesinin nedeni,
çoğunlukla zannedildiği gibi erken yaşlardaki bu eğitimin etkisinin okul ve müzeyi bir araya
getirmesi ve dolayısıyla bir taraftaki kopuşun diğer tarafta da kopuş yaratması değil. tam
tersine toplumsal çevresinden kültür etkinliğinin düzenli yapılmasına yönelik yaygın bir
destek alamamış olanlarda müze ziyareti gibi kültürlülere özgü bir tutumun gelişebilmesi için
okula gitme süresinin yeterince uzun, eğitimin de yeterince derin olmamasıdır (Bourdieu, &
Darbel, 2011:125).
Alışılmış yaşam tarzına göre: çocuklar büyüdüklerinde, sanatla uğraşmaktan
vazgeçmeleri gerekiyor, çünkü geleneksel anlayışa bunlar ciddi adamlara göre şeyler değildir
(Bourdieu & Darbel, 2011:83). Her ne kadar açık bir şekilde ifade edilmemiş olsa da, yaygın
olan bu anlayış, eğitim sistemini ve dolaylı olarak sanat eğitimcilerine kadar varan geniş
etkiye sahiptir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sanatla ifade etme çabası çocuk için lüks değil bir ihtiyaçtır. Çocuk resimleri bir sanat
eseri olmaktan daha fazla anlama sahiptir. Bu yüzden çocuk resimleri yetişken resimlerinden
farklı olarak birçok özelliği de içinde barındırır. Çocuk resimlerinin kendine has
özelliklerinden bazı şunlardır: Çocuk resimlerinde içtenlik göze çarpar. Çocuk resimlerinde
resimsel tat en başta gelir. Çocuk resimlerinde soyutlamaya sıklıkla başvurulur. Çocuk ve
resimli hikâyeler vardır. Çocuk resimlerinde dış dünya algısı belirleyici olur. Çocuk
resimlerinde hayal gücü çok geniştir. Çocuklar tasarlamadan resim yapar. Çocuklar yaşa göre
farklı resimsel davranış gösterir. Çocuklar gerçek sürrealistlerdir. Her çocuğun üslubu
özgündür.
Çocuk resimlerinin bu doğal özelliklerini devam ettirebilmesi öğretmenin tutumu ile
de doğrudan ilişkilidir. Görsel sanatlar öğretmeni mutlaka çocuk resminin bu özelliklerini
bilmeli ve çocuğa bu şekilde davranmalıdır. Her şeyden önce çocuğun bir sanatçı olmadığı ve
sanat eğitiminin bir sanatçı yetiştirme eğitimi olmadığı bilinmelidir. Yukarda bahsedilen
özellikler göz ardı edilmeden çocukla iletişim kurulmalıdır.
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FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ
Ünsal TAZEGÜL*
Özet
Günümüzün popüler sporlarından olan futbolun geçmişi, milattan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır. Futbol,
milattan önceki dönemlerde birçok toplumda farklı isimlerle oynanmıştır. Futbol; içinde bulunduğu toplumun,
düşünce ve inanç yapısından etkilenmiştir. Geçmiş dönemlerde futbol, birçok toplum tarafından askeri eğitim
olarak kullanılsa da, zaman içerisinde geniş halk kitlelerinin katıldığı spor organizasyonlarına dönüşmüştür.
Yapılan bu çalışmanın amacı, farklı toplumlardaki geleneksel futbolu tanıtmaktır. Yapılan bu çalışmada, tarama
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili
dergi, kitap ve tezlere ulaşılarak konuyla ilişkisi olanlar seçilerek çalışmada kullanılmıştır. Çalışma kapsamına;
Türk, Çin, Japon, Mısır, Eskimo, Kızılderili, Eski Yunan, Antilles Aborjin ve Kore toplumları dâhil edilmiştir.
Çalışmanın sonunda, geçmiş dönemde oynanan futbolun farklı toplumlarda farklı isimlerle oynandığı, sadece
erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da bu sporu oynadığı, toplumların inanç ve düşünce sistemlerinin
futbol üzerinde büyük bir etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dünya Futbol Tarihi, Askeri Eğitim, Farklı Toplumlar.
THE HISTORY OF FOOTBALL IN DIFFERENT SOCIETIES
Abstract
The history of football, which is one of today's popular sports, dates back to the period before Common Era.
Football was played under different names in many societies in the period before Common Era. Football has
been influenced by thoughts and beliefs of the society in which is included. In the past, football has been used by
many communities as military training, but over time it has turned into sports organizations with large popular
masses. The purpose of this study was to promote traditional football in different societies. In this study, a
screening method was used. Therefore, relevant journals, books and theses have been reached in different
librarians and electronic media, and the most relevant ones have been selected and used in the study. In this
study, Turkish, Chinese, Japanese, Egyptian, Inuit, Native American, Ancient Greek, Antilles Aboriginal and
Korean societies were included. At the end of the study, it was observed that football was played with different
names in different societies in the past, and not only men but also women played this sport, and a society's
beliefs and thoughts had a big influence on football.
Keywords: World Football History, Military Education, Different Societies.

GİRİŞ
Günümüzün en popüler sporlarından biri olan futbolun, ilk nerede ve ne zaman başladığı tam
olarak bilinmese de, milattan önceki dönemlerde birçok toplum tarafından oynandığı; Çin,
Japon, Türk ve Mısır’a ait duvar resimlerinin ve yazılı tarihi kaynakların incelenmesi
sonucunda anlaşılmıştır. Bu yazılı kaynaklar futbolun, M.Ö. 5000-2500 arasında Çin’de ve
yakın tarihlerde Mısır’da başladığını belirtmektedir. Bu spor, oynandığı coğrafyanın iklim ve
inanç sisteminden etkilendiğinden dolayı kurallarında ve oynanış şekillerinde farklılıklar
ortaya çıkmıştır.
Yapılan bu çalışmanın amacı, futbol sporunun farklı toplumlardaki yansımasını ortaya
koymaktır. Çalışmanın kapsamına, Türk, Çin, Japon, Mısır, Eskimo, Kızılderili, Eski Yunan,
Aborjin ve Kore toplumları alınmıştır. Yapılan bu çalışmada, tarama yöntemi kullanılmıştır.
*
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Bu amaç doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili Türkçe
ve İngilizce yazılmış; dergi, kitap ve tezlere ulaşılarak ve konuyla ilişkisi olanlar seçilip
çalışmada kullanılmıştır.
Çin Toplumu’nda Futbol
Günümüzde futbol denince insanların aklına gelen ilk ülke İngiltere’dir. Ve insanlar futbolun
anavatanı olarak İngiltere’yi bilmektedirler. Yapılan farklı çalışmalarda, futbolun geçmişte
birçok toplumda (Çin, Japon, Türk ve Kore) farklı şekillerde oynandığı ortaya çıkmıştır. Bu
toplumlardan biri de, Çin’dir. Çin’de M.Ö. 265 yılında Jin Hanedanlığı döneminde, askerlerin
savaş yeteneklerini geliştirmek için birçok spor dalı olmuştur. Bunlardan biri de,
günümüzdeki futbol oyununa benzeyen Cuju’dur. Crowther, Riordan ve Jones gibi birçok
araştırmacı Cuju’nun, günümüz futbolunun temelini oluşturduğunu iddia etmektedir. Cuju,
tekmelemek anlamına gelen Cu ve top anlamına gelen Ju’dan türetilmiştir (Crowther,2007).
Cuju aynı zamanda Tsu Chu olarakta bilinmekteydi (İzgi, 2002). Han Hanedanı İmparator
Wudi M.Ö (156-87) bu oyunun büyük hayranıydı. Asya’nın merkezini fethettikten sonra iyi
oyuncuların oyunlarını seyredebilmek için bütün yetenekli ve iyi oyuncuların başkente
gelmesinin emrini vermiştir (http://historyoffootballreally.blogspot.com.tr/2009/09/chineseand-tsu-chu.html, Erişim Tarihi: 03.08.2017).
2004 yılında FIFA web sayfasında, günümüz futbolunun kökeninin Cuju’ya dayandığını
belirtir. Cuju, Han İmparatorluğu döneminde askerlerin askeri yeteneklerini geliştirmek için
uygulanırdı. Yıllar içinde Cuju, toplumdan tüm insanların katıldığı eğlenceler haline dönüşür.
Oyunlara 17 yaşında bir kızın dâhil olduğunu gösteren deliller de bulunmaktadır. İmparatorlar
bu oyun için özel yerler ayırmış ve en iyi oyuncuları Cuju oynamak için buralara davet
etmişlerdir. Şair Li You, Cuju’nun insanın günlük hayatındaki Yin ve Yang dengesini temsil
ettiğini ileri sürmüştür (Crowther,2007).
Şair Li You, “Ju Cheng Ming” isimli şiirinde Cuju’yu tanımlamıştır;
Yuvarlak bir top ve bir kare duvar,
Tıpkı Yin ve Yang gibi.
Ay şekilli hedefler birbirinin karşısındadır.
Her iki tarafın eşit sayıda 6 kişisi vardır.
Kaptanları seçin ve hakemleri atayın,
Değiştirilemeyen yönetmeliklere bağlı kalarak.
Akrabalarını ve arkadaşlarını göz ardı etmeksizin,
Taraftarlıktan kaçın.
Adalet ve barışı sürdür.
Diğerlerinin hatasından yakınma
Bu tür şeyler Cuju için gereklidir.
Bütün bunlar Cuju için gerekliyse
Yapacağın çok şey var demektir (Riordan ve Jones, 1999).
Çin askeri el kitabında Tsu Chu’nun, askerlerin fiziki eğitiminde kullanıldığını anlatmaktadır.
Tsu Chu oyununun çeşitli biçimleri geliştirilmiştir. Bunların bilinenlerinden birisi topu yere
düşürmeden havada tutma (yukarıda tutma stili) dır. Bu tarzda, top dikdörtgen bir sahada
oynanıyordu ve saha içerisinde 12 yarım daire bulunmaktaydı. Her iki taraf için altı hedef ve
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her hedefte bir kaleci vardı. Buda toplamda on iki kaleci yapar. Bu nedenden dolayı oyun çok
zordu. Oyunda golü atan ilk takım kazanırdı. Buradaki asıl amaç, sadece topu havada
tutmaktı. Diğer bir şekli ise Gladyatör şekli idi. Bu tarzda oynan Cuju askeri eğitimin bir
parçası olarak uygulanmaktaydı. Bu şekildeki oyunda top havadayken, bir oyuncu ağa
(kaleye)
doğru
giderken
3-4
oyuncu
tarafından
engellenebilmekteydi
(http://historyoffootballreally.blogspot.com.tr/2009/09/chinese-and-tsu-chu.html,
Erişim
Tarihi: 03.08.2017).
Tang Hanedanlığı (M.S. 618-907) döneminde bu spor kadınlar arasında popüler olmuştur.
Wei Hanedanlığı döneminde Cuju’ye sembolik anlamlar yüklenmiştir. Yazarlar top oynanan
alanın dünyayı temsil ettiğini, topun ise gökyüzünü temsil ettiğini ve 12 oyuncununsa
Zodyak’ı işaret ettiğini varsaymışlardır. İlk zamanlarda bu oyunu toprağa acılan bir deliğe
topu sokarak (gol atarak) oynarlarken daha sonra, bambu ağaçlarıyla yapılmış iki direk ve
arasına çekilmiş ağın içine topu sokarak, (gol atarak) oynamaya başlamışlardır. İlk
zamanlarda Cuju içerisi sert cisimlerle doldurulmuş deri toplarla oynanıyordu (Crowther,
2007).
Resim 1’de, Cuju oynayan insanlar yer almaktadır.

Resim 1: Cuju oyununu gösteren bir resim.
Japon Toplumu’nda Futbol
Günümüzün popüler sporu olan futbol, milattan önceki dönemlerde Japon Toplumunda da
oynanmaktaydı. Japon Toplumunda, günümüz futboluna karşılık gelen spor, Kemari’dir.
Kemari’nin kökeni hakkında çok az sayıda belge bulunmaktadır. Kemari’nin, Japon
Toplumu’nda ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de, Japon Toplumu’nun eski yazılı
kaynaklarından olan “Nihongi” den elde edilen bilgilerden Kemari’nin M.Ö.644’de Japon
Toplumu’nda oynandığı anlaşılmaktadır (Green, 2001). Bu sporun kaynağının M.Ö.644
yılarına dayandığı iddia edilse de, bu spor hakkında elde edilen bilgilerin çoğu, 13. yüzyıla
dayanmakta ve 13. yüzyılda Japonların bu oyunun kurallarını belirledikleri bilinmektedir.
Kemari’nin, Japon kültürüne Çinliler tarafından geçtiği düşünülmektedir. Ama Çinlilerin
futbol oyunu ile Kemari’nin oynanış şekli farklı olduğu gibi kullanılan top da farklıdır (Green,
2001). 1593’de yazılan belgelerden anlaşıldığına göre Kemari 1215 yıllarında meydana gelen
kuraklıklar süresince yağmur yağması için yapılan yalvarışın bir kısmını oluşturmaktaydı.
Ama Kemari, nadiren dini ritüellerin bir parçası olmuştur (Guttmann ve Thompson, 2001). Bu
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spor, Japonya’da başta İlkbahar olmak üzere tüm yıl boyunca toplumun her kesimi tarafından
oynanırdı. Ayrıca krallar, Kemari’yi gurur ve büyük başarı elde ettiklerinde kutlama amaçlı
olarak oynarlardı. Sporcular, özel deriden yapılmış ayakkabıları ve seremoni elbiselerini
giyerlerdi. Oyuncular yeteneklerinin derecesini gösteren farklı çoraplar giymekteydiler. Bazı
oyuncular, bu sporu aşırı derecede ciddiye almaktaydılar. Ünlü bir sporcu olan Kamo
Narihira, günde hiç ara vermeden uzun saatler çalıştığı iddia edilmektedir. Kemari, kare
şeklinde bir alanda, yaklaşık olarak 6 ya da 7 metre uzunluğundaki toprak alan üzerinde
oynanmaktaydı. Kemari sahasının her bir köşesinde bir ağaç bulunurdu. Oyunda kullanılan
top, geyik derisinden yapılmaktaydı ve yaklaşık olarak 20 cm çapındaydı. Ağırlığı da yaklaşık
olarak 100 ve 120 gr arasındaydı. Top o kadar hafif ve hassastı ki sert vurulduğu takdirde
patlayabilmekteydi. Top yumurtanın beyazı ile kaplanmaktaydı. Bazen beyaz pudra, un ve
tutkal kullanarak topun yüzeyi kaplanmaktaydı. Beyaz topun sadece güneş ve ayı temsil
etmediği aynı zamanda birbirinin karşıtı olan Yin ve Yang’ı da temsil ettiği söylenmektedir
(Guttmann ve Thompson, 2001).
“Kemari’de kullanılan diğer ekipmanlar arasında direk (ağaçta kalan topu almak için), topu
tutması için file ve panjur (güneş batarken güneş ışınlarını engellemek için) bulunmaktaydı.
Ağaçların Kemari’ninin bir parçası öğesi olarak ilk ne zaman ortaya çıktığı ve ne zaman
Kemari’de olması gereken zorunluluk halini aldığı bilinmemektedir. Sahanın etrafında yer
alan ağaçlardan (Kakarinoki) ilk olarak 980’lerde bahsedilmiştir. 10. yüzyıldaki Kemari
sahasının etrafında bu ağaçlar doğal olarak yetişmekteydi. 11. yüzyılda, ağaçlar kasten
Kemari de kullanılmak için dikilmiştir. Sahanın etrafında; kiraz, söğüt, akça ağaç ve çam
ağacı bulunurdu. Özellikle yüksek statülü sahaların etrafına dört tane çam ağacı yerleştirilirdi.
Çam ağacına, yalnızca sarayın iç kısmındaki alanda ve Asukai Sarayı ile Namba evinde ” izin
verilirdi (Möller, 1993).
Bazen oyunlarda erik ağacı diğer dört ağaç yerine kullanılmaktaydı. Ağaçlar sahanın her bir
köşesine yerleştirilirdi. Hangi ağacın hangi köşeye ait olduğu Kemari oyununda oldukça
önemli idi (Guttmann ve Thompson, 2001).
Dokuzuncu yüzyılda Kemari oyucuları “Kariginu” olarak isimlendiren avcı elbiselerini
giyerlerdi. Dinamik hareketler içeren aktiviteler için bu elbiseler saray kıyafetlerinden daha
rahat ve uygundu. Zaman içerisinde oyuncuların elbiseleri bir dizi düzenlemelerden geçmiştir.
13. yüzyıla kadar, seremoni elbiseleri Heian Ülkesi’nin kendine özgü uzun kıyafetleri
kapsamaktaydı. Oyuncular renkli kimonoyu tercih etmekteydiler. Ayrıca oyuncular katı
kurallara uymak zorundaydılar (Möller,1993).
Oyuncular bellerine derecelerini gösteren bir tür kâğıt takarlardı. Derecesi yüksek olan bu
kâğıtlardan daha fazla takardı. Ayrıca oyuncular deriden yapılmış özel ayakkabılar giyerlerdi
(Guttmann ve Thompson, 2001).
En yüksek sahada, en yüksek dereceye sahip olan futbolcu çam ağacına daha yakın dururdu
ve topa ilk olarak çam ağacına en yakın duran futbolcu vurur, pası kendinden sonra gelen
futbolcuya atardı (Guttmann ve Thompson, 2001). Oyun başlar başlamaz sekiz Kemari
oyuncusu özgür bir şekilde topu takip ederdi. Oyun her ne zaman duraklarsa oyuncular eski
konumlarına geri dönerlerdi. Oyunda topa sağ ayakla vurulurdu. Diğer oyuncuya pas atmadan
önce topa birden fazla vurulurdu. Bu oyundaki maç, gelen topu ayakta tutmak ve topa birden
181

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

fazla vurarak mümkün olan en kısa sürede pas atmaktı. Oyun, resmi bir sahada oynandığında
“Kazumari” olarak isimlendirilir, bir resmi görevli skoru yazması ve kaydetmesi için
görevlendirilirdi. Görevli sessiz bir şekilde 50’ye kadar saymaya devam eder ve daha sonra
her onuncu tekmeyi duyururdu. Görevli etkileyici bir vuruş (tekme) görünce bağırırdı. Bazen
bir oyuncuyu, güzel bir tekme attığında, resmi görevli bir hediyeyle ödüllendirirdi. Kemari
oyununda kazanan ve kaybeden olmazdı. En çok tekmeyi atan takım oyunu kazanırdı. Sekiz
oyuncudan oluşan iki takım önceden belirlenmiş sayıda deneme vuruşu yaparlardı. Bir
denemede en çok topa vuran kazanırdı. Bu yarışma, Sho Bu Mari (rekabetçi top) olarak
bilinirdi.
Oyunculardan birisi pas attığı zaman, diğer oyuncu topu kontrol ettikten sonra, topu
arkadaşının kafasına doğru gönderirdi. Topa vuruş şekillerinde cinsiyet ayrımı da
görülmekteydi. Birinci ve üçüncü tekmeler yavaş ve aşağıdan olduğundan dolayı kolayca
kontrol edilebilirdi. Bu tekmelere; Meashi (bir kadının tekmesi) denirdi. İkinci tekmeleme
ise, hızlı ve yüksekten olduğu için bu tekmeleme incelik ve ustalıkla uygulanırdı. Bu
tekmeleme şekline ise woashi (bir erkeğin tekmesi) denirdi. Bu durum kadınların Kemari
oynayıp oynamadığı sorusunu doğurmuştur. Eğer kadınlar bu sporu oynamışlarsa bu durum
çok nadir olmalıydı. Lady Nijo’nun itiraflarında, Rahibe Sukesue tarafından önerilen bir
Kemari oyunundan söz edilmektedir. “Rahibe Sukesue hadi 8 tane bayan oyuncu seç ve
onlara kıyafetlerini giydir. Kemari oynayalım” der. “Daha sonra biz bahçedeki geleneksel
ağaçları ortaya çıkarabilir ve Kemari oynayabiliriz”. Sukesue’nun seçtiği kadınlara topu
havada tutmalarından ziyade kimonolarının kollarıyla tutmalarına izin verilmiştir (Guttmann
ve Thompson, 2001).
Topu havada tutmak için takım oyunu oldukça önemliydi. Oyuncuların hareketleri
birbirleriyle koordineli olmak zorundaydı. Oyuncular kendi aralarında koordineyi sağlamak
için birbirlerine seslenirlerdi. Oyuncular birbirlerine 3 farklı şekilde seslenmekteydiler. Her
sesleniş için 3 farklı tekmeleme şekli vardı. Topu diğer bir oyuncudan alan “Ooh!” diye
bağırırdı eğer bir oyuncudan fazlası seslenir ve bağırırsa içlerinde en uzunu topu alır. İkinci
tekmesi için topu havaya kaldırır “Ari!” diye bağırırdı. Onun üçüncü tekmesi ile diğer
oyuncuya topu gönderir ve “Ya!” diye bağırırdı. Bir oyuncu 3 kritere göre değerlendirilirdi.
Buna da, “topun 3 erdemi” denirdi. Bu değerlendirme kriterleri şöyle idi; 1. doğru duruş (Mari
No Santoku), 2. hız ve yetenek 3. stratejideki ustalığı.
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Resim 2’de, Kemari oynayan insanlar yer almaktadır.

Resim 2: Kemari oyununu gösteren bir resim.
Kore Toplumu’nda Futbol
2002 yılında Güney Kore Ch’ukuk maçını gösteren bir posta pulu yayınladı. Bu pulda 3
futbolcunun bu günkü futbol topuna benzeyen bir topu tuttuğu görülmekteydi. Japon ve Çin
toplumlarında olduğu gibi Kore Toplumu’nda da kadınlar ve çocuklarda, bu sporu
oynamaktaydılar. Eski Kore’de Ch'ukkuku olarak adlandırılan futbol oyunu üç krallık
döneminden Son Chosun Hanedanlığı dönemine kadar oynanmıştır.
Resim 3’de, Ch’ukuk oynayan insanlar yer almaktadır.

Resim 3: Ch’ukuk oyununu gösteren bir resim.
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Türk Toplumu’nda Futbol
Günümüzden 8000 yıl önce Türklerin Orta Asya’da Maden Çağı’nı açtıkları devirde
uyguladıkları spor türleri arasında ayakla ve yuvarlak bir nesne ile oynadıkları bir oyunun
olduğunu eski Türk destanlarında bahsedilmektedir. “La Tartarie” adlı eserde, Orta Asya’da
Tsang bölgesinde kız ve erkeklerden kurulu takımların ayak topu oynadıklarını seyrettiğini
yazan Hiuan isimli Çinli, büyük tapınakların avlularında sık sık ayak oyunlarının oynandığını,
sopa ile dokunulmasının yasak olduğunu, ayakla ya da başla vurularak rakip kaleye
geçirilmesinin gerektiğini anlatmaktadır (Yıldıran, 1986). Futbolun Orta Asya'da “Tepük”
adıyla oynandığını Kaşğarlı Mahmut dokuz yüzyıl önce, “Divân-ı Lügati't-Türk” adlı eserinde
yazmış ve zaman zaman yarışmalarda çatışmaların çıktığını, dolayısıyla da bu oyunun günah
olarak nitelendirildiğini belirtir (Abalı, 1974). Timur döneminde Türkler, içi hava ile
doldurulmuş kuzu derisinden yapılmış bir top ile oynamaktaydılar (Yıldız, 1979). İçi hava ile
doldurulmuş top oyununun en güzel örneği Hıtay Türklerinde görülmektedir. İranlı seyyah
Seyit Ali Ekber'in yazdığı Kanuni Sultan Süleyman'ın Türkçeye çevirdiği “Hıtay-ı Name”
isimli kitapta “Tepük” oyunundan bahsedilir (Yıldıran, 1986;). Tepük oyununu sadece
erkekler oynamazdı; aynı zamanda kadınlar da bu oyunu oynamaktaydılar. Türkler, Tepük
oyununda kullandıkları topları ilk zamanlarda oval biçimdeki kalıplara dökülen kurşun
kitlesinin üzerine keçi kılı veya keçe sarmak sureti ile elde etmişler, daha sonra içi hava
doldurulmuş yuvarlakça küçük tulumları aynı maksatla kullanmışlardır. Oyun, topu belli
kurallar içinde, karşılıklı olarak dikilen kalelerden geçirmek suretiyle sayı kazanmak esasına
dayanmaktadır (Alpman, 1972).
Mısır Toplumu’nda Futbol
Mısır’daki kalıntılarda (Beni-Hasan mezarlığındaki boyama), futbolun M.Ö. 2500 yıllarında
olduğuna işaret eden boyamalar, nesneler ve yazılar bulunmuştur. Top oyunlarının amacı,
firavunlar için yapılan dinsel eğlence olduğu veya belli tanrılar için yapıldığı tahmin
edilmektedir. Mısır’da Merruka mezarlarındaki duvar resimlerinde çeşitli futbolcu figürlerinin
yanı sıra, ayakla top oynayan insan şekillerine de rastlanmaktadır. Hatta Mısır’ın kurak iklimi,
bu toplardan bir kısmının günümüze kadar ulaşmasını da sağlamıştır. Kahire, Berlin ve
Londra müzelerinde örnekleri bulunan bu topların 7,5 santim çapında, deriden veya sık
dokunmuş ketenden yapılmış ve zikzak dikişlerle dikilmiş, içleri kepek ve yosun kurusu gibi
maddelerle doldurulmuş olduğu görülmektedir. Bunlar, yaklaşık 2500 yıl önceden kalmadır
(Erdoğan, 2008).
Eskimo Toplumu’nda Futbol
Eskimolarda Aqsaqtuk (buzda futbol) adıyla bilinen futbolun ne zaman başladığı
bilinmemektedir. Alaska’da ve Kanada’da oynanan “buzda futbol” ile ilgili Inuit
mitolojilerinde ve efsanelerinde belirtilen inanca göre ölülerin ruhu, Mors’un başının top
olarak kullanıldığı bir ebedi oyunun oynandığı kuzey ışıklarına doğru seyahat ederler. Oyunu
değişen sayıda iki takım oynar. Maçta şarkılar da söylenir. Maç sonrasında herkes cemaat
iglosunda kutlama yapar (Erdoğan, 2008).
Kızılderili Toplumu’nda Futbol
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Amerikan yerlilerinin de ne zaman futbol oynadıkları bilinmemektedir. İngilizlerin
Amerika’yı sömürgeleştirmesinden sonra Kızılderilileri köle alması ve kültürlerini yok etmesi
sonucunda, oynadıkları futbol da unutulmuştur. Eski Amerika’da Kızılderililer tarafından
oynanan top oyunu günümüz futbolundan oldukça farklıydı. Kızılderililer şişirilmiş bir topla,
ellerini yere değdirmeden kalçalarıyla topa vurarak oynuyorlardı. Kalçalarının üzerinde,
topun darbesini hafifletmek amacıyla sert bir deri parçası kullanıyorlardı (Erdoğan, 2008).
Eski Yunan Toplumu’nda Futbol
Resim 4’te yaklaşık olarak 2700 yıllık bir geçmişe sahip olan vazonun üzerinde bir kadının
futbol oynadığı görülmektedir.

Resim 4: Antik Yunanda bir kadının futbol oynadığını gösteren bir resim.
(http://www.womenssoccerscene.co.uk/womens-football-history/womens-footballhistory.htm, Erişim Tarihi: 03.08.2017)
Yunanlılar da M.Ö. 2000’lerde Episkyros adını verdikleri ayakla vurma ve elle atma oyununu
geliştirdiler. Bu oyun öncelikle erkekler ve kadınlar tarafından çıplak oynanıyordu, takımda
12 kişi bulunuyordu ve rugby gibi eller de kullanılıyordu. Romalılar Yunanlılardan bu oyunu
aldılar ve biçimini değiştirdiler. Romalıların Harpastum adını verdikleri oyun günümüzün
futbolunun öncüsü olarak nitelendirilir. Modern futbolun ne zaman, nerede doğduğu
hakkında da çeşitli iddialar ileri sürülür. Milattan sonra Roma’da özellikle askerler arasında
oynanan Harpatsum’un bugünkü modern futbolun esasını teşkil ettiği ve Romalıların bu
oyunu Yunanlıların “Episkyres” adlı oyunlarından esinlenerek ortaya çıkardıkları söylenir.
Ancak Harpatsum’un eski Yunancada “el topu” anlamına geldiği ve bundan da bu oyunun
hem elle, hem de ayakla oynanan bir oyun olabileceği düşünülür. Pilla, Follis veya Pagonica
adı verilen, içi hava veya kuştüyü ile doldurulmuş toplarla oynanan bu oyunun sayı
bakımından eşit iki takım arasında oynandığı; amacın bu topu, karşı takımın oyuncuları
tarafından savunulan sahaya geçirilmesi olduğu bilinmektedir. Bu oyunda iki takımın da
amacı, önce topu kapmak, sonra da el ve ayak vuruşlarıyla bunu rakip takımın savunduğu
alana sokmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için iki tarafın da en sert hareketlerden dahi
kaçınmadıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda Harpatsum’un futboldan çok rugby (ya da
Amerikan futbolu) ile bir benzerliği olabileceği düşünülür (Erdoğan, 2008).
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Antilles Aborjin Toplumu’nda Futbol
Aborjinlerde futbola benzeyen oyunun ismi “Batey” olarak geçmektedir. Aynı kelime Antilles
halkı tarafından evlerinin önündeki açık alanı tanımlamak için kullanılmaktadır. Tarihçi
Oviedo (1851) oyunda kullanılan topu tanımlamıştır. Oviedo’nun tanımına göre top,
kauçuktan veya kauçuğa benzer maddelerden yapılmıştır. Oyun iki takım arasında
oynanmaktaydı. Bu oyunda, takımlardaki oyuncu sayısı 10 ile 30 arasında değişebilmekteydi.
Oyunun kuralı gereği takımlar erkeklerden oluşmaktaydı ancak bazı durumlarda kadınlarda
oyuna dâhil olabiliyordu. Topun yerde durması ve sahanın dışına fırlatılması oyun ihlali
olarak sayılmaktaydı. Topa sadece; omuz, dirsek, baş, kalçalarla veya dizlerle vurulabilir ama
el ile asla vurulamazdı. Oyuna kadınlar girdiğinde oyuncular kalçalarını ya da omuzlarını
kullanmazlardı. Dizlerini kullanırlardı. Bu oyunun, yerliler arasında büyük önem taşıdığını ve
yerli halkın farklı toplulukları arasında sosyal bir bağ olarak görev aldığını açıkça ortaya
koymaktadır. Kasabalar arasında maçlar düzenlenirdi. Bu maçlarda bahse girilir ve bahis
ödülünü de kabilenin reisleri verirdi. Porto Riko'nun fethi tarihinde, bu oyunla ilgili ilginç bir
olay vardır. Tarihçilerin aktardığına göre, yerli isyanların başlangıcında Kızılderili kabile reisi
olan Aymamon, genç bir İspanyol’u ele geçirir ve onu maçın kazananına ödül ya da ganimet
olarak teklif eder. Bu duruma şahit olan İspanyol kaptan Diego de Salazar’ın ani müdahalesi
olmasaydı, genç adamın hayatı gerçekten maçı kazananın ödülü olacaktı. Aynı zamanda,
Oviedo (1851, libro 16, çap. 5) Don Cristobal de Sotomayor akıbetinin de bir top oyunu ile
belirlendiğini söylemektedir (Alegria, 1951).
SONUÇ
Sonuç olarak, futbolun geçmiş dönemde birçok toplum tarafından farklı isimler ve değişik
kurallar altında oynandığı belirlenmiştir. Futbolun, günümüzden farklı olarak, askeri eğitim
amaçlı ve dini ritüellerin bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Dini amaçlı oynanmasına,
Japonya’da Kemari’nin 1215 döneminde meydana gelen, kuraklıklar süresince yağmur
yağması için yapılan yalvarışın bir kısmını oluşturması örnek olarak verilebilir. Toplumdaki
gelişmelere paralel olarak futbol zamanla askeri eğitimin bir parçası olmaktan çıkarak, halk
kitlelerinin katıldığı spor organizasyonlarına dönüşmüştür. Önemli olan noktalardan birisi de,
bu sporu sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da oynamış olmalarıdır. Bu sporda
kullanılan malzemeler ve giyilen kıyafetler oynandığı yerin coğrafi ve inanç özelliklerine göre
değişmektedir.
KAYNAKLAR
Abalı, A. (1974). Cumhuriyetin 50. Yılında Gençlik ve Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Ankara.
Alegria, R.E. (1951). The Ball Game Played by the Aborigines of the Antilles. American
Antiquity, 16(4), 348-352. doi:10.2307/276984
Alpman, C. (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi,
Gençlik Spor Yayınları, İstanbul.

186

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Crowther, N.B. (2007). Sport in Ancient Times, Praeger Publishers, 88 Post Road West,
Westport, CT 06881, An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc.
Erdoğan, İ. (2008). Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine, İletişim Kuram ve Araştırma
Dergisi, Sayı 26 Kış-Bahar, ss.1-58.
Green T.A (2001). Martial Arts of the World An Encyclopedia, Volume One: A–Q. ABCCLIO, Inc. 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911,Santa Barbara, California 93116-1911
Guttmann, A ve Thompson, L. (2001). Japanese Sports A History, University of
Hawaiii Press.
Möller, J. (1993). Spiel und Sport am japanischen Kaiserhof im 7.bis 4.Jabrbundert,München
Riordan, J. ve Jones, B. (1999). Sport and Physical Education in China, E & FN Spon is an
imprint of the Toylor & Francis Group
Yıldıran. İ. (1986). Tarihi Kaynaklar Açısından Türk Spor Kültürü, Yayınlanmış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Ankara.
Yıldız, D. (1979). Türk Spor Tarihi, Ser Yayıncılık, İstanbul.
İNTERNET KAYNAKLARI
http://historyoffootballreally.blogspot.com.tr/2009/09/chinese-and-tsu-chu.html
Tarihi: 03.08.2017).

(Erişim

http://www.womenssoccerscene.co.uk/womens-football-history/womens-football-history.htm
(Erişim Tarihi: 03.08.2017).
İzgi, Ö. (2002). Orta Asya'nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti İle İlişkiler, Türkler
Ansiklopedisi, 1.cilt, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

187

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

GELENEKSEL SAHA (YAKUT) MÜZİK ALETLERİ ÜZERİNE ORGANOLOJİK
BİR ARAŞTIRMA
Rauf Kerimov*
Öz:
Herhangi bir toplumun kültürel kimliğini yansıtmasında müzik sanatının belirleyici bir rolü vardır. Müziğin
yapısal ve ritimsel özelliklerinin yanı sıra müzik aletleri ve onların kullanılması da toplumlar hakkında önemli
ipuçları vermektedir. Kültürün somut objelerinden biri olan müzik aleti, insanların sesle ilgili düşüncelerini
barındırmakla birlikte, kültürel sembolizm ve estetik mükemmelliğin temsilcisi olmuştur. Müzik aletlerine
(çalgılara) belirli bir tarihsel, toplumsal, ulusal nitelikler (attribution) taşıyıcısı, bir kültür fenomeni ve akustik
sistemler gibi farklı perspektiflerden bakılabilir. Geleneksel müzik aletlerinin araştırılması bugünkü sanat
tarihinin en önemli problemlerinden biridir.
Bu makale, Saha (Yakut) halkının folkloru ve geleneksel müzik aletlerinin genel karakteristiğinin araştırılması
niteliğinde bir çalışmadır. Merkezi kültürlerden ve teknolojiden uzun süre izole edilmelerine rağmen, Sahalar
eski Türkçeyi ve Türk kültürünün birçok unsurunu koruyarak çağımıza kadar yaşata bilmişler. Bugün de Saha
Türklerinin lehçesinde ve folklorunda eski Türk dilinin ve folklorunun birçok örneği sezilmektedir. Türk kökenli
bu kuzey halkının müzik aletlerini genel tanıtımını yaparak bölgesel-tarihsel yönteme göre analiz etmek ve
tipolojisini belirlemek bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Makalede, geleneksel müzik ve gürültü
nitelikli (noise create) ses/fono aletlerin (phone instruments) bölgesel-tarihi tipolojisi ve organolojik
karakteristiği verilmiş, bu aletlerin Saha halkının ritüel ve sosyal yaşamında işlevselliği incelenerek, akustik
özellikleri hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. Çalışmada yer alan bilgilerin etnomüzikoloji, folklor,
etnografya, kültüroloji gibi birçok alanda kullanılabilmekle beraber, halk çalgılarıyla ilgili katalogların ve
ansiklopedilerin hazırlanması için kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Saha (Yakut) Cumhuriyeti, folklor, geleneksel Saha müzik aletleri, organoloji, tipoloji,
gürültü nitelikli (noise create) çalgılar, ses aletleri (phone instruments)
An Organological Research on Sakha (Yakut)Traditional Musical Instruments
Abstract:
Musical art has a significant role in reflecting the cultural identity of any society. In addition to the structural and
rhythmic characteristics of music, also musical instruments and their use provide important information about
society. A musical instrument, one of the material objects of culture that people express their thoughts, is a
representative of cultural symbols and aesthetic perfection. Musical instruments can be viewed from different
perspectives: as phenomena of material culture, the bearer of certain historical, social, national attributions and
as acoustic systems. The study of traditional musical instruments today is one of the most important problems in
the history of art.
This article is a study of the general characteristics of folklore and traditional musical instruments of the Sakha
people (Yakutia). Despite the long isolation from the center of culture and technology, they managed to preserve
the ancient Turkish language and many elements of Turkish culture to our times. Today in the dialect of the
people there are many examples of the Turkish language and folklore. The purpose of this study is to use the
method of regional historical analysis to define a typology and to give a general idea of the musical instruments
of this Turkic-speaking northern people. The article gives a regional-historical typology and organological
characteristics of traditional musical and noise instruments, including their functions in ritual and social life and
also briefly describes the acoustic properties of instruments. The information contained in the study can be used
in many fields like cultural studies, ethnomusicology, folklore studies, ethnography and a source for the
preparation of catalogs and encyclopedias for folk instruments.
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Giriş
Her bir halk dil, din, tarih, örf, gelenek ve görenekler gibi kültürel değerlere sahiptir.
Dilini bilmeyen, kültürüne saygı duymayan biri kendi halkının temsilcisi olabilir mi? Öyle
görünüyor ki, hayır. Kültürel değerlerini kuşaktan kuşağa aktarmayan halk, geleceği olmayan
bir halktır. Halkının geçmişini öğrenen, onun bugününü anlayabilir, geleceğini öngörebilir.
Bu bakımdan milli kültür, halkın milli belleği olarak onu başka kültürlerden ayırır, insanları
duyarsızlaşmadan korur, zaman ve nesiller arasındaki bağlantıyı hissetmesini, manevi ve
hayati bir destek almasını sağlar.
Müzik aletleri ulusal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak halkın ruh zenginliğini
temsil eder, sınırsız imkânlarını ortaya çıkarmak için yardımcı olur. Her bir halkın kendine
özgü müzik aletleri mevcuttur. Kültürün gelişmesiyle çalgı kültürü de zenginleşir. Çalgıların
bazıları yüzyıllar boyunca kendi şekillerinde korunmaya çalışılarak kısmen de olsa ilkel
biçimlerinde bize ulaşmış, bir başkaları geliştirilip mükemmelleştirilmiş, diğerleri ise
unutulmuş ya da kaybolmuşlar. Müziğin gelişim sürecinde uygun ifade araçlarına her zaman
ihtiyaç duyulmuş, bundan dolayı yeni, daha mükemmel çalgılar müziğin daha da büyümesine
katkıda bulunmuşlar. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir.
Sibirya ve Altay‟ın Türk halkları içerisinde manevi etnogenezisi, kültürü, sanatı,
folkloru, inanç sistemi çok araştırılmış toplumlardan biri de Saha (Yakut) Türkleridir. Saha
Cumhuriyeti veya diğer adı ile Yakutistan, Rusya Federasyonu‟nu oluşturan tüm federal
birimler ve tüm cumhuriyetler arasında en geniş yüzölçümüne sahip olanıdır (Atasoy ve
Soykan, 2008:33). Sibirya‟nın kuzeydoğusunda yaşayan Sahalar, Türk lehçelerinin kuzey
öbeğine bağlı bir dilde konuşurlar. 17. yüzyılda Yakutistan topraklarının Ruslar tarafından
başlanan işgali sonucu bu toprakların tamamı Rusya İmparatorluğuna bağlanmış oldu
(Wixman R, 1988:220). Kuzey bölgesinde hâkimiyetini arttırmak, yeni topraklar ve tabii
kaynaklar arayışları için Rus Çarlığı 18. yüzyılın ortalarına doğru Kuzey Sibirya‟ya araştırma
grupları düzenlenmeye başladı. Bu araştırma gezileri, aynı zamanda Sibirya topraklarını
kendilerine yurt edinmiş küçük halkların ve azınlıkların sosyal yaşamını ve kültürünü
öğrenilmesini de sağlamıştır (Gibson, 2011:142).
Yüzyıllar boyunca planlı bir asimilasyon uygulamasıyla Ruslaştırılmaya ve
Ortodokslaştırılmaya çalışılan (Forsyth, 1994:165) Sahalar buna rağmen kendi dillerini ve
kültürlerini koruyabilmiş, zengin halk edebiyatına ve müzik sanatına ait kültürel örnekleri
günümüze kadar getirmeyi başarabilmişlerdir. 1917 Ekim devrimi sonrasında Sovyet
hâkimiyeti tarafından yürütülen “kültürleştirme” politikalarıyla küçük etnik toplulukların ve
halkların sosyo-kültürel hayatı, geleneksel sanat alanlarındaki ifade özgürlükleri bir hayli
kısıtlanır (Armstrong, 2010:182-183). 1922 yılında “Yakutistan Özerk Cumhuriyeti”
kurulmasıyla Sahalar için yeni dönem başlar. Yakutça Sovyetler döneminde Rus dilinden çok
etkilenmiştir. Yakut alfabesinde 1922-1939 yılları arasında S.A. Novgorodov tarafından
geliştirilen Latin alfabesinin bir varyantı kullanmış, 1939 yılından beri Latin alfabesinden
Kiril alfabesine geçiş yapılmıştır (Brown and Ogilvie, 2008:1200).
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Saha alfabesinde dile özgü özel fonemler oluşturan birkaç harf vardır. Makalede özel
adların doğru bir şekilde okunup telaffuz edilmesi ve orjinalliğinin korunması açısından
harflerin ve harflerin birleşiminin Türkçe karşılıkları verilmiştir. Türkçe karşılığı olmayan
harfler ise yabancı dillerdeki karşılığıyla anlatılmaya çalışılmıştır:

Ҕҕ

Almanca ve Fransızcadaki “r” harfi gibi telaffuz edilir;

Ҥҥ

Almancadaki “ng” birleşimi gibi telaffuz edilir;

Өө

Türkçedeki

Үү

Türkçedeki “ü” harfi gibi telaffuz edilir;

Һh

Türkçedeki “h” harfi gibi telaffuz edilir;

Xx

İngilizcedeki “kh” harfi gibi telaffuz edilir;

Дь (дь)

birleşimi Türkçedeki “c” harfine karşılık vermektedir.

“ö” harfi gibi telaffuz edilir;

Kiril alfabeli metinlerde Yakut “h” harfi sıklıkla “s” harfine dönüştürülmüştür. Oysa
bu, geleneksel telaffuz standartlarını karşılamamaktadır. Çoğunlukla yükselen diftongları da
(иэ, ыа, уо, үө) - (ie, ıa, uo, üö) dikkate alarak, belirli kelimelerdeki eşit ikiz ünlülerle (аа, ии,
оо, өө, уу, үү) - (aa, ii, oo, öö, uu, üü), aslî uzunluklar gösterilmiştir. Yakutça kelimelerde
genellikle son heceye vurgu yapılmaktadır (Alekseyev, 2016:56). Makalede yakutça özel
adlar ve kelimeler Kiril alfabesiyle italik yazılarak, karşısındaki parantez içinde Türkçe
söylenişleri gösterilmiştir.
Çalışmada disiplinlerarası bağlamda incelenme yönünden dilbilimsel, organolojik,
karşılaştırmalı-tarihsel ve tipolojik bilimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Müzik
aletlerini pratik kontekste incelemesinde Y. İ. Sheykin‟in fonksiyonellik ilkesi üzerine kurulu
tipolojisi yeğlenmiş, karşılaştırmalı analizde işlevsellik bakımından bilimsel yönteme en
uygun tipoloji terimi tercih edilmiştir. Tipoloji, bir müzik aletinin gelişimi boyunca tarihsel
bir evrim süreci olduğunu gösteren, yeni aletlerin doğuşunu, eskilerin ise yok olma
gerçeklerini anlatan bir kavramdır. Makalede müzik aletleri ve diğer ses araçları genel
organolojide kullanılan ses kaynağına (telli, üfleme, dilcikli, vurma, kendi tınlar) ve ses elde
etme yöntemine (telleri çekilerek ve yaylı çalınanlar) göre sınıflandırılmış, daha kesin bir
tanım yapmak için, “benzer”,”tür”, “tipi” gibi ifadelerin kullanılması uygun görülmüştür.
Bununla birlikte, folklorik bir aleti daha net tanımlama (explanation) adına onu işlevsel
prensibine göre (müzikal, ses, gürültü) ayırarak, makalede çalgı, müzik aleti ve araç gibi
farklı anlatım terimlerini kullanmanın faydalı olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla, müzik ve
ritim icra edilebilecek tonal yapıya sahip nesneler yerine göre çalgı ve müzik aleti, sadece
gürültü ve ses/fonik nitelikli efekt sağlayanlar için ise fono alet (phone instrument)1 ve araç
deyişlerinden yararlanmıştır.
Sahaların bugün de yaygın kullandığı geleneksel müzik aletlerinin farklı bakış
açılarından tartışılması, ilginç olmakla birlikte bu halkın müzik sanatını daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır. Makalede müzik aletlerinin adları, parçaları ve çeşitlerine ait folklorik
terminolojinin incelenmesi ve sistemleştirilmesi yönünde önemli ayrıntılar özetlenerek onların
özellikleri, tarihçesi, ses sistemi, akustik efektler gibi bilgiler verilmektedir.
1

Terim Y.İ.Sheykin‟e aittir (Dyakonova, 2014:50).
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1. İlk Etnografik Araştırmalarda Müzik Aletleri Hakkında Bilgiler
Batıda ilk defa Yakut dili ve yazısından bahseden kişi etnograf, coğrafyacı, Amsterdam
Belediye Başkanı Nicolaes Witsen‟dir. Rusya‟da uzun seyahatlerde bulunan Witsen, 1692‟de
yayınladığı “Noord En Oost Tartarye” (Kuzey ve Doğu Tataristan) kitabının bir bölümünde
Yakut dili hakkında kapsamlı sözcüksel (lexical) materyaller sunmuştur (Vasilyev, 2008:6168). Yakutların ilk yayınlanan edebi eseri “Эр Соҕотох” (Er Soğotokh) olonho2su 1848
yılında Rus hümanist ve aydınlamacı A. Y. Uvarovsky tarafından yazılmıştır. Eserin almanca
özeti O. N. Böhtlink tarafından hazırlanarak 1851 yılında S. Peterburg‟ta basılan “Über Die
Sprache Der Jakuten” adlı gramer kitabının “Jakutischer Text Mit Deutscher Übersetzung”
(Sahaca Metinler ve Almanca Çevirileri) başlıklı bölümünde yer almıştır (Vasilyev, 2008:62).
18.-19. yüzyılda Saha folklorunu ilk araştırma ve derleme çalışmalarına Kuzey
Araştırma Gezisi (1733-1743) katılımcılarının, seyyahların ve siyasi görüşlerinden dolayı
sürgüne gönderilen bilim insanlarının faaliyetlerinde rastlanır. Bu bilim insanlarının her biri
Yakut halkının etnografisi, folkloru, müziği ve çalgı kültürü hakkında olağanüstü incelemeler
yapmışlardır. Rus bilimcilerinden J. Lindenau, Yakut etnografyası hakkında ilk monografik
araştırma yazarıdır (Vasilyev, 2008:61-68). Lindenau, başta Yakutlar olmak üzere Evenk,
Even, Buryat, Yukagir, Koryak ve diğer Sibirya halkları ile ilgili çok yönlü anlatımlarıyla
önemli çalışmalar yerine getirmiştir (Black, 2004:96).
19. yüzyılda Sahaların folklor ve halk edebiyatını, dilini, tarihini ayrıntılarıyla derleyen
bilim insanlarından biri de Rus Bilim Akademisi üyesi A. Middendorf‟dur. Middendorf 18421845 yıllarında Sibirya‟nın kuzey ve doğu bölgelerine yaptığı seyahat sırasında yazdığı
“Puteşetvie na Severo-Vostok Sibibri“ (Sibirya‟nın Kuzey Doğusuna Seyahat) adlı eserinde
yakutların хомус (khomus) ve кырыымпа (kırıımpa) müzik aletlerinden söz etmiş, bu aletlere
ilişkin görüşlerini aksettirmiştir:”…onlarda (Yakutlarda) gördüğüm tek çalgı vargan 3 ve
skripkadır4. Şüphesiz her ikisi de Ruslardan ödünç alınmıştır” (Midddendorf,
1878:807).Yalnız yakutların кырыымпа çalgısını Ruslardan ödünç aldığı fikri açıkçası şüphe
doğuran bir iddia gibi görünebilir. Pekarsky‟ye göre (1959:1426) yakutlar Ruslardan daha çok
“skripka” kelimesini ödünç alarak zaman içinde skripka-ıstırııpa-krııpa-kırıımpa şeklinde
“yakutlaştırmışlar”. Çalgıya Rus etkisi daha çok 20. yüzyılın sonuna doğru кырыымпа‟nın
omuzda tutulmasında görünür. Bu dönemlerde yakutların чорон5 (çoron) biçiminde yeni yaylı
müzik aletleri ortaya çıkar (Dyakonova, 2012:74).
Siyasi görüşlerinden dolayı sürgün edilen Rus bilim adamı İ. A. Hudyakov‟un da yerel
halkın maddi ve manevi kültür değerlerinin araştırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. İ. A.
Hudyakov, “Kratkoe opisanie Verhoyanskogo okruga” (Verhoyansk bölgesinin kısa tanıtımı)
eserinde ağaç, kemik ve demirden yapılan хомус (khomus) ve дүҥүр6‟le (düngür) ilgili
kapsamlı bilgiler vererek (1969:153), toplu icra geleneklerinden bahsetmiştir (Hudyakov,
1969:369). Sürgünde olan bilim insanlarından V.L. Seroshevsky “Якуты” (Yakutlar)
etnografik araştırmasında Sahaların müzik aletlerini şöyle anlatır: “…yakutlar çalgı müziğini,
2

Yakut edebiyatında kahramanlık destanı
Literatürde khomus için sıkça kullanılan “vargan” kelimesi, Eski Slavcadaki варги (vargi) “ağız” sözcüğünden türemiştir.
4
“Skripka” kemanın Rusça adıdır.
5
Yakutların bayramlarda kımız içtikleri geleneksel kupa
6
Şaman defi
3
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özellikle keman dinlemeyi çok severler. Onların (Yakutların) хамыс‟tan7 başka çalgıları
yoktur. Bu, ortasında yay olan demir çerçeveli bir alettir. Aleti dudaklarına yapıştırıp
parmakla yayı çeker, ağız ve dişlerle çeşitli ses tınıları elde ederler” (Seroshevsky, 1993:570).
Tarihçi yazar ve etnograf N.S. Shukin de geleneksel müzik aletleriyle ilgili “Yakutiya‟ya
Seyahat” kitabında, yakutlarda хомус adlı bir çalgı olduğundan bahsetmiştir (Shukin,
1844:235). 19. yüzyıl alan çalışmaları arasında dilbilimci, etnograf ve folklorcu E. K.
Pekarsky‟nin “Yakut Dili Sözlüğü” önemli bir yere sahiptir. E. K. Pekarsky bu çalışmasında
Yakut halk sanatı hakkında geniş bilgiler vererek ilk defa müzik aletlerinin tam bir fonetik
transkripsiyon özelliklerini ortaya koymuştur. Burada дүҥүр (düngür), кырыымпа
(kırıımpa), табык (tabık), кыысаан (kıısaan), хобо (khobo), чуоран (çuoran), хомус
(khomus) gibi birçok müzik aletinin tarifi bulunabilmektedir (Pekarsky, 1959:758-3477).
2. 20. Yüzyıldaki Organolojik Araştırmalar
20. yüzyılda halk çalgılarını araştırılması ve derlenmesi konusunda Yakutistan‟ın ilk
profesyonel bestecisi M.N. Zhirkov önde gelen isimlerden biridir. Zhirkov‟un öncelikli
görevleri arasında eski aletlerin rekonstrüksiyonunu yapmak, geleneksel çalgılar
koleksiyonunu kardeş halklardaki ortak bağı bulunan müzik aletleriyle zenginleştirmek ve
Yakut halk çalgıları orkestrası kurmaktı. Bu etkinliklerin oluşumuyla besteci çalgıların teknik
gelişimini ve ifade olanaklarının genişleyebileceğini görürdü. Bundan başka M.N. Zhirkov
halk çalgılarının ilk sınıflandırmasını yapmıştır (Zhirkov,1981: 82). Rus arkeolog ve etnograf
A.P. Okladnikov‟un Malaya Munku ulusunda sürdürdüğü alan çalışmaları sonucu ortaya
çıkardığı eski flüt, söğüt ağacından yapılmış yakut kavalı ve “rüzgâr düdüğü” (aeolophone)
eski müzik aletleri koleksiyonunu bir hayli zenginleştirir. Ayrıca Okladnikov, çalışmalarında
Yakutların tambura benzer eski çalgıları olduğunu da belirtmiştir (1946:117-119). Öte
yandan, araştırmacı yazarlar E.N. Romanova, G. U. Ergis ve S.İ. Bolo çalışmalarında
Yakutların atalarının kurutulmuş hayvan derisinden yaptıkları табык (tabık) ritüel aletinden
söz etmişler (Dyakonova, 2012:76).
20. yüzyıl Sibirya halklarının müzik ve gürültü aletlerine ait en kapsamlı araştırmalar
etnomüzikolog Y.İ. Sheykin‟e aittir. Y.İ. Sheykin “История музыкальной культуры
народов Сибири” (Sibirya halklarının müzik kültürü tarihi) çalışmasında, belirli çalgı
örnekleri aracılığıyla her bir organolojik tipin kültürel yapısını, terminolojisini, yapım
yöntemini, ses elde etme tekniklerini ve işlevini tarihsel evrim içerisinde inceleyerek saptadığı
gürültü nitelikli fono aletler/çalgılar (phone instruments) tipi üzerinden müzik aletleri
sayısını önemli ölçüde artırabilmiştir. Bunlara inek toynaklarından-туйах (tuyakh) ve
boynuzlarından-муос (muos) yapılan idyofonlar, şakşak-тарыпыыр (tarıpıır) (Sheykin,
2002:57), sap kısmında ziller bulunan şaman asası-дьалбыыр (calbıır), kare şekilli davulчуврэкин дьуврбэ дүҥүр (çuvrekin cuvrbe düngür), ıslık sesi çıkaran çubuk-кускуур
(kuskuur), uğultu sesi çıkaran alet-икиирэр (ikiirer), içi boş ok-көндөй ох (köndöy okh), yaylı
müzik aleti-кылыhах (kılıhah), telli def-дьарыкта дүҥүр (Sheykin, 2002:86-116) örnek
olarak verilebilir.

7

Yazıda khomus çalgısı хамыс (khamıs) şeklinde verilmiştir
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3. Tipoloji Sınıflandırma Yöntemi
İnsanı çevreleyen dünyada tüm nesneleri şartlı olarak potansiyel ve ya gerçek fonik
“imkana” sahip olan/olmayan araçlara/aletlere ayırabilir. Fonik özelliklere sahip nesneler
etnik bir kimliğin taşıyıcılarından olup “fono çalgılar” terimi ile tanımlanır (Sheykin,
2002:46). Bu nesneler ses ve artikülasyon organlarıyla uyumlu olarak tonal yapının akustik
becerilerini ifade etme araçlarından biridir. Öte yandan bir kültürün obje dünyasındaki
araçlarda fonik işlevin çoğunlukla esas işlev olmadığı da akılda tutulmalıdır. Etnik
toplumların kullandığı ses ve gürültü nitelikli ev eşyalarının geleneksel adları olsa bile bazen
çalgısal amacı vurgulayan özel isimlendirmeler ortaya çıkabilir (Sheykin, 2002:6).
Sheykin tipolojisi temelinde; her bir kültürde ve ya coğrafi bölgede fono aletlerin
(phone instruments) arkaik, geleneksel, efsanevi-mitolojik, tarihi ve modern/inovasyon biçimli
temsili olduğu düşüncesi yatmaktadır (Kojevnikova, 2013:151). Etnisitenin bir parçası olan
arkaik fono aletler, “ses araçları” veya “sözde aletler” olarak nitelendirilebilir. Arkaik tip şu
ayırt edici özellikleriyle karakterize edilir; Alet tek kullanımlık olduğundan ömrü kısadır.
Gerektiği zaman “ortaya çıkar” ve ya “yok olur”. Tek sesli/tınılı böyle aletler çim kökü, ağaç
kabuğu gibi teknolojik olarak basit yapım malzemelerinden kolayca imal edilerek
kullanımından sonra atılabilir (Kojevnikova, 2013:152). Geleneksel fono aletler haberleşme,
hayvanları ürkütmek/pusuya düşürmek, sinyal, ritüel ve oyun işlevi taşımaktadır. Efsanevimitolojik aletler hakkında bilgilere epope, masal, mit gibi büyük geleneksel folklor türlerinde
sıklıkla rastlanır. Tarihi aletler, arkeologlar tarafından bulunan taş üzerindeki resimler ve
tarihi kroniklerde yer alan ses/müzik aletlerini kapsar (Kojevnikova, 2013:152).
Modern/inovasyon müzik aletleri, modifiye edilen arkaik, geleneksel, efsanevi-mitolojik ve
tarihi çalgıların yanı sıra diğer kültürlerden ödünç alınan çalgılarla temsil edilmektedir
(Sheykin, 2002:47-50).
Çalışmada kullanılan organolojik, karşılaştırmalı-tarihsel ve tipolojik yaklaşımlar,
müzik aletlerini bölgesel-tarihsel tipoloji çerçevesinde değerlendirerek folklor ve efsanevimitolojik türlerin ortaya çıkmasını mümkün kılmıştır. Müzik aletlerinin tipoloji ışığında
inceleme, çalgı kültürünün gelişim sürecini daha derin bir şekilde analiz etmeye yaramaktadır.
Aletlerin tipolojik açıklamasının yanı sıra organolojik özellikleri, yapısı ve fonksiyonu E.
Hornbostel ve C. Sachs sistemine göre sınıflandırılmıştır. Bugün, Saha müzik ve fono aletleri
sayı ve çeşit açısından çok büyük bir evreni oluşturduğundan makalede en yaygın ve sık
kullanılan örnekleriyle sınırlanmıştır.
4. Kendi Tınlar Çalgılar (Idiophones)
Хомус (khomus). Khomus Sahaların en yaygın ve popüler müzik aleti olarak
bilinmektedir. Günümüzde dünyanın pek çok farklı bölgesinde bilinen ve kullanılan bu müzik
aletinin geçmişi yüzlerce yıl geriye gider. Khomus, metal bir çatalın arasındaki esnek dilciğin
parmaklarla titreştirerek, ağız boşluğunu rezonans kutusu gibi kullanarak ses elde edilen bir
çalgıdır. Khomus dünya vargan sanatında merkezi bir konuma sahiptir (Blagodatov,
1968:200).
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Şekil 1. Khomus. Kaynak: https://www.danmoi.com/khomus-jewsharp-jaw-harp-yakutia-maltsev-maltsefvargan-maltcev.html

Sahaların kendilerine has khomus çalma tekniği ve farklı kullanım yöntemleri vardır.
Çalarken dilin şeklini değiştirerek rüzgar ıslığını, kurdun ulumasını, şahin çığlığını ya da at
nalının çıkardığı sesi taklit edebilirler8. Khomus genellikle şarkıya eşlik eden müziği
süslemek kullanılır. Khomus‟un бисилэхтээх хомус (bisilehteeh khomus)-halkalı khomus ve
икки тыллаах хомус (ikki tıllaah khomus)-iki dilcikli khomus adlı çeşitleri de mevcuttur
(Blagodatov, 1968:200).
Дьаҕа (Caga)– silindirik şekilli içi oyuk ağaçtan yapılan gürültü (phono) aletidir.
Aletin gövdesine dışarıdan küçük ağaç çıngıraklar takılır. Kulpundan tutup yere vurarak veya
sallayarak üzerindeki çıngırakların biri birine değmesiyle çatırtı sesleri elde edilir. Gövdenin
ince duvarına vuran parçacıklar kastanyet sesine yakın bir ses çıkarır. Ritüel ve törenlerde
aletin иирэр дьаҕа (irer caga) adlı küçük boyları daha sık kullanılır (Shamayeva, 2016:195).

Şekil 2. Дьаҕа (Caga)

Şekil 3. Иирэр дьаҕа (İirer caga)

Kaynak: http://globuss24.ru/doc/programma-elektivnogo-kursa-dekorativno-prikladnogo-tvorchestvaizgotovlenie-yakutskih-muzikalynih-instrumentov

Мас хобо (mas khobo)–içi boş dört köşeli ağaç kutulardan oluşan idyofon çalgıdır. Farklı
boyutlardaki kutulara vurarak değişik frekanslarda sesler elde edilebilir. Ses aralığı oktava
varan büyük khobolar mevcuttur.

8

https://www.rbth.com/travel/destinations/siberia/2017/01/25/how-siberia-plays-its-songs-musical-instruments-of-the-indigenousnations_687511
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Şekil 4. Мас хобо (Mas khobo). Kaynak:http://ysia.ru/media/foto_yakutia/v-yakutske-otkrylas-vystavkanarodnyh-masterov-mohnachevskih/

Хабардьа (khabarca)-içine boncuklar yerleştirilen düzümsü ağaç kutudur. Alete elin
kenarıyla vurarak ve ya sallayarak ses elde edilir.

Şekil 5. Хабардьа.Kaynak: http://ysia.ru/media/foto_yakutia/v-yakutske-otkrylas-vystavka-narodnyh-masterovmohnachevskih/

Атаара (Ataara)–dörtgen kutu biçiminde gürültü aletidir. İçerisindeki çapraz
çubuklar arasına küçük metal plakalar takılır. Gövdenin altı kısmında iki sapı, duvarında
rezonatör delikleri vardır. Sallayarak ses çıkarılır (Dyakonova, 2017:195).

Şekil 6. Сахсыыр (sakhsıır)

Şekil 7.Сиксиирдэр (Siksiirder)

Kaynak: http://ysia.ru/media/foto_yakutia/v-yakutske-otkrylas-vystavka-narodnyh-masterov-mohnachevskih/

5. Derili Çalgılar (Membranophones)
Derili çalgıların Saha folklorunda önemli bir yeri vardır. Zira bu çalgılar ritüel ve
törenlerin vazgeçilmezlerindendir. Y.I. Sheykin‟ın tipolojik analizinde membranafonlar
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efsanevi-mitolojik gruba dâhil edilmiştir. Derili aletlerin Табык, Күпсүүр ve Дүҥүр adlı üç
ana türü vardır:
Табык (Tabık). E. Pekarski sözlüğünde табык; “kaldıramayacak derecede ağır,
üzerine hayvan derisi çekilmiş dev bir davul” olarak tanımlanmaktadır (Pekarsky,
1958:2513). Efsanelerde bahsi geçen bu alet kutsal kabul edilir ve kültsel önem taşırdı. Табык
açık alanda kurularak, haberleşme veya ritüel amaçlı kullanılırdı. Табык bir veya daha fazla
boğa/at derisinden hazırlanır. Özel işlenme geçtikten sonra deriler üstten ve alttan keresteler
ile çerçevelenmiş iki ayak arasında gerilir. Bu aleti belli bir klanlar edinebilirdi. Табык„ın
konstrüksiyonu ve boyutları klanın maddi durumu, ritüel ve seremoninin amacıyla ilgiliydi.
Aletin ritüel karakteristiğini araştırmacı E. Romanova şöyle vermektedir: “Табык çalgısının
nesnelliğine bir erkek çocuğunun yaşam programı yerleştirilmiştir. Erkeğin yaşamı boyunca
табык üç kez vurulur. Doğduğunda 3 defa-үс кут9 (üs kut) üç ruhu karakterize eder; ийэ
кут (iye kut) ana ruh, буор кут (buor kut) toprak ruhu, салгын кут (salgın kut) hava ruhu.
Düğününde 7 defa; erkek (3) ve kadın (4) başlangıcının oluşumu. Öldüğünde ise 9 defa. Bu da
ana ruhun bedenden ayrılarak dokuzuncu gök katına ulaşması anlamına gelmektedir
(Romanova, 1994:126-134).

Şekil 8. Табык

Şekil 9.Tалба табык (talba tabık)

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=w9Yk6xpXxIE

Күпсүүр (Küpsüür)-Yakut davullarının genel adıdır. Bu ad күп (küp)-yumruk sesi,
күпсүй (küpsüy)-gürültü (rüzgâr),
күпсүгүччүй
(küpsügüççüy),
күпсүгүлччүй
(küpsügülçüy)-gürültü yapmak” sözcüklerinden türemiştir (Pekarsky, 1959:1324-1325).
Күпсүүр, üzerine deri giydirilmiş kürek şeklinde tokmaklarla çalınır. Bu davulların tek/çift
tarafı deriyle kaplanmış, sehpa üzerine konulan, asma gibi değişik türleri vardır. Davul
boyutlarına göre ses frekansları değişmektedir. İşlenmiş deriden daha derin ve boğuk sesler,
ham deriye vurdukta ise daha dolgun ve keskin sesler elde etmek mümkündür.
Аранас күпсүүр (Aranas küpsüür)-her iki tarafı deriyle kaplı, çapraz ayaklı sehpa
üzerine kurulan fıçı şeklinde davul türüdür.

9

Kut- Yakutça bütün canlı varlıkların canı, ruhu anlamına gelmektedir (Pekarsky, 1959:1261)
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Şekil 10. Күпсүүр

Şekil 11. Аранас күпсүүр

Kaynak:http://globuss24.ru/doc/programma-elektivnogo-kursa-dekorativno-prikladnogo-tvorchestvaizgotovlenie-yakutskih-muzikalynih-instrumentov

Улахан чардаат күпсүүр (Ulahan çardaat küpsüür)-köşeli büyük davul türüdür.
Merasim ve törenlerde küçük depoyu anımsatan özel bir yapı üzerinde kurularak çalınır.

Şekil 12. Улахан чардаат күпсүүр. Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=w9Yk6xpXxIE

Дьөлөккөй күпсүүр (Cölökköy küpsüür)-Üzerinde üç büyük delik açılmış, içi oyuk
ağaç gövdesinden yapılan bir davul türüdür.
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Şekil 13. Дьөлөккөй күпсүүр. Kaynak: M.N Zhirkov “Yakut halk müziği” kitabı

Folklorcu Bolo, bu aletin biçimi, yapımı ve işlevi hakkında şöyle yazar: “Eskiden
Yakutlar içi boş büyük bir karaçam ağacının kabuğunu temizler ve gövdesinin geniş tarafı
yukarı doğru koyarlardı. Akşam ve ya sabah donları sırasında ağaca sopayla vurulurdu.
Дьөлөккөй күпсүүр (Cölökköy küpsür) adı verilmiş bu alete büyük saygıyla yaklaşılırdı”
(Bolo, 1994:204-205). Bundan başka, bu alet insan hayatının önemli dönemlerinde vurulurdu:
“Düğünlerde-уруу (uruu) gelin-сүктер кыыс (sükter kııs) karşılama sırasında ve ölümünden
sonra insanın mezarı başında. Bu aleti yalnız şaman vurabilirdi (Bolo,1994:204-205)”. Yalnız
bu aletin Zhirkov tarafından membranafon sınıfına ait edilmesi çok sayıda çelişkili görüşler
ortaya koymaktadır. Görsel olarak kerestenin her iki tarafının deriyle kaplanmasına rağmen
gövdesine vurarak ses çıkarılması onu bir membranafon olduğu düşüncesinden
uzaklaştırmaktadır. Aletin membranafon ve ya idyofon olduğuna ait görüşler tartışma
kısmında geniş şekilde verilmiştir.
Дүҥүр (düngür). Дүҥүр (şaman defi) her zaman araştırmacı ve etnomüzikologların
ilgi merkezlerinde olmuştur. Дүҥүр Sahaların müzik kültüründe en gizemli vurma
çalgılardandır (Maak, 1994:294). Şamanların kamlık ayini esnasında kullandığı дүҥүр diğer
deflerden daha farklıdır. Дүҥүр oval veya elips biçiminde olur. Defin kasnağının (киил -kiil)
iç tarafında iple bağlı haç şekilli demir bir kabza (быарык-bıarık) vardır (Hudyakov,
2002:88). Kasnağın iç kısmına küçük çan (аарык-aarık) ve çıngıraklar (кыаhаан-kıahaan)
takılır. Kasnağın dış kısmına boynuzcuk (бюттэх муос-büttekh muos) şeklinde rezonatörler
eklenir. Bu “boynuzcukların” sayısı 2 (Hudyakov, 2002:88) ila 11 (Seroshevsky, 1993:613)
arasında değişebilir, ama en optimal sayı 9‟dur. Defe, üzerine manda veya geyik derisi
giydirilmiş hafiften eğik tokmakla (былаайах-bılaayakh) vurulur. Tokmağın altına küçük kurt
kafası (бөрө мейиитэ-börö meyiite) figürü yapılır (Hudyakov, 2002:88). Çok sayılı boncuk
saçakları alete değişik akustik tını vermekle birlikte farklı inanç ve dünya görüşü
oluşturmaktadır. Her şamanın kendine has bireysel farklılıklara sahip defi vardır. Kamlama
esnasında def şamanın başka dünyalarda dolaştığı sembolik atını, tokmak ise kamçısını ya da
kırbacını temsil eder: “Def şamanın atı, tokmak ise kamçısıdır. Şaman “atını kamçılayarak yer
altı dünyasına iner” (Pekarsky, 1959:609). Yapısı ve ritüel işlevi bakımından дүҥүр‟ün
mitolojik bir çalgı olduğu yorumlanabilir.
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Şekil 14. Дүҥүр

Şekil 15. Былаайах

Kaynak: https://vk.com/wall-46240288?offset=60&own=1&z=photo-46240288_294582268%2Fwall46240288_16

Дьарыкта (Carıkta)-Kadın şamanların defi, bir ayin çalgısıdır. Дьарыкта, etimolojik
olarak Yakutça дьарыктанар (carıktanar) “çalışmak” sözcüğünden türemiştir ki bu da şaman
kadınların ustalıklarına uzun ve düzenli çalışmalar sonucu ulaştığı anlamına gelmektedir
(Shamayeva, 2016:196). Alet tasarımına göre şaman definden biraz farklıdır. Дьарыкта, 25
cm çapında yuvarlak bir şekle sahip 5 telli bir deftir.

Şekil 16. Дьарыкта (Carıkta). Kaynak:
46240288_294582268%2Fwall-46240288_16

https://vk.com/wall-46240288?offset=60&own=1&z=photo-

Eskiden bu çalgı Yakutistan‟ın Vilyuy ulusunda çok yaygındı. Yakut masallarında
şamanın Дьарыкта’yı aynı anda hem vurmalı hem de telli olarak kullanabildiği yazılır.
Şaman defin iç kısmındaki telleri parmaklarıyla çekerek diğer elindeki tokmakla defe vurur
(Shamayeva, 2016:48). Tasarımına göre дьарыкта, membranophone ve chordophone
sınıfları arasında geçiş türünden bir gürültü çalgısı olarak nitelendirilebilir.
6. Telli çalgılar (Chordophones)
Кырыымпа (Kırıımpa). SSCB Halklarının Çalgıları Atlası‟nda (Atlas Muzıkalnıh
İnstrumentov Narodov SSSR) кырыымпа şöyle tanımlanmıştır:”Yakut kemanı olarak bilinen
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кырыымпа, yayla çalınan dört telli bir müzik aletidir”10. Yakut çalgı kültüründe кырыымпа
merkezi bir konumda yer almaktadır. Bu çalgının pek çok çeşidi vardır ve kişiye özel
kullanım için yapıldığından esas itibariyle tek örnek oluşturur. Aletin çanağı içi oyulmuş
ağaçtan yapılarak üzerine deri giydirilir. 2-3 teli vardır. Eskiden at kılından yapılan teller
günümüzde yerini keman tellerine bırakmıştır. Genellikle sağdan sola doğru “la”, “re” ve
“sol” şeklinde akortlanan teller esere göre değişebilir. Her tel altına ayrı köprü ayarlanır.
Söğüt ağacından yapılan yay çubuğu-чаачар (çaaçar) at kılıyla gerilir (Shamayeva, 2016:
195).

Şekil 17. Кырыымпа çeşitleri. Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=w9Yk6xpXxIE
https://vk.com/wall-46240288?offset=60&own=1&z=photo-46240288_294582268%2Fwall-46240288_16

Таҥсыр (Tangsır)– Tuşesi yarım ses aralıklı perdelere bölünmüş dörtlü akort
düzenine sahip (d, a, e) üç telli bir çalgıdır. Таҥсыр‟ın temelini Orta Asya halkları
çalgılarının yanı sıra rus domrasının oluşturduğu varsayımı mevcuttur. Fakat iki düz kapak ve
kavislerden oluşan таҥсыр gövde biçimine göre domradan farklıdır. Rekonstrüksiyonu
yapılmadan önce таҥсыр perdesiz, göğsü deriyle kaplı günümüzdekinden daha farklı; bir
çalgı olmuştur. Çalgının küçük, alto ve bas çeşitleri bulunmaktadır. Küçük таҥсыр‟ın ses
aralığı 2 oktavdan (e¹-a-h³) biraz çoktur. Genellikle таҥсыр mızrapla çalınır. Ama Yukarı
Vilyuy bölgesinde yaşayan eski Yakutlarda таҥсыр‟ın yayla çalınan türü olduğu da
bilinmektedir (Alekseyeva, 1994:84).

10

Атлас музыкальных инструментов народов СССР, Вертков К.А., Музгиз, 1963
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Şekil 18. Таҥсыр

Şekil 19. Кылыһах

Kaynak:https://vk.com/wall-46240288?offset=60&own=1&z=photo-46240288_294582268%2Fwall46240288_16

Кылыһах (kılıhakh)-3 telli bir çalgıdır. Кылыһах kelimesi etimolojik olarak, “kıl” ve
“sah” olmak üzere iki kökten oluşmaktadır.”Kıl” sözcüğü tel yapımı için atın kuyruğu veya
yelesinden kullanılan kıl anlamında olup, “sah” sözcüğü bir nesneye çakarak vurma (çakmak
taşında olduğu gibi) manasını taşımaktadır. Dolayısıyla, Кылыһах kelime olarak “tele
çarparak” anlamını vermektedir ki bu da doğru bir şekilde aletin kendine özgü doğasını ve
karakteristiğini yansıtır11. Günümüzdeki icra pratiğinde eşlik yapmak için bu çalgının prima,
sekunda, alto ve kontrabas çeşitleri bulunmaktadır. Таҥсыр ve кылыһах 1970‟lerde özellikle
halk çalgıları topluluklarının oluşturulmasıyla Yakutistan‟ın kültürel hayatında daha çok
yaygınlaşmıştır. Yakut organolog A. Chakhov (2012:80) таҥсыр, кылыhах ve кырыымпа
çalgılarının temelinde tekbir кылыhах- кырыымпа çalgısı olduğu fikrini öne sürmektedir.
Чаҕаан (Çağaan)-Çok telli zither grubundan olan чаҕаан, genel prensiplerine göre
Hakasların чаттыҕан (çattıgan) çalgısıyla akraba olduğu söylenebilir. Eski ve basit bir
simbalom çalgısını anımsatan чаҕаан halk arasında oldukça yaygındı. Bu çalgının tek örneği
Amginsk ulusunun Sulgaçinskaya kilisesinde bulunmuştur. Bu kenarlarında küçük metal
çıngırakların olduğu çerçeve üzerine 4 tel çekilen ve küçük burgularla akorlanan bir çalgıdır.
Tellere былаайах (bılaayah) denilen özel yapılmış tokmaklarla vurularak çalınır (Dyakonova,
2017:22).

Şekil 20. Eski Чаҕаан çeşitleri. Kaynak:https://vk.com/wall-46240288?offset=60&own=1&z=photo46240288_294582268%2Fwall-46240288_16
11

http://www.ukdr-maya.lact.ru/e/881-kyil-dushi-ruslana-gabyisheva
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7. Hava Titreşimli Çalgılar (Aerophones)
Айаан (Ayaan)– avcılık ve çobanlıkta kullanılan sinyal amaçlı bir fono alettir. Aletin
adı айаатыыр (ayaatıır)-”kükremek, bağırmak” sözünden türemiştir. Eskiden Yakutlar
sonbaharda geyiklerin çiftleşme döneminde айаан adı verilen içi boş ağaç boruyla
hayvanların kükremesini taklit ederek onların dikkatini çekerlerdi. Айаан, uzunluğu 70 ila
100 cm arasında değişen iki yarıdan oluşan konik şekilli bir ahşap borudur. Borunun geniş
kısmındaki çemberin çevresi 20-24 cm‟dir. Uç kısmında ise 0,2-0,3 cm çapında küçük bir
delik vardır. Diğer aerofonlardan farklı olarak onun kendine has bir ses oluşum prensibi
mevcuttur; çalıcı havayı içine çekerek, elde edilen üst selen seslerle hayvan kükremesini taklit
edebilir (Shamayeva, 2016:197).

Şekil 21. Айаан

Şekil 22. Ойдуо

Kaynak:http://ysia.ru/kultura/v-muzee-muzyki-i-folklora-otkrylas-vystavka-narodnyh-masterov-mohnachevskih/
http://www.krutushka.ru/blog/musicians2009/14004.html

Ойдуо (oyduo)– sinyal özellikli, yoğun ve kalın sesli bir fono alettir. Eskiden bu alet
biçim döneminde orakçılara mola verilmesinde kullanılırmış. Oyduo, delikleri olmayan ince
ve uzatılmış bir şekle sahiptir. Gövde kısmı borularda olduğu gibi uçtan giderek genişler.
Kalak kısmı, dört ahşap öğenin birleşmesinden oluşur. Aletin uzunluğu 120 cm olup, kayışla
omuza asılabilir. Айаан ve Ойдуо aletlerinde ses elde etme prensibi aynıdır (Shamayeva,
2016:197).
Дуораанчык (duoraançık)–Kamıştan yapılan 6 delikli, diyatonik ses dizimine sahip
dilcikli flüt türüdür.
Aerofon çalgılar grubunda rüzgâr etkisiyle ses çıkaran aletler (aeolophone) şüphesiz,
daha derin bir araştırma konusu olabilir. Zhirkov “Yakut halk müziği” kitabında rüzgârın
esintisiyle ses çıkaran iki aletten bahsetmiştir. Bunlardan biri “ruzgar düdüğü”dür. Bu aletin
yakutça adı bilinmemektedir (Zhirkov, 1981:73). İkinci alet ise доргоон дүҥүр (dorgoon
düngür) “rezonanslı def” ve ya тыал дуорааннык (tıal duoraannık) “ruzgar defi”dir (Maak,
1994:77).
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Şekil 23. Rüzgâr düdüğü.

Şekil 24. Доргоон дүҥүр-Rezonanslı def

Kaynak: Resimler M.N Zhirkov‟un “Yakut halk müziği” kitabından alıntıdır.

Resimde görüldüğü gibi “rüzgâr düdüğü”, üzerinde ikişer delik olan, enine bağlanmış içi
oyuk üç ağaç borudan oluşmaktadır. Fakat çalgının nereye kurulduğu ve eski Yakutların
geleneksel yaşamında nasıl bir anlam taşıdığı tam olarak kesinlik kazanmamıştır. Folklorcu
M.M. Nosov ve İ. Bosikov‟un verdiği bilgilere göre “ruzgar düdüğü” hayvanları toplama ve
tehlike durumlarında kullanılırdı (Zhirkov, 1981:73).
Доргоон дүҥүр-dış görüntüsüyle şaman defini anımsatan, büyük ölçüde kasnağın iç
kısmına daha küçük def monte edilmiş rezonanslı bir def türüdür. Defler kendi aralarında eşit
uzunluklu üç boruyla birleştirilir. Büyük olasılıkla önemli bir parça oluşturan bu borular,
rüzgâr esintisini güçlendirerek küçük deften büyük defe aktarmaktaydı. Def kullanmak için
ağaca asılır. Yine folklorcu M.M. Nosov ve İ. Bosikov‟dan alınan bilgiye göre “ruzgar defi”
sefere çıkan askerlere yol istikametini belirlemek için konulurdu (Zhirkov, 1981:75-76).
Yalnız defin nasıl ve neden askeri sefer sırasında kullanıldığı açıklanmamıştır. Belki de bu
seferin başarısını öngören şaman fal araçlarından biriydi (Dyakonova,2012:78).

Şekil 25. Askeri sefer sırasında Доргоон дүҥүр’ün kurulması. Kaynak: Resimler M.N Zhirkov‟un “Yakut
halk müziği” kitabından alıntıdır.
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Sonuç
Saha halkının organografyasındaki bu zengin çeşitlilik, bu insanların sosyal
hayatlarında ritüel ve halk müziğinin uzun bir tarihsel gelişim süreci geçirdiğini ortaya
koymaktadır. Bu halkın çalgı sanatı kültürlerarası etkileşim ve etki süreçlerini kendisinde
yansıtarak müzik kültürünün gelişimine uygun kademeli olarak ilerlemiştir. Bunun yanında
avcılık, çobanlık ve tuzağa düşürme teknikleri gibi uygulamaların, aletlerde imitasyon
özelliklerinin gelişimi yönünde etkili bir rol oynadığı dikkatten kaçmamaktadır. Derin bir
tarihî köke sahip bu Türk boyunun kültürünün derlenmesi ve öğrenilmesinde Rusya Bilimler
Akademisi tarafından Sibirya‟ya düzenlenen araştırma gezilerinin önemli bir yer aldığını
tekrar söylemek gerekir. Bu gezilerin amacı Kuzey bölgesinin doğal zenginliklerini tespit
etmekle birlikte, bu coğrafyada yaşayan küçük halkların kültürü ve dilleri hakkında bilgi
toplamak olmuştur. Öte yandan siyasi sürgüne gönderilen bilginlerin Saha folklorunun
araştırılmasına ve gelişimine katkısı da tartışılmaz bir gerçektir. Böylece 18.-19. yüzyıl Rus
bilim adamları, seyyahlar ve araştırmacılar Saha Türklerinin edebiyatı, folkloru, halk müziği
ve geleneksel çalgılarının tanıtılmasında önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Yakutların
geleneksel kültürü ve hayatını ilk araştıran bilimcilerin eserlerinde şaman defi дүҥүр, birkaç
çeşit хомус ve кырыымпа çalgılarının varlığı hakkında az da olsa bilgiler verilmiştir. Halk
müziği ve müzik aletleri üzerine kapsamlı organolojik araştırmalar 20. yüzyılın ikinci
yarısından başlar. Bu dönemde bilgilendirici kişiler (informant), etnograflar, folklorcular ve
müzikologların çalışmaları sayesinde çeşitli vurma ve gürültü nitelikli ritüel aletler ortaya
çıkarılır. Bu alanda Sovyet bilginlerinden A.P. Okladnikov, G.U. Ergis, S.İ. Bolo, M.N.
Zhirkov ve Y.İ. Sheykin‟in rolü ayrıca belirtilmelidir.
Makalede, Sahaların etnik tarihiyle ilgili önemli materyaller ele alınarak, geleneksel
müzik aletleri tipolojik analiz bağlamında incelenmiştir. Fono aletlerin sistemleştirilmesi
hususunda, Sibirya‟nın tanınmış etnomüzikologlarından Y.I. Sheykin‟in bölgesel tarihsel
tipoloji yöntemiyle mitolojik metinlerde adı geçen aletler dâhil, geleneksel müzikte kullanılan
fono aletler organolojik perspektiften incelenerek onların varoluş biçimleri ve yapılanma
süreçleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Kuzey Sibirya bölgesine ilişkin müzik aletlerinin seçilmesinde ana etken tek bu
coğrafyanın yeterince araştırılmadığı değil, aynı zamanda bölgenin müzik kültüründeki
dönemsel (stadial) ve işlevsel gelişimin belirli birliğinin temsilidir. Avrupa müzik normlarının
Sibirya halklarının çalgı kültürüne nüfuz etmesi, geleneksel müzik aletlerinin yapımına
yansırken, Batı tarzı yaylı çalgıların ortaya çıkması, metal teller kullanılması gibi yeniden
yapılandırma gereksinimini de belirlemiş oldu. Melodik aralıkların genişlemesi ise çalınış
üslubunda değişime yol açtı. Bugün de aletlerin müzikal performansını artırmak için yeniden
yapılandırma ve geliştirme yönünde belli bir çaba harcanarak, ulusal sanatı dünya çapında
tanıtacak amatör ve profesyonel halk çalgıları toplulukları yaratılmaktadır.
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Şekil 26. Geleneksel Saha Halk Çalgıları. Kaynak:http://ysia.ru/kultura/v-muzee-muzyki-i-folklora-otkrylasvystavka-narodnyh-masterov-mohnachevskih/

Tartışma
Sahaların müzik kültürü gelişiminin bugünkü aşamasında, milli aletleri inceleme ve
sistemleştirme problemi aktüel bir hal almıştır. Geleneksel halk kültürünün gelişimiyle
bağlantılı olarak, bilhassa halk müziği topluluklarının kurulmasına duyulan ihtiyaç, 20.
yüzyılın ikinci yarısında unutulmakta olan birçok çalgının tekrar restore ederek ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Bu bakımdan besteci M. N. Zhirkov‟un folklorik hakkında toplamış
olduğu bilgiler Yakut halk çalgıları orkestrası kurma yönünde pratik anlamda önem taşısa da
etnoorganoloji perspektifinden verdiği tanımlarda bazı düzeltmelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu manada tartışmaya yönelik nokta дьөлөккөй күпсүүр ve улахан чардаат күпсүүр arkaik
aletlerin bugünkü performansı üzerinden yürütülebilir. Zhirkov kendi sınıflandırmasında
дьөлөккөй күпсүүр‟ü membranafon grubuna dâhil etmiştir. Bestecinin arşiv materyallerinde
bu aletin kenarlarına deri gerdirilmiş şekilde çizilmiş bir resmi de bulunmaktadır (Zhirkov,
1981:75). Zhirkov‟un aleti davulla ilişkilendirmesi, muhtemelen görüştüğü kişilerden
(informants) aldığı bilgileri yanlış yorumladığından kaynaklanmıştır. Yalnız hiçbir
bilgilendirici, alet üzerine gerilmiş deriye vurarak ses çıkarılmasından bahsetmemiştir. Ses,
aletin gövdesine vurularak elde edilir. Bu Sheykin‟in aktardığı bilgiler ile de
doğrulanmaktadır. Bu nedenle дьөлөккөй күпсүүр kesinlikle idyofon bir çalgıdır
(Dyakonova, 2015:67). Fakat bugün modern дьөлөккөй күпсүүр, arkaik “müziksel
kereste”yle sadece isim benzerliği olan farklı tasarımlı silindirik davul türüdür. Aletin arkaik
şekli korunarak üzerine deri gerilir. Bu da bir nevi idyofonun membranafona geçişi demektir.
Temel fark ise, arkaik ritüel bir aletin modern konser çalgısına dönüşmesinden ziyade yeni
çalınış yöntemleri kazanmasıdır (ses, tokmakla deriye vurularak elde edilir. Oysa arkaik alette
sesin kaynağı gövdenin kendisiydi) (Dyakonova, 2015:68). Böylelikle modern дьөлөккөй
күпсүүр günümüzde bir membranafon niteliği kazanmıştır.
Bir diğer arkaik alet улахан чардаат күпсүүр‟ün de işlevi önemli ölçüde değişmiştir.
Önceden sadece mezar başında ritüel bir alet olarak kullanılırken bugün artık konser
pratiğinde aktif bir şekilde yer almaktadır (Dyakonova, 2015:68). Böylece, modern vurma
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membranfonların, arkaik ve efsanevi-mitolojik aletlerin tekrar ele alınması sonucu ortaya
çıktığı söylenebilir.
Bulundukları coğrafya ve uygulanan dış politikalar nedeniyle uzun süre medeniyet
merkezlerinden uzakta kalan Sibirya halklarının müzik kültürü, bilhassa müzik tarihinin erken
aşamalarına ait çalgıların karşılaştırmalı analizi ve rekonstrüksiyon çalışmaları yapılmasında
önemli bir kaynak oluşturabilir. Kendini dış dünyaya kapatan Sovyetler Birliğinde etnografik
çalışmalar, folklor derlemeleri, araştırma ve yayınlar daha çok Rus folklorcuların
öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Yakutistan‟daki kültürel çalışmalar da bu sınırlamaların
ötesine çıkamamış, Saha Türkleri ile ilgili kaynakların ekseriyeti Rusça yazılmıştır. Bu
nedenle, alan uzmanlarının bu kaynaklardan haberdar olması araştırmaları için faydalı olacağı
öngörülmektedir.
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HAFĠF (EĞĠTĠLEBĠLĠR) ZĠHĠ
N ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK
HAZIRLANAN ORTAÖĞRETĠMDĠNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ
DERSĠ PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ
Rıdvan DEMĠR1
Özet
Özel eğitim alanında bu eğitime ihtiyacı olan bireylerin engel ve özellikleri dikkate alınarak eğitim programları
hazırlanmaktadır. Bu eğitim programlarından birisi de hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için
hazırlanmıĢ olan “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Programı‟dır.*2Bu araĢtırmada özel eğitim mesleki
eğitim programı içinde yer alan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı”nın öğretmen
görüĢlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma tarama türünde betimsel bir çalıĢmadır.
AraĢtırmanın çalıĢma evrenini Türkiye‟deki özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde ve özel eğitim sınıflarında
çalıĢan öğretmenler oluĢturmuĢtur. AraĢtırmaya Adana, Gaziantep, Kilis, Mersin yoğunluklu olmak üzere diğer
bazı illerden toplam 114 öğretmen katılmıĢtır. Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için hazırlanan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Programı‟nın değerlendirilmesine yönelik olarak öğretmenlerin görüĢlerini almak için 40 maddelik
bir anket uygulanmıĢ ve öğretim programının hedeflerine, içeriğine, öğrenme-öğretme süreçlerine ve
değerlendirme öğelerine iliĢkin veriler bu anketle toplanmıĢtır. AraĢtırma verilerinin analizinde yüzde (%) ve
frekans (f) kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğretim program‟ının zihinsel engelli öğrenciler için tam olarak
uygun olmadığı ve ders saatinin yetersiz olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Programı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Engelliler, Din.
Assessment of the Secondary Religious Culture and Moral Knowledge Courses Curriculum Prepared for
Mild (Educable) Mentally Retarded Students According to Teacher Opinions
Abstract
In the field of special education, educational programs are prepared considering the handicaps and characteristics
of the individuals who need this training. One of these educational programs is the "Special Education
Vocational Training Center Program" for students with mild mental retardation. In this research, it was aimed to
evaluate the „Religious Culture and Ethics Education Curriculum‟ within the special education vocational
education program according to the teacher's opinions. Research is a descriptive study in the type of screening.
The study universe of the research consists of teachers working in special education vocational training centers
and special education classes in Turkey. A total of 114 teachers mainly from the provinces of Adana, Gaziantep,
Kilis and Mersin including some others participated in the research. A 40-item questionnaire was administered to
elicit teachers' opinions on the assessment of the Religious Culture and Moral Knowledge Program for educable
mentally handicapped students and the data on the objectives, content, learning-teaching processes and
evaluation items of the curriculum were collected with this questionnaire. Percent (%) and frequency (f) were
used in the analysis of the research data. As a result of the research, it was determined that the teaching program
is not fully suitable for students with mental disabilities and that the teaching hours are inadequate.
Keywords: Curriculum, The religious culture and moral knowledge, Special Education, The handicapped,
Religion.
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1. GĠRĠġ
Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı ve Devlet Ġstatistik Enstitüsü iĢbirliği ile 2002 yılında
yapılan araĢtırmaya göre; Türkiye‟de nüfusun %12.29'unu özel gereksinime ihtiyacı olan
bireyler oluĢturmaktadır. Türkiye‟deki özel gereksinimli birey sayısı 8 milyonun üzerinde
olup (Özgür, 2015: 50) TÜĠK (2010) verilerine göre engel grupları oranı arasında %29 ile en
büyük oranı zihin engelli bireyler oluĢturmaktadır. Bunların içinde özür grupları dağılımında
%2‟lik bir oranla engellilerin toplamının yaklaĢık %75-80‟ni hafif (eğitilebilir) zihinsel
yetersizliği olan bireyler oluĢturmaktadır (MEB, 2005; AkkuĢ, 2007:4).
Bireyin yetersizlik yüzünden yaĢ, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak
oynaması gereken rolleri gereği gibi yerine getirememesi engel olarak tanımlanabilir (Özsoy
ve diğerleri, 1988: 5). Engelli bireyi; “doğuĢtanveya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
toplumsal yaĢama uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karĢılamada güçlükleri olan ve
eğitim, korunma, bakım, rehabilitasyon, danıĢmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan
kiĢi” olarak tanımlamak mümkündür (Öztürk, 2011: 18).
Gerek doğuĢtangerekse sonradan herhangi bir sebeple olsun insanların dünya hayatında
Ģöyle veya böyle ya ilahi irade tarafından imtihan edilmeleri ya da kendi hataları ve kusurları
neticesinde çeĢitli engel durumlarıyla karĢılaĢmal
arı söz konusu olmaktadır (Karagöz, 2005:
55-62). Yapılan çalıĢmalar engelli bireylerin engelleri ile baĢa çıkmada ve karĢılaĢtı
kları
sorunları (Manevi/Psikolojik) aĢmadadinin önemli bir rolü olduğunu göstermektedir (Kula,
2005; 241; Musayev, 2016: 171). Din, engelli birçok kiĢiiçin manevi açıdan destekleyici bir
olgudur. Bu sayede toplumda çeĢitli Ģekillerde engellenen ve bu engeli aĢamayarak çaresizlik
içinde kalan insanlar, Allah‟a sığınarak teselli bulmuĢ, dine yönelerek ümit ve güven
duygularını yenilemiĢlerdir. Zor Ģartlar altında kalan insanların dine yöneldiği ve hatta dini
inançları sayesinde ayakta kalabildikleri görülmektedir. Olumsuz Ģartlar altında inancın
gücüne sarılmak ve dua etmek insanlara kendilerini iyi hissettirmekte pozitif tutumlar
kazanmalarına yardımcı olmaktadır (Kara, 2008: 317).
Din akıl sahibi insanları kendi istekleriyle dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa sevk
eden ilahi emirler bütünüdür (MEB, 2009: 60). Bu tanıma göre her insan aklı ve bedeni
yeterlilikleri ölçüsünde dinin getirmiĢolduğu öğretileri bilmek ve yaĢamakla sorumludur. Din
eğitimi, bireyin anlam arayıĢıbaĢta olmak üzere, sosyalleĢmesinde, çi inde bulunduğu kültürün
değerlerini benimsemesinde, karĢılaĢtı
ğı sorunlar ve engelleri aĢmasında vb. etkilerinden
dolayı engelli bireylere verilmesi gereken bir eğitim olarak değerlendirilebilir. Ancak eğitim
materyalleri, fizikî imkânlar gibi engellilere yönelik eğitim hizmetlerindeki baĢlıca
yetersizlikler, engellilerin çoğu zaman eğitimden istenen düzeyde yararlanamamasına neden
olmaktadır. Din eğitimi de bu eğitim alanları veya imkânlarından bir bölümü sayılmaktadır.
Eğitim içinde özel bir alan sayılan din eğitimi, geçmiĢten günümüze engelliler açısından
sorunlu alanlarından birisidir. Çünkü din eğitimi/öğrenimi alanı geniĢbir alandır. Öğrenilecek
ve öğretilecek bilgilerin bir kısmı soyut kavramlardan oluĢmaktadır. Soyut olan bu
kavramların öğrenilmesi ve öğretilmesi iĢitme engelliler için farklı, görme engelliler için
farklı, ortopedik ve zihinsel engelliler için farklı olmaktadır. ĠĢte bütün bu dezavantajlı
gruplara göre eğitim öğretim imkânları hazırlamak ve sunmak kapsamlı ve kompleks bir
sorunu çözmek anlamına gelmektedir (Özdemir, 2016: 523).
Ġnsanın sahip olduğu en değerli nimet, akıl ve muhakeme nimetidir. Bu nimetin
yitirilmesi en büyük kayıp ve en büyük engelliliktir. Dini açıdan bakıldığında zihinsel
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engellileri üç kısma ayırmak mümkündür. Zihinsel engelliği sürekli olanlar, kısmî engelliler
ve geçici süreli zihinsel engelliler (Karagöz, 2005: 84).
Bir insanın söz, fiil ve davranıĢlarından dinen sorumlu tutulabilmesi için akıllı ve
buluğa ermiĢ olması gerekir. Dolayısıyla aklî melekesini tümüyle yitirmiĢ ve olayları
değerlendiremeyecek kadar zekâ engelli olan kiĢiler hiçbir dinî görevle sorumlu değillerdir.
Kısmî engelliler, güçleri nispetinde ibadetlerinden mesuldürler. Zihinsel engellilik sebebiyle
namazda okunacak sure ve duaları ezberleyemeyen veya ezberlediğini hafızasında tutamayan
kimse öğrenebildiği en kısa ayet ve duaları okumakla yetinir. Hiç öğrenemiyor ve
ezberleyemiyorsa, artık kıraat o kimseden düĢer, namazın diğer farz, vacip ve sünnetlerini
yerine getirerek namazını kılar (Karagöz, 2005: 85). Bu noktada özel eğitime ihtiyaç duyan
eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin akli melekeleri ölçüsünde dini sorumluluklarını yerine
getirmeleri söz konusudur. Yapılan bir araĢtırmada hafif zihinsel engelli bireylerin Allah,
peygamber gibi kavramları bildikleri, iyilik yapanların cennete kötülük iĢleyenlerin
cehenneme gideceğini ifade ettikleri, Allaha karĢısevgi bağlarının olduğu vb. tespit edilmiĢtir
(Sağlam, 2016: 398). Buna göre hafif zihinsel engelli bireyler kendilerine verilen din
öğretimini belirli ölçülerde alabilecek bir biliĢsel ve duyuĢsal yetiye sahip oldukları
söylenebilir.
Öğretim programı okulda ya da okul dıĢında bireye kazandırılması planlanan bir dersin
öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaĢantılar düzeneğidir (Demirel, 2013:6). Diğer
derslerde olduğu gibi DKAB dersi için öğrencilerin edinmesi hedeflenen temel bilgi ve
beceriler öğretmen rehberliğinde, öğretim programı ile kazandırılmaya çalıĢılır. Özel eğitim
DKAB dersi öğretim programının iĢlevsel olup olmadığı konusunda Ģüphesiz programın
uygulayıcısı durumundaki öğretmenlerin düĢünceleri büyük önem arz etmektedir. Bu
çerçevede hafif zihinsel engelli bireylere yönelik din öğretimi ve onların din eğitimi için
hazırlanmıĢ öğretim programının değerlendirilmesi bir problem olarak din eğitimi biliminin
inceleme alanı içerisine girmektedir. Bu cümleden hareketle araĢtırmanın problemini “Özel
eğitim okullarında çalıĢan öğretmenlerin eğitilebilir zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan
DKAB dersi programı hakkındaki düĢüncelerinin neler olduğu?” oluĢturmaktadır.
1.1.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu araĢtırmada, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için hazırlanmıĢ
“Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programı‟nın amaçlarını, içeriğini, öğrenme-öğretme süreçlerini ve değerlendirme öğelerini
öğretmen görüĢleri doğrultusunda değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda özel eğitim
DKAB ders programının, amaç, içerik, öğrenme- öğretme süreçleri ve değerlendirme
boyutlarına yönelik öğretmen görüĢleri alınarak programının uygulanmasında yaĢanan
problemler ve eksiklikler tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaç çerçevesinde aĢağıdaki alt
amaçlar oluĢturulmuĢtur.
Alt amaçlar
1. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi programının hedef boyutuna iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir?
2. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi programının içerik boyutuna iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir?
3. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi programının öğrenme-öğretme süreci boyutuna iliĢkin öğretmen
görüĢleri nelerdir?
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4. Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi programının değerlendirme boyutuna iliĢkin öğretmen görüĢleri
nelerdir?
Türkiye‟de özel eğitime verilen önemin son yıllarda artması din eğitimi alanında da bu
yönde bazı çalıĢmalar yapılmasını beraberinde getirmiĢtir. Ancak zihin engelli bireylerin
eğitim programlarına yönelik bir çalıĢmanın yapılmadığı ayrıca uygulanmakta olan öğretim
programın geçen on iki yılda değerlendirilmediğini tespit etmekteyiz. Bu durum yapılan bu
araĢtırmanın önemini artırmaktadır. ÇalıĢmanınilgili literatüre katkı sağlayacağı ve bu alanda
öğretim yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile özel eğitim sınıf öğretmenlerine ayrıca bu
konuda çalıĢan öğrencilere yardımcı olacağı düĢünülmektedir.
Eğitim programlarının geliĢtirilebilmesi için belirli aralıklarla değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda programdaki eksik noktaların tespiti
kolaylaĢacaktır. Bu araĢtırmayla özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde eğitim programı
bünyesinde uygulanan DKAB ders programındaki eksiklikler tespit edilip, olası çözüm
önerileri sunulmak suretiyle programının geliĢtirilmesine fayda sağlanacağı düĢünülmektedir.
Özel eğitim DKAB dersinin program değerlendirilmesine baĢlamadan önce bu alana ait
bazı temel kavramlara değinilmesinde, DKAB öğretim programının ve bu öğrencilerin
öğrenim gördüğü okulların bilinmesinde fayda vardır. AĢağıda bunlara yer verilmiĢtir.
2. Temel Kavramlar
2.1.Özel Eğitim
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak için özel olarak
yetiĢtirilmiĢ personel, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve
özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir (Cavkaytar, 2015: 9).
Özel eğitime ihtiyacı olan birey çeĢitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri
açısından yaĢıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyleri ifade
etmektedir (MEB, 2006: 6–17).
2.2. Zihinsel Engelli Bireyler
Günümüzde herkes tarafından kabul edilen zihinsel engelli birey tanımı yapılabilmiĢ
değildir. Konuyla pek çok meslek grubunun ilgilenmesi, her meslek grubunun konuya kendi
ilgi alanından bakması, bunun yanında zihinsel engelli son derece karmaĢık özelliklere sahip
bir durum olması, ortak bir tanım yapılabilmesini zorlaĢtırmaktadır (Aral ve Gürsoy, 2009:
117). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟nde zihinsel yetersizliği
olan birey; “Zihinsel iĢlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık
gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da
sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaĢındanönceki geliĢimdöneminde ortaya çıkan ve özel
eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi” ifade eder (MEB, 2012: 3) olarak
tanımlanmaktadır.
DavranıĢ analizi görüĢüne göre ise “zihinsel engellilik” bireyin geçmiĢini oluĢturan
olaylar tarafından biçimlendirilen davranıĢ dağarcığının sınırlı olması‟ olarak
tanımlanmaktadır (MEB, 2015: 6). Bir baĢkaifadeyle zihinsel engel, kiĢinin yaĢadığı toplum
içerisinde sorunlarla baĢa çıkma yeteneğini etkileyen, zihinsel bir kısıtlama ya da
sınırlanmadır.
Zihinsel engelli bireyler homojen bir grup değildir. Kendi içlerinde önemli farklılıkları
vardır. Bu bireylerin sınıflandırılması genellikle zekâ bölümü puanlarına göre yapılmakla
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birlikte, tıbbı, eğitsel ve gereksinim duyulan yardımın yoğunluk düzeyine göre de
sınıflandırılmaktadırlar (Özokçu, 2017: 63). Zekâ bölümü puanlarına göre sınıflandırma
yapıldığında; hafif derecede zihinsel engelliler (zekâ puanı yaklaĢık 50–70 arasında), orta
derecede zihinsel engelliler (zekâ puanı yaklaĢık35–55 arasında) ,ağır ve çok ağır derecede
zihinsel engelliler (zekâ puanı yaklaĢık 20–40 arasında) olarak değerlendirilirken, eğitsel
olarak sınıflandırma yapıldığında ise eğitilebilir, öğretilebilir, ağır ve çok ağır derecede
zihinsel engelliler olarak gruplara ayrılırlar (Özokçu, 2017: 63).
Eğitsel sınıflandırmada zihinsel engelli çocukların eğitim gereksinimlerine göre
sınıflandırma yapılmaktadır. Zihinsel engelli çocukların neyi öğrenip neyi
öğrenemeyeceklerine, ne derecede öğreneceklerine cevap aranmaktadır. Grupların
oluĢturulmasında psikolojik sınıflandırmada olduğu gibi yine zekâ bölümü puanları
kullanılmaktadır. Fakat psikolojik sınıflandırmadan farklı olarak grupları birbirlerinden ayıran
zekâ bölümü puanları esnek tutulmaktadır (MEB, 2015: 9).
Ġncelediğimiz DKAB dersi öğretim programı hafif (eğitilebilir) bireylere yönelik
olarak hazırlandığından burada sadece hafif derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler
hakkında bilgi verilecektir.
2.3. Hafif Düzeyde (Eğitilebilir) Zihinsel Yetersizlik
Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik; ÇeĢitli zekâ ölçekleriyle zekâ bölüm puanı 50 – 70
arasında tespit edilen bireyin, eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri
ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur (MEB, 2006: 17). Bu zekâ seviyesine sahip
bireylerin geliĢimleri normal çocuklardan önemli bir farklılık göstermediği için genellikle
okula baĢlayana kadar farkına varılmazlar. “Eğitilebilir” terimi bu gruba giren çocukların
okuma, yazma, matematik gibi temel akademik becerileri kazanmasında ortaya çıkan gecikme
durumunu açıklamaktadır (Aral ve Gürsoy, 2009: 125). Eğitilebilir zekâ düzeyindeki çocuklar
temel akademik beceriler yanında öz bakım becerilerini öğrenebilirler, ileride yetiĢkinlik
çağında bütünüyle ya da kısmen geçimlerini sağlayabilecek bir iĢbecerisi edinebilirler (MEB,
2015: 8; Özsoy ve diğerleri, 1998: 152).
Türkiye‟de eğitim çağı nüfusu içinde özür grupları dağılımında % 2‟lik (MEB, 2005)
bir oranla zihinsel engelliler ikinci sırada yer almaktadır. Bu bireylerinde % 90‟ına yakın bir
kısmını eğitilebilir zihinsel engelli bireyler oluĢturmaktadır (Tekinarslan, 2015:137). Zihinsel
engelli bireylerin eğitilerek bağımsız yaĢama kavuĢturulmaları Milli Eğitim Bakanlığı‟nın
görevleri arasındadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitilebilir çocuklar için ilköğretim
okulları ve normal okullar bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında eğitim öğretim hizmeti
verilmektedir.
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 45. Maddesinde Ġlköğretimlerini tamamlayan,
genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaĢından
gün almamıĢ özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin temel yaĢam becerilerini geliĢtirmek,
topluma uyumlarını sağlamak, iĢve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla
resmî ve özel, özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) açılır.” (MEB-Mevzuat, 2012: 19)
denilmektedir. On iki yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle özel eğitim mesleki eğitim
merkezleri (ÖEMEM) ortaöğretim düzeyinde örgün eğitim kurumu olarak hizmet vermeye
baĢlamıĢtır. Özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, tanımından anlaĢılacağı üzere genel ve
mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan bireyler için
ortaöğretim kademesinde açılmıĢolup hafif (Eğitilebilir) zihinsel engelli bireylerin yanı sıra
engel gruplarına göre görme engelli bireylere de hizmet veren kurumlardır. Söz konusu
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kurumda, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına denk olmayan, hedef kitlenin
özelliklerine uygun olarak hazırlanmıĢ özel eğitim programı uygulanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye‟de 2016 yılı itibarı ile 288.489
özel eğitim öğrencisi örgün eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin engel gruplarına göre
dağılımına bakıldığında KaynaĢtırma eğitimi alan; 202.541; Özel eğitim sınıflarına devam
eden 36.863; Hafif zihinsel 16.625; Ağır-orta zihinsel 24.650; Görme engelli 1283; ĠĢitme
engelli 4722; Ortopedik engelli 754 olduğu görülmektedir. KaynaĢtırma eğitimi alan ve özel
eğitim sınıflarına devam öğrencilerin çoğunluğunun hafif zihinsel tanısı konmuĢbireylerden
oluĢtuğu düĢünüldüğünde en fazla öğrenci bu engel grubunda yer almaktadır. Bu
öğrencilerden 14.358‟i Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde (III. Kademe öğrenim)
görmektedir (MEB, 2016: 34).
2.4. Özel Eğitim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için verilecek tüm eğitim
faaliyetlerini kapsamaktadır. Bunun ayrılmaz bir parçası da eğitim programlarıdır. Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından 1960‟lı yıllarda özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik
eğitim programı geliĢtirme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 09.04.1990 yılında Talim ve Terbiye
Kurulu BaĢkanlığı‟nın (TTKB) 44 sayılı kararı ile “Eğitilebilir Çocuklar ĠĢOkulu Programı”
kabul edilerek uygulamaya konulmuĢtur. Bu program geliĢtirilerek 27.09.2004 yılında
TTKB‟nin 142 sayılı kararı ile “Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Programı” adıyla
devam ettirilmiĢtir. Daha sonraları 21.02.2005 tarih ve 8 sayılı Talim Terbiye Kurulu
BaĢkanlığınca alınan karar gereği programın ismi “ĠĢ Okulu Eğitim Programı” olarak
değiĢtirilmiĢtir (MEB, 2005: 10).
On iki yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte Talim Terbiye Kurulu
BaĢkanlığınca alınan 03.09.2012 tarih ve 148 sayılı karar gereği çerçeve programın adı son
haliyle
“Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı” olarak
değiĢtirilmiĢtir ve halen adı geçen bu program uygulanmaktadır. Ancak eğitim programın
adının değiĢmesi dıĢındaiçeriğinde çok fazla bir değiĢiklik olmamıĢtır.
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (ÖEMEM) Programı, ilköğretimlerini (ilkokul
ve ortaokul) tamamlayan hafif (eğitilebilir) düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların
geliĢimalanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıĢtır (MEB, 2005) .
Programda yer alan öğretim programlarından birisi de DKAB dersi öğretim
programıdır. DKAB dersi ile hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin
toplumsallaĢmaları, iyi birer vatandaĢ olarak yetiĢmeleri, ilerideki iĢ ve meslek yaĢamında
olumlu ahlâkî davranıĢlar göstermeleri amaçlanmaktadır. DKAB öğretim programının
açıklamalar kısmına bakıldığında; konuların dört yılda iĢlenecek Ģekilde düzenlendiği, dersin
iĢleniĢinde laiklik ilkesinin daima göz önünde bulundurulacağı, din, vicdan, düĢünce ve ifade
özgürlüğüne önem veren bir yaklaĢımbenimsendiği ifade edilmiĢtir. Öğrencilere, çeĢitli inanç
ve düĢüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğunun, sevgi, saygı, hoĢgörü duyguları
içinde çalıĢmanın ve öğrenmenin bir ibadet olduğu bilincinin kazandırılmasının gerektiği
belirtilmiĢtir. Ayrıca konuların iĢleniĢinde inanç ve davranıĢ bütünlüğünün önemi üzerinde
durularak konuların Atatürk Ġlkeleri ile bağdaĢtırılması gerekliliğine vurgu yapılmıĢtır.
Programda eğitimcilerden öğretim sırasında öğrencilerin günlük yaĢamlarını göz
önünde bulundurarak, konuları ve örnekleri öğrenci seviyelerine uygun iĢlemeleri ve
tanımların ezberletilmesinden olabildiğince kaçınmaları istenmiĢtir. Ayrıca DKAB dersinin
iĢleniĢinde yeri geldikçe ders konuları ile öğrencilerin diğer derslerde kazandıkları bilgiler
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arasında bağlantı kurmaları ve konuların özelliğine göre tv, vcd vb. araçlardan yararlanmaları
eğitimcilerden istenen diğer hususlardır (MEB, 2005: 83).
ÖEMEM DKAB Dersi Öğretim Programı‟nın genel amaçları ise programda Ģöyle
sıralanmıĢtır
1. Din ve Ġslâm dinine iliĢkin et mel kavramları tanır.
2. Ġslâm‟ın; iman, ibadet ve ahlâk esaslarını tanır.
3. Din ve ahlâk hakkında doğru bilgi ve tutumlar kazanır.
4. BaĢkalarının inançlarına, düĢüncelerine ve haklarına saygı gösterir.
5. Ġslâm dini ve ahlâkının; temiz, sağlıklı, dürüst, düzenli ve yardımsever bir toplum
oluĢturmayı amaçladığının farkında olur.
Yukarıda belirtilen genel amaçlara bağlı olarak ÖEMEM DKAB Dersi Öğretim
Programı‟nın özel amaçları Ģöyle sıralanmıĢtır;
1. Ġslamiyet‟in anlamını bilir. 2. Ġslâm dininin özelliklerini bilir. 3. Ġslâm dininin
Ģartlarının farkında olur. 4. Ġmanın temel esaslarını bilir. 5. Güzel ahlâkın öğütlediği
davranıĢları göstermeye istekli olur. 6. Ġslâm dininde temizliğin önemini bilir. 7. Ġbadetin
anlamını bilir. 8. Ġslâm dininde baĢlıca ibadetleri bilir. 9. Namazın anlamını bilir. 10. Orucun
anlamını bilir. 11. Zekâtın anlamını bilir. 12. Haccın anlamını bilir. 13. Ġbadet yerlerini bilir.
14. Dinî bayramlar ve kutsal günleri bilir. 15. Peygamber kavramının anlamını bilir. 16.
Kutsal kitapların gönderildiği peygamberleri tanır. 17. Hz. Muhammed‟in örnek niteliklerini
fark eder. 18. Günümüzde yaĢayan büyük dinleri tanır. 19. Diğer din, örf ve âdetlere hoĢgörü
göstermek gerektiğini fark eder. 20. Lâiklik ilkesini kavrar. 21. Atatürk‟ün Ġslâm dini
hakkındaki görüĢlerini kavrar (MEB, 2005: 84). Ders programının genel ve özel amaçlarına
bakıldığında programda hangi konuların hangi sınıf düzeyinde iĢleneceğine dair bir ayrıma
gidilmediği görülmektedir.
3. YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Modeli
Bu araĢtırma eğitilebilir zihin engelli bireyler için hazırlanan DKAB Ders Programını
uygulayan öğretmenlerin program hakkındaki görüĢlerini belirlemek amacıyla yapılmıĢolan
tarama modelinde betimsel bir araĢtırmadır.
3.2. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Bu çalıĢma 2015 – 2016 eğitim ve öğretim yılında; Adana ve çevresindeki (Kilis,
Gaziantep, Mersin) illerde özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) ve özel eğitim
sınıflarında görev yapan özel eğitim sınıf öğretmenleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenlerinin özel eğitim DKAB dersi öğretim programına ait görüĢleriyle
sınırlandırılmıĢtır.
3.3. Evren ve Örneklem
2016 yılı itibarıyla Türkiye genelinde hafif zihinsel engelli öğrencilere yönelik hizmet
veren 130 özel eğitim mesleki eğitim merkezi mevcuttur ve bu kurumlarda 2172 öğretmen
çalıĢmaktadır (MEB, 2016). AraĢtırmanın çalıĢma evrenini 2015 – 2016 eğitim ve öğretim
yılında Adana ve çevre illerde (Kilis, Gaziantep, Mersin vb.) Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkez‟lerinde ve özel eğitim sınıflarında çalıĢan öğretmenler oluĢturmuĢtur. AraĢtırmanın
çalıĢma grubu ise; Adana ve çevre illerde (Kilis, Gaziantep, Mersin vb.) yoğunluklu olmak
üzere 110 özel eğitim ve 4 DKAB öğretmeni toplam 114 öğretmenden oluĢmuĢtur. ÇalıĢma
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grubu seçilirken anketin uygulanabileceği düĢünülen, ulaĢım imkânının kolay olduğu okullar
seçilmiĢtir. Ayrıca belirtilen illerde özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinin sayıca sınırlı
olmasından dolayı mümkün olduğunca daha çok kiĢiye ulaĢabilmek için mevcut anket dijital
ortama aktarılarak internet üzerinden de öğretmenlerin eriĢimi ve ankete katılması
sağlanmıĢtır.
3.4. ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin “cinsiyete” göre dağılımı Tablo 1‟de verilmiĢtir.
Tablo 1. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımları

Cinsiyet
Bay
Bayan
Toplam

f
46
68
114

%
40,4
59,6
100,0

Tablo 1‟de görüldüğü gibi öğretmenlerin; %40,4‟ü erkek öğretmenlerden, %59,6‟sı bayan
öğretmenlerden oluĢmaktadır. Öğretmenlerin yarıdan fazlasının bayan öğretmenlerden
oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin “yaĢ” değiĢkenine göre dağılımı
Tablo 2‟de verilmiĢtir.
Tablo 2. Öğretmenlerin YaĢ DeğiĢkenine Göre Dağılımları
Cinsiyet
25 ve altı
26–30 yaĢında
31–35 yaĢında
36 ve üzeri
Toplam

f
36
37
22
19
114

%
31,6
32,5
19,3
16,7
100,0

Tablo 2‟de görüldüğü gibi öğretmenlerin; %31‟i 25 ve altı yaĢında, %32‟si 26–30 yaĢında,
%19‟u 31–35 yaĢındave %16‟sı ise 36 ve üzeri yaĢındadır.AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin
“Kıdem” değiĢkenine göre dağılımı Tablo 3‟te verilmiĢtir.
Tablo 3. Öğretmenlerin Kıdem Durumlarına Göre Dağılımları
Yıl
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11 yıl ve üzeri
Toplam

f
62
22
30
114

%
54,4
19,3
26,3
100,0

Tablo 3‟te görüldüğü üzere, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %54‟ü 1–5 yıl arasında, %19‟u
6–10 yıl ve %26‟sı ise 11 yıl ve üzeri hizmet yılı bulunmaktadır. Öğretmenlerin “öğrenim
durumlarına” iliĢkin veriler Tablo 4‟te verilmiĢtir.
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Tablo 4. Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Öğrenim Durumu
Özel Eğitim
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Bilimleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Toplam

f
98
10
2
4
114

%
86,0
8,8
1,8
3,5
100,0

Tablo 4‟ten anlaĢılacağı üzere, araĢtırmaya katılan 114 öğretmenin %86‟sı özel eğitim
bölümünden, %8,8‟i sınıf öğretmenliği, %5,3‟ü diğer fakültelerden mezun oldukları
görülmektedir. Öğretmenlerin “görev yaptıkları sınıfa” iliĢkin veriler Tablo 5‟te verilmiĢtir.
Tablo 5. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Sınıfa Göre Dağılımı
Sınıf
f
%
9.Sınıf
10.Sınıf
11.Sınıf
12.Sınıf
Özel Eğitim Sınıfı
Toplam

15
17
11
15
56
114

13,2
14,9
9,6
13,2
49,1
100,0

Tablo 5‟e göre araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %49‟u özel eğitim sınıfında, %13‟ü 9.
sınıfta, %14‟ü 10. sınıfta, %9‟u 11.sınıfta ve %13‟ü 12. sınıfta görev yapmaktadır.
Öğretmenlerin “görev yaptıkları Ģehir”değiĢkenine iliĢkin veriler Tablo 6‟da verilmiĢtir.
Tablo 6. Öğretmenlerin Görev Yaptıkları ġehir DeğiĢkenine Göre Dağılımı
ġehir
f
%
Kilis
Mersin
Adana
Gaziantep
Bursa
Adıyaman
KahramanmaraĢ
Kocaeli
Konya
Ankara
Ġstanbul
Manisa
ġanlıurfa
Aksaray
Antalya
Balıkesir
Bolu
Karaman
UĢak
Batman
Bingöl
Çanakkale

17
14
13
11
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

14,9
12,3
11,4
9,6
4,4
3,5
3,5
3,5
3,5
2,6
2,6
2,6
2,6
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
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Çorum
Denizli
Diyarbakır
GümüĢhane
Hakkari
Iğdır
Kütahya
Malatya
Osmaniye
Samsun
Tunceli
Toplam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
114

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100

Tablo 6‟ya göre araĢtırmaya katılan öğretmenlerin görev yaptıkları illere bakıldığında Kilis,
(%14,9), Mersin (%12,3), Adana (%11,4), Gaziantep (%9,6), Bursa (%4,4), Adıyaman
(%3,5), KahramanmaraĢ (%3,5), Kocaeli (%3,5), Konya (%3,5), Ankara (%2,6), Ġstanbul
(%2,6) ,Manisa (%2,6), ġanlıurfa (%2,6), Aksaray (%1,8), Antalya, (%1,8), Balıkesir (%1,8),
Bolu (%1,8), Karaman (%1,8), UĢak, (%1,8), Batman (%0,9), Bingöl (%0,9), Çanakkale
(%0,9), Çorum (%0,9), Denizli, (%0,9), Diyarbakır (%0,9), GümüĢhane (%0,9), Hakkâri
(%0,9), Iğdır (%0,9), Kütahya, (%0,9), Malatya (%0,9), Osmaniye (%0,9), Samsun (%0,9),
Tunceli (%0,9) olarak tespit edilmiĢtir.
3.5. Veri Toplama Aracı
Bu araĢtırmada belirlenen amaçlara ulaĢmak için öncelikle bu konuda daha önce
yapılmıĢ araĢtırmalar ve ilgili kuramsal kaynaklar taranmıĢ, benzer anketler ve görüĢme
formları incelenmiĢtir. Eğitilebilir zihin engelli bireyler için hazırlanan DKAB Dersi
Programı‟nın “amaç, içerik, öğrenme ve öğretme süreçleri ve değerlendirme” boyutlarına
iliĢkin soru maddelerini kapsayan DKAB dersi öğretmen anketi ve görüĢme formu
hazırlanmıĢtır.
Anket iki bölümden oluĢmaktadır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin kiĢisel
bilgilerine yönelik dört soru bulunmaktadır. Ġkinci bölümde ise öğretmenlerin eğitilebilir zihin
engelli bireyler için hazırlanan DKAB Programı‟nın “amaç, içerik, öğrenme ve öğretme
süreçlerine ve değerlendirme” boyutlarına iliĢkin görüĢlerini içeren sorular bulunmaktadır.
3.6.Verilerin Analizinde Kullanılan Ġstatistiksel Yöntemler
Verilerin analizi SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıĢtır. Verilerin
SPSS programından yararlanılarak yapılan istatistiksel analizinde alt problemler
doğrultusunda bir sistematik benimsenmiĢtir. Alt problemlere cevap verilmeden önce betimsel
istatistikler hesaplanmıĢ ve dağılımın özellikleri ortaya konmuĢtur. Öncelikle her soruya ait
frekans ve yüzde değerleri hesaplanıp tablolaĢtırılmıĢtır.
Anket formunda alt problemler için belirlenen dereceler ve sayısal değerler temel
alınarak elde edilen aritmetik ortalamaların değerlendirme aralığı;
1,00 - 1,80‟e kadar “Kesinlikle Katılmıyorum”
1,81 - 2,60‟a kadar “Katılmıyorum”
2,61 – 3,40‟a kadar “Kararsızım”
3,41 – 4,20‟ye kadar “Katılıyorum”
4,21 – 5,00‟a kadar “Kesinlikle Katılıyorum” olarak belirlenmiĢtir.
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Puan aralığı= En yüksek değer-En düĢük değer/5= 4/5= 0.80 Ģeklinde hesaplanmıĢ ve elde
edilen veriler tablolara yerleĢtirilerek yorumlanmıĢtır.
4. BULGULAR
Bu bölümde, araĢtırmada ele alınan problem ve alt problemlerin çözümü için toplanan
verilerin istatistiksel analizleri sonucu elde edilen bulgular verilmektedir.
4.1. Öğretmenlerin Programın Hedeflerine ĠliĢkin GörüĢleri ile Ġlgili Bulgular
AraĢtırmanın birinci alt amacında “Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik hazırlanan
ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programının hedef boyutuna iliĢkin öğretmen
görüĢleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıĢve bu doğrultuda yapılan analizler aĢağıda (Tablo
7) verilmiĢtir.
Tablo 7. Programın Hedeflerine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerinin Dağılımı
Hedef
Programda yer alan genel ve özel
amaçlar eğitilebilir zihin engelli
çocukların hazır bulunuĢluk, yaĢ ve
geliĢim özelliklerine uygundur.
Programda yer alan genel ve özel
amaçlar açık ve net bir Ģekilde ifade
edilmiĢtir.
Programda yer alan amaçlar yakından
uzağa, basitten karmaĢığa ve
kolaydan zora vb. öğrenme ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢtır.
Programda yer alan genel ve özel
amaçlar
uygulayıcılara
kolaylık
sağlayacak esnekliktedir.
Programda yer alan amaçlar; biliĢsel,
duyuĢsal ve psikomotor alanlara
dengeli bir Ģekilde dağıtılmıĢtır.
Programa ait haftalık ders saati süresi
hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara
ulaĢmak için yeterlidir.
Programda yer alan genel ve özel
amaçlar programın diğer öğeleri ile
tutarlıdır.
Programda yer alan amaçların
davranıĢa dönüĢtürülmesi güçtür.
Programda
yer
alan
amaçlar
öğrencinin
günlük
yaĢamında
kullanabileceği iĢlevsellikte olan
bilgilerdir.
Programda yer alan genel ve özel
amaçlar eğitilebilir zihin engelli
çocukların akademik bilgi düzeyine
uygun değildir.
Programın özel amaç ve davranıĢları
somut ve zihinsel engelli öğrencilere
kazandırılabilir niteliktedir.

Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılıyorum

N

X

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

18

15,8

33

28,9

19

16,7

33

28,9

11

9,6

114

2,87

13

11,4

22

19,3

17

14,9

48

42,1

14

12,3

114

3,24

12

10,5

25

21,9

28

24,6

40

35,1

9

7,9

114

3,07

13

11,4

32

28,1

23

20,2

36

31,6

10

8,8

114

2,98

11

9,6

37

32,5

28

24,6

30

26,3

8

7,0

114

2,88

29

25,4

46

40,4

13

11,4

17

14,9

9

7,9

114

2,39

10

8,8

33

28,9

27

23,7

37

32,5

7

6,1

114

2,98

5

4,4

29

25,4

18

15,8

41

36,0

21

18,4

114

3,38

17

14,9

31

27,2

26

22,8

35

30,7

5

4,4

114

2,82

6

5,3

30

26,3

11

9,6

41

36,0

26

22,8

114

3,44

16

14,0

40

35,1

15

13,2

34

29,8

9

7,9

114

2,82
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Tablo 7‟ye göre “Programda yer alan genel ve özel amaçların eğitilebilir zihin engelli
çocukların hazır bulunuĢluk, yaĢve geliĢimözelliklerine uygundur” görüĢüne verilen yanıtlar
incelediğinde araĢtırmaya katılan 114 öğretmenden %9,6‟sının kesinlikle katıldığı,
%28,9‟unun katıldığı, %16,7‟sinin kararsız olduğu, %28,9‟unun katılmadığı, %15,8‟inin ise
kesinlikle katılmadığı anlaĢılmaktadır (X= 2,87).
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar açık ve net bir Ģekilde ifade edilmiĢtir”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %13,3‟ünün kesinlikle katıldığı, %42,1‟inin katıldığı,
%14,9‟unun kararsız olduğu, %19,32‟ünün katılmadığı, %11,4‟ünün ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X= 3,24).
“Programda yer alan amaçlar yakından uzağa, basitten karmaĢığa ve kolaydan zora vb.
öğrenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin
%7,9‟unun kesinlikle katıldığı, %35,1‟inin katıldığı, %24,6‟sının kararsız olduğu,
%21,9‟unun katılmadığı, %10,5‟inin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X =3,07).
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar uygulayıcılara kolaylık sağlayacak
esnekliktedir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %8,8‟inin kesinlikle katıldığı,
%31,6‟sının katıldığı, %20,2‟sinin kararsız olduğu, %28,1‟inin katılmadığı, % 11,4‟ünün ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,98).
“Programda yer alan amaçlar; biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alanlara dengeli bir
Ģekilde dağıtılmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,0‟ı kesinlikle katıldığı,
%26,3‟ünün katıldığı, %24,6‟sının kararsız olduğu, %32,5‟inin katılmadığı, %9,6‟sının ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,88).
“Programa ait haftalık ders saati süresi hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢmak
için yeterlidir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,9‟unun kesinlikle katıldığı,
%14,9‟unun katıldığı, %11,4‟ünün kararsız olduğu, %40,4‟ünün katılmadığı, %25,4‟ ünün ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,39).
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar programın diğer öğeleri ile tutarlıdır”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %6,1‟inin kesinlikle katıldığı, %32,5‟inin katıldığı,
%23,7‟sinin kararsız olduğu, %28,9‟unun katılmadığı, %8,8‟nin ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,98).
“Programda yer alan amaçların davranıĢa dönüĢtürülmesi güçtür” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %18,4‟ünün kesinlikle katıldığı, %36,0‟sının katıldığı, %15,8‟inin
kararsız olduğu, %25,4‟ünün katılmadığı, %4,4‟ünün ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=3,38).
“Programda yer alan amaçlar öğrencinin günlük yaĢamında kullanabileceği iĢlevsellikte
olan bilgilerdir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %4,4‟ünün kesinlikle katıldığı,
%30,7‟sinin katıldığı, %22,8‟inin kararsız olduğu, %27,2‟sinin katılmadığı, %14,9‟unun ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,82).
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar eğitilebilir zihin engelli çocukların
akademik bilgi düzeyine uygun değildir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %22,8‟inin
kesinlikle katıldığı, %36,0‟sının katıldığı, %9,6‟sının kararsız olduğu, %26,3‟ünün
katılmadığı, %5,3‟ünün ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=3,44).
“Programın özel amaç ve davranıĢları somut ve zihinsel engelli öğrencilere
kazandırılabilir niteliktedir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,9‟unun kesinlikle
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katıldığı, %29,8‟inin katıldığı, %13,2‟sinin kararsız olduğu, %35,1‟inin katılmadığı,
%14,0‟ünün ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,82).
4.2. Öğretmenlerin Programın içeriğine ĠliĢkin GörüĢleri ile Ġlgili Bulgular
AraĢtırmanın ikinci alt amacında “Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik
hazırlanan ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programının içerik boyutuna iliĢkin
öğretmen görüĢleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıĢ ve bu doğrultuda yapılan analizler
aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 8. Programın Ġçerik Boyutuna ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerinin Dağılımı
Ġçerik
Programda yer alan konular programın
hedefleri ile uyumludur.
Programın içeriğinde yer alan konu ve
kavramlar öğrencilerin bilgi düzeyi, yaĢ ve
geliĢim özelliklerine uygundur.
Konular öğrencinin dini duygu ve
tutumlarını geliĢtirici niteliktedir.
Konular öğrencinin dini düĢüncelerini ve
yaĢam becerilerini geliĢtirici niteliktedir.
Program da yer alan içerik hazırlanırken
öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal
özellikleri dikkate alınmıĢtır.
Programda yer alan içerik öğrencilerin
öğrenme motivasyonlarını artırıcı nitelikte
ilgi çekicidir.
Programda yer alan içerik belirlenirken
disiplinler arası iliĢki (diğer dersler ile iliĢki
sağlayacak Ģekilde) kurulmuĢtur.
Programda yer alan içerikte öğrencilere
hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği
belirtilmediği için program derse giren
öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırmaktadır.
Programın içeriği, bireyselleĢtirilmiĢeğitim
programı
(BEP)
hazırlamaya
ve
uygulamaya imkân sağlayacak Ģekilde
hazırlanmıĢtır.
Programda yer alan içerik öğrenci merkezli
eğitime uygundur.
Programda, öğrenme ve öğretme ortamında
sunulacak olgular öğrencilerin yakın çevre
ile iliĢki kurmalarını sağlayıcı, gerçek
yaĢamdan seçilmiĢtir.
Programda yer alan konular, özel amaç ve
davranıĢlar ile tutarlıdır.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

N

X

7,0

114

3,14

9

7,9

114

2,75

27,2

16

14,0

114

3,03

31

27,2

14

12,3

114

2,99

19,3

29

25,4

7

6,1

114

2,78

20

17,5

30

26,3

5

4,4

114

2,70

36,0

21

18,4

33

28,9

4

3,5

114

2,73

23

20,2

16

14,0

43

37,7

29

25,4

114

3,63

16,7

27

23,7

21

184

37

32,5

10

8,8

114

2,92

12

10,5

51

44,7

14

12,3

29

25,4

8

7,0

114

2,73

13

11,4

32

28,1

27

23,7

32

28,1

10

8,8

114

2,94

9

7,9

33

28,9

22

19,3

43

37,7

7

6,1

114

3,05

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

10

8,8

29

25,4

18

15,8

49

43,0

8

15

13,2

47

41,2

12

10,5

31

27,2

12

10,5

35

30,7

20

17,5

31

11

9,6

38

33,3

20

17,5

12

10,5

44

38,6

22

15

13,2

44

38,6

15

13,2

41

3

2,6

19

Tablo 8‟e göre “Programda yer alan konular programın hedefleri ile uyumludur”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,0‟sinin kesinlikle katıldığı, %43,0‟ünün katıldığı,
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%15,8‟inin kararsız olduğu, %25,4‟ünün katılmadığı, %8,8‟inin ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,14).
“Programın içeriğinde yer alan konu ve kavramlar öğrencilerin bilgi düzeyi, yaĢ ve
geliĢimözelliklerine uygundur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,9‟unun kesinlikle
katıldığı, % 27,2‟sinin katıldığı, %10,5‟inin kararsız olduğu, %41,2‟sinin katılmadığı,
%13,2‟sinin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,75).
“Konular öğrencinin dini duygu ve tutumlarını geliĢtirici niteliktedir” maddesine
iliĢkin olarak öğretmenlerin %14,0‟ünün kesinlikle katıldığı, %27,2‟sinin katıldığı,
%17,5‟inin kararsız olduğu, %30,7‟sinin katılmadığı, %10,5‟inin ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,03).
“Konular öğrencinin dini düĢüncelerini ve yaĢam becerilerini geliĢtirici niteliktedir”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %12,3‟ünün kesinlikle katıldığı, %27,2‟sinin katıldığı,
%17,5‟inin kararsız olduğu, %33,3‟ünün katılmadığı, %9,6‟sının ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,99).
“Program da yer alan içerik hazırlanırken öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal
özellikleri dikkate alınmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %6,1‟inin kesinlikle
katıldığı, %25,4‟ünün katıldığı, %19,3‟ ünün kararsız olduğu, %38,6‟sının katılmadığı,
%10,5‟nin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,78).
“Programda yer alan içerik öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırıcı nitelikte ilgi
çekicidir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin % 4,4‟ünün kesinlikle katıldığı,
%26,3‟ünün katıldığı, %17,5‟ inin kararsız olduğu, %38,6‟sının katılmadığı, %13,2‟sinin ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,70).
“Programda yer alan içerik belirlenirken disiplinler arası iliĢki(diğer dersler ile iliĢki
sağlayacak Ģekilde) kurulmuĢtur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %3,5‟inin kesinlikle
katıldığı, %28,9‟unun katıldığı, %18,4‟ ünün kararsız olduğu, %36,0‟sının katılmadığı,
%13,2‟sinin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,73).
“Programda yer alan içerikte öğrencilere hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği
belirtilmediği için program derse giren öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırmaktadır” maddesine
iliĢkin olarak öğretmenlerin %25,4‟ünün kesinlikle katıldığı, %37,7‟sinin katıldığı, %14,0‟
ünün kararsız olduğu, %20,2‟sinin katılmadığı, %2,6‟sının ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,63).
“Programın içeriği, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı (BEP) hazırlamaya ve
uygulamaya imkân sağlayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin
%8,8‟inin kesinlikle katıldığı, %32,5‟inin katıldığı, %18,4‟ ünün kararsız olduğu, %23,7‟sinin
katılmadığı, %16,7‟sinin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,92).
“Programda yer alan içerik öğrenci merkezli eğitime uygundur” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %7,0‟sinin kesinlikle katıldığı, %25,4‟ünün katıldığı, %12,3‟ ünün
kararsız olduğu, % 44,7‟sinin katılmadığı, %10,5‟inin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=2,73).
“Programda, öğrenme ve öğretme ortamında sunulacak olgular öğrencilerin yakın çevre
ile iliĢki kurmalarını sağlayıcı, gerçek yaĢamdan seçilmiĢtir” maddesine iliĢkin olarak
öğretmenlerin % 8,8‟inin kesinlikle katıldığı, % 28,1‟inin katıldığı, %23,7‟ isinin kararsız
olduğu, %28,1‟inin katılmadığı, %11,4‟ünün ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=2,94).
222

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

“Programda yer alan konular, özel amaç ve davranıĢlar ile tutarlıdır” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %6,1‟inin kesinlikle katıldığı, %37,7‟sinin katıldığı, %19,3‟ ünün
kararsız olduğu, %28,9‟unun katılmadığı, % 7,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=3,05).
4.3. Öğretmenlerin Programın Öğrenme-Öğretme Sürecine ĠliĢkin GörüĢleri ile Ġlgili
Bulgular
AraĢtırmanın üçüncü alt amacında “Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik
hazırlanan ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programının öğrenme-öğretme süreci
boyutuna iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıĢ ve bu doğrultuda
yapılan analizler aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 9‟a göre “Programda yer alan ünitelerin iĢleniĢiile ilgili açıklamalar yetersizdir”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %21,1‟inin kesinlikle katıldığı, %45,6‟sının katıldığı,
%12,3‟ ünün kararsız olduğu, %17,5‟inin katılmadığı, %3,5‟inin ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,63).
“Sınıflarda bulunan araç-gereçler programı uygulamak için yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %4,4‟ünün kesinlikle katıldığı, %20,2‟sinin katıldığı, %14,9‟ unun
kararsız olduğu, %41,2‟sinin katılmadığı, %19,3‟ünün ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,49).
Tablo 9. Programın Öğrenme ve Öğretme Süreci Boyutuna ĠliĢkin Öğretmen
GörüĢlerinin Dağılımı
Öğrenme ve Öğretme Süreci
Programda yer alan ünitelerin iĢleniĢi ile
ilgili açıklamalar yetersizdir.
Sınıflarda bulunan araç-gereçler programı
uygulamak için yeterlidir.
DKAB Ders programına ayrılan haftalık
ders süresi yeterlidir.
Ortaöğretim Özel eğitim DKAB ders kitabı
eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin bilgi
seviyesi için uygun değildir.
Programda, eğitilebilir zihin engelli
çocuklara
yönelik
örnek
iĢleniĢler
öğretmene rehberlik etmektedir.
Programda yer alan etkinliklerde seçilen
öğretim yöntem ve teknikler eğitilebilir
zihin engelli öğrencilerin bilgi seviyelerine
uygun değildir.
Programda yer alan öğretim yöntem ve
teknikler, zihinsel engelli öğrencilerin yaĢ
ve geliĢim özelliklerine uygundur.
Programda yer alan etkinliklerde seçilen
öğrenme ve öğretme teknikleri öğrencileri
aktif kılmaktadır.
Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için
ayrılan sınıfların fiziki durumu, bu

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

N

X

21,1

114

3,63

5

4,4

114

2,49

20,2

11

9,6

114

2,58

39

34,2

38

33,3

114

3,77

20,2

27

23,7

7

6,1

114

2,75

13

11,4

39

34,2

28

24,6

114

3,51

35,1

18

15,8

34

29,8

5

4,4

114

2,74

50

43,9

29

25,4

18

15,8

8

7,0

114

2,70

56

49,1

17

14,9

17

14,9

5

4,4

114

2,41

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

4

3,5

20

17,5

14

12,3

52

45,6

24

22

19,3

47

41,2

17

14,9

23

20,2

29

25,4

35

30,7

16

14,0

23

3

2,6

21

18,4

13

11,4

13

11,4

44

38,6

23

3

2,6

31

27,2

17

14,9

40

9

7,9

19

16,7
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özelliklere sahip öğrencilere uygundur.
Programda yer alan etkinlikler hedeflere
ulaĢma açısından yeterlidir

17

14,9

49

43,0

22

19,3

17

14,9

9

7,9

Tablo 9‟a göre “Programda yer alan ünitelerin iĢleniĢiile ilgili açıklamalar yetersizdir”
maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %21,1‟inin kesinlikle katıldığı, %45,6‟sının katıldığı,
%12,3‟ ünün kararsız olduğu, %17,5‟inin katılmadığı, %3,5‟inin ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,63).
“Sınıflarda bulunan araç-gereçler programı uygulamak için yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %4,4‟ünün kesinlikle katıldığı, %20,2‟sinin katıldığı, %14,9‟ unun
kararsız olduğu, %41,2‟sinin katılmadığı, %19,3‟ünün ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,49).
“DKAB Ders programına ayrılan haftalık ders süresi yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %9,6‟sının kesinlikle katıldığı, %20,2‟sinin katıldığı, %14,0‟ ünün
kararsız olduğu, %30,7‟sinin katılmadığı, %25,4‟ünün ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,58).
“Ortaöğretim özel eğitim DKAB ders kitabı eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin bilgi
seviyesi için uygun değildir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %33,3‟ünün kesinlikle
katıldığı, %34,2‟sinin katıldığı, %11,4‟ ünün kararsız olduğu, %18,4‟ünün katılmadığı,
%2,6‟sının ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=3,77).
“Programda, eğitilebilir zihin engelli çocuklara yönelik örnek iĢleniĢler öğretmene
rehberlik etmektedir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %6,1‟inin kesinlikle katıldığı,
%23,7‟sinin katıldığı, %20,2‟sinin kararsız olduğu, %38,6‟sınınn katılmadığı, %11,4‟ünün ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,75
“Programda yer alan etkinliklerde seçilen öğretim yöntem ve teknikler eğitilebilir zihin
engelli öğrencilerin bilgi seviyelerine uygun değildir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin
%24,6‟ sının kesinlikle katıldığı, %34,2‟sinin katıldığı, %11,4‟ ünün kararsız olduğu,
%27,2‟sinin katılmadığı, %2,6‟sının ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=3,51).
“Programda yer alan öğretim yöntem ve teknikler, zihinsel engelli öğrencilerin yaĢve
geliĢimözelliklerine uygundur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %4,4‟ünün kesinlikle
katıldığı, %29,8‟inin katıldığı, %15,8‟inin kararsız olduğu, %35,1‟sınınn katılmadığı,
%14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,74).
“Programda yer alan etkinliklerde seçilen öğrenme ve öğretme teknikleri öğrencileri
aktif kılmaktadır” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,0‟sinin kesinlikle katıldığı,
%15,8‟inin katıldığı, %25,4‟ünün kararsız olduğu, %43,9‟unun katılmadığı, %7,9‟unun ise
kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,70).
“Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için ayrılan sınıfların fiziki durumu, bu özelliklere
sahip öğrencilere uygundur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %4,4‟ ünün kesinlikle
katıldığı, %14,9‟unun katıldığı, %14,9‟ unun kararsız olduğu, %49,1‟inin katılmadığı, %
16,7‟sinin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,41).
“Programda yer alan etkinlikler hedeflere ulaĢmaaçısından yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %7,9‟ unun kesinlikle katıldığı, %14,9‟unun katıldığı, %19,3‟ ünün
kararsız olduğu, %43,0‟ünün katılmadığı, %14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,58).
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4.4. Öğretmenlerin Programın Değerlendirme boyutuna ĠliĢkin GörüĢleri ile Ġlgili
Bulgular
AraĢtırmanın dördüncü alt amacında “Eğitilebilir zihin engelli öğrencilere yönelik
hazırlanan ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programının değerlendirme boyutuna
iliĢkin öğretmen görüĢleri nelerdir?” sorusuna yanıt aranmıĢ ve bu doğrultuda yapılan
analizler aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 10. Programın Değerlendirme Boyutuna ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerinin Dağılımı
Değerlendirme
Programın ölçme ve değerlendirme
boyutunda yer alan ölçütler eğitilebilir
zihin engelli öğrencilere uygundur.
Programda
yer
alan
değerlendirme
çalıĢmaları örnekleri yeterlidir.
Öğrencilere hedeflenen özel amaç ve
davranıĢlara ulaĢma düzeyleri (öğretim
öncesi, sırası, sonrası) düzenli aralıklarla
değerlendirilmektedir.
Programda yer alan ölçme teknikleri ve
araçlarının sayısı artırılmalıdır.
Programda portfolyo, performans ve proje
ödevi gibi alternatif değerlendirme
çalıĢmaları uygulanabilir niteliktedir.
Programda değerlendirme için önerilen süre
yeterlidir.
Programda
yer
alan
değerlendirme
boyutunda öğrencilerin bireysel farklılıkları
göz önünde bulundurulmuĢtur.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

f

%

f

%

f

%

f

%

17

14,9

46

40,4

17

14,9

27

17

14,9

55

48,2

15

13,2

17

14,9

36

31,6

21

5

4,4

11

9,6

17

14,9

44

19

16,7

19

16,7

Kesinlikle
Katılıyoru
m

N

X

f

%

23,7

7

6,1

114 2,66

21

18,4

6

5,3

114 2,51

18,4

31

27,2

9

7,9

114 2,82

14

12,3

50

43,9

34

29,8 114 3,85

38,6

20

17,5

23

20,2

10

8,8

114 2,69

40

35,1

23

20,2

26

22,8

6

5,3

114 2,65

45

39,5

21

18,4

20

17,5

9

7,9

114 2,61

Tablo 10‟a göre “Programın ölçme ve değerlendirme boyutunda yer alan ölçütler
eğitilebilir zihin engelli öğrencilere uygundur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %
6,1‟inin kesinlikle katıldığı, %23,7‟sinin katıldığı, %14,9‟ unun kararsız olduğu, %40,4‟ünün
katılmadığı, %14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,66).
“Programda yer alan değerlendirme çalıĢmaları örnekleri yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak öğretmenlerin %5,3‟ ünün kesinlikle katıldığı, %18,4‟ünün katıldığı, %13,2‟ sinin
kararsız olduğu, %48,2‟sinin katılmadığı, %14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=2,51).
“Öğrencilere hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢma düzeyleri (öğretim öncesi,
sırası, sonrası) düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir” maddesine iliĢkin olarak
öğretmenlerin %7,9‟unun kesinlikle katıldığı, %27,2‟sinin katıldığı, %18,4‟ ünün kararsız
olduğu, %31,6‟sının katılmadığı, %14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=2,82).
“Programda yer alan ölçme teknikleri ve araçlarının sayısı artırılmalıdır” maddesine
iliĢkin olarak öğretmenlerin %29,8‟ inin kesinlikle katıldığı, %43,9‟unun katıldığı, %12,3‟
ünün kararsız olduğu, %9,6‟sının katılmadığı, %4,4‟ünün ise kesinlikle katılmadığı
görülmektedir (X=3,85).
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“Programda portfolyo, performans ve proje ödevi gibi alternatif değerlendirme
çalıĢmaları uygulanabilir niteliktedir” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %8,8‟inin
kesinlikle katıldığı, %20,2‟sinin katıldığı, %17,5‟ inin kararsız olduğu, %38,6‟sının
katılmadığı, %14,9‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,69).
“Programda değerlendirme için önerilen süre yeterlidir” maddesine iliĢkin olarak
öğretmenlerin %5,3‟ünün kesinlikle katıldığı, %22,8‟inin katıldığı, %20,2‟inin kararsız
olduğu, %35,1‟nin katılmadığı, %16,7‟unun ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir
(X=2,65).
“Programda yer alan değerlendirme boyutunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurulmuĢtur” maddesine iliĢkin olarak öğretmenlerin %7,9‟unun kesinlikle
katıldığı, %17,5‟inin katıldığı, %18,4‟ ünün kararsız olduğu, %39,5‟inin katılmadığı,
%16,7‟sinin ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir (X=2,61).
5. TARTIġMA VE YORUM
Bu bölümde elde edilen bulgulara göre programa iliĢkin sonuçlar aĢağıda tartıĢılmıĢve
yorumlanmıĢtır.
5.1. Öğretmenlerin Programın Hedeflerine ĠliĢkin GörüĢleri ile ilgili Yorumlar
Tablo 7‟ye göre “Programda yer alan genel ve özel amaçların eğitilebilir zihin engelli
çocukların hazır bulunuĢluk, yaĢ ve geliĢim özelliklerine uygundur” maddesine iliĢkin elde
edilen aritmetik ortalamaya göre (X= 2,87) öğretmenler programda yer alan hedeflerin
eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin hazır bulunuĢluk, yaĢve geliĢimözelliklerine uygun olup
olmadığı konusunda kararsız kalmıĢtır.
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar açık ve net bir Ģekilde ifade edilmiĢtir”
maddesine iliĢkin elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X= 3,24), öğretmenlerin çoğunluğu
programda yer alan hedeflerin açık ve net olup olmadığı konusunda kararsız kalmıĢtır.
“Programda yer alan amaçlar yakından uzağa, basitten karmaĢığa ve kolaydan zora vb.
öğrenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmıĢtır” maddesine iliĢkin elde edilen aritmetik
ortalamaya göre (X =3,07) öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan hedeflerin temel
öğrenme ilkelerine uygun olup-olmadığı konusunda kararsız kalmıĢlardır.
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar uygulayıcılara kolaylık sağlayacak
esnekliktedir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,98)
öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan genel ve özel amaçların uygulayıcılara kolaylık
sağlayacak esneklikte olup olmadığı konusunda kararsız kalmıĢlardır.
“Programda yer alan amaçlar; biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alanlara dengeli bir
Ģekilde dağıtılmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,88)
öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan amaçların; biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor
alanlara dengeli bir Ģekilde dağıtılıp-dağıtılmadığı hususunda kararsız kalmıĢlardır.
“Programa ait haftalık ders saati süresi hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢmak
için yeterlidir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,39) öğretmenlerin
çoğunluğu programa ait haftalık ders saati süresinin hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara
ulaĢmak için yeterli olmadığını düĢünmektedir.
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar programın diğer öğeleri ile tutarlıdır”
maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,98) öğretmenlerin
226

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

programda yer alan genel ve özel amaçların programın diğer öğeleri ile uyumlu olup olmağı
konusunda kararsız kaldıkları görülmektedir.
“Programda yer alan amaçların davranıĢa dönüĢtürülmesi güçtür” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=3,38) öğretmenlerin çoğunluğu programda
yer alan amaçların davranıĢa dönüĢtürülm
esi hususunda kararsız kalmıĢlardır.
“Programda yer alan amaçlar öğrencinin günlük yaĢamında kullanabileceği iĢlevsellikte
olan bilgilerdir” maddesine olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,82)
öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan amaçların öğrencinin günlük yaĢamında
kullanabileceği iĢlevsellikte olup olmadığı konusunda kararsız kalmıĢlardır.
“Programda yer alan genel ve özel amaçlar eğitilebilir zihin engelli çocukların
akademik bilgi düzeyine uygun değildir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre
(X=3,44) öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan hedeflerin eğitilebilir zihin engelli
çocuklara uygun olmadığı görüĢünde oldukları anlaĢılmaktadır. Duzcu (2015: 64 ) özel eğitim
mesleki eğitim merkezi Türkçe programı çalıĢmasında ve Fırat (2010: 55) özel eğitim
ilköğretim sosyal bilgiler programını değerlendirdiği çalıĢmalarında aynı sonuca
ulaĢmıĢlardır. Bu sonuca göre program hazırlanırken bu öğrencilere, öğretilecek bilgi ve
becerilerin seçiminde onların geliĢim düzeyine uygun genel ve özel amaçların seçilmesi
gerekmektedir. Aksi halde öğrencilerin bu özelliklere uygun olmayan hedeflerin öğrencilere
kazandırılması oldukça zor olacaktır (Özdemir, 2015: 63).
“Programın özel amaç ve davranıĢları somut ve zihinsel engelli öğrencilere
kazandırılabilir niteliktedir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre
(X=2,82) öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan amaç ve davranıĢların zihinsel engelli
öğrencilere kazandırılabilir nitelikte olup olmadığı konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
Öğretmenlerin programın hedeflerine iliĢkin görüĢleri değerlendirildiğinde
öğretmenlerin çoğunluğu programda yer alan hedeflerin eğitilebilir zihin engelli çocuklara
uygun olmadığı ve haftalık ders saati süresinin yetersiz olduğu görüĢünde oldukları
anlaĢılmaktadır. Genel olarak diğer maddeler açısından ise aritmetik ortalamalara göre
öğretmenlerin kararsız kaldıkları tespit edilmiĢtir. Aritmetik ortalamaya göre öğretmenlerin
birçok maddede kararsız kalmaları programın hedeflerinin uygulanmasında öğretmenlerin
yaĢadıkları güçlükleri göstermesi açısından dikkat çekici olduğu ifade edilebilir. Bu durum
programda yer alan hedeflerin bu çocukların özelliklerine uygun Ģekilde yeniden gözden
geçirilmesi gerektiğini düĢündürmektedir.
5.2. Öğretmenlerin Programın Ġçeriğine ĠliĢkin GörüĢleri ile ilgili Yorumlar
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin, DKAB Dersi Programının içeriğine yönelik
görüĢleri Tablo 8‟de verilmiĢti.
Tablo 8‟e göre “Programda yer alan konular programın hedefleri ile uyumludur”
maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=3,14) öğretmenlerin
çoğunluğu programda yer alan programda yer alan konular ile programın hedeflerinin
uyumluluğu konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programın içeriğinde yer alan konu ve kavramlar öğrencilerin bilgi düzeyi, yaĢ ve
geliĢim özelliklerine uygundur” maddesine iliĢkin elde edilen aritmetik ortalamaya göre
(X=2,75) öğretmenlerin çoğunluğunun programın içeriğinde yer alan konu ve kavramların
227

AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

öğrencilerin bilgi düzeyi, yaĢ ve geliĢim özelliklerine uyumluluğu konusunda kararsız
kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Konular öğrencinin dini duygu ve tutumlarını geliĢtirici niteliktedir” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=3,03) öğretmenlerin çoğunluğunun konuların
öğrencinin dini duygu ve tutumlarını geliĢtirici nitelikte olup olmadığı konusunda kararsız
kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Konular öğrencinin dini düĢüncelerini ve yaĢam becerilerini geliĢtirici niteliktedir”
maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,99) öğretmenlerin
çoğunluğunun konuların öğrencinin dini düĢüncelerini ve yaĢam becerilerini geliĢtirici
nitelikte olup olmadığı konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Program da yer alan içerik hazırlanırken öğrencilerin zihinsel, sosyal ve duygusal
özellikleri dikkate alınmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre
(X=2,78) öğretmenlerin çoğunluğunun program da yer alan içeriğin hazırlanırken öğrencilerin
zihinsel, sosyal ve duygusal özellikleri dikkate alınıp alınmadığı konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan içerik öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırıcı nitelikte ilgi
çekicidir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,70)
öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer alan içeriğin öğrencilerin öğrenme
motivasyonlarını artırıcı nitelikte ilgi çekici olup olmadığı konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan içerik belirlenirken disiplinler arası iliĢki (diğer dersler ile iliĢki
sağlayacak Ģekilde) kurulmuĢtur” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya
göre (X=2,73) öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer alan içerik belirlenirken disiplinler
arası iliĢki kurulup kurulmadığı konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan içerikte öğrencilere hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği
belirtilmediği için program derse giren öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırmaktadır” maddesine
iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre (X=3,63) öğretmenlerin çoğunluğunu programda yer
alan içerikte öğrencilere hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği belirtilmediği için
programın derse giren öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırdığını düĢünmektedir. Duzcu (2015: 54)
çalıĢmasındabenzer bir sonuca ulaĢmıĢbu durumun öğretmenlerin çok zamanlarını aldığını
ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre amaç belirlemede sorunlar yaĢadıklarını bununda iĢlerini
zorlaĢtırdığını ifade etmiĢtir. DKAB öğretim programında konuların dört yılda iĢlenecek
Ģekilde düzenlendiği belirtilmekle beraber hangi konuların hangi sınıflarda iĢleneceği
konusuna değinilmediğinden öğretmenler açısından iĢlevsel olmamaktadır.
“Programın içeriği, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı (BEP) hazırlamaya ve
uygulamaya imkân sağlayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır” maddesine iliĢkin olarak elde edilen
aritmetik ortalamaya göre (X=2,92) öğretmenlerin çoğunluğunun programın içeriğinin,
bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı (BEP) hazırlamaya ve uygulamaya imkân sağlayacak
Ģekilde hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan içerik öğrenci merkezli eğitime uygundur” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,73) öğretmenlerin çoğunluğunun
“Programda yer alan içerik öğrenci merkezli eğitime uygunluğu konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
“Programda, öğrenme ve öğretme ortamında sunulacak olgular öğrencilerin yakın
çevre ile iliĢkikurmalarını sağlayıcı, gerçek yaĢamdan seçilmiĢtir” maddesine iliĢkin olarak
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elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,94) öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer
alan öğrenme ve öğretme ortamında sunulacak olguların öğrencilerin yakın çevre ile iliĢki
kurmalarını sağlayıcı, gerçek yaĢamdan seçilip seçilmediği konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan konular, özel amaç ve davranıĢlar ile tutarlıdır” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=3,05) öğretmenlerin programda yer alan
konuların, özel amaç ve davranıĢlar ile tutarlığı konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
Öğretmenlerin programın içeriğine iliĢkin görüĢleri değerlendirildiğinde öğretmenlerin
çoğunluğu programda yer alan içerikte öğrencilere hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği
belirtilmediği için program derse giren öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırdığını düĢünmektedir.
Genel olarak diğer maddeler açısından aritmetik ortalamalara göre öğretmenlerin kararsız
kaldıkları tespit edilmiĢtir. Aritmetik ortalamaya göre öğretmenlerin birçok maddede kararsız
kalmaları programın içeriğinin öğrencilere uygunluğu noktasında öğretmenlerin karĢılaĢtı
ğı
zorlukların bir göstergesi olduğu söylenebilir.
Bu konuyla ilgili yapılan benzer bir çalıĢmada hafif zihinsel engelli öğrenciler için
hazırlanmıĢ Türkçe öğretim programında yer alan içeriğin eğitilebilir öğrencilere uygun
olmadığı, hedef kitleye hitap etmediği ve dolayısıyla iĢlevsel olmadığı sonucuna varılmıĢtır
(Duzcu, 2015: 56). Bunun nedeni olarak ise programda yer alan konu içeriklerinin
çoğunluğunun zihinsel engelli öğrencilerin yaĢve geliĢimözelliklerine uygun olmadığı tespit
edilmiĢtir. Benzer sonuçları yapılan diğer çalıĢmalarda da görmek mümkündür. Bu
çalıĢmalarda programda yer alan içeriğin çok yoğun ve soyut kavramlar içermesi dolayısıyla
programın içeriğinin öğrencilerin seviyelerinin üstünde olduğu belirtilmiĢtir (AkkuĢ, 2007:
98; Fırat, 2010: 56).
5.3. Programın Öğrenme ve Öğretme Süreci Boyutuna ĠliĢkin Öğretmen GörüĢlerine
iliĢkin Yorumlar
AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin, DKAB Dersi Programının içeriğine yönelik
görüĢleri Tablo 9‟da verilmiĢtir.
Tablo 9‟a göre “Programda yer alan ünitelerin iĢleniĢiile ilgili açıklamalar yetersizdir”
maddesine iliĢkin olarak elde edilen verilere göre (X=3,63) öğretmenlerin çoğunluğunu
programda yer alan programda yer alan ünitelerin iĢleniĢi ile ilgili açıklamaların yetersiz
olduğunu düĢünmektedir.
“Sınıflarda bulunan araç-gereçler programı uygulamak için yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,49) öğretmenler programın uygulanmasında sınıflarda
bulunan araç-gereçlerin yeterli olmadığını düĢünmektedir. EtbaĢ (1999: 107), AkkuĢ (2007:
86), Fırat (2010: 65), Duzcu (2015: 59) çalıĢmalarında benzer sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Özel
eğitim okullarında araç-gereç ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyal eksikliği baĢlıca
problemlerdendir. Bu konuda yapılan çalıĢmalarda 1999‟dan buyana benzer sonuçların
çıkması dikkat çekmektedir. Milli Eğitim bakanlığınca bu konudaki eksikliğin giderilmesi
daha kaliteli bir özel eğitim için gerekmektedir.
“DKAB Ders programına ayrılan haftalık ders süresi yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,58) öğretmenler DKAB ders programına ayrılan
haftalık ders süresinin yeterli olmadığını düĢünmektedir. Duzcu (2015: 59) DKAB öğretim
programı ile aynı eğitim programı içerisinde yer alan özel eğitim Türkçe programının
değerlendirildiği çalıĢmasında ders süresinin yetersiz olduğu neticesine ulaĢmıĢtır.
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“Ortaöğretim özel eğitim DKAB ders kitabı eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin bilgi
seviyesi için uygun değildir” maddesine iliĢkin olarak (X=3,77) elde edilen bulgulara göre,
öğretmenler ortaöğretim özel eğitim DKAB ders kitabının eğitilebilir zihin engelli
öğrencilerin bilgi seviyesi için uygun olmadığını belirtmiĢlerdir. Engelli bireylere yönelik
olarak yapılmıĢ çalıĢmalarda DKAB ders kitabıyla ilgili benzer sonuçlara ulaĢıldığı
anlaĢılmaktadır (EtbaĢ,1999: 107; Gün, 2016: 620). Genel eğitimde olduğu gibi özel eğitimde
de öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde en çok baĢvurulan kaynaklardan birisi ders
kitapları olduğundan özel eğitim DKAB ders kitabının gözden geçirilerek bu öğrencilerin
öğrenme özelliklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
“Programda, eğitilebilir zihin engelli çocuklara yönelik örnek iĢleniĢler öğretmene
rehberlik etmektedir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,75)
öğretmenlerin çoğunluğunun programda, eğitilebilir zihin engelli çocuklara yönelik örnek
iĢleniĢlerin kendilerine rehberlik etmesi/yol göstermesi konusunda kararsız kaldıkları
anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan etkinliklerde seçilen öğretim yöntem ve teknikler eğitilebilir zihin
engelli öğrencilerin bilgi seviyelerine uygun değildir” maddesine iliĢkin elde edilen bulgulara
göre (X=3,51) öğretmenler programda yer alan etkinliklerde seçilen öğretim yöntem ve
tekniklerin eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin bilgi seviyelerine uygun olmadığını
belirtmiĢlerdir. Duzcu (2010: 58), Fırat (2010: 66) çalıĢmalarında benzer sonuçlara
ulaĢmıĢlardır. Programda seçilen öğretim yöntem ve tekniklerin eğitilebilir zihin engelli
öğrencilere uygun olmaması öğretimi olumsuz etkilemekte dolayısıyla öğrencilerin öğrenme
düzeylerini düĢürmektedir. Son dönemlerde öğrenciyi merkeze alan çoklu zekâ veya beyin
temelli öğrenme gibi öğrenme yaklaĢımlarına dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinin DKAB
dersi öğretiminde kullanıldığı ve akademik baĢarı ve bilgilerin kalıcılığı açısından baĢarı
sağlandığı yapılan çalıĢmalarda tespit edilmiĢtir (Demir, 2016: 157). Zihinsel engelli
bireylerin eğitiminde buna benzer yöntemlere yer verilmek suretiyle etkinlikler için seçilen
öğretim yöntem ve tekniklerin öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun hale getirilip daha
iĢlevsel olması sağlanabilir.
“Programda yer alan öğretim yöntem ve teknikler, zihinsel engelli öğrencilerin yaĢve
geliĢim özelliklerine uygundur” maddesine iliĢkin olarak edilen aritmetik ortalamaya göre
(X=2,74) öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer alan öğretim yöntem ve tekniklerin
zihinsel engelli öğrencilerin yaĢ ve geliĢim özelliklerine uygunluğu konusunda kararsız
kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan etkinliklerde seçilen öğrenme ve öğretme teknikleri öğrencileri
aktif kılmaktadır” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,70)
öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer alan etkinliklerde seçilen öğrenme ve öğretme
tekniklerinin öğrencileri aktif kılması konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için ayrılan sınıfların fiziki durumu, bu özelliklere
sahip öğrencilere uygundur” maddesine iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,41)
öğretmenler eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için ayrılan sınıfların fiziki durumunun bu
öğrencilere uygun olmadığını belirtmiĢlerdir
“Programda yer alan etkinlikler hedeflere ulaĢma açısından yeterlidir” maddesine
iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,58) öğretmenler programda yer alan
etkinliklerin hedeflere ulaĢmaaçısından yeterli olmadığını düĢünmektedirler. Fırat (2010: 66)
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çalıĢmasında benzer bir sonuca ulaĢarak programda yer alan etkinliklerin yetersiz oluĢu
nedeni ile öğrencilerin sıkıldığını belirtmiĢtir.
Yukarıda çıkan sonuçlar yorumlandığında genel olarak özel eğitim DKAB dersi
öğretiminde, öğretim yöntem-tekniklerin zihinsel engelli öğrencilerin öğrenme özelliklerine
uygun olmayıĢı ve materyal yetersizliği gibi nedenler öğretimi olumsuz etkilemekte
dolayısıyla öğrenme öğretme süreçlerinde baĢarı elde edilmesini zorlaĢtırmaktadır.
5.4. Öğretmenlerin Programın Değerlendirme Boyutuna ĠliĢkin GörüĢleri Ġle Ġlgili
Yorumlar
Tablo 10‟a göre “Programın ölçme ve değerlendirme boyutunda yer alan ölçütler
eğitilebilir zihin engelli öğrencilere uygundur” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik
ortalamaya göre (X=2,66) öğretmenlerin çoğunluğunun programın ölçme ve değerlendirme
boyutunda yer alan ölçütlerin eğitilebilir zihin engelli öğrencilere uygunluğu konusunda
kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan değerlendirme çalıĢmaları örnekleri yeterlidir” maddesine iliĢkin
olarak elde edilen bulgulara göre (X=2,51) öğretmenler programda yer alan değerlendirme
çalıĢmaları örneklerinin yeterli olmadığını düĢünmektedirler. Fırat (2010: 68) ve Duzcu
(2015: 61) çalıĢmalarında benzer sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Buna göre DKAB öğretim
programında yer alan değerlendirme çalıĢmaları öğretmenlere rehberlik etmesi açısından
yetersiz kalmıĢtır.
“Öğrencilere hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢma düzeyleri (öğretim öncesi,
sırası, sonrası) düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen
aritmetik ortalamaya göre (X=2,82) öğretmenlerin çoğunluğunun öğrencilere hedeflenen özel
amaç ve davranıĢlara ulaĢma düzeylerinin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi konusunda
kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan ölçme teknikleri ve araçlarının sayısı artırılmalıdır” maddesine
iliĢkin olarak elde edilen bulgulara göre (X=3,85) öğretmenler programda yer alan ölçme
teknikleri ve araçlarının sayısının artırılması gerektiğini düĢünmektedirler.
“Programda portfolyo, performans ve proje ödevi gibi alternatif değerlendirme
çalıĢmaları uygulanabilir niteliktedir” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik
ortalamaya göre (X=2,69) öğretmenlerin çoğunluğunun yer alan alternatif değerlendirme
çalıĢmalarının uygulanabilirliği konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda değerlendirme için önerilen süre yeterlidir” maddesine iliĢkin olarak elde
edilen aritmetik ortalamaya göre (X=2,65) öğretmenlerin çoğunluğunun programda
değerlendirme için önerilen sürenin yeterliliği konusunda kararsız kaldıkları anlaĢılmaktadır.
“Programda yer alan değerlendirme boyutunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurulmuĢtur” maddesine iliĢkin olarak elde edilen aritmetik ortalamaya göre
(X=2,61) öğretmenlerin çoğunluğunun programda yer alan değerlendirme boyutunun
öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurup bulundurmadığı konusunda kararsız
kaldıkları anlaĢılmaktadır.
Program, değerlendirme boyutu açısından ele alındığında değerlendirme
çalıĢmalarının çok yeterli olmadığı ve daha iĢlevsel hale getirilmesi gerektiği ifade edilebilir.
Bu konuda yapılan benzer bir çalıĢmadaTürkçe dersi açısından öğretim programının ölçme
ve değerlendirme açısından zihinsel engelli öğrencilerin yaĢ ve geliĢim özelliklerine uygun
olmadığı ve öğrencilerin baĢarılarının değerlendirilmesini olumsuz yönde etkilediği tespit
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edilmiĢtir (Duzcu, 2015: 61). Bu sonuçlar bizim DKAB öğretim programının değerlendirme
açısından yeterince iĢlevsel olmadığı yönündeki görüĢümüzü destekler niteliktedir.
6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Bu bölümde araĢtırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaĢılan sonuçlar ve
bu sonuçlardan yola çıkılarak geliĢtirilen öneriler üzerinde durulmuĢtur.
6.1. Sonuçlar
AraĢtırmada yer alan sorulara alınan cevaplardan Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
Programda yer alan hedeflerin eğitilebilir zihin engelli çocuklara uygun olmadığı ve
haftalık ders saati süresinin hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢmak için yeterli
olmadığı anlaĢılmaktadır. Bunların dıĢında kalan maddeler için aritmetik ortalamaya göre
öğretmenlerin kararsız kaldığı bu açıdan programın hedefleriyle ilgili kısmının daha iĢlevsel
olması amacıyla tekrar gözden geçirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
Programda yer alan içeriğin öğrencilere hangi sınıfta hangi konuların öğretileceği
belirtilmediğinden dolayı programın derse giren öğretmenlerin iĢlerini zorlaĢtırdığı
anlaĢılmaktadır. Bunların dıĢında kalan maddeler için aritmetik ortalamaya göre
öğretmenlerin kararsız kaldığı bu açıdan programın içeriği ile ilgili kısmının daha iĢlevsel
olması amacıyla tekrar gözden geçirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
Programda yer alan öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik olarak:
Programda yer alan ünitelerin iĢleniĢiile ilgili açıklamaların yetersiz olduğu,
DKAB ders programına ayrılan haftalık ders süresinin yeterli olmadığı,
Ortaöğretim özel eğitim DKAB ders kitabının eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin bilgi
seviyesi için uygun olmadığı,
Programda yer alan etkinliklerde seçilen öğretim yöntem ve tekniklerin eğitilebilir zihin
engelli öğrencilerin bilgi seviyelerine uygun olmadığı,
Eğitilebilir zihin engelli öğrenciler için ayrılan sınıfların fiziki durumunun bu öğrencilere
uygun olmadığı,
Programda yer alan etkinliklerin hedeflere ulaĢma açısından yeterli olmadığı tespit
edilmiĢtir.
Bunların dıĢında kalan maddeler için aritmetik ortalamaya göre öğretmenlerin kararsız
kaldığı bu açıdan programın öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili olan kısmın daha iĢlevsel
olması amacıyla tekrar gözden geçirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
Programda yer alan değerlendirme boyutuna yönelik olarak
Değerlendirme çalıĢmaları örneklerinin yeterli olmadığı,
Ölçme teknikleri ve araçlarının sayısının artırılması gerektiği anlaĢılmaktadır. Bunların
dıĢında kalan maddeler için aritmetik ortalamaya göre öğretmenlerin kararsız kaldığı bu
açıdan programın değerlendirme ile ilgili olan kısmının daha kullanıĢlı olması amacıyla
tekrar gözden geçirilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
6.2. Öneriler
Bu araĢtırmadaki bulgulara dayanarak eğitilebilir zihin engelli çocuklar için hazırlanan
DKAB dersi programına iliĢkin olarak aĢağıdaki öneriler getirilebilir.
1. Farklı alanlardan mezun olup özel eğitim sınıf öğretmeni olarak çalıĢan öğretmenlerin bu
alan ile ilgili bilgileri hizmet içi eğitim kursları ile desteklenmeli ve sürekli yenilenmelidir.
Özel eğitim okullarında çalıĢan DKAB dersi öğretmenlerinin öğrencilerin algı düzeylerini ve
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öğrenme özelliklerini daha yakından tanımaları için özel eğitim konusunda hizmet içi kurslara
tabi tutulması gereklidir.
2. Programda yer alan hedefler eğitilebilir zihin engelli öğrencilerin öğrenme seviyelerine
uygun hale getirilerek onların günlük yaĢamında kullanabileceği bilgileri kazandırmayı
amaçlayacak biçimde yeniden düzenlenebilir.
3. Programda yer alan hedefler programı uygulayan öğretmenlere kolaylık sağlayacak Ģekilde
yeniden gözden geçirilip düzenlenebilir.
4. Program da yer alan içerik, etkinlikler ve değerlendirme çalıĢmaları (konu ve kavramlar)
öğrencilerin zihinsel özellikleri dikkate alınarak öğrencilerin seviyesine uygun bir Ģekilde
yeniden gözden geçirilip düzenlenebilir. Ġçeriğe abdest ve gusül abdestinin alınıĢı, kısa
sureler, uzun olmayan kıssalar eklenebilir.
5. Milli Eğitim Bakanlığınca bu alanda çalıĢan öğretmenlere, eğitilebilir zihin engelli
çocukların özelliklerine uygun (görsel, iĢitsel, dokunsal) araç-gereçler, videolar interaktif
programlar vb. güncel çeĢitli materyaller sağlanmalıdır.
6. Ders kitabı bu öğrencilerin öğrenme özelliklerine uygun hale getirilmeli ve her sınıf düzeyi
için (modüler) DKAB ders kitabı hazırlanmalıdır. Ders kitabındaki görseller artırılmalı ve
okuma metinleri öğrencilerin anlayabileceği bir biçimde yeniden düzenlenmelidir.
7. Programda öğretmenlere rehberlik edici (biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor alanları da
kapsayan) daha fazla örnek iĢleniĢeyer verilebilir.
8. Özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarındaki fiziki Ģartlar, eğitim ortamları
öğrencilerin özelliklerine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Okullardaki araç-gereç,
materyal eksiklikleri tamamlanmalıdır. Fatih Projesinde yer alan etkileĢimli akıllı tahta vb.
araç-gereçler derslerin daha etkili ve verimli iĢlenmesi açısından bu kurumların istifadesine
sunulmalıdır.
9. Programda önerilen öğretim yöntem ve tekniklerin zihinsel engelli öğrencilerin yaĢ ve
geliĢim özelliklerine uygun Ģekilde alanda yapılan son çalıĢmalar dikkate alınarak
güncellenmesi ve çeĢitlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öğrenci merkezli
yapılandırmacılık, çoklu zekâ, beyin temelli öğrenme vb. yaklaĢımların öğrenme ilkelerine
uygun yöntem ve teknikler öğretimde kullanılabilir.
10. Programa ait haftalık ders saati süresi hedeflenen özel amaç ve davranıĢlara ulaĢmak için
tekrar gözden geçirilmelidir. Ders saati süresi artırılmalıdır.
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HELAL TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN ANALİTİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ1
Sinem KUNT**
Özet
Bu çalışmanın amacı helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini analitik olarak değerlendirmek ve farklı bakış açıları
sunmaktır. Müslüman seyahat pazarının mevcut ve potansiyel değeri bu pazarın ilerleyen yıllarda da
büyüyeceğini göstermektedir. Söz konusu segmentin büyümesinin; konaklama, seyahat, ulaşım, yemek,
alışveriş, bankacılık, lojistik ve diğer ilgili sektörlerdeki talebin artmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu sebeple mevcut ve potansiyel bir pazar olan helal turizm pazarının ortaya çıkış süreçlerinin nasıl bir seyir
izlediğini analiz etmek araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda amaçlı örneklem tekniği ile seçilen
ve heterojen bir özellik göstermesi dikkate alınan örneklem çerçevesini Müslümanların seyahatlerinde tercih
ettikleri ilk 10 ülke (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa, Tayland, İtalya,
Suriye) oluşturmaktadır. Söz konusu ülkelerde helal turizmin ortaya çıkış süreçleri, literatür taramasına
dayanarak ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler dikkate alınarak içerik analizi
yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak helal turizm, ülkelerin ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve
politik alanlarında belirgin değişikliklere sebep olmuştur. Helal turizmin gelişmesi için helal arz kaynaklarının
bulunmasının yeterli olmadığı görülmüş, helal anlayışa sahip turistlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini dikkate
alan ve ilgili ülkenin toplumsal yapısını da göz önünde bulundurarak çeşitli bilimsel ve teknolojik yenilikler
yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: helal, helal endüstri, helal pazar, helal turizm, helal turizm pazarı
ANALYTICALLY EVALUATION EMERGENCE PROCESS OF HALAL TOURISM
Abstract
The aim of this study is to analytically evaluate the emergence process of halal tourism and to present different
perspectives. The current and potential value of the Muslim travel market shows that this market will grow in the
coming years as well. Its growth of the segment; will also contribute to the increase in demand for
accommodation, travel, transportation, food, shopping, banking, logistics and other related sectors. For this
reason, it is important to analyze how the emergence process of the halal tourism market which is an existing and
potential market. In this context, the sampling framework, which is selected by the purposeful sampling
technique and which has a heterogeneous nature, constitutes the first 10 preferred countries (Malaysia, Turkey,
United Arab Emirates, Singapore, Russia, China, France, Thailand, Italy, Syria) of Muslims on their travels. The
process of the emergence of halal tourism in the mentioned countries has been examined by content analysis
method considering economic, technological, scientific, social and political variables based on literature review.
As a result, halal tourism has caused significant changes in the economic, technological, scientific, social and
political fields of the countries. Halal supply resources have been found to be insufficient for the development of
halal tourism and it has been achieved that various scientific and technological innovations should be done
considering the needs, wishes and expectations of tourists with halal understanding and taking into account the
social structure of the country concerned.
Keywords: halal, halal ındustry, halal market, halal tourism, halal tourism market
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Bu çalışma, 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi‟nde
sunulmuştur.
**
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, sinemkunt@gazi.edu.tr
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GİRİŞ
Dünya genelinde yaşanan ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasi değişimler ile birlikte
tüketici profili ve anlayışında da değişimler meydana gelmektedir. Dinamik bir süreç olan
seyahat ve turizm de bu değişim karşısında farklı kavram ve tanımlar ile karşımıza
çıkmaktadır. Son yıllarda popüler bir kavram olan helal turizm, temelinde farklı anlayış ve
davranışları barındıran diğer turizm türlerinden ayrılan hassas bir yapıya sahiptir. Mensubu
olduğu din içerisinde tekrar tanımlanan ve uygulanan helal turizm kavramı literatürde
çoğunlukla tartışılmaktadır (Henderson, 2016). Helal turizmin temelini inanç turizminden alan
bir turizm çeşidi mi yoksa özel bir tüketici grubunun oluşturduğu bir niş pazar mı olduğu
henüz yeterli düzeyde aydınlatılamamış olsa da bu çalışmada helal turizmin bir anlayış
(Boğan ve diğerleri, 2016) olduğu kabul edilmektedir. Helal kavramının sadece
Müslümanlara özgü bir kavram olmadığı Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dünya
dinlerinde de “helal ve haram” kavramlarını ifade eden farklı kelimelerin olduğu
bilinmektedir. Bu sebeple helal turizm, kişinin mensubu olduğu din veya inanış içerisinde
tekrar tanımlanmakta ve kişinin konaklama ve seyahat kararı almasında, ürün ve hizmet
seçiminde etkili olmaktadır (Duman, 2012). Bu çalışmada helal anlayışın genel kabul gören
yaklaşım ile Müslüman turistleri ifade ettiği (Henderson, 2016) düşünülmektedir. Bu sebeple
sadece Müslüman turistlerin yaptığı seyahatler araştırma kapsamına alınmıştır.
Müslümanlıkta seyahat ve turizm kavramları aydınlatılmaya başladıktan sonra gelişme
gösteren helal turizm hareketleri (Şiriner ve diğerleri, 2011) son yıllarda gerek Müslüman
turistlerin seyahat sayısında belirgin bir artış gerekse de ülkelere sağladığı ekonomik katkı
olarak ortaya çıkmaktadır (Chandra, 2014). Helal turizm ülkelerin ekonomik, teknolojik,
bilimsel, toplumsal ve politik özelliklerine göre farklılık göstermekte ve günümüzde mevcut
ve potansiyel olumlu bir tablo çizmektedir. Helal turizm büyüyerek gelişen bir pazar
konumundadır. Bu pazarın gelişmesinde bazı dış destekler etkilidir. Örneğin İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT), üye ülkelerde turizmin geliştirilmesini tavsiye etmektedir. Aynı zamanda
İslami Kalkınma Bankası, İslam kurallarına göre gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri için
finansal destek sunabileceklerini beyan etmiştir (Namin, 2012: 18). Bu desteklerin yanı sıra
helal turizmin gelişmesinde ülkelerin toplumsal normları da etkili olmaktadır. Diğer taraftan
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan ülkeler de (Singapur, İngiltere, Almanya ve Fransa)
Müslüman turistleri kendi ülkelerine çekmek için yoğun bir çabanın içine girmektedirler
(COMCEC, 2016).
Uluslararası ve ulusal alanda helal turizm ile ilgili yapılan faaliyetler her geçen gün
artmaktadır. Bu karlı pazardan pay almak isteyen ülkeler birbirleri ile rekabet içine
girmektedirler. Ülkeler için bu derece önemli bir pazar olan helal turizmin nasıl ortaya
çıktığını tespit etmek araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Özellikle Müslümanların
seyahatlerinde en çok tercih ettikleri ülkelerdeki helal turizmin gelişim süreçlerini
değerlendirmek bu pazarı yakından tanıma fırsatı sağlayacak aynı zamanda farklı bakış açıları
kazandıracaktır. Bu sebeple kavramsal çerçevede helal turizm pazarı ile ilgili bilgi verilmiştir.
Sonrasında Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizmin
ortaya çıkış süreçleri; ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik temalar ile analiz
edilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmada ulaşılan tespitler ile gelecek araştırmalar için
öneriler sunulmuştur.
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HELAL TURİZM PAZARI
Helal turizm ve İslami turizm kavramları ile ilgili akademik alanda tanımsal tartışmalar
devam ederken (Boğan ve diğerleri, 2016; Namin, 2012) helal turizmin ülkeler ekonomisine
sağladığı katkı tartışmaya yer bırakmamaktadır. Büyük helal pazar segmentinde farklı İslam
düşünce okulları, fetvalar (dinsel hukuk kuralları) ve yerel gelenekler tarafından
şekillendirilen kendi özel gereksinimleri ile çok çeşitli Müslüman pazarlar vardır (Tieman,
2015). DinarStandard isimli araştırma şirketi, İslam turizm pazarını, demografik yapısı genç
ve refah seviyesi yükselişte olan bir niş pazar olarak tanımlamaktadır. Aynı şirketin
yayınladığı araştırma raporuna göre, Hac ve Umre ziyaretleri hariç, Müslümanlar, tüm dünya
genelinde 2011 yılında 126,1 milyar $ turizm harcaması gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 20122020 yılları arasında Müslüman turistlerin harcamalarında %4,79 oranda bir artışın
gerçekleşeceği ve bu artışın küresel turizm pazarındaki artıştan % 3, 8 yüksek olacağı tahmin
edilmektedir (DinnarStandart, 2012). Bu durumda mevcut ve potansiyel bir helal turizm
pazarından söz etmek mümkündür. Müslüman turistlerin değişen tatil anlayışlarına uyum
sağlamaya çalışan işletmeler birbirleri ile rekabet halindedir. Bir başka açıdan bakıldığında
helal tüketicilerin artması, endüstri aktörleri için büyük ve karlı bir helal turizm pazarını ifade
etmektedir. Talepteki artış, helal ürün ve hizmetlerine farkındalık, bu endüstriyi ekonomik
büyümenin potansiyel ve yeni bir kaynağı olarak göstermektedir. Örneğin yiyecek, ilaç,
kozmetik, bankacılık, finans, sağlık ürünleri, lojistik, paketleme, markalama, pazarlama,
seyahat ve turizm hizmetleri ile gıda ve gıda olmayan ürünlerden yıllık 2,1 trilyon $ gelir elde
edilebileceği tahmin edilmektedir (MITIM, 2006). Yukarıda ifade edilen iyimser tablo
ülkeleri kendi helal turizm pazarlarını araştırma yöneltmiş ve helal turizm ile ilgili çok sayıda
çalışma yapılmıştır. Helal turizmin kavramsal çerçevesi ve Türkiye‟deki uygulamalar (Boğan
ve diğerleri, 2016) değerlendirilmiştir. Helal ve İslami turizm (Namin, 2012), konuları
tartışılmış ve helal turizm arz yönlü yaklaşımla (Doğan ve Baydar, 2014; Tieman, 2015) ele
alınmıştır. Bir başka çalışmada, Müslüman turistlerin konaklama işletmelerinden beklentileri
(Özdemir ve Met, 2012) ampirik veriler ile değerlendirilmiştir. Helal turizmin sağladığı
mevcut ve potansiyel ekonomik katkı ülkeleri kendi helal turizm pazarları ile ilgili daha
detaylı araştırma yapmaya teşvik etmiştir. Örneğin Malezya‟da helal turizm mevcut
altyapısının (konaklama, seyahat, gıda, ulaşım, ilaç, kozmetik, bankacılık vb.) olması bu
pazarı olgunlaşmış ve karlı bir pazar olarak göstermiştir (Henderson, 2016). Bazen de
İtalya‟da helal altyapının henüz gelişmemiş olması ile bu pazar, embiryo pazar olarak
tanımlanmıştır (Halkias ve diğerleri, 2014). Birleşik Arap Emirlikleri‟nde İslami Konaklama
(Stephenson ve diğerleri, 2010) incelenmiştir. Asya Müslümanlarının helal turizm ihtiyaç ve
davranışlarını anlamak ile ilgili araştırmalar yapılmıştır (Sriprasert ve diğerleri, 2014). İran ve
Suudi Arabistan‟daki İslami turizm ve turizm gelişimini yönetmekle ilgili (Farahani ve
Henderson, 2010) yapılan araştırma sonucunda Müslüman ülkelerinde helal turizm pazarının;
coğrafya, kültür, yönetim konularından kaynaklı gelişme problemleri yaşadığı ifade
edilmiştir. Ayrıca Rusya‟daki helal turizm pazarının gelişim problemleri (Gabdrakhmanov ve
diğerleri, 2016) de incelenmiştir. Bazen ülkeler (Malezya ve Singapur); helal gıda,
sertifikasyon ve helal turizm alanlarında yaptıkları uygulamalar ile karşılaştırılmıştır
(Henderson, 2016).
Sonuç olarak literatürde helal turizm farklı açılardan ve ülkeler özelinde araştırılmıştır fakat
Müslüman turistlerin seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 ülkede helal turizmin ortaya çıkış
süreçleri çok boyutlu ve derinlemesine araştırılmamıştır. Helal turizm olgusunu sadece tek bir
238

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

değişken ile açıklamak yetersiz kalacaktır. Turizm; ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal
ve politik değişkenlerden beslenen aynı zamanda da etkilenen hassas bir yapıya sahiptir. Bu
sebeple, Alvin Toffler‟in Üçüncü Dalga isimli eserinde yaptığı gibi ekonomik, teknolojik,
bilimsel ve toplumsal değişimler bir arada ele alınmış bu çalışmada farklı olarak politik
değişken de eklenmiştir. Helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini bu şekilde değerlendirmek
anlamlı olacaktır.
İNCELEME YAKLAŞIMI
Bu çalışmanın amacı Müslüman turistlerin seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda
helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini belirli değişkenler ile değerlendirmek ve helal turizm
pazarını farklı açılardan ele almaktır. Helal turizmin ortaya çıkış süreçleri olarak kastedilen,
helal kavramının nasıl bir turizm anlayışına dönüştüğünü tespit etmek üzere helal ile ilgili
ortaya çıkan gelişmeleri belirli bir düzen içinde aktarmaktır. Analitik değerlendirme ise bu
araştırmada bir yaklaşım olarak benimsenmekte ve süreçler arasında çok boyutlu ve
derinlemesine bir inceleme çabasını ifade etmektedir. Bu amaçla çalışma, literatür taramasına
dayanarak oluşturulmuş nitel bir çalışmadır. İkincil kaynaklar kullanılarak elde edilen
bulgular, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi, belirli bir metnin içeriğini;
kelimeler, anlamlar, resimler, semboller, fikirler, temalar veya herhangi bir mesaj ile
tanımlama ve analiz etme tekniğidir (Neumann, 2003: 219). Turizm olgusunun çok boyutlu
yapısına bağlı olarak ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler bir
arada ele alınmış, Müslüman turistlerin seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal
turizm olgusunun ortaya çıkışı bu değişkenler kapsamında incelenmiştir.
Helal turizmin ortaya çıkış süreçleri tespit edilirken; ilgili destinasyonda Müslüman
ziyaretçilerin oranındaki artış, İslami altyapıyı oluşturan hizmet ve tesislerin kurulma
durumlarındaki artış, ülkelerin yaptıkları plan ve politikalarda helal turizme yer vermeleri,
helal ile ilgili yapılan bilimsel toplantılar, pazarlama faaliyetleri, helal teknolojik yenilikler ve
İslami yatırımlar için yapılan fon geliştirme planları dikkate alınarak tespit edilmiştir.
Veri Analizi
Bu çalışmada Neumann (2003)‟nın tanımladığı içerik analizi modeli kullanılmıştır. Birinci
aşamada, araştırmanın amaçları ve hedefleri tanımlanmıştır. Bir kodlama şeması
geliştirilmiştir. İkinci aşamada, araştırmanın kapsamı dahilinde; uluslararası, ulusal alanda
yazılmış makaleler, kitaplar, stratejik raporlar, stratejik planlar, bültenler, gazete manşetleri,
resmi istatistiki veri kaynakları toplanmıştır. Ayrıca uluslararası ve ulusal alanda faaliyet
gösteren helal kavramı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşların web siteleri taranmıştır. Üçüncü
aşamada, toplanan materyaller, helal kavramının kullanım sıklığı ve helal faaliyetlerin
yoğunluğunu tespit etmek üzere analiz edilmiştir. Dördüncü aşamada, başlangıçta oluşturulan
temaların birbirleri ile uyumu karşılaştırılmış ve anlamlı bir bütünlük oluşana kadar kodlar
tekrar analiz edilmiştir. Beşinci son aşamada ise sonuçlar gözden geçirilmiş ve araştırma
bulguları sonuçlandırılmıştır. Veriler, 02.01.2017-20.01.2017 tarihleri arasında toplanmıştır.
Örneklem
Örneklem seçiminde amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Buradaki amaç, Müslüman
turistlerin seyahatlerinde tercih ettiği destinasyonlara odaklanmak ve tercih ettikleri ilk 10
destinasyondaki helal turizm süreçlerini analiz etmektir. Bu sebeple DinarStandard‟ a (2012)
göre Müslüman turistlerin seyahat tercihlerinde en çok puan alan ilk 10 ülke (Malezya,
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa, Tayland, İtalya ve Suriye)
çalışmanın örneklem çerçevesini oluşturmaktadır. Örneklem çerçevesi heterojen özellik
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göstermektedir. Asya ve Pasifik, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerindeki ülkelerdir. Ülkelerin 3‟ü
(Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Türkiye) İslam İşbirliği Teşkilatı‟na üyedir. 3‟ü
(Malezya, Singapur, Tayland) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğine (ASEAN) üyedir. 2‟si
(Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri) devletin yönetim biçimi İslam olmasına rağmen
şeriatla yönetilmemektedir. Diğer 2‟si (Suriye ve Türkiye) nüfus „unda Müslüman çoğunluğu
barındıran ancak devletin herhangi bir resmi dini olmayan ülkelerdir. Bu destinasyonlar aynı
zamanda oldukça genç ve harcama gücü giderek artan bir nüfusa sahip popüler pazarlar olarak
da tanımlanmaktadır (Henderson, 2016).
Geçerlik ve Güvenirlik
Bu çalışmada elde edilen bulgular; ülkelerin plan ve politikalarından, ulusal ve uluslararası
bilimsel makalelerden, resmi turizm verilerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda çalışmada
sistematik bir yöntem izlenmiştir. Veriler, 5 aşamalı içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Analitik bir bakış açısı benimsenmiş bulgular çok boyutlu ve derinlemesine incelemeye
(verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi) tabi tutulmuştur. Amaçlı örneklem
tekniği tercih edilmiştir. Bu açıdan ifade edilen bilgilerin, çalışmanın geçerliği ve güvenirliği
yönündeki kaygıları azaltıcı nitelikte olduğu söylenebilir.
Kısıtlar
Bu çalışmanın en önemli kısıtı ikincil veri kaynaklarının kullanılmasıdır. Konu, ilgili
destinasyonlarda (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa,
Tayland, İtalya ve Suriye) helal turizm pazarı ile sınırlıdır. Konunun diğer turizm pazarlarına
genellenmesi uygun olmayabilir. Suriye, Müslüman turistler tarafından 2010 yılında en çok
ziyaret edilen ilk 10 ülke içinde olmasına rağmen ülkede helal turizmin ortaya çıkış süreçleri
ülkenin özellikle 2011 yılından itibaren yaşadığı yoğun iç savaş ve terör nedeni ile analitik
olarak değerlendirilememiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, yedi emirlikten (Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al Khaimah ve Fujairah) oluşmaktadır. Birleşik Arap
Emirliklerini temsilen Müslüman turistlerin en çok ziyaret ettiği şehir Dubai incelenmiştir.
Dubai‟de helal turizm süreçleri ile ilgili verilen bilgileri diğer emirlikler için genellemek
mümkün olmayabilir.
BULGULAR
Helal turizmin ortaya çıkış süreçlerini analitik olarak değerlendirmek araştırmanın amacını
oluşturmaktadır. Bu amaç kapsamında Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10
destinasyonun incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada araştırma soruları belirlenmiştir.
Bunlar:
1) Helal turizmin ortaya çıkış süreçlerinin genel özellikleri nelerdir?
2) Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizmin ortaya çıkış
süreçleri; ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler kapsamında nasıl
gelişme göstermiştir?
3) Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizm olgusu nasıl
bir gelişim seyri izlemiştir? sorularından oluşmaktadır.
Helal turizmin ortaya çıkış süreçleri genel olarak değerlendirildiğinde bazı tespitler yapmak
mümkündür:
İslam inancının dünya genelinde hızla yayılması,
Müslümanların harcama gücündeki artış,
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Batı‟da Müslüman turizm endüstrisinin hızla büyüyen bir sektör olması (Halkias ve
diğerleri, 2014),
Batı Asya ülkeleri veya Körfez Bölgelerindeki turist sayısındaki artış,
11 Eylül 2001‟deki Amerika Birleşik Devletleri‟ne yapılan terör saldırısının küresel
etkisi ve tahmin edilemeyen terör saldırıları sonuç olarak dünya turizm endüstrisini
etkilemiştir. Bu terörist saldırılardan sonra seyahat politikaları, Arap turistlere karşı
özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve pek çok Avrupa
ülkelerinde daha sıkılaşmıştır (Al-Hamerneh ve Steiner, 2004).
İslami oteller Müslüman olmayan turistlere özellikle temiz çevre arayan, alkol
kullanmak istemeyen, domuz eti yeme konusunda esnek olan, yeni kültürler ve yeni
deneyimler öğrenmeye açık olan turistler için bir çekim yeri haline gelmektedir
(Henderson, 2010).
Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizm ile ilgili ortaya
çıkan gelişmeler genel olarak değerlendirildiğinde bazı tespitler yapmak mümkündür. Ancak
daha öncede ifade edildiği gibi helal turizmin bir turizm çeşidi olmadığı sunulan mal ve
hizmetlerin helal anlayış ile yapıldığı kabul edilmiş ve bulgular bu kavram içinde
değerlendirilmiştir. Bu gelişmeler Tablo 1‟de ifade edilmektedir.
İlk 10 destinasyonun 4‟ünde (Malezya, Türkiye, Singapur, Tayland) helal anlayışla
ilgili ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik gelişmeler yaşanmıştır.
4‟ünde (Rusya, Çin, Fransa, İtalya) helal anlayışla ilgili ülke ekonomilerinde yeterli
düzeyde gelişmeler görülmezken toplumsal alanda gelişmeler görülmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri‟nde (Dubai); helal anlayışla ilgili ekonomik, bilimsel ve
politik gelişmeler olmasına rağmen teknolojik ve toplumsal alanda yeterli düzeyde
gelişme görülmemektedir.
Suriye‟de ise yaşanan savaş ve terör olayları sebebi ile helal turizmin her hangi bir
alanda gelişme gösterdiğinden söz edilememektedir.
Tablo 1: Helal anlayış ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerin belirli değişkenlere göre durumu
Ülke
Malezya
Türkiye
Birleşik Arap
Emirlikleri
Singapur
Rusya
Çin
Fransa
Tayland
İtalya
Suriye
+
-

Ekonomik
+
+
+

Teknolojik
+
+
-

Bilimsel
+
+
+

Toplumsal
+
+
-

Politik
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

: Olumlu gelişmeler
: Olumsuz veya yetersiz gelişmeler
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Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizmin ortaya çıkış
süreçleri; ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler kapsamında
değerlendirildiğinde bazı tespitler yapmak mümkündür.
Malezya’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Malezya ilk sıradadır. Malezya‟da helal ile ilgili ekonomik,
teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik bazı gelişmeler tespit edilmiştir. Ekonomik olarak;
2013 yılında 25,72 milyon Müslüman turist Malezya‟yı ziyaret etmiştir ve 18,2 milyar $
turizm geliri sağlanmıştır. Özellikle Endonezya‟dan çok sayıda Müslüman turistin ülkeyi
ziyaret etmesi Malezya‟da ekonomik kalkınmanın bir çıktısı olarak görülmektedir (Shiraishi
ve Phongpaichit, 2008). Teknolojik olarak; Malezya özellikle Brunei, Endonezya, Türkiye,
Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Suudi Arabistan ülkelerine internet aracılığıyla resmi
sertifikalı helal restoranlarını, Müslüman dostu seyahat acentelerini, havayolu şirketlerini, otel
ve resortlarını, hediyelik eşya ve çekiciliklerini tanıtmakta aynı zamanda kullanıcılara
İngilizce ve Arapça dillerinde seçenekler sunmaktadır. Bilimsel olarak; 2007‟de Uluslararası
Helal Dürüstlük İttifakı kurulmuş, 2011‟de İslami Turizm Kongresi, 2011‟de Dünya İslami
Turizm Forumu, 2012‟de I. Uluslararası İslami Turizm Standartları Konferansı
düzenlenmiştir. Toplumsal olarak; Malezya‟da sosyo-kültürel ve dini koşullar ülkeyi
Müslümanlar için huzurlu bir ülke olarak konumlandırmaktadır. Malezya‟nın Ulusal Turizm
Örgütü‟ne bağlı İslam Turizm Merkezi Müslüman ziyaretçilerin ihtiyaçlarını mükemmel bir
şekilde karşıladığı ifade edilmektedir. Politik olarak; Malezya hükümeti, iş seyahatlerini
büyük oranda teşvik etmekte ve Malezya‟yı büyük bir İslam Bankası ve Finans yerine
dönüştürme çabası içine girmektedir (Zulkifli ve diğerleri, 2011). Malezya, helal gıda
sertifikasyon stratejisini tam devlet desteği ile uygulayan tek ülkedir. 1974 yılında helal gıda
sertifikasyon girişimleri başlamış ve devlet desteği ile 2006 yılında “Helal Endüstri Geliştirme
İşbirliği” kurulmuştur. Daha sonra JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) sertifikasyon
kurumu gıda ile ilgili önemli kararlar almıştır. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığına
bağlı Standardizasyon Birimi helal gıdaların MS1500: 2009 kriterini karşılamasını gerekli
kılmıştır. Malezya‟nın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olması sebebi ile bu durum diğer üye
ülkelere vize kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca Malezya‟da helal ile ilgili gelişmeleri
sıralayacak olursak; 17 tane helal yiyecek ve içecek imalat şirketi, 235 adet helal gıda tesisi,
2141 helal ürün çeşidi, 6 helal kesimhane ve 422 adet helal yiyecek ve içecek hizmeti sunan
otel ve resort bulunmaktadır (Henderson, 2016).
Türkiye’de Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Türkiye 2. sıradadır. Türkiye‟de helal ile ilgili ekonomik, teknolojik,
bilimsel, toplumsal ve politik bazı gelişmeler tespit edilmiştir. Ekonomik olarak; Türk
ekonomisi helal gıda sektöründe 4 milyar $ ihracat rakamına ulaşmıştır. Türkiye‟nin Helal
yaşam stilini (gıda, kozmetik, moda, turizm, restoran, catering, ilaç, lojistik, finans ve medya)
yansıtan iç tüketim piyasasının, 2012 yılında 154 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir
(http://www.gimdes.org/turkiyegimdes-helal-ve-tayyib-sertifikali-urun-ihracatinda-dunya
liderligine-kosuyor.html, 20.01.2017). Helal sertifikalı ürünlerin ihracatı önemli bir yer
tutmaktadır. Teknolojik olarak; Türk Standartları Enstitüsü‟nün (TSE), 2014 yılında
başlattığı Helal Kozmetik Belgelendirme hizmeti gösterilebilir. Bilimsel olarak; 2010 yılında
ve merkezi İstanbul‟da bulunan İslam Ülkeleri Metroloji ve Standartlar Enstitüsü‟nün
kurulması örnek olarak gösterilebilir. Bu enstitünün amacı İslam ülkeleri arasında
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standardizasyon, metroloji ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermektir. Ayrıca 15-16
Aralık 2016 tarihinde İstanbul‟da Dünya Helal Zirvesi gerçekleşmiştir. Toplumsal olarak;
nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Türkiye‟de helal konseptlerde hizmet sunan
özellikle konaklama tesislerine yoğun bir ilgi meydana gelmiştir. Ramazan ayının yaz
aylarına denk gelmesinin bu ilginin artmasında etkili olduğu söylenmektedir. Helal anlayış ile
ürün ve hizmet sunan 89 adet konaklama tesisi bulunmaktadır (Doğan ve Baydar, 2014).
Müslümanlar, modern hayatın olanaklarına bir anlamda dahil olmaktadırlar. Politik olarak;
muhafazakâr bir partinin iktidara gelmesine bağlı olarak helal ile ilgili faaliyetler artmıştır
(Şiriner ve diğerleri, 2011; Doğan ve Baydar, 2014). Örneğin helal anlayışa sahip konaklama
tesisi sayısındaki artış, İslam Ülkeleri ile yapılan işbirlikleri, helal ile ilgili anlaşmalar,
kongreler, toplantılar, çalıştaylar vb. artış görülmüştür.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (Dubai) Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Birleşik Arap Emirlikleri 3. sıradadır. Bu çalışmada Dubai helal
anlayış açısından ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler kapsamında
incelenmiştir. Ekonomik olarak; Dubai, helal turizmden gelir sağlayan bir konumdadır. Aynı
zamanda İslam prensiplerine dayalı fon geliştirme planları ve yatırımlar da görülmektedir
(Stephenson ve diğerleri, 2010). Teknolojik olarak; helal ürün çeşitlendirme konusunda
proaktif girişimler görülmemektedir. Bilimsel olarak; Dubai‟de 2014 yılında Uluslararası
Gıda Güvenliği Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta Dubai helal gıdanın merkezi
olarak konumlandırılmıştır (http://www.dm.gov.ae/wps/portal/, 20.01.2017). 11-12 Ekim
2016‟da III. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi gerçekleşmiştir. Bu zirvede; aile ve arkadaş
dostu turizm, helal endüstri, İslami bilgi, İslami moda, sanat ve dizayn, İslami dijital ekonomi,
İslami standartlar, İslami finans konuları tartışılmıştır. 26-28 Nisan 2016 tarihinde Arap Otel
Yatırımları Konferansı düzenlenmiştir (http://www.dinarstandard.com/, 20.01.2017).
Toplumsal olarak; kıyafet kurallarına ve alkol tüketimine ilişkin katı ahlakı davranış
kurallarının hafifletilmesine yönelik uygulamalar görülse de yerel kültürün dini ve etnik
boyutu sebebi ile helal turizmin istenilen seviyede gelişme gösteremediği görülmektedir
(Sharply, 2008). Politik olarak; hükümet tarafından hazırlanan turizm planlarında helal
turizme ayrı bir önem verilmektedir. 2001‟de vize kısıtlamalarındaki rahatlama, serbest ticaret
anlaşmaları, konaklama sektöründe hükümet tarafından teşvik edilen iş bulma fırsatları
sağlanmaktadır.
Singapur’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Singapur 4. Sıradadır. Singapur‟da helal ile ilgili ekonomik,
teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik bazı gelişmeler tespit edilmiştir. Ekonomik olarak;
konaklama ve turizm endüstrilerinin ekonomik değeri konusunda bir farkındalık yaşanmıştır
(Marzuki ve diğerleri, 2012). Teknolojik olarak; Singapur‟da bulunan helal restoranların
adresleri İngilizce ve Arapça dillerinde mobil uygulamalarda yer almıştır. Bilimsel olarak;
Singapur‟da 2013 yılına kadar 2300 çeşit ürün helal sertifikalı olmuştur. Toplumsal olarak;
sosyo-kültürel ve dini koşullar ülkenin Müslümanlar için çekici olarak konumlanmasını
sağlamaktadır. Politik olarak; 1968 yılında hükümet desteği ile İslam Dini Konsili ve 1978
yılında Helal Sertifikasyon Birimi kurulmuştur (Henderson, 2016). Singapur‟un Güneydoğu
Asya Uluslar Birliği‟ne (ASEAN) üye olması diğer üye ülkelere vize kolaylığı sağlamaktadır.
Rusya’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Rusya 5. sıradadır. Rusya‟da helal anlayış ile ilgili ekonomik,
teknolojik ve bilimsel olumlu gelişmelere pek rastlanmamıştır. Bunun sebebi olarak;
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Rusya‟nın etnik ve dini yapısının farklı olması, helal turizmin ekonomik değerinin henüz
anlaşılamamış olması ve özellikle de helal altyapının (konaklama, seyahat, gıda, ulaşım,
bankacılık vb.) yeterli düzeyde gelişmemiş olması gösterilebilir. Toplumsal olarak; İslami
turizm, 1980‟lerin sonlarında doğma ve İslami uygulamalar ile yeni bir sosyal fenomen olarak
konuşulmaya başlanmıştır. Politik olarak, Rusya‟da bazı olumlu gelişmeler görülmektedir.
Örneğin, helal endüstrinin temelleri 2002 yılında Rusya Müftüler Konseyi‟nin girişimleri ile
atılmıştır. Bu konsey, inanç turizmin, dinsel, helal turizm, hac ve İslami turizminden
ayrılmasını önermiştir. Bir diğer politik bulgu ise, bazı yazarlar Rusya‟nın, Müslüman
bölgelerine politik ve coğrafik yakınlığını helal turizmin gelişmesi açısından önemli bir
potansiyel olarak görmektedir (Gabdrakhmanov ve diğerleri, 2016).
Çin’de Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Çin 6. sıradadır. Helal anlayış ile ilgili ekonomik ve teknolojik
gelişmelere pek rastlanmamıştır. Bunun nedeni olarak Çin‟in çok kültürlü etnik ve dini yapısı,
Helal gıda denetim mekanizmasının henüz oluşmamış olması gösterilebilir
(https://www.nytimes.com/2016/03/15/world/asia/china-halal-food-standards.html?_r=0,
20.01.2017). Ancak, helal anlayış ile ilgili bilimsel, toplumsal ve politik bazı olumlu
gelişmeler görülmektedir. Bilimsel olarak; Ningxia Üniversitesi‟nde Helal Endüstri
Geliştirme ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Toplumsal olarak; Çin‟de camilerin
etrafında bulunan pek çok helal restoran Çinli Müslüman grupların çoğalmasını
sağlamaktadır. Politik olarak; Çin‟de, helal pazarlara daha fazla nüfuz etme fırsatı
sağlayacak bazı stratejiler görülmektedir. Örnek olarak “tek kemer- tek yol stratejisi”
gösterilebilir (http://www.globaltimes.cn/content/893789.shtml, 20.01.2017).
Fransa’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Fransa 7. sıradadır. Helal anlayış ile ilgili önemli ekonomik
gelişmelere pek rastlanmamaktadır. Bunun sebebi olarak İslami usulleri uygulayan kesim
yerlerinin yeterli olmaması, Müslümanların ülke içinde azınlık (% 5-10) olarak kalması,
Müslüman ziyaretçilerin vize sorunu yaşaması gösterilebilir. Daha çok teknolojik, bilimsel,
toplumsal ve politik gelişmeler görülmektedir. Teknolojik olarak; Fransa‟da 84 adet helal
gıda ürünü piyasaya sürülmüştür. Bu gıdalardan 54'ü yeni ürün, 18‟i yeni çeşit, 7‟si yeni
paketleme ve 5‟i de yeni içeriğe sahiptir (Market Analysis Report, 2012: 18). Bilimsel
olarak; Fransa‟da 2009 yılında Dünya Helal Forumu düzenlenmiştir. Toplumsal olarak;
helal anlayış bir trend veya yaşam şekli olarak görülmektedir. Helal sertifikalı ürünlerin daha
sağlıklı ve hijyen olduğuna yönelik tüketiciler arasında bir algı oluşmuştur. Hükümetin
sağlıklı yaşamı teşvik etmesi bu algıyı arttırmaktadır (Market Analysis Report, 2012:2).
Politik olarak; Fransa‟da helal et ve helal kesim politik bir sorun olarak görülmektedir
(www. reuters.com/article/uk-france-election-halal-idUSLNE81K01820120221, 20.01.2017).
Tayland’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Tayland 8. sıradadır. Tayland‟da helal anlayış ile ilgili ekonomik,
teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik olumlu gelişmeler görülmektedir. Ekonomik
olarak; helal yiyecek ithalatı ve ihracatı yapılmaktadır. Turizm harcamalarında en büyük
büyüme %25 ile 2005-2010 yılları arasında olmuştur. Söz konusu harcamalar İslam İşbirliği
Teşkilatı üye ülkelerden yapılmıştır. Helal altyapı gelişmiştir. Helal turizm, ekonomik
kalkınmanın bir aracı olarak görülmektedir. Teknolojik olarak; Chulalongkorn
Üniversitesine bağlı helal bilim merkezi çoklu yaklaşım yönetim sistemi olan Hal-Q‟yu
geliştirmiştir. Hal-Q, bilimsel temelli bir helal kalite sistemidir. Tayland, diğer bir ifade ile
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Helal gıda üretmek için ileri gıda teknolojisine sahiptir. Bilimsel olarak; ilk helal laboratuvarı
kurulmuştur. Helal Standart Enstitüsü bulunmaktadır. Tayland Turizm Otoritesi, helal gıda
temalı turizm forumu düzenlemiştir. Toplumsal olarak; helal anlayış ile sosyal ve kültürel
bütünleşme sağlanmaktadır. Politik olarak; hükümet tarafından helal turizm politikaları
hazırlanmıştır. Turizm ve Spor Bakanlığı ülkeye daha fazla helal turist gelmesi için turizm
ajanslarına kolaylıklar sağlamıştır. Tayland, Malezya‟daki turizm merkezi ve ASEAN ülkeleri
ile işbirliği yapmaktadır (Sriprasert ve diğerleri, 2014).
İtalya’da Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde İtalya 9. sıradadır. Helal anlayış ile ilgili ekonomik bir gelişmeye
pek rastlanmamıştır. Bunun sebebi olarak helal altyapının henüz gelişmemiş olması,
Müslüman turistlerin Avrupa ülkelerine girişlerindeki vize zorlukları gösterilebilir (Hashim ve
diğerleri, 2006). Helal turizm İtalya‟da “Embiryo Pazar” olarak tanımlanmaktadır (Halkias ve
diğerleri, 2014). Teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik gelişmeler görülmektedir.
Teknolojik olarak; İtalya‟nın Lodi şehrinde Helal Italia “Parco Tecnologico Padano” ile
işbirliği yapmıştır ve yeni bir merkez açmıştır. Bu merkez, laboratuvar analizlerin yapıldığı,
bilimsel araştırma projelerinin yürütüldüğü bir kalite merkezidir. Bu merkezin, Helal
sertifikalı şirketlere yeni sinerji ve yaratıcı girişimcilik uygulamaları sağlayacağı
düşünülmektedir (http://www.halalitalia.org/newsletter/pdfeng/halalitalia newsletter n6.pdf,
20.01.2017). Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri‟nde helal turizm ile ilgili
televizyon reklam kampanyaları yürütülmektedir. İtalyan İslam Dini Topluluğu (Co-Re-Is)
Aralık 2011'de, kozmetik alanındaki teknik uzmanlarla işbirliği yaparak, helal kozmetikler
için ilk teknik özellikleri yayınlamıştır. Bilimsel olarak; helal sertifikasyon kuruluşu
bulunmaktadır. 5 Mart 2012‟de Bureau Veritas (en önemli belgelendirme kuruluşu), Halal
Italia'ya Turin, Roma, Bolonya ve Padua‟ da ev sahipliği yapmıştır aynı zamanda “Helal
İtalya” ile bir eğitim projesi başlatmıştır. Toplumsal olarak; İtalya‟da, Müslüman göçmen
nüfus yaşamaktadır. Müslüman yemek kültürünü öğrenmek İtalyanlar için farklı bir deneyim
olmaktadır. Politik olarak; Ekonomi, Kalkınma, Sağlık ve Tarım Bakanlığı helal anlayışı
desteklemektedir (Halkias ve diğerleri, 2014). 2011 yılında İtalya ve Malezya arasında bir
anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre ülkeler resmi kurum ve işletmelerde helal sertifika
bulundurabilecektir. 10 Ocak 2012 tarihinde, Halal Italia bürolarının ve helal sertifikalı
kesimhanelerin kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri Çevre
ve Su Bakanlığı “Halal Italia” sertifikasını resmen tanımıştır.
Suriye’de Helal Anlayış İle İlgili Gelişmelere Ait Bulgular
İlk 10 destinasyon içinde Suriye sonuncu sıradadır. 2010 yılında Müslüman turistler
tarafından en çok tercih edilen destinasyon arasında yer alırken 2011 yılında başlayan ve
günümüzde devam eden iç savaş ve terör sebebi ile Suriye bir çok yönden olumsuz
etkilenmiştir. 2010 yılında 5 milyon turist sayısı 2015 yılında 400, 000‟nin altına düşmüştür.
Suriye Turizm Bakanı yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla bakmakta ve
ülke ekonomisini canlandırmak için komşu ülkelerle işbirlikleri yapmaktadır (http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/09/syria-war-losses-domestic-tourism-sector.html,
20.01.2017).
Helal turizmin ortaya çıkış süreçleri, Müslümanların en çok tercih ettiği ilk 10 destinasyon
kapsamında; ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler dikkate alınarak
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda Müslümanların seyahatlerinde tercih
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ettiği ilk 10 destinasyonda helal turizm olgusunun gelişim seyrine ait bazı tespitler yapmak
mümkündür.
Şekil 1‟de görüldüğü üzere; helal turizmin bir helal farkındalık olarak ortaya çıktığı, bu
farkındalığın helal altyapı çalışmalarını tetiklediği görülmüştür. Helal altyapının oluşması
veya mevcut olmasına bağlı olarak helal pazarlama faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu
helal pazarlama faaliyetleri, turist beklentilerinin araştırılması ile daha somut hale dönüşmüş
ve farklı helal farkındalıkların oluşmasına etki etmiştir. Oluşan farklı helal anlayışlar, sırası ile
helal altyapı çalışmaları, helal pazarlama faaliyetleri ve turist beklentilerinin araştırılmasını
şeklinde tekrar bir döngü olarak devam etmektedir.
Şekil 1: Helal turizmin gelişim seyrinin bir döngü olarak değerlendirilmesi
Helal
Farkındalık

Turist
Beklentilerinin
Araştırılması

Helal Turizm

Helal
Altyapı
Çalışmaları

Helal
Pazarlama
Faaliyetleri

Helal turizmin başlangıçta helal farkındalık olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu
farkındalıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: Müslümanlıkta tatil ve seyahat
kavramlarının aydınlatılmaya başlaması, helal anlayış ile üretilen ürün ve hizmetlere talebin
artması, helal anlayış ile üretilen gıdaların daha hijyen ve sağlıklı olduğu yönündeki algı,
Müslüman olmayan tüketicilerin helal ürün ve hizmetleri tercih ederek farklı bir deneyim
yaşamak istemeleri, özellikle Arap turistlerin harcama güçlerinin normal turistlere göre
yüksek olması, Müslümanlara da seyahat özgürlüğünün sağlanması ve modern hayatın
olanaklarından onların da yararlanma hakkının olması, küresel alanda Müslümanlara karşı
oluşan negatif algının sonucunda İslam ülkelerinin dayanışma içine girmesi ve aralarında
ticari ve ekonomik işbirlikleri yapmaları ve helal temalı bilimsel toplantıların düzenlenmesi
olarak ifade edilebilir.
Helal farkındalık, helal altyapı çalışmalarının oluşmasını veya var olan altyapıların revize
edilmesine etki etkilemiştir. Bu altyapı çalışmalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: helal
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anlayışla üretilen veya faaliyet gösteren; gıda, catering (yemek servisi), bankacılık, finans,
konaklama tesisleri, ulaşım, ilaç, kozmetik, lojistik, moda, sanat, teknoloji, medya kısacası
modern hayatın tüm olanaklarının helal anlayışla yapılmasını ifade etmektedir.
Helal altyapının oluşması veya revize edilmesi helal pazarlama faaliyetlerini etkilemiştir. Bu
helal pazarlama faaliyetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: helal ürün çeşitlerinin
üretilmesi, restoranların ve konaklama tesislerinin yerlerini gösteren Arapça ve İngilizce
mobil uygulamalar, özellikle Arap ülkelerinde gösterilen Avrupa destinasyonlarının tanıtım
filmleri, turizm ve pazarlama alanında uzmanların temin edilmesi, her gelir grubuna hitap
eden tatil seçeneklerinin web sitelerde yer alması olarak ifade edilebilir.
Helal pazarlama faaliyetleri, Müslüman turist beklentilerinin araştırılmasına etki etmiştir.
Ülkelerin coğrafi, politik, ekonomik ve kültürel yapıları kişinin dini inanış ve uygulayış
biçimini etkilemiştir. Bu sebeple İslamiyet‟e inanan Müslümanlar küresel alanda farklı
özellikler göstermektedir. Sunulacak ürün ve hizmetlerin tüketicilerin istek, ihtiyaç ve
beklentilerini dikkate alarak yapılması gerekmektedir. Dinamik bir yapı gösteren turizm;
ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik olaylardan etkilenmekte ve
beslenmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak belirli periyodlarda turist beklentilerinin
araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizmin, ülkeler ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Yaklaşık 42 iş kolu ile turizm farklı iş
kollarına katkı sağlamakta ve değer yaratmaktadır. Bu sebeple ülkeler, ekonomik ve sosyal
kalkınmanın bir aracı olarak turizme ayrı bir önem vermektedirler. Kazançlı bir araç olan
turizm, aynı zamanda kırılgan bir yapıya sahiptir. Ekonomik krizler, savaşlar, politik
istikrarsızlıklar, hastalıklar ve en önemlisi de terör sebebi ile turizm çok ciddi şekilde
etkilenmektedir.
Müslümanlıkta seyahat ve turizm kavramlarının aydınlatılması ile gelişmeye başlayan helal
ürün ve hizmetler birçok ülkede görülmektedir. Özellikle temel ihtiyaç olan gıdanın helal
anlayış ile üretilmesi sonucunda, ülkeler önemli ölçüde ekonomik gelir elde etmektedir.
Sadece Müslümanlar arasında popüler olmayan helal anlayış, farklı inanç ve görüşe sahip
tüketiciler için de benimsenmektedir. Helal endüstrinin karşılıklı saygı ve dürüstlük işbirliğine
dayanması ve kalitesi sayesinde helal ürün ve hizmetlere karşı bir talep görülmektedir.
Özellikle Dünya Turizm Örgütü‟nün ve araştırma merkezlerinin helal turizmin mevcut ve
potansiyel değeri üzerine yapmış olduğu açıklamalar birçok ülkenin dikkatini çekmektedir.
Ülkeler, helal turizm pazarından pay alabilmek için birbirleri ile rekabet etmektedir. Bu
rekabetin, helal adı altında taklit ürünlerin üretilmesine, restoranların açılmasına da neden
olduğu düşünülmektedir (Henderson, 2016). Bu derece önemli bir pazarın nasıl ortaya
çıktığını araştırmak önem arz etmektedir. Helal turizmin günümüzde bu derece önem
kazanması ve gelişmesi birçok değişken ile açıklanmaktadır.
Helal turizmin ortaya çıkış süreçleri, DinarStandard (2012)‟ ın Küresel Müslüman Yaşam
Tarzı Seyahat Pazarı araştırmasında belirtilen Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk
10 ülkede (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Rusya, Çin, Fransa,
Tayland, İtalya, Suriye) ekonomik, teknolojik, bilimsel, toplumsal ve politik değişkenler
kapsamında incelenmiştir. Sonuç olarak helal anlayış ile üretilen ve sağlanan hizmetler
ülkeler için önemli bir ekonomik gelir ifade etmektedir. Ülkeler, ekonomik kalkınmanın bir
aracı olarak helal turizme ayrı bir önem vermekte ve teşvik etmektedirler. Örneğin Birleşik
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Arap Emirlikleri, azalan petrol rezervleri sonucu turizmi alternatif ekonomik gelir kaynağı
olarak görmekte ve bunu politikalar ile desteklemektedir.
Günümüz teknolojisinin sağladığı olanaklar çerçevesinde farkı çeşitlerde helal ürünler
üretilmekte, tanıtılmakta ve pazarlanmaktadır. Helal temalı bilimsel toplantılar incelen
ülkelerin (Malezya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa) büyük çoğunluğunda
görülmektedir. Bu toplantılar toplumda helal ile ilgili bir farkındalık oluşmasına katkı
sağlamaktadır. Müslüman olmayan tüketiciler helal anlayışla üretilen ürün ve hizmetlere ilgi
göstermekte ve farklı bir deneyim olarak algılamaktadırlar. Aynı zamanda İslami ibadet
yerlerinin yakınında bulunan restoranlarda, farklı inanca sahip gruplar bir araya gelmekte
restoranlar bir anlamda sosyal kaynaşma ve bütünleşme yeri olmaktadır.
Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde ABD‟de yaşanan terör saldırı sonrası Müslümanlara karşı
olumsuz bir algı oluşmuş birçok Avrupa ülkesi, Müslümanların ülkelerine girişini kısıtlayıcı
tedbirler almıştır. Zamanla Müslümanlar kendi aralarında seyahat etmeye başlamışlardır. Bu
duruma; Avrupa ülkelerinin seyahat ve konaklama açısından pahalı olması, vize sorunları,
etnik ve dini yapısının da etki ettiği düşünülmektedir. Örneğin bir Avrupa ülkesi olan
Fransa‟da Müslüman nüfus azınlık statüsündedir. Bu azınlık grubun temel ihtiyacı olan gıda
ürünlerinin helal anlayışla üretilmesi, devlet tarafından politik bir sorun olarak
algılanmaktadır. Fransız mutfağı imajına zarar vereceği düşüncesi ile helal ürün ve
hizmetlerin yaygınlaştırılmadığı düşünülmektedir (Heneghan, 2012).
İncelenen 10 destinasyonda helal turizm olgusunun gelişim seyrini özetleyecek olursak; helal
farkındalık olarak başlayan sonrasında helal altyapı çalışmaları ile devam eden helal
pazarlama faaliyetleri ile ekonomik gelire dönüşen ve bu pazarı daha özel hale getirmek için
turist beklentilerinin araştırılmasını gerekli kılan bir gelişme görülmüştür.
Yapılan tespitler sonucunda, ileriki araştırmalar için bazı öneriler sunulmaktadır.
Akademisyenler ve araştırmacılar için öneriler:
Bu çalışmada, DinarStandard araştırma merkezinin 2012 yılında yayınladığı raporda
yer alan Müslümanların seyahatlerinde en çok tercih ettiği ilk 10 destinasyon, belirli
değişkenler kapsamında incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen ilk 10
destinasyon, Müslümanların 2010 yılındaki seyahat tercih sıralamasını göstermektedir.
Dinamik bir yapı gösteren turizm sektöründe tüketici istek, ihtiyaç ve beklentileri her
geçen gün değişmektedir. Bu sebeple ileriki çalışmalarda 2015 yılında ifade edilen
Müslüman turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar araştırılarak araştırma
sonuçları karşılaştırılabilir veya tekrar tanımlanabilir.
Bu makalede elde edilen bulgular göz önüne alınarak Müslüman turistlerin seyahat
tercihlerinin ve seyrinin 5 yıl içindeki değişimi analiz edilebilir.
DinarStandard (2012)‟ ın Küresel Müslüman Yaşam Tarzı Seyahat Pazarı
araştırmasında belirtilen Müslümanların seyahatlerinde tercih ettiği ilk 10 destinasyon
içinde yer almayan ve İslam Birliği Teşkilatı üyesi olmayan İngiltere‟nin, 2015 yılında
Singapur
ve
Tayland‟dan
sonra
3.
sırada
tercih
edilmesi
(http://gmti.crescentrating.com/, 20.01.2017) özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde terör
saldırısından sonra Müslüman turistlere çeşitli kısıtlamalar getiren ülkelerin başında
yer alan İngiltere‟nin Müslüman turist kabul etmesi veya Müslümanların İngiltere‟yi
tercih etmesinin nedenleri; ekonomik, toplumsal, politik açılardan incelenebilir.
Müslüman turistlerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ampirik çalışmaların
yapılması bu niş pazarın profilini somut hale getirecektir.
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Yerel yönetimler ve İşletmeler için öneriler:
Helal altyapının (konaklama, yeme-içme, ulaşım, bankacılık, seyahat hizmetleri,
teknolojik, bilimsel) geliştirilmesi veya iyileştirilmesi Müslüman turist memnuniyeti,
tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti kapsamında faydalı olacaktır.
Müslüman olan ülkeler için öneriler:
Helal sertifikaya sahip işletmelerin denetim ve kontrollerinin düzenli yapılması
sağlanmalıdır.
Taklit veya aldatıcı ürünlerin üretimini ve satışını yapan işletmelerin para cezaları,
kapatma gibi uygulamalar ile tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Arap turistlere yönelik negatif algı propagandalarına karşı uluslararası alanda lobicilik
faaliyetleri yapılabilir.
Özellikle Arap ülkelerinde, ülkenin kültürünü ve dokusunu bilen yerli turizm uzmanı
yetiştirilmesi için nitelikli turizm eğitim kurumları açılabilir.
Yerel halkın turizmin önemi konusunda bilinçlendirilmesi ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişim için gerekli olmaktadır.
Müslüman olmayan ülkeler için öneriler:
Müslüman olmayan ülkelerin hazırlayacakları turizm plan ve politikalarını “Turizmde
Global Etik Bildirgesi” kapsamında yeniden gözden geçirmeleri Müslüman turistlere
seyahat özgürlüğü sağlama açısından faydalı olacaktır.
Müslümanların dini anlayışlarına saygı duyan işletmelerin ve konaklama tesislerinin
kurulması modern hayatın olanaklarına Müslümanların da dahil olmasını
sağlayacaktır.
Temel ihtiyaç olan gıdanın helal anlayış ile üretilmesinin önündeki kısıtların
kaldırılması Müslümanların toplumsal mal ve hizmetlere eşit seviyede erişmesini
sağlayacaktır.
Helal akreditasyon sağlayan kurumlar ile işbirliği yapılabilir.
Sonuç olarak araştırmada ulaşılan tespitler ve sunulan öneriler dikkate alındığında helal
turizm pazarının ortaya çıkış süreçlerinin daha çok belirginleşeceği ve turizmin bağlı olduğu
diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
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THE SHAME OF HUMANITY – HIROSHIMA
Leyla ADIGÜZEL1*

Aydın GÖRMEZ**

ABSTRACT
This article aims to examine the messages that Rebecca Lenkiewicz would like to give to the world in her
recently unpublished work Wisconsin. In this work the author chooses as the subject the atomic bomb dropped
on Hiroshima by America on 6 August 1945 that resulted in the death of approximately 140,000 people and led
to a massive destruction. One of the main protagonists of the work is Jinno who managed to survive yet
unrecognizable due to the horrible influence of the bomb. Strangely enough, Jinno tries to look for a remedy in
America, the very country that caused all her troubles, to regain her health and her lost dreams since some people
like her have been invited to America with the promise of treatment. Throughout the play, the reader/audience
tries to find answers to two striking questions: Will the desperate young girl be able to regain what she has lost
after years of the disaster, and be happy? What is the real reason behind America's invitation of these victims?
The author brings this terrible period back on the stage with the play Wisconsin and draws attention to today
ongoing massacres, notably in the Middle East.
Key Words: Rebecca Lenkiewicz, America, Hiroshima, Wisconsin
İNSANLIK AYIBI - HİROŞİMA
ÖZ
Bu makale, Rebecca Lenkieiwcz‟in son yazdığı ve henüz yayınlanmamış eseri Wisconsin‟de dünyaya vermek
istediği mesajları incelemeyi amaçlamaktadır. Yazar, bu eserine,6 Ağustos 1945‟te yaklaşık 140.000 kişinin
ölümüyle sonuçlanan ve büyük bir yıkıma yol açan, Amerika tarafından Hiroşima‟ya atom bombası atılmasını
konu olarak seçer. Eserin ana kahramanlarından biri, bu faciadan canlı kurtulmayı başaran ancak bombanın
korkunç etkisiyle tanınmaz hale gelen Jinno‟dur. Ne gariptir ki Jinno eski haline ve kaybettiği hayallerine
yeniden kavuşabilmek için çareyi yine kendisini bu hale getiren Amerika‟da bulmaya çalışır çünkü kendisi gibi
birkaç kişi daha tedavi edilme vaadiyle Amerika‟ya davet edilmişlerdir. Oyun boyunca okur/izleyici iki çarpıcı
soruya yanıt bulmaya çalışır: Çaresiz genç kız faciadan yıllar sonra kaybettiklerine yeniden kavuşup mutlu
olabilecek midir? Amerika‟nın, bu kurbanları davet etmesinin altında yatan gerçek neden nedir? Yazar,
Wisconsin oyunu ile bu korkunç dönemi tekrar sahneye taşıyarak bugün başta Ortadoğu olmak üzere bütün
dünyada devam eden kıyımlara dikkat çeker.
Anahtar Kelimeler: Rebecca Lenkiewicz, Amerika, Hiroshima, Wisconsin

INTRODUCTION
I’m knocking at your door
Aunt, Uncle… give a signature…
The children shouldn’t be killed
So they also can be able to eat candies
(Nazım Hikmet)
Rebecca Lenkiewicz who is considered a feminist powerful pen of contemporary
English theatre and screen writing particularly focuses on women in her works. Thus their
identity searches as well as other difficulties that they face like their vulnerability,
*
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marginalization, and exposure to both sexual and psychological violence and both patriarchal
and social pressures are among the main topics discussed in her works. Women, both
politically and socially, but particularly marginal ones and their rights and place in the society
are all and end all for her theatre career. On the other hand, social injustice, human rights
abuse, wars and their consequences, displaced persons and refugees, sexual and religious
discriminations are of vital importance in her theatre as well.
The playwright is observed to have a Socialist and Marxist feminist view that can
easily be recognized in her works. She is not deaf to the injustices no matter where they are
seen in the world. She sometimes tries to be the voice of those who are struggling to have
their social rights since they are under the pressure of bad governing and sometimes to be the
voice of a young girl who is killed by Taliban only because she shouted for girls‟ education
right. She sometimes tries to show unrecoverable consequences of wars and bad intentions of
developed countries on the poor due to their political greed. As a representative of the new
generation of British theatre, Lenkiewicz has crowned her successes by winning several
awards. The playwright‟s Her Naked Skin (2008) and the co-written film Ida (2013) have
attracted a great deal of attention of the critics and won various awards.
What Hiroshima evokes first is the atomic bombs dropped in 1945 and the deaths of
hundreds of thousands of innocent civilians for the sake of greed of nations. The two atomic
bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki on August 6, 1945 and 9 August 1945
respectively and this had been registered as a stigma on the history of mankind. In the final
stages of the Second World War on 6 August 1945 at 08:15, the USA used Uranium-235 type
20KT, the bomb called Little Boy in Hiroshima. Half of the city within a few minutes was
destroyed. 60 to 70 thousand people died and 140 thousand people were injured and
thousands were left homeless. Radiation affected almost 100 thousand people and of 90
thousand buildings in the city, 60 thousand were razed to the ground.
Three days after Hiroshima, the US carried out its second massacre in Japan by using
the second atomic bomb B-29 aircraft Bocksar and The Fat Man plutonium-239 type in
Nagasaki on August 9, 1945 at 11: 02 (a.m.). The total population of Nagasaki was
approximately 240 thousand, and 74 thousand people lost their lives, 36 percent of buildings
were destroyed. Later, the death toll reached 143.124 with the effect of the atomic bomb. A
disease called “Cataract of the Atomic Bomb” appeared among most of the victims surviving
the atomic bombs.
The effects of the bombings were so far-reaching that a person sitting on the stairs of a
bank 250 meters to the point of explosion in Hiroshima immediately burned down by the
temperature of 1000-2000 degree along with the light, and left nothing from herself – only a
mark on the floor. The dreams and future of many children and youngsters were also burned
likewise. Only a small number of deaths in the attack were military personnel. Moreover,
radiation caused by the atomic bombs has continued to influence the region for decades.
Many children were crippled; hundreds of thousands of people were developed cancer due to
the radiation.
After the war, the US and the Britain to justify bombings suggested that the atomic
bomb caused the war to end early, so fewer people died during the war. But when the
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bombing took place it was known that this was not the reason that ended the war. Description
of the warring parties showed that this claim was subsequently proposed, probably to justify
it. As a matter of fact; The US was regularly bombing the cities where only civilians were
living before dropping the atomic bomb on Japan. With this method, paying no attention to
the civilian deaths, the U.S. was trying to create demoralization. While Potsdam Conference
(1945) was continuing, the U.S. announced that Japanese cities would be bombed with
leaflets dropped on the city, immediately afterwards, the US aircraft had carried out a heavy
bombardment on the cities where mostly civilizations were living. On July 28, six cities and
on August 1, four cities were attacked this way.On August 6, the first atomic bomb was
thrown on Hiroshima. This bomb killed 140 thousand people almost immediately. Later the
number of deaths reached 300 thousand due to radiation-induced cancer and other diseases.
Only about 20 thousand of them are known to be the members of the army. The rest were
civilians. Almost 80 thousand civilians died with the bomb dropped on Nagasaki on 9 August.
There were factories in the region where the bomb was thrown on Nagasaki. Thousands of
Japanese workers as well as Korean workers in forced labour were passed away with this
atomic bomb. Students appeared to be the majority working in the factories. It is known that
only 150 of those who died in Nagasaki were army members since there was no military unit
there. And finally, Japan formally surrendered on September 2, and World War II resulted in
an estimated 55 million deaths worldwide. It was the largest and most destructive war in
history.
The US is not the only country to have used nuclear weapon on civil targets. It is
known that the similar methods used widely in Germany. One of the most famous examples is
the bombing of Dresden. 25 thousand civilians were killed in the 1945 bombing of Dresden
on February 3, yet the military targets outside of the city were untouched. The bombs used in
the attack caused great fire and many civilians had burned alive. The aim of the attack that
would be acclaimed in the following days was suggested as to impress the Soviet Union
before the Crimean Conference. Before those 48 thousand civilians were killed in the attack
on Hamburg in July 1943.Yet there is a fact that should not be forgotten: The US is the most
dominant country who is drawing other nation‟s fate in the world.
The foreign political culture of the United States has several different aspects. With
its unprecedented position, the United States intends to become a benevolent
hegemon rather than a traditional one by using the means of soft power. However
within the evolution of this foreign political culture, an American cult has been
created which caused American foreign policy to drift to the point from which a
return to its roots is hardly possible. (Sümer, 2008: 119)
In this article called it is stated that Pearl Harbor attack that led the US to enter World War II
has been breakthrough in terms of US foreign policy. The war declaration of Nazi Germany
on the United States has launched a new era in American foreign policy. After the war,
President Franklin Roosevelt and Secretary of State Cordell Hull desired to have access to a
new world. Choosing New York as the centre of the United Nations is one of the best
indicators of it. The US Secretary of State, George Marshall, underlined that US prosperity
depended on a growing economy in Europe in his famous speech related to the Marshall Plan
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at Harvard University in 1947. Due to a power vacancy in west after World War II, an
environment has been prepared for America to participate effectively in world politics
forever. The political development of the US unlike any previous politics has served for the
formation of different foreign policy models. „Wilsonian idealism‟ interacting with the Cold
War has created the current foreign policy called ‟global meliorism‟. Theodore Roosevelt‟s
progressive vision of imperialism is the main ingredient of conservative ideology while the
US president Woodrow Wilson‟s vision was formed by the liberal ideology of American
values. Thus; two different leftist foreign policy traditions of America can be observed.
On the other hand, the geographic location of America is a major factor defining its
foreign policy as well. Thus; since America is surrounded by small countries that are socioeconomically underdeveloped, American identity becomes more arrogant. As a consequence,
America has invented an „American Dream‟ and pretends to be a reconciler for the discordant
nations; a guardian angel for the ones in need, yet has a bully foreign policy to attain his
object since then.
THE SHAME OF HUMANITY - HIROSHIMA
Many works have been written about Hiroshima so far. The famous French film
„Hiroshima Mon Amour‟ and the „Hiroshima Poem‟ of Turkish poet Nazım Hikmet whose
last quad is given above are only two of them. Perhaps the most poignant of these is this poem
that is inspired by a real life story. “Little Girl” is a poem written on Sadako Sasaki by a
Turkish poet, Nazım Hikmet. The poem tells the story of a girl who had been diagnosed with
leukaemia ten years after the atom bombing in Hiroshima and lost her life. According to a
legend if a sick person manages making a thousand paper cranes, this person is healed by the
Gods. Unfortunately, Sadako can fold only 644 paper cranes and dies. (Coerr, 1977: 39-74).
The fate of the Japanese people is all told by pathetic and creepy stories in these works.
Rebecca Lenkiewicz‟ play Wisconsin (2016) reminds us the disgrace of humanity- The
Hiroshima bomb that has been forgotten for a long time. The play should be accepted
precious as being an advice to the nations and warning to the wrong policies of the countries
in this worrisome century. It would be in good taste to evaluate The Wisconsin as the ironic
confrontation of two disappointed main characters- one is the miserable girl victim of the war
and the other is a prospering professor on child rearing who fails in his private life.
Lenkiewicz‟ bringing these two characters together through the end of the play is quite
striking. The play tells the story of a twenty seven year old girl who has survived from the
disaster of Hiroshima and has come to America –the country that made her unrecognizablehoping help from the same country but in the end turning to her own country in despair.
The second main character is a famous professor who tries to measure love in the laboratory
and underline the importance of touching during the process of child rearing, but who
ironically has to face a separation and emotional failure due to depriving his two sons and
wife of these precious feelings and who eventually fails to show the success in his private life.
As mentioned in the beginning, the play especially focuses on the Hiroshima bombing carried
out by America on Japan towards the end of the Second World War and its lethal effects on
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the Japanese, particularly a young girl called Miss Jinno. Just as Hiroshima is attacked with a
nuclear bomb, Miss Jinno is cleaning the tiles with other peers of hers. She tells terrifying
moments of the disaster after ten years:
I heard a B-29 plane. My friend looked up at it...There was white …
vapour…coming out of the plane. A tiny object dropped from it…that was the last
time I saw her. Then I was on the ground. There was a huge noise. When I
became conscious it was dark. Nobody around. I was almost naked… My body
was burned, black. My hands were numb. I could not open my mouth. My body
was…charred…My mother, she wore a kimono that day. She was in our house. A
few miles away…But dark clothing took the heat in… absorbed it. My mother‟s
kimono was white…The print of the kimono, roses; they were burnt into her flesh.
Her body was covered with black roses burnt into hers skin.(31)
United States decides to attack Hiroshima and Nagasaki at an hour when most people are
outside. The US did it by identifying Japanese life style so those many deaths were not a
coincidence. The young protagonist Jinno informs the reader about precise plan of the US in
the process of bombing Hiroshima. Miss Jinno and her mother are the only two members of
the family who have been able to survive. Although she has undergone thirty operations after
the disaster, she does not completely recover. Her mother still cannot believe how she has
been able to survive although she has been unrecognizable after the bomb. She even
sometimes prefers Jinno‟s sister‟s survival instead of hers, since she was not hurt as much as
Jinno. She reveals every detail about the disaster during an interview with a university student
Yuri and tells about her mother‟s desires: “… My sister died. My mother was always very sad
that my wounds were greater than hers. She said to me once that it would have been better for
me to die that day” (56). The bomb not only kills her family and destroys her country but also
demolishes her maiden dreams. She expresses her desperation and misery during the same
dialogue:

MISS JINNO: Why especially? Can you look at me?
YURI: Yes.
MISS JINNO: What do you see?
YURI: A young woman. Scars. When they tested the first bomb Oppenheimer said
they knew the world would never be the same again. He said when it went off the
whole team were watching and some laughed and some cried. But most were just
silent. He thought of the line from the bhavagadgita, “I am become death. The
destroyer of worlds.”
MISS JINNO: I am not talking about Oppenheimer. I‟m talking about me.
YURI: Yes.
MISS JINNO: Me.
YURI:I know.
MISS JINNO: Then don‟t change the subject. People look away. That is changing the
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subject. Switch off your machine.
YURI: I‟m sorry.
MISS JINNO: Everyone‟s sorry. Just look at me. Please. Please. Look at me. (57)
In the second part of the play Miss Jinno„s face is described as badly scarred. Moreover, as
she is open mouthed, she cannot speak easily. One of her hands is resembled to more of a
claw. The reader learns that for Miss Jinno as well as many other girls sharing the same fate to
have a baby is almost impossible. What is painful and ironic about all these is that a young
girl still hopes for help from the country that has turned both her life and her nation upside
down. Moreover we learn from an interview made by her in the story that she is not the only
girl who has come there for treatment, but also twenty five Japanese women have been invited
to America to undergo reconstructive surgeries. Ironically these women are expected to feel
grateful and indebted to this great country for healing their injuries like a redeemer as if
nothing has happened. Although, in one hand it is hard to understand how these women
accept the help of America, on the other hand they may be justified since there is no other
way for them. Nevertheless, Miss Jinno turned back to her hometown without any remedy. It
has already been a mistake to hope for help from America. As a matter of fact to invite these
maidens to this country is only to mislead the world media as a part of its foreign policy.
When it comes to the dreams of a young girl, whose life has been turned upside down,
we again face Jinno‟s deplorable story. There are two dialogues between Miss Jinno and
curious and sensitive young student Yuri in New York. He wants to be the voice of the young
girl and inform as many people as possible about the case. Hiroshima Maiden reveals her
desires as a young woman when she decides to turn back to her country although America has
given her the right to be the citizen of their country. The things that are ordinary for most
young women are impossible for Miss Jinno. These are the sentences that reveal her dreams
that can never come true:
MISS JINNO: You were in my dream. You were between my legs…….And I
cried a little. Not sad. Happy. Quiet happy crying. Then we were silent. In the film
you would kiss me.
YURI: If this were a film they wouldn‟t cast you as the heroine. I didn‟t mean. I
meant the Jap the all American cheerleader thing. I didn‟t mean. (89-90)
YURI: Do you need something?
MISS JINNO: I‟d like to have a child.
YURI: Really? I suppose most women want that sort of thing. It‟s natural isn‟t it?
I‟d like all that. In the future. That‟s all way off for me. I don‟t know if this is the
kind of world that can cater to children. Not truly.
MISS JINNO: I‟m not asking for one. I can‟t have one.
YURI: Oh. Okay. I see. Like medically you can‟t…no (97-98).
The dialogue above is enough alone to unfold iniquitous consequences of the war on
innocent human beings. All human beings share some common rights. To live free and in
safe is the primary right of them. In the third article of the Universal Declaration of Human
Rights (1948) it is stated: “Everyone has the right to life, liberty and security of person.”
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However, somehow when it comes to the interest of the same countries, they can
kill hundreds of thousands without wincing. To put these human rights into practice may
not be so easy for those who want more. Leo Tolstoy‟s How Much Land Does a Man
Need? (1886) is full of words of wisdom for those thinking in this way. In the novel a
quotation by the protagonist Pahom, when he is about to gain enough land to be a landlord
just a few minutes before his death, reveals how valuable the life of a human being is:
“There is plenty of land, but will God let me live on it? I have lost my life, I have lost my
life! I shall never reach that spot!” (109).These are his final words full of regret. Probably
Rebecca Lenkieiwcz is in a struggle to warn the humanity before it is too late as in the
example of Pahom.
Another deplorable story about the Hiroshima where the humanity is lost ends with
the confrontation of two desperate characters at a railway station- A Hiroshima maiden and
a professor - trying to escape from Wisconsin, a city in America.
HARRY: You want one?
MISS JINNO: Thank you.
MISS JINNO takes a cigarette. HARRY lights it for her.
HARRY: Are you going far?
MISS JINNO: Yes. And you?
HARRY: I am. I‟m going a long way.
They wait for the train. The screen shows the teenage Japanese girls dancing
together. The music is the song “Sakura” (99).
CONCLUSION
“Hiroshima should never have happened. It's an unthinkable nightmare. Politicians can
talk of defence and responding to an attack but the nuclear bomb is mankind's shame”
(Lenkiewicz, pers. comm. 2016).These words of Lenkiewicz clearly state the purpose of
writing Wisconsin and the playwright‟s perspective on war and nuclear weapons. The nations
have always been inclined to ask for more since their existence. This has sometimes forced
them to act without regarding the consequences of their desires. The World War II and
Hiroshima that is accepted as the shame of humanity are the most striking examples of this
case. The greed of nations and hard-nosed approach of their foreign policy have caused death
of hundreds of thousands and millions of people have been affected one way or another.
America is considered to have a right to do everything under the pretext of being the biggest,
the most powerful, equitable and charitable country in the world. For instance, the fact that
the US entered the Vietnam War to defend a free nation that resists communist aggression
was another idea desired to spread around the world. Noam Chomsky in his book Media
Control (1997) writes about Edward Said‟s thoughts of how media is used by American
ambition. He thinks that mainstream media in the US plays an outstanding role in convincing
the world that as if the right of correcting the wrongs and eliminating evil in the world is
incumbent on Americans. According to American belief a state that America clashes cannot
be a state seeking freedom and democracy. Thus, a foreign policy movement called global
meliorism is created when Wilsonian idealism has entered into interaction with the Cold War.
Invitation of Jinno and the other twenty five women to America after the war should not be
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seen strange considering its foreign policy. In the story America is the offensive but at the
same time protective of the bedevilled. Furthermore, to invite Hiroshima Maidens to America
pretending as if the country dresses their wounds but doing this showing off with the help of
media shows how professional America is in using media. The woman playwright openly
reveals her disturbance about American and her own country‟s foreign issues: “America's
attitude is so often the bully and England follows the States, it's a sad affair” (L. Adıgüzel,
personal communication, May 7, 2016).
The facts of the world are given in a heart-breaking way by Lenkiewicz who seems to
be the voice of women. In this chaotic period that we live in, Lenkiewicz's writing Wisconsin
is quite meaningful. Perhaps under the idea to remind the present generation the shame of
Hiroshima in 1945conceals the fear that similar catastrophes and associated traumas could
repeat in the near future. The feminist playwright, who is observed mostly to focus on the
rights and freedom of women in her works, is also extremely competent in writing about
social issues. Written in a simple and fluent language, Wisconsin is one of the best examples
of recent plays. Lenkiewicz explains the terrible effects of war and the abuse of technological
power on innocent people in this work. By making generalizations through the main character
Jinno, the playwright describes how these innocent war victims seeking for remedy are
abused again by the same greedy states. Using the press these states are in an effort to justify
themselves as in the case in Wisconsin. Lenkieiwcz‟s reminding this crime against humanity
committed by America years later should be accepted as a vital message to the world, and also
should be taken very seriously by humanity.
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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SORUN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİĞİNİN KLASİK TEST KURAMINA VE MADDE TEPKİ
KURAMINA DAYALI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Erol KARACA*

Öz
Bu çalışmanın temel amacı Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramı (MTK) altında Öğretmenlik
Mesleği Sorun Algısı Ölçeğinin (ÖMSAÖ) kestirilen madde ve test parametrelerinin karşılaştırılarak,
araştırmacılara hangi kuram altında kestirilen parametrelerin daha keskin ve güvenilir olduğunu sunmaktır. Bu
amaçla çalışmada, öğretmenlerin mesleki sorunlarının saptanmasında kullanılan Likert tipi dereceleme
ölçeğinden elde edilen ölçmelerin KTK ve MTK dayalı olarak geçerlik ve güvenirlik düzeyleri saptanmış ve
birbiriyle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve
ortaöğretim kurumlarında görev yapan 6 ildeki (Kütahya (160), Bursa (38), Burdur (31), Ankara (25), Eskişehir
(5) ve Balıkesir (3) öğretmenlerden basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 274 öğretmen oluşturmaktadır. 12
ölçek ise, yönergeye uygun şekilde doldurulmadığından analiz dışında tutulmuştur. Öğretmenlerin mesleki
sorunlarının ölçülmesi amacıyla 24 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek, KTK ve
MTK yöntemiyle puanlanmış ve elde edilen puanların karşılaştırması yapılmıştır. Sonuç olarak her iki kuram
altında kestirilen madde ve test parametrelerinin yüksek düzeyde ilişkili olduğu, model varsayımların
karşılandığı ve sınırlılıkların göz önüne alındığı durumlarda her iki kuramın da kullanılabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği sorun algısı, klasik test kuramı, madde tepki kuramı, aşamalı tepki
modeli ve test geliştirme.

THE COMPARISON OF THE RELIABILITY AND VALIDITY OF THE SCALE OF THE
PROBLEM PERCEPTION OF TEACHING PROFESSION BASED ON THE CLASSICAL
TEST THEORY AND ITEM RESPONSE THEORY

Abstract
The primary objective of the present research was to investigate the test and item parameters Scale of the
Problem Perception of Teaching Profession (SPPTP) under Classical Test Theory (CTT) and Item Response
Theory (IRT) and submit the best model which was fitted to real data. Fort this purpose in this study, the levels
of reliability and validity of the measurements which were obtained from the Likert type, rating scale used for
determining the perceptions of the teachers towards the professional problems based on CTT and IRT and these
levels were compared among them. The research was carried out with 262 teachers, working in primary and
secondary schools depending on the Ministry of education in 6 cities (Kütahya (160), Bursa (38), Burdur (31),
Ankara (25), Eskişehir (5) ve Balıkesir (3), Turkey, in the 2009. Twelve questionnaires were omitted, because
they were not filled out according to the instructions. Participants were 262 teachers working in these cities. By
the aim of the measuring, the teachers’ professional problems, a 5-point Likert-type scale that was composed of
24 items, was used. Scoring has been made according to CTT and IRT, and then scores have been compared. As
a result, it can be concluded that item and test parameters were highly correlated and researchers could use two
methods if their assumptions were met and limitations were considered.
Keywords: The problem perception of teaching profession, classical test theory, item response theory, graded
response model and test development.
*

Dr., Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi
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GİRİŞ
Geniş anlamı ile ölçme, herhangi bir niteliğin gözlenmesi ve gözlem sonucunun sayılarla ya
da başka sembollerle ifade edilmesidir (Tekin, 1977; Gelbal, 2004). Genel olarak
değerlendirme ise, ölçme sonuçlarının bir ölçütle veya ölçütler takımıyla kıyaslanıp bir karara
varılması sürecidir (Gelbal, 2004; Demirel, 2005). Başka bir ifade ile değerlendirme, ölçme
sonuçlarını bir ölçüte vurarak ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma sürecidir
(Gelbal, 1994; Gelbal, 2004). Değerlendirmenin en iyi şekilde yapılabilmesi için ölçmelerde
gözlenen bir özelliğin gerçek değerini bulmak önemlidir. Böyle olmakla birlikte ölçmeye
karışan çeşitli hatalar yüzünden gerçek değer doğrudan elde edilemez ve gözlenen ölçme
sonuçları yardımıyla kestirilmeye çalışılır. Bu kestirim test geliştirmede nihai testin
istatistiklerinin kestirilmesi aşamasında yapılır.
Test geliştirme, öğrenci grubuna uygulanan test maddelerinin yeterince güvenilir ve geçerli
olup olmadığı, iyi çalışıp çalışmadığı, bilenler ile bilmeyenleri ayırıp ayırmadığı, güçlüğü ve
kolaylığı gibi özelliklerin belirlenip, bu özelliklerden yararlanılarak istenilen niteliklerde bir
ölçme aracının hazırlanması işidir (Gelbal, 2004; Demirel 2005). Test geliştirme süreci,
geliştirilen testin gerçek amaç için kullanılmasına kadar bir takım aşamaların yerine
getirilmesini gerektiren bir süreçtir. Bir testin geliştirilmesiyle ilgili temel aşamalar, aşağıdaki
gibi sıralanabilir (Baykul, 2000):
Testin kimlere, niçin uygulanacağını ve uygulamadan elde edilen puanların hangi
amaç ya da amaçlarla kullanılacağını saptama,
Test ile hangi özelliklerin ölçüleceğini belirleme,
Testte kullanılacak ve ölçülecek özelliğe en uygun madde tiplerini belirleme ve bu
yönde madde yazma ya da sağlama,
Test maddelerini dil, psikometrik ve bilimsel denetimden geçirme, test maddelerini
düzeltme, amaca uygun maddeleri belirleme,
Deneme formunu hazırlama,
Deneme uygulamasını gerçekleştirme,
Deneme uygulaması sonuçlarını puanlama, test istatistiklerini hesaplama, maddeleri
analiz etme, madde seçimi ve nihai testi oluşturma,
Nihai testin istatistiklerinin kestirilmesidir.
Bir testin geliştirilmesiyle ilgili bu temel aşamalardan yararlanarak geliştirilen testlerle
yapılan ölçmelerdeki hata miktarı azalacak ve bu ölçme sonuçları kullanılarak alınan
kararlarda isabetlilik derecesi artacaktır (Gelbal, 2004). Öğrencilere uygulanan testin,
maddeleri ve seçenekleri üzerinde yapılan çalışmaya madde analizi denilmektedir. Madde
analizi, madde istatistiklerinin hesaplanması, doğrudan teste konulabilecek maddelerin
seçilmesi, düzeltilerek teste konulabilecek maddelerin belirlenmesi ve bu maddeler üzerinde
yapılacak düzeltme çalışmalarının ne doğrultuda olacağının saptanması, teste konulması
mümkün olmayan maddelerin ayıklanması amacıyla yapılır (Baykul, 2000). Başka bir deyişle
madde analizi ile madde ayırıcılık gücü indeksine ve testin amacına göre istenen güçlük
düzeyinde maddelerin seçilerek, güvenilir ve geçerli bir testin oluşturulması hedeflenir.
İstenilen özelliklerdeki maddelerin seçilerek, istenilen özellikte test oluşturulması amacıyla
yapılan madde analiziyle maddenin özellikleri olarak kabul edilen, maddeyi betimleyen
istatistikler hesaplanır. Bu istatistikler, test kuramında kabul edilen yönteme göre değişirler.
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Test geliştirmede madde ve test istatistiklerini kestirme aşamasında kullanılan başlıca iki
yöntem vardır. Bunlardan birincisi ―
Klasik Test Kuramı‖ (KTK), ikincisi ise ―
Örtük
Özellikler Kuramı‖ ya da ―
Madde Tepki Kuramı‖ (MTK)’dır (Baykul, 2000).
Spearman tarafından 1900’lü yılların başında geliştirilen ve psikometri alanında test ve ölçek
geliştirme çalışmalarının büyük bir kısmının kuramsal dayanağını oluşturan KTK, testten
alınan gözlenen puanı, gerçek puan ve ölçme hatası ile açıklayan basit bir kuramdır. KTK
dayalı yöntemler, testi uygulama ve parametreleri kestirme kolaylığı, daha az varsayım
gerektirmesi ve üzerinde daha çok çalışılmış olmasından dolayı MTK’ya dayanan yöntemlere
göre daha yaygın kullanılmaktadır (Hambleton ve Swaminathan, 1989; Kelecioğlu, 2013:
104; Köse, 2015: 185). Ancak KTK’ya dayalı olarak test geliştirme ve uygulamasında elde
edilen, madde ve test istatistiklerinin, testin uygulandığı grubun yetenek düzeyine göre
değişmesi, alternatif kuram arayışlarına yol açan önemli bir sınırlılık olmuştur. Bu kuramın bu
sınırlılıklarına alternatif olarak 20. yüzyılın ortalarında adını duyuran, ―
Örtük Özellikler
Kuramı‖ ya da ―
Madde Tepki Kuramı‖ olarak adlandırılan yeni bir kuram geliştirilmiştir.
Spearman tarafından temel taşları oluşturulan KTK’ya altenatif olarak geliştirilen MTK’ya;
1946 yılında Tucker, MTK’nin en önemli kavramlarından biri olan ―
Madde Özellik Eğrisini‖,
1950’li yıllarda Lord ―
Normal Ogive Modeli‖ni, 1970’li yıllarda Rasch ―
Rasch Modeli‖ni
geliştirerek destek vermişlerdir (Erktin, 1994). Tüm bu gelişmeler sonucunda madde ve test
istatistiklerinin kestiriminde yeni bir yöntem olarak MTK’ya dayalı çalışma sayısında bir artış
görülmektedir (Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 1998). Günümüzde KTK yaygın olarak kullanılmakla
birlikte, MTK giderek daha yaygın ve tercih edilir olmaya başlamıştır (Hambleton, 1994;
Reise, Ainsworth ve Haviland, 2005).
KTK ve MTK kuramları karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir
(Baykul, 2000; Çıkrıkçı -Demirtaşlı, 1998; Kelecioğlu, 2001):
Tablo 2: KTK ile MTK’nın Karşılaştırması.

Klasik Test Kuramı
Gerçek puan kavramı gözlenemez

Madde Tepki Kuramı
Örtük özelliktir ki bunda da gerçek puan kavramı
gözlenemez ancak uyarıcılara verilen tepkilerden
dolaylı olarak ölçülür.

Farklı gruplara ait sonuçların karşılaştırılması söz
konusu olmaz.
Örneklem sayısının çok büyük olmaması nedeniyle
uygulanması daha pratiktir.

Farklı gruplara ait sonuçların karşılaştırılması
mümkündür.
Örneklem sayısının çok büyük olması nedeniyle
sınıfta uygulanması çok mümkün olmadığından
uygulanması pratik değildir.

Madde seçimi yapılırken güvenilirliğin ve geçerliğin
yüksek olması istenir.
Doğrusal modelleri kullanır. Kestirim yöntemi olarak
madde ve test parametrelerini kullanır.

Ölçüt olarak verinin modele uygunluğuna bakılır.

Parametre kestirimleri; model hatasını minimize eden
regresyonda kullanılan ―
en küçük kareler yöntemi‖
adı verilen yöntem ile elde edilir.
Normallik varsayımına dayalıdır ve bu varsayım
istatistikte yalnızca doğrusal modellerde geçerlidir.
KTK’na dayalı yöntemler, testi uygulama e
parametreleri kestirme kolaylığı, daha az varsayım
gerektirmesi ve üzerinde daha çok çalışılmış

Doğrusal olmayan modelleri kullanır. Kestirim
yöntemi olarak madde ve test parametrelerini
kullanır.
Parametre kestirimleri; bilgi kuramına dayalıdır ve
bilgiyi maksimize eden ―
en çok olabilirlik‖
(likelihood) kestirim yöntemi ile elde edilir.
Normallik varsayımı yoktur.
KTK’na göre daha az kullanılmaktadır. Ancak
1950’li yıllardan itibaren geliştirilen MTK’na dayalı
yöntemler de giderek yaygınlık kazanmaktadır.
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olmasından dolayı daha yaygın kullanılmaktadır.
Bireylerin puanları, onlara uygulanan teste
bağımlıdır. Örneğin, kolay bir testten 50 puan alan
bir öğrenci ile daha zor bir testten 50 puan alan
öğrencinin puanlarının karşılaştırılması mümkün
değildir.

Elde edilen madde istatistikleri, testin uygulandığı
grubun özelliklerine bağlıdır.

Madde parametreleri gruptan bağımsız değildir.
Dolayısıyla testlerin geçerlik ve güvenirlikleri
MTK’ya göre kararlı olmadığı için istenen yetenek
düzeyindeki bireylerin seçimindeki geçerlilik göreli
olarak MTK’ya göre daha düşüktür.

Bireylerin belli bir alandaki doğrudan gözlenemeyen
yetenekleri ya da özellikleri ile bu alanı yoklayan
sorulardan oluşan test maddelerine verdikleri
cevaplar arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki
matematiksel olarak ifade edilebilir. ÖÖT’ne göre
geliştirilen testlerden elde edilen yetenek ölçüleri,
bireylere uygulanan testlerden bağımsız olarak elde
edilebilmektedir. Bu özellik, test puanları
eşitlendiğinde, bireylerin yeteneklerinin gruptan
bağımsız olarak karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
Madde özellikleri matematiksel modeller esas
alınarak hesaplandığından, testin uygulandığı gruba
bağlı olmadığı iddia edilmektedir. Bu durum, bir
testin MTK’na göre bir kez ölçeklendikten sona bu
maddelerin özellikleri değişmediğinden pek çok kez
kullanılmasına
olanak
sağlar.
Ancak
bu
değişmezliğin sağlanması madde parametrelerinin
elde edilmesinde yapılan deneme uygulamasının ve
bu uygulamanın yapıldığı grubun bazı şartları
sağlamasına bağlıdır.
Madde parametrelerinin gruptan bağımsız olması,
testlerin geçerlik ve güvenirliklerinin daha kararlı
olarak belirlenebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca
istenen yetenek düzeyindeki bireylerin seçimi,
KTK’na göre daha geçerli olarak yapılabilmektedir.
Ancak belli bir matematiksel modele bağlı
olduğundan, KTK’na göre daha güçlü ve yerine
getirilmesi daha güç varsayımları vardır.
Normal dağılım varsayımı altında KTK’ndan
MTK’na bir geçiş mümkündür. MTK’nda yer alan ve
madde indeksine karşılık gelen b parametresi de, b
değerleri ile O aynı ölçekte olduğundan örtük
özelliğin düzeyini gösterir ve (-&, +&) aralığında
değerler aldığı kabul edilir. Bu parametre, maddenin
doğru cevaplandırılma olasılığının 0.50 olduğu
noktadaki yetenek düzeyini belirtir. B değeri madde
kolaylaştıkça düşer, madde zorlaştıkça yükselir.

KTK’na dayalı madde analizinde 1 ve 0 ile
puanlanan maddeler için madde güçlük indeksi (p),
maddeyi
doğru
cevaplandıranların
tüm
cevaplayıcılara oranı olarak tanımlanır ve bu oran da
0 ve 1 arasında değer alır. Madde kolaylaştıkça
güçlük indeksinin değeri büyür yani 1’e yaklaşır.
Madde zorlaştıkça da madde güçlük indeksinin
değeri küçülür yani 0’a yaklaşır. Madde güçlü
indeksi aynı zamanda o maddeden alınan puanların
aritmetik ortalamasını ifade eder. Bu indeks maddeyi
cevaplandıranlardan tesadüfî olarak seçilen bir
bireyin o maddeyi doğru cevaplandırma olasılığını da
belirtir. Madde güçlük indeksi olarak p değerleri
yerine standart z puanları da kullanılabilir. Bir
maddeye cevap veren bireylerin yetenekleri, çok
düşük e çok yüksek düzeyler arasında değişen bir
dağılım gösterir ve bu dağılımın normal olduğu kabul
edilir.
KTK’nda madde ayırıcılık gücü indeksi, maddenin, MTK’nda madde ayırıcılık gücü indeksine karşılık
sorunun ölçtüğü özelliği kazanmış bireyleri gelen a parametresi de maddenin kalitesini, yani elde
diğerlerinden ayırma gücünü gösterir ve maddenin edilen O yetenek ölçüsünün gerçek O hakkında ne
geçerliliğini ifade eder. Bu değer, madde puanları ile kadar bilgi vermekte olduğunu gösterir. Bu
test puanlarının korelasyonudur.
bakımından bir tür geçerlik ölçüsüdür.
KTK ve MTK’nın ortak varsayımı ise test puanlarının normal dağılım göstermesidir. Bu varsayım iki
kuramın ortak yanını oluşturmaktadır. Normal dağılım şartının sağlanması durumda MTK’ndaki a ve b

263

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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
parametreleri ile KTK’ndaki madde güçlük indeksi p ve madde ayırıcılık gücü indeksi r arasında geçiş
sağlanabilmektedir. Yani dağılım normal olduğunda KTK’ndaki madde istatistiklerinden MTK’ndaki b ve a
parametrelerini kestirmek mümkün olabilmektedir.
KTK, MTK ve Genellenebilirlik Kuramının üçü de ölçme araçlarının ve elde edilen ölçme sonuçlarının
hatasız olması ile ilgilenmektedir.

MTK’da, eğitimsel ve psikolojik test verilerinin analizinde kullanılan modeller, gözlenen
parametrelerle gözlenemeyen parametreler yani test maddesine verilen cevap ile ölçme
konusu olan psikolojik özellik arasındaki ilişkiyi tanımlayan olasılık modelleridir. Burada
sözü edilen olasılık boyutu, modelin matematiksel formunun getirdiği bir boyuttur (ÇıkrıkçıDemirtaşlı, 1998).
MTK’nın ortaya çıktığı günden günümüze değin sayıları giderek artan çeşitli modeller
geliştirilmiştir. Modeller, Rasch Modeli, Samejima Derecelndirilmiş Model gibi modeli
geliştiren kişinin adıyla anıldığı gibi Normal Ogive Model, Lojistik Model gibi modelin
matematiksel fonksiyonu esas alınarak da isimlendirilmektedir. Değişik adlar alan Kuramdaki
her model; cevaplayıcının maddedeki edimi ile psikolojik özellik (yetenek) arasındaki ilişkiyi
veren matematiksel bir eşitlikten ve MTK çerçevesinde belirlenmiş, tanımlanmış temel
varsayımlardan oluşur (Hambleton ve Swaminahan, 1985; Çıkrıkçı-Demirtaşlı, 1998).
Her ne kadar yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu ikili puanlanan modellerden elde
edilen veri analizine yoğunlaşmış olsa da; kişilik, tutum ve algı gibi psikolojik özellikleri
ölçen ve çoklu puanlanan maddelere sahip ölçme araçları için çoklu puanlanan madde tepki
modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller, cevaplayıcının yetenek düzeyi ile belli bir kategoride
tepki verme arasında doğrusal olmayan ilişkiler kuran modellerdir (Emretson ve Reise, 2000).
Günümüzde yaygın olarak kullanılan Samejima (1969)’nın aşamalı tepki modeli de bu
modellerden biridir. Bu modelin en büyük avantajı, ikili puanlanan modelllerle
karşılaştırldığında bireylerin yeteneği hakkında daha fazla bilgi alınabilmesidir (Koch, 1983;
Köse, 2015: 186; Uyar, Gübeş ve Kelecioğlu, 2013: 126).
MTK’ya dayalı ölçme kuram ve uygulamaları, sayılan sınırlılıklarına rağmen temelinde
matematiğin getirdiği kuramsal zenginliği barındırdığı için gelişmeye devam etmektedir. Bu
gelişmeler çerçevesinde, ülkemizde bu kuramla yapılacak psikometri ile ilgili çalışma ve
araştırmaların özellikle psikoloji ve eğitim boyutunda hız ve ağırlık kazanması
beklenmektedir.
Çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki sorunlarının saptanmasında kullanılan Likert tipi
Öğretmenlik Mesleği Sorun Algısı Ölçeğinden (ÖMSAÖ) elde edilen test istatistiklerinin
Klasik Test Kuramı (KTK) ve Madde Tepki Kuramına (MTK) dayalı olarak geçerlik ve
güvenirlik düzeylerini saptamak ve birbiriyle karşılaştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır:
KTK’ya göre hesaplanan ve MTK’ya dayalı olarak kestirilen mesleki sorun algısı
puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
KTK ve MTK’ya dayalı olarak yapılan madde analizleri sonucunda, düzeltilmeden
tekrar kullanılmaması gereken madde sayısı kaçtır?
Madde analizi sonucunda testte kalan maddeler üzerinden KTK ve MTK’ya dayalı
olarak elde edilen mesleki sorun algısı puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli: Araştırma, mesleki sorun algılarının değerlendirilmesi çerçevesinde
puanlayıcıların tutarlılığı ile maddelerin güçlüğünün hesaplanmasında KTK ve MTK’nın
yarar ve sakıncalarının ortaya konmasına, kuramlardan hangisinin daha çok bilgi verdiğinin
saptanmasına ve iki kurama dayalı olarak elde edilen geçerlik ve güvenirlik katsayılarının
karşılaştırmasına dayalıdır. Bu bağlamda yapılan çalışma, karşılaştırmalı, betimsel düzeyde
kuramsal bir araştırmadır.
Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu ise, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 6 ildeki öğretmenlerden basit tesadüfî
örneklem yoluyla seçilmiş 274 öğretmen oluşturmaktadır. 12 ölçek ise, yönergeye uygun
şekilde doldurulmadığından analiz dışında tutulmuştur. Katılımcıların % 33.20’si (87) sınıf
öğretmeni, %17.90’ı (47) matematik öğretmeni, %13.40’ı (35) Türkçe öğretmeni, % 6.90’ı
(18) tarih öğretmeni, % 5.70’i (15) kimya öğretmeni, % 4.60’ı (12) İngilizce öğretmeni, %
3.10’u (8) fizik öğretmeni, % 2.70’i (7) biyoloji öğretmeni, % 1.50’si (4) sosyal bilgiler
öğretmenidir. Geriye kalan 23 (%9.07) öğretmenin branşlarının ise, din kültürü ve ahlak
bilgisi (4), görsel sanatlar (2), Türk dili ve edebiyatı (1), coğrafya (3), felsefe (3), rehberlik
(2), beden eğitimi (1), bilgisayar teknolojisi (3), elektrik (1), teknoloji ve tasarım (3) olduğu
görülmektedir. Buna göre uygulanan toplam 274 anketin, 262’sinden elde edilen veriler
analize dâhil edilmiştir.
Ölçme Aracı: Araştırmada öğretmenlik mesleği ve sorunları ile ilgili alanyazının taraması ile
yurtdışında ve yurtiçinde öğretmenlik mesleği ile ilgili araştırmalardaki ölçme araçları ve
çeşitli mesleklerde karşılaşılan sorunlarla ilgili ölçeklerin gözden geçirilmesi sonucu
hazırlanan Karaca (2011) tarafından geliştirilen 24 maddeden oluşan ÖMSAÖ kullanılmıştır.
Ölçekteki algı maddelerine verilecek tepkiler için beşli dereceleme tercih edilmiştir.
Katılımcılardan ölçekte yer alan her bir algı ifadesini ―
kesinlikle katılmıyorum – katılmıyorum
– kararsızım – katılıyorum - kesinlikle katılıyorum‖ gibi beş kategoriden biriyle sınıflaması
istenmiştir. Her katılımcı için toplam puanın elde edilebilmesi için, en olumlu kategoriye 5
puan, en olumsuz kategoriye 1 puan verilerek toplanan cevaplar 1–5 arasında puanlanmıştır
(Turgut, 1977: 10, 11). Ölçekten alınabilecek en düşük puan 24, en yüksek puan ise 120’dir.
ÖMSAÖ’nin öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin algı maddeleri yedi boyutta yer
almıştır. Boyutlar, maddelerin içerdiği anlamlar dikkate alınarak adlandırılmaya çalışılmıştır.
Birinci boyuta, ―
Çalışma Koşulları ve Ücret‖; ikinci boyuta, ―
Çevresel Koşullar‖; üçüncü
boyuta, ―
Mesleğin Yürütümü Koşulları‖; dördüncü boyuta, ―
İşe Yerleştirme ve İstihdam
Politikası‖; beşinci boyuta, ―
Eğitim Politikası‖; altıncı boyuta ―
Yaşam Kalitesi‖ ve yedinci
boyuta ise ―
Yasal Düzenlemeler‖ adı verilmiştir.
İşlem: Ölçek araştırmacı tarafından gerekli izinler alınarak uygulanmıştır. Uygulama
öncesinde araştırmanın amacı öğretmenlere açıklanmış ve konu ile ilgili sorular
yanıtlanmıştır. Ölçeğin uygulanması 30-45 dakika almaktadır. Uygulama sonucunda toplanan
veriler SPSS 12.0 programına aktarılmış ve veriler kontrol edilmiştir. Kontrol işlemi
sonucunda, 12 öğretmenin ölçeği eksik doldurması nedeniyle cevapları veri grubundan
çıkarılmıştır.
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Verilerin Analizi: ÖMSAÖ’den elde edilen verilerin analizinde KTK altında yapılan
analizler SPSS ve LISREL yazılım programı, MTK altında yapılan analizler ise MULTILOG
programı ile analiz edilmiştir. KTK altında, madde ayırıcılık parametresi için, madde toplam
korelasyonlarından, madde güçlük parametresi için madde ortalamalarından yararlanılmıştır.
ÖMSAÖ’nün iç tutarlık anlamında güvenirliği için α katsayısı esas alınmıştır. MTK altında
madde ve test parametrelerinin kestiriminde, farklı ayırıcılık parametrelerine sahip maddeleri
barındıran ölçekler için uygun olan ve en çok kullanılan MTK modeli olan Smejima (1969)’ın
Aşamalı Tepki Modeli (ATM) kullanılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın amacına uygun olarak öncelikle KTK altında ölçekteki maddelerin madde
güçlük ve ayırt edicilik değerleri hesaplanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: KTK’ya Göre Hesaplanan Madde Güçlük ve Madde Ayırıcılık Parametre Değerleri.
Madde

α

b

1

0,880

4,13

2

0,880

3,89

3

0,882

3,55

4

0,879

3,91

5

0,881

3,71

6

0,879

4,26

7

0,881

4,03

8

0,879

4,19

9

0,880

4,10

10

0,881

4,05

11

0,878

4,18

12

0,881

3,80

13

0,879

4,11

14

0,881

3,92

15

0,879

4,24

16

0,879

4,08

17

0,880

4,03

18

0,879

4,05

19

0,881

3,98

20

0,878

4,23

21

0,881

4,04

22

0,880

4,19
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23

0,880

3,73

24

0,881

3,90

Dereceli puanlanan maddelerde madde güçlüğü tepkilerin ortalaması olarak kabul edilir.
KTK’da madde ayırt edicilik değerleri ise, madde toplam korelasyonlarına karşılık
gelmektedir. Yüksek ayırt ediciliğe sahip maddeler, ölçeğin ölçtüğü özelliği temsil ettiğini
göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı ise α katsayısı ile hesaplanmıştır.
Tablo 1’e göre ölçekteki maddelerin ortalama güçlüğü 4.01’dir. Bu değer ortalama güçlüğe
karşılık gelmektedir. Ölçeğin iç tutarlık anlamında hesaplanan α katsayısı ise 0.89’dur. KTK
altında analiz edilen 24 maddenin madde ayırt edicilik değerleri incelendiğinde ise, 24
maddenin tümünün ayırt edicilik değerinin 0,80’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu
ölçekteki tüm maddelerin ölçeğin ölçtüğü özelliği temsil etmede yeterli olduğunu ortaya
koymaktadır.
Araştırmanın amacına uygun olarak ikinci aşamada KTK üzerinde önemli avantajları
olmasına rağmen, MTK’nın tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımlarını sağlayıp
sağlamadığı incelenmiştir. Bu amaçla veri setine sırasıyla şu işlemler uygulanmıştır:
Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA): Faktör analizi, değişkenlerin faktörlerle nasıl ilişkili
olduğunu keşfetmek ya da değişkenlerin bir faktör altında olup olmadığını doğrulamak
amacıyla kullanılır. Araştırmanın temel amacı keşfetmek ise AFA kullanılmalıdır
(Schumacker ve Lomax, 2004). AFA sonucu elde edilen özdeğeri 1’den büyük yedi
faktörden ilkinin tek başına toplam varyansın %28,17’sini açıkladığı görülmüştür. İlk
faktörün açıkladığı varyansın %20 ve üzerinde olduğu durumda, veri grubundaki başat
boyut olduğuna karar verilebilir (Lee, 1995). Şekil 1’de özdeğer grafiği ile veri
grubunun faktör yapısı gösterilmektedir. Özdeğer grafiği özellikle başat faktörün
varlığını ortaya çıkarmada etkili bir yöntemdir (Hambleton ve Swaminathan, 1985). Bu
grafik ise baskın bir şekilde tek faktörde düşüş sergilemiştir. Döndürülmüş bileşenler
matrisindeki faktör yükleri incelendiğinde (0,45-0,60) algı ölçeğini oluşturan
maddelerin tek faktör altında toplanabileceği gözlenmiştir.
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Şekil 1: Özdeğer Grafiği.

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA): Araştırmanın temel amacı doğrulamak ise DFA
kullanılmalıdır (Schumacker ve Lomax, 2004). Bu çalışmada ölçeğin tek boyutlu yapıyı
doğrulayıp doğrulamadığını incelemek amacıyla aynı zamanda LISREL yazılım
programında DFA yapılmıştır. DFA sonuçlarına göre model-veri uyumu Yaklaşık
Hataların Ortalama Karakökü (RMSEA), Standardize Edilmiş Artık Ortalamaların
Karekökü (RMR), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Düzenlenmiş İyilik Uyum İndeksi
(AGFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) ve Karşılaştırmalı Uyum İndeksi
(CFI) değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. RMSEA ve RMR 0-1 arasında değer
almaktadır. RMSEA ve RMR’nin aldığı değer 0.05’e eşit veya daha küçük ise uyum
mükemmel, 0.08 ve altında ise uyum kabul edilebilir ve 0.10 ve daha büyük ise uyum
kötüdür (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Diğer uyum indekslerinden GFI
ve AGFI, 0-1 arasında değişen değerler alır. GFI ve AGFI değeri 0.95 ve üzerinde ise
uyum mükemmel, 0.90-0.94 arasında ise uyum kabul edilebilirdir (Schumacker ve
Lomax, 2004; Hooper, Caughlan ve Mullen, 2008). NNFI ve CFI değerleri 0.95’in
üzerinde ise uyum mükemmel, .90’ın üzerinde ise uyum kabul edilebilirdir (Sümer,
2000). Modele ait bu indeksler birlikte değerlendirildiğinde tek faktör modeli kabul
edilmiştir (Kay-Kare= 190.99; RMSEA=0.053; RMR=0.053; GFI=0.89; AGFI=0.85;
NNFI=0.89; CFI=0.91). AFA ve DFA sonucu elde edilen tüm bulgulara dayalı olarak
ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
MTK’ya göre yerel bağımsızlık varsayımının ihlali aynı zamanda tek boyutluluk varsayımının
da ihlali demektir. Bu durumda tek boyutluluk varsayımını sağlayan algı ölçeğindeki 24
maddenin yerel bağımsızlık varsayımını da sağladığı kabul edilmiştir.
Araştırmanın amacına uygun olarak MTK’nın tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık
varsayımlarını sağladığının saptanmasının ardından ÖMSAÖ’nden elde edilen veriler, ATM
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altında madde ve test parametrelerinin kestirilmesi için MULTILOG (Thissen, 1991)
programıyla analiz edilmiştir. ATM’ye dayalı olarak kestirilen madde parametreleri ise Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Aşamalı Modele Göre Kestirilen Paremetre Değerleri.
Madde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

i

(SE)

0.06 (0.00)
0.21 (0.51)
0.18 (0.19)
1.32 (0.21)
1.14 (0.19)
0.85 (0.17)
1.18 (0.19)
1.19 (0.19)
1.75 (0.23)
1.47 (0.23)
1.78 (0.23)
1.41 (0.23)
1.23 (0.19)
1.69 (0.23)
1.25 (0.19)
1.43 (0.21)
1.22 (0.19)
1.53 (0.22)
1.50 (0.21)
1.39 (0.20)
1.61 (.23)
1.39 (0.21)
2.06 (0.28)
1.44 (0.22)

1

(SE)

-7.90 (0.00)
-6.01 (4.59)
-6.86 (9.90)
-3.72 (0.82)
-3.30 (0.65)
-3.61 (0.78)
-3.64 (0.71)
-2.58 (0.50)
-3.29 (0.64)
-3.04 (0.97)
-2.67 (0.48)
-3.11 (0.57)
-3.20 (0.63)
-2.94 (0.54)
-2.94 (0.58)
-3.76 (0.81)
-2.69 (0.52)
-2.96 (0.51)
-2.66 (0.43)
-3.19 (0.63)
-3.02 (0.58)
-3.14 (0.65)
-2.66 (0.47)
-2.87 (0.54)

2

(SE)

19.28 (0.00)
-1.62 (2.18)
-191 (3.04)
-1.99 (0.35)
-1.93 (0.37)
-1.65 (0.42)
-1.84 (0.35)
-1.44 (0.29)
-1.92 (0.29)
-1.32 (0.24)
-1.83 (0.27)
-1.76 (0.31)
-1.93 (0.36)
-1.91 (0.29)
-1.67 (0.30)
-1.91 (0.32)
-1.68 (0.33)
-2.31 (0.36)
-1.94 (0.31)
-2.06 (0.36)
-1.78 (0.28)
-1.72 (0.32)
-1.92 (0.28)
-1.72 (0.32)

3

(SE)

136.04 (0.00)
2.12 (2.38)
2.36 (3.24)
-1.17 (0.24)
-1.13 (0.25)
-0.40 (0.24)
-0.99 (0.23)
-0.59 (0.19)
-1.39 (0.22)
-0.98 (0.20)
-1.14 (0.18)
-1.27 (0.23)
-1.06 (0.23)
-1.23 (0.19)
-0.72 (0.19)
-1.20 (0.22)
-0.94 (0.23)
-1.46 (0.24)
-1.19 (0.21)
-1.10 (0.21)
-0.97 (0.18)
-0.80 (0.18)
-1.35 (0.18)
-1.17 (0.24)

4

(SE)

1.39 (0.00)
6.68 (****)
7.58 (****)
0.38 (0.16)
1.15 (0.23)
1.83 (0.38)
1.04 (0.21)
1.11 (0.22)
0.31 (0.13)
0.34 (0.15)
0.29 (0.13)
0.52 (0.16)
0.44 (0.17)
0.42 (0.13)
1.05 (0.21)
0.57 (0.16)
0.62 (0.19)
0.38 (0.14)
0.60 (0.16)
0.77 (0.18)
0.59 (0.15)
0.41 (0.17)
0.43 (0.13)
0.55 (0.16)

MTK altında madde ayırıcılık parametresi maddenin örtük özellik sürekliliğinde
cevaplayıcıları yeteneklerine göre ayırabilme gücü olarak ifade edilir. Yüksek ayırıcılığa
sahip maddeler bireyleri yeteneklerine göre daha iyi ayıran maddeler iken düşük ayırıcılığa
sahip maddeler ise bireyleri yetenek düzeyine göre ayırmada yetersiz maddelerdir. Bunun
yanında yüksek ayırıcılığa sahip maddeler test bilgi fonksiyonuna daha fazla katkı yapan
maddelerdir (Hambleton vd., 1991). Ayırt edicilik parametre değerleri 0.01-0.34 arasında ise
madde çok düşük ayırıcılığa; 0.35-0.64 arasında ise düşük ayırıcılığa; 0.65-1.34 arasında ise
orta ayırıcılığa; 1.35-1.69 arasında ise yüksek ayırıcılığa ve 1.70 ve daha yukarı bir değer
almışsa çok yüksek ayırıcılığa sahiptir (Baker, 2001: 35).
Tablo 2’ye göre 1., 2. ve 3. maddeler düşük ayırıcılığa; 5., 6., 7., 8., 13., 15., ve 17. maddeler
orta ayırıcılığa; 4., 10., 12., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22. ve 24. maddeler çok yüksek
ayırıcılığa ve 9., 11. ve 23. maddeler çok yüksek ayırıcılığa sahiptir. Tüm maddeler içerisinde
ise 23. maddenin en yüksek eğim parametresine ( i =2.06) ve 1. maddenin ise en düşük eğim
parametresine ( i =0.06) sahip olduğu görülmektedir. KTK ve ATM altında elde edilen
madde ayırıcılık parametreleri arasındaki ilişki test edilmiş ve r=0,80 (p<.01)’lık yüksek bir
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ilişki bulunmuştur. Her iki kuram altında hesaplanan bu ayırıcılık değerlerinin yüksek olması
beklenen bir durumdur. Bunun nedeni olarak, ölçekteki maddelerin başat bir boyut altında
toplanması gösterilebilir (Köse, 2015: 190).
Tablo 2’de aynı zamanda kategoriler arası eşik değerlerine de (
) yer verilmiştir. ATM’de
i

kategoriler arasında sıralı olan kategoriler arası eşik değerleri, katılımcıların 0.50 olasılıkla
eşik değerinin üzerinde cevap vermek için gerekli olan algı düzeyini gösterir (Matteuccu ve
Stracqualursi, 2006). Buna göre bir katılımcının ilk kategoriyi cevaplaması için düşük yetenek
ya da algıya sahip olması yeterli olmakta iken, bir üst kategori için daha yüksek algı
gerekmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, kategoriler arası eşik değerlerinin en düşükten en
yükseğe doğru sıralanmış olduğu görülmektedir Buna göre her madde için (
) en düşük
1

eşik parametresine, (
1

=-7.90 ve

4

4

) ise en yüksek eşik parametresine sahiptir. Örneğin; 1. maddenin

=1.39 olarak hesaplanmıştır. Bu maddenin 1. kategorisinde %50 olasılıkla

tepki vermek için gerekli yetenek düzeyi =-7.90 olarak, 5. Kategoride ise %50 olasılıkla
tepki vermek için gerekli yetenek düzeyi ise =-1.39 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca eşik
parametre değerlerinin çoğunun negatif değerler almasına dayalı olarak kategorilerdeki
cevapların daha çok algının düşük düzeyi ( <0) tarafından desteklendiği söylenebilir.
Araştırmanın amacına uygun olarak ölçekte bulunan maddelerin test bilgi fonksiyonuna
yaptıkları katkılar da hesaplanmıştır. Şekil 2’de gösterilen test bilgi fonksiyonu
incelendiğinde, ölçekteki bilginin en çok -3—1.6 yetenek ya da tutum düzeyleri arasında elde
edildiğini göstermektedir. Madde kalibrasyon sonuçları incelendiğinde ise, ölçeğin en fazla
bilgiyi -1.6 yetenek düzeyinde (bilgi değeri=9.556) verdiği görülmüştür. Ölçeğin verdiği bilgi
özellikle 1.6 düzeyinden sonra azalmıştır. Bu durum standart hatanın da artmasına bağlıdır.
ATM altında hesaplanan marjinal güvenirlik değeri 0,86 olarak hesaplanmıştır.
Test Infor m ation and Measur em ent E r r or

0 .6 7

16

14

0 .5 4
12

10

Sta n da rd Erro r

In fo rm a tio n

0 .4 0

8

0 .2 7
6

4
0 .1 3

2

0

-3

-2

-1

0

1

2

3

0

Sc a le Sc o re

Şekil 2: Test Bilgi Fonksiyonu.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bireylerin çeşitli objelere, fikirlere ve olaylara ne şekilde tepkide bulunacağının büyük ölçüde
tutumları ve algıları tarafından yapılandırıldığı bilinmektedir. Bir bireyin bir konuya yönelik
algısının bilinmesi, gelecekte nasıl davranacağı ile ilgili bir kestirmeye olanak tanımaktadır.
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Bu nedenle ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Hiç kuşkusuz herhangi bir konuya yönelik
algının iyi bir şekilde saptanabilmesi, bu amaçla geliştirilecek olan ölçme araçlarının da
nitelikli olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin mesleki sorunlarına yönelik
algılarının belirlemesine yönelik ölçme araçlarının niteliğini artırmaya dönük bu çalışmada,
ÖMSAÖ’nin maddeleri hem KTK altında hem de çok kategorili MTK modellerinden Likert
tipi ölçekler için uygun olan Aşamalı Tepki Modeline göre incelenmiştir. Ölçeğin tek
boyutluluğunu belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve
yapılan analizler sonucunda ölçeğin tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Tek
boyutluluk varsayımını sağlayan maddelerin aynı zamanda MTK’nın önemli ilkelerinden biri
olan yerel bağımsızlık varsayımını da sağladığı kabul edilmiştir.
Hem KTK hem de MTK altında kestirilen madde ayırıcılık parametreleri incelendiğinde KTK
altında kestrilen 24 maddenin Koch (1983)ün 0.60 kriterini karşıladığı sonucuna varılmıştır.
MTK altında ATM’ye dayalı olarak madde ayırıcılık parametreleri incelendiğinde ise ilk üç
madde hariç ölçekteki diğer maddelerin orta, yüksek ve çok yüksek ayırıcılığa sahip olduğu
görülmektedir. Ayrıca madde ayırıcılık parametrelerinin 0.06-2.06 arasında değişim
göstermesi de ölçekteki maddelerin farklı yetenek düzeyindeki bireylere hitap edebildiği
sonucunu ortaya koymaktadır. Her iki kuram altında elde edilen güvenirlik değerleri de
birbirine yakındır. KTK altında 0,89, MTK altında ise 0,86 güvenirlik değeri elde edilmiştir.
Bu durum kuramlar arasında kestirilen parametreler arasındaki uyuma işaret etmektedir.
Araştırma bulguları, ÖMSAÖ maddelerinin ayırt ediciliğe sahip olduğunu ve önemli bir
çoğunluğunun ise yüksek ve çok yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu
bağlamda öğretmenlerin mesleki sorunlarına yönelik algılarını saptamaya dönük ÖMSAÖ ile
elde edilen bulguların geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.
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TURĠST REHBERLERĠNE YÖNELĠKE-ġĠKÂYETLERĠNANALĠZĠ
Rahman TEMĠZKAN*

Hilmi AR**

ÖZ
Araştırmada, çevrimiçi şikâyet platformlarında turist rehberleri ile ilgili şikâyetlerin içerik analizi yöntemiyle
incelerek, turist rehberlerinin turistleri şikâyete yöneltecek düzeyde yaşattıkları memnuniyetsizliklere sebep olan
unsurların tespiti ve hangi şikâyet unsurlarının yoğunluk gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaçla, Türkiye’nin önemli çevrimiçi şikâyet platformlarından olan sikayetvar.com ve sikayet.com’da yer alan
turist rehberlerine yönelik şikâyetler içerik analizi yöntemine tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen içerik analizi
doğrultusunda 1337 veri koduna (şikâyet unsuruna) ulaşılmıştır. Tespit edilen veri kodları kavramlaştırılıp,
kavramlar arasındaki ilişki durumu göz önünde bulundurularak araştırma verileri üst ve alt temalarla kategorize
edilmiştir.
İçerik analizi sonucunda genel olarak turist rehberlerine yönelik e-şikâyetlerin ağırlıklı olarak davranış boyutu ve
bilgi aktarımı boyutuna ilişkin gerçekleştiği saptanmıştır. Davranış boyutunda, kaba davranışlar ve ilgisizlik
önemli şikâyet unsuları olarak dikkat çekerken bilgi aktarımı boyutunda ise yetersiz bilgilendirme unsurunun ön
plana çıktığı belirlenmiştir. Turist rehberlerinin tur programına uymaması da bir diğer önemli şikâyet konusu
olarak görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: E-şikâyet, Turist Rehberliği, Turist, Turizm, İçerik Analizi.
ANALYSIS OF E-COMPLAINTS AGAINTS TOURIST GUIDES
ABSTRACT
In the study, E-complaints about tourist guides on online complaint platforms were examined through content
analysis in order to determine which complaint matters are intensified and identify the intensity level of the
complaint matters. With this aim, the content analysis method was applied to the complaints against the tourist
guides in sikayetvar.com and sikayet.com, which are important online complaint platforms of Turkey. 1337 data
codes have been reached in the direction of the content analysis performed. The determined data codes are
conceptualized and the research data is categorized by the top and bottom themes considering the relationship
between the concepts.
As a result of content analysis, it was determined that e-complaints about tour guides in general are mostly
related to behavior dimension and information transfer dimension. In terms of behavior dimension, rude
behaviors and indifference were noted as the main complaint elements, whereas in the information transfer
dimension, giving insufficient information was identified as a standing out complain element. Moreover, another
main complaint issue which attracts attention is the tourist guides that violating the tour program.
Keywords: E-complaint, Tourist Guiding, Tourist, Tourism, Content Analysis.

GĠRĠġ
Emek yoğun bir sektör olan ve ayrılmazlık (ürünün üretildiği yerde tüketilmesi) özelliği
barındıran turizm sektöründe hizmet kalitesi açısından insan kaynağı konusu kritik bir
konumdadır (Congram ve Friedman, 1991: 230). Turizmde üretilen hizmetler çoğu zaman
*
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üretildiği anda tüketildiğinden iş gücünün profesyonelliği sunulan hizmetten edinilen tatmini
ve hizmetin kalitesinin müşteri tarafından algılanma şeklini etkilemektedir (Temizkan, 2005:
43).
Turist rehberi, belirli bir tur programı kapsamında yerli veya yabancı turistlere yol gösteren,
program dâhilindeki ziyaret yerleri hakkında uygun dilde doğru bilgiler aktaran, ülke ya da
bölge hakkında tanıtım yapan, turistlerin doğru sosyo-ekonomik ve kültürel izlenimler
edinmesine yardımcı olan (Ahipaşaoğlu, 2006: 121) ve yetkili bir kurum tarafından bu konuda
uzmanlığı belgelendirilmiş kişidir. Seyahat acentalarının en önemli ürünleri olan paket turlar
acenta müşterilerine profesyonel turist rehberleri aracılığıyla sunulmaktadır. Tur programını
oluşturan seyahat acentaları olsa da programın uygulayıcısı ve yürütücüsü profesyonel turist
rehberleridir. Bu bakımdan, turist rehberleri paket turların başarısını en önemli ölçüde
etkileyen elemanlardır (Temizkan, Temizkan ve Tokay, 2013: 477). Turistlerle turun
başlangıcından bitişine kadar beraber olan, destinasyonu ve destinasyonun ürünleriyle birlikte
acentanın diğer ürünlerinin tanıtımını yapan kendisi de tur ürünün bir parçası olan turist
rehberleri, turistlerin turda yer alan tüm arz kaynakları, işletmeler, acenta ve destinasyon
hakkındaki beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerinin de en yakın gözlemcisi konumundadır
(Korkmaz, Temizkan ve Temizkan, 2011: 31). Dolayısıyla, seyahat acentalarının ve tur
operatörlerinin iş başarısı yakalayabilmesi turist rehberlerinin sunduğu hizmetin kalitesine
bağlıdır (Huang ve diğerleri, 2010: 3).
Turist rehberinin sunduğu hizmetin kaliteli olup olmaması durumu tur organizasyonlarının
kalite düzeyinin belirleyicisidir (Batman ve diğerleri, 2000: 3). Öyle ki, yeterli deneyimi ve
bilgisi olmayan bir rehberin çaba sarf edilerek kusursuz şekilde oluşturulmuş bir turu berbat
etmesi turu meydana getirmek için harcanan emeğin de heba olması (Çimrin, 1995: 18) ve
turistlerin beklenen “turistik deneyimi” yakalayamayıp turdan memnuniyetsiz bir şekilde
dönmeleri anlamına gelmektedir.
Tur sırasında turistlere yaşatılan olumsuzluklar için tazminat ödenmesi veya özür dilenmesi
turistin egosunu okşasa veya maddi kaybını karşılasa dahi bu girişimler turistin
memnuniyetsizliğine engel olamayacaktır (Ahipaşaoğlu, 2006: 102). Turizmin lüks bir
tüketim olarak görülmesi turistlerin beklentilerini yüksek kılarken turistlerin
memnuniyetsizliklerini dile getirebilmesi bakımından da “cesaretlendirici” etki yaratmaktadır.
İşte bu memnuniyetsizlikler noktasında turistler de her müşteri gibi şikâyet hakkını
kullanabilmektedir.
Müşterinin talepleri, gereksinimleri ve beklentileri müşterinin arzu ettiği şekilde
karşılanmadığında meydana gelen çözüm bekleyen olumsuz tutum biçimleri veya yorumları
“şikâyet” olarak tanımlanmaktadır (Saydan, 2008: 124). Hizmet ürünlerinin soyut oluşu
müşterilerin ürünleri deneme şansına sahip olamamasına sebep olmaktadır. Bu doğrultuda,
müşterilerin ürünlere dair olan memnuniyet ve memnuniyetsizlik durumu müşterilerin kişisel
deneyimlerine bağlı olarak ürünler tüketildiği esnada veya tüketildikten sonra ortaya
çıkmaktadır (Alrawadieh ve Demirkol, 2015: 133). Beklentilerin karşılanamadığı durumlarda
oluşan memnuniyetsizlikler farklı kanallar aracılığıyla ortaya konmakta ve bu yolla şikâyet
davranışı gerçekleştirilmektedir (Argan, 2014: 50).
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İnternetin giderek yaygınlaşması ve internet platformlarının içerik olarak zenginleşmesi her
alanda iletişim ve etkileşimi barındıran çevrimiçi sosyal topluluklar meydana getirmiştir. Bu
doğrultuda oluşan kullanıcıların bir ürün, hizmet veya mekân ile ilgili olumsuz deneyimlerini
paylaşmalarına ve diğer tüketicilerin kötü deneyimlemelerine ulaşmalarına olanak sağlayan
mecralar olarak çevrimiçi şikâyet platformları zamanla tüketicilerin dikkatini çekmiştir.
Özellikle turistler, çevrimiçi şikâyet platformlarının şikâyet sürecini kısaltmasıyla birlikte
satın aldıkları hizmetlerden duydukları memnuniyetsizliklerini bu platformlarda sıkça dile
getirmeye başlamışlardır. Bu doğrultuda, araştırmada Türkiye’nin popüler çevrimiçi şikâyet
platformları olan sikayetvar.com ve sikayet.com üzerinde yer alan turist rehberlerine yönelik
şikâyetler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın amacı; turistlerin, turist
rehberliği hizmetinden şikâyet edecek düzeyde duyduğu memnuniyetsizliklerin nedenlerinin
yoğunlaştığı hususları tespit ederek rehber istihdamı sağlayan seyahat acentalarına, mesleği
icra eden turist rehberlerine ve rehber yetiştiren yükseköğretim kurumlarına konuya ilişkin
önerilerde bulunmaktır.
TURĠST MEMNUNĠYETĠ SAĞLAMADA TURĠSTREHBERLERĠNĠN ÖNEMĠ
Turist rehberi, bir alanın doğal ve kültürel varlıklarını ziyaretçilerin seçtiği dilde aktaran ve
kılavuzluk eden, yetkili bir kuruluş tarafından resmi olarak uzman atfedilmiş kişi olarak
tanımlanmaktadır (http://wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide , 22.12.2016). 23 Şubat
2013 tarihli 28568 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Turist Rehberliği Meslek
Yönetmeliği’ne göre ise turist rehberliği hizmeti; Seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde
seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri
değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini
veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının
yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına
yönetilmesini ifade etmektedir.
Tosun ve Temizkan (2004) literatürden yararlanarak turist rehberlerinin üstlendikleri mesleki
rolleri, aracı, öğretici (eğitimci), yardımcı, lider, dost, denetim elemanı, satış elemanı,
diplomat/büyükelçi ve ev sahibi şeklinde başlıklar altında bir araya getirmiştir. Rehberlerin
üstlendikleri mesleki roller göz önünde bulundurulduğunda turistlerin rehberden
beklentilerinin ne denli farklı ve çeşitli olduğu görülmektedir.
Turist rehberleri üstlendikleri mesleki roller gereği turistler arası ilişkileri düzenleyip kontrol
ederken turistlerin yabancı oldukları ve bilmedikleri bir sosyal çevre olan ev sahibi topluluk
ile etkileşimlerinde bir tampon görevi görmektedir. Bunun yanı sıra, tur esnasında
karşılaşılabilecek sorunları öngörerek engellemeye çalışır ve bir sorun ile karşılaşıldığında
onu çözmede önemli rol oynar. Bu yolla, turist rehberleri turistler için güvenli bir ortam
yaratır. Rehberler, en ön safta yer alan personeller olarak turistlerin ihtiyaç duyduğu hizmeti o
anda sağlarlar. Bu nedenle, turistlerin bir turu hayal kırıklığı olarak mı yoksa iyi ki
diyebilecekleri bir deneyim olarak mı nitelendireceği rehbere bağlı bir durumdur (Tosun ve
Temizkan, 2004: 357).
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Seyahat edenlerle tarih ve kültürel miras arasında bağ kuran turist rehberleri, turistlerin doğal
ve toplumsal yaşamı, geçmişi ve bugünü kavramalarına yardımcı olmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında belki de turizm sektörünün insanla, çevreyle, toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarla
en ilişkili ayağını temsil edenler rehberlerdir (Avcıkurt, 2009: 76). Seyahatleri süresince
turistlere eşlik ederek turistlerin seyahatlerinin olabildiğince kusursuz ve zevkli bir biçimde
gerçekleşmesini sağlarken ziyaret edilen yerler ile ilgili doğru bilgiler aktarmakla yükümlü
olan turist rehberleri turistin memnuniyet düzeyine direkt etki etmektedir (Kuşluvan ve
Çeşmeci, 2002). Bununla birlikte, rehberin bilgi ve becerilerinin yanı sıra turistlere karşı
sergilediği tutum ve davranışlarının turistlerin turdan memnun bir şekilde ayrılmalarını
etkileyen en önemli faktörlerden olduğu belirtilmektedir (Akmel, 1992: 219).
Turist rehberleri, bir destinasyonun ziyaretçileri ve o destinasyon arasında önemli bağ
kurucuları olarak görev yaparlar. Dolayısıyla, rehberler destinasyonun sunduğu ve tur hizmeti
kapsamında yer alan çekiciliklere ilişkin turistlerde oluşan genel izlenimler ve turist
memnuniyeti noktasında oldukça büyük sorumluluk altında olan kilit personellerdir (Ap ve
Wong, 2000: 551). Bu noktada, turist rehberlerinin tur boyunca turistlerle devamlı ve fazlaca
etkileşimde bulunması turist memnuniyetini gerçekleştirme sorumluluğunun büyük
bölümünün rehberlerin üzerinde toplanmasına yol açmaktadır (Geva ve Goldman, 1991: 178).
Turistlerin seyahat deneyiminin tüm yükünün rehberin sırtında olması sebebiyle turist
rehberliği mesleği adanmışlık, gayret ve dürüstlük gerektirmektedir (Ang 1990: 171).
Bakıldığında, rehberlik mesleği her ne kadar belirli bir takım nitelikler gerektirse de öncelikle
bir rehberin insanları ve seyahati sevmesi gerekmektedir. Öyle ki, turistlere samimiyetle
davranan, seyahat etmekten keyif duyan, tur esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları sabırla
aşabilecek rehberlerin turistleri daha çok memnun etmesi öngörülebilecek bir husustur
(Temizkan, 2010: 55-56). Bilinmelidir ki, turist rehberleri, tur esnasında seyahat acentasını
temsil eden tek yetkili kişi olarak görev yapmaktadır. Söz konusu bu husus, turist
rehberlerinin turda karşılaştığı sorunlara süratli ve doğru yöntemle çözüm üretmek
durumunda kalmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak, bu hususta rehberlerin sağlanan
imkânlar dâhilinde turist grubunun beklentilerini olabildiğince karşılayarak onların turdan
memnun ayrıldıklarından emin olmakla sorumlu olduğu söylenebilir (Değirmencioğlu, 2001:
8).
Turist rehberinin göstereceği performans destinasyonu daha önceden ziyaret etmiş turistlerin
tekrar gelme niyetleri bakımından oldukça önemlidir. Rehberin performansı öyle bir etkendir
ki potansiyel turistlerin tur satın alma kararına dahi etki etmektedir (Tosun ve Temizkan,
2004: 357). Bu doğrultuda, turistlerin turdan memnun ayrılmaları onlar açısından beklenen
turistik deneyimi elde etme anlamına gelirken acentalar için ise müşteri devamlılığı ve yeni
müşteri kazanımı için bir umuttur.
E-ġĠKÂYET KAVRAMI
Müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin karşılanmaması durumunda ortaya çıkan
memnuniyetsizliği yazı veya sözle ifade etmesi şikâyet olarak tanımlanmaktadır (Taştan,
2008: 32). Kısaca, şikâyet karşılanamamış beklentilerin ifadesidir. Bir ürün veya hizmetin
sorun çıkarması halinde ürün veya hizmet sağlayıcısının müşteri ile bağlantı kurmasını
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sağlayan bir fırsattır. Bu anlamda şikâyet, müşterilerin iş dünyasına sundukları armağanlar
olarak değerlendirilebilir (Barlow ve Moller, 2008: 38).
Bilgi ve iletişim konularında yaşanan teknolojik gelişmeler, sosyal iletişimde yeni bir aktör
olarak interneti ön plana çıkarmıştır. İnternet temas ettiği her şeyi değiştirmekte ve neredeyse
her alanda da etkili olmaktadır. Bu etkinin gözlendiği alanlardan biri de müşteri şikâyetleridir
(Ünver, 2010: 99-101). Artık günümüzde işletmelerin büyük bir bölümü basit bir biçimde
şikâyetlere ulaşabilmektedirler. İşletmeler ve hatta markalar, internette bulunan şikâyet siteleri
ve sosyal medya aracılığıyla müşteri şikâyetlerine ve yorumlarına ulaşarak en kısa sürede
yapılan bu şikâyetlere geri dönebilme imkânına sahip olmaktadırlar (Argan, 2014: 52).
İnternet üzerinden gerçekleştirilen şikâyetler e-şikâyet olarak tanımlanmaktadır ve e-şikâyet
internetin gücüyle birleşerek etki alanını daha da büyültmektedir (Özkaynar, 2010).
İnternetteki şikâyet sitelerinde yer alan şikâyetler, yeni ürün alım sürecinde önceden aynı
ürünü hâlihazırda almış ve deneyimlemiş tüketicilerin olumsuz deneyimlerini ve bu
deneyimlere yönelik işletmelerin çözümlerini okuyarak tüketicilerin karar aşamasına katkı
sağlayıcı bir fonksiyon görmektedir. Şikâyet sitelerinde hakkında şikâyet bulunan işletmeler,
süratle şikâyeti yazan müşterileriyle iletişime geçerek şikâyetleri çözer ve şikâyetin hemen
altına çözümlerine de yer vermek isterler. Tüm bunlar değerlendirildiğinde müşteriler eşikâyet sitelerini şikâyetleri dile getirmede ve çözüm bulmada oldukça kullanışlı
bulunmaktadırlar (Alabay, 2012: 151).
Geleneksel ağızdan ağıza iletişime nazaran çok daha geniş bir yayılma gösteren ve daha
büyük etki alanına sahip olan çevrimiçi şikâyet platformlarındaki yorum ve değerlendirmeler
internet teknolojisinin gelişimiyle ortaya çıkmıştır (Aymankuy, 2011: 224). Ward ve Ostram
(2006) artık günümüzde şikâyetin özel bir husus olmadığını tam aksine aleni ve açık bir
şekilde internet yoluyla herkesin kişisel memnuniyetsizliklerini ifade etme şansına sahip
olduğunu vurgulamaktadır. Tyrell ve Wood (2004) geçmişte mutsuz müşterilerin kötü
deneyimlerini 12-20 başka kişiye anlattığını, günümüzde ise e-şikayetlerin eriştiği kitlenin
neredeyse sonsuz olduğuna değinmekle birlikte memnuniyeti sağlanamamış müşteriler için
internetin dünya çapında bir forum olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, e-şikâyetlerin etki
alanının genişliği çevrimiçi platformlarda yer alan şikâyetlerin arz ettiği önemi
güçlendirmektedir.
ARAġTIRMA YÖNTEMĠ
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik
analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve kavramlar arası ilişkilere ulaşmayı
amaçlamaktadır. İçerik analizinde temelde gerçekleştirilen işlem, birbirine benzeyen verilerin
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve bunların okuyucunun
anlayabileceği şekilde düzenlenerek yorumlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, ilk etapta
toplanan verilerin kavramlaştırılması, sonrasında ise ortaya çıkan kavramlara göre elde edilen
verileri mantıklı bir biçimde düzenleyerek verileri açıklayan temaların belirlenmesi gerekir
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). İçerik analizinin gerçekleştirilme süreci; amaçları belirleme,
kavramları tanımlama, analiz birimlerini belirleme, konuya ilişkin verilerin yerini belirleme,
mantıksal bir yapı geliştirme, kodlama kategorilerini belirleme, sayma, yorumlama ve
sonuçları yazma aşamalarından meydana gelir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013: 241).
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Araştırma kapsamında Türkiye’nin en popüler çevrimiçi şikâyet platformlarından
şikayetvar.com (2.3 milyonun üzerinde üyesi bulunan ve aylık yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi
bulunan çevrimiçi şikayet sitesi) ve sikayet.com üzerinde yer alan turist rehberlerine yönelik
şikâyetler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu şikâyet platformlarında turist
rehberlerine yönelik şikâyetler ayrı bir kategori altında tutulmadığından öncelikle bu sitelerde
“rehber” anahtar kelimesiyle arama yapılarak genel şikâyet kategorilerinden “turizm”
kategorisi seçilmiştir. Sonrasında, sikayetvar.com’da alt kategori olarak “Tur Operatörleri”,
sikayet.com’da ise “Seyahat Acentası-Tur Operatörü” şikayet kategorisi seçilerek verilerin
incelenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada seyahat acentaları tarafından otel temsilcisi
olarak görevlendirilen ve turistlerin “otel rehberi” veya “rehber” olarak nitelendirdikleri
çalışanlara ilişkin şikâyetler değerlendirme dışı tutulmuştur. Verilerin incelenmesine 12
Kasım 2016 tarihinde başlanmış olup 9 Aralık 2016 tarihinde verilerin incelenme süreci
tamamlanmıştır. Dolayısıyla, bu tarihten sonra eklenen konuyla ilgili şikâyetler
değerlendirilmeye alınmamıştır.
Gerçekleştirilen içerik analizi sonucu 1337 veri kodu (şikâyet unsuru) tespit edilmiştir.
Saptanan şikâyet unsurları kavramlaştırıldıktan sonra kavramlar arası ilişkiler gözetilerek üst
ve alt şikâyet temaları oluşturulmuştur. Elde edilen veriler ışığında, turist rehberlerine yönelik
çevrimiçi şikâyetlerin hangi hususlar üzerine yoğunlaştığı verilerin sıklıkları ve yüzde
dağılımlarına bakılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
ARAġTIRMA BULGULARI
Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren önemli e-şikâyet siteleri olan sikayetvar.com ve
sikayet.com’da yer alan turist rehberlerine yönelik şikâyetlerin 9 Aralık 2016 tarihine kadar
olan kısmını kapsamaktadır. 12 Kasım 2016 ile 9 Aralık 2016 tarihleri arasında söz konusu eşikâyet sitelerinde gerçekleştirilen içerik analizi sonucu konuyla ilgili şikâyet unsuru olarak
kabul edilen toplam 1337 veri kodu tespit edilmiştir. Tespit edilen veri kodları
kavramlaştırılmış olup kavramlar arasındaki ilişki durumuna bakılarak araştırma verileri alt ve
üst temalarla kategorize edilmiştir. Buna göre turist rehberlerine yönelik e-şikâyetlerde
saptanan üst tema boyutları şöyledir;
Davranış Boyutu: Turist rehberinin turistler tarafından olumsuz algılanan tavırları ve
iletişimsel eksikliklerine ilişkin şikâyet unsurlarını,
Bilgi Aktarımı Boyutu: Rehberlerin yanlış, yetersiz ve gereksiz bilgilendirmeleri,
turistleri yanlış yönlendirerek yaptıkları yanıltmalara yönelik şikâyet unsurlarını,
Mesleki Deneyim Boyutu: Rehberlerin mesleki olarak deneyimsiz atfedilmeleri, turun
gerçekleştiği mahal ile ilgili deneyimsizlikleri, tur grubunu kontrol edememesi, kriz
anında çözüm üretememesi ve inisiyatif kullanmaması konusundaki şikayet
unsurlarını,
Diğer Boyut: Rehberin tur programının dışına çıkması, yurtdışına gerçekleştirilen
turlarda yabancı dil bilmemesi ile alakalı şikâyet unsurlarını,
Satış Boyutu: Rehberin, turistleri ekstra turları satın almaya zorlaması ve turistleri
rahatsız eden satış odaklı girişimlerine ilişkin şikâyet unsurlarını ifade etmektedir.
Tablo 1: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerin Üst Temalara Göre Dağılımı
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No

ÜST TEMALAR

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

1.

Davranış Boyutu

553

41,36

2.

Bilgi Aktarımı Boyutu

328

24,53

3.

Mesleki Deneyim Boyutu

171

12,78

4.

Diğer Boyut

161

12,04

5.

Satış Boyutu

123

9,19

1337

100

Toplam

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizi sonucu tespit edilen 1337 veri kodunun
kavramlaştırılarak ilişkilendirilmesi sonucu ortaya çıkan üst temalara ait sıklık ve yüzde
dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1’e bakıldığında turist rehberleri ile ilgili eşikâyetlerin %41,36’sının davranış boyutuna, %24,53’ünün bilgi aktarımı boyutuna,
%12,78’inin mesleki deneyim boyutuna, %12,04’ünün diğer boyuta, %9,19’unun ise satış
boyutuna yönelik olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerde Davranış Boyutu
ÜST TEMA

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

553

41,36

1.1. Kaba Davranış

228

17,05

1.2. İlgisizlik

144

10,77

1.3. Sorumsuzluk

53

3,96

1.4. Kibirlilik

42

3,14

1.5. Umursamazlık

28

2,09

1.6. Müşteriler Arasında Ayrımcılık
Yapmak
1.7. İletişim Kurma Sorunu

26

1,94

18

1,34

1.8. Suratsızlık

14

1,04

1.DAVRANIġ BOYUTU
DavranıĢ Boyutu Alt Temaları

Tablo 3’de görüldüğü üzere davranış boyutu, turist rehberlerine yönelik e-şikâyetlerin
%41.36’sını oluşturmaktadır. Davranış boyutu kapsamında yer alan sekiz alt tema tespit
edilmiştir. Davranış boyutu alt temalarının yüzdesel dağılımları, %17,05 kaba davranış,
%10,77 ilgisizlik, %3.96 sorumsuzluk, %3.14 kibirlilik, %2,09 umursamazlık, %1.94
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müşteriler arasında ayrımcılık yapmak, %1,34 iletişim kurma sorunu, %1,04 suratsızlık
şeklinde gerçekleşmiştir.
Tablo 3: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerde Bilgi Aktarım Boyutu
ÜST TEMA

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

328

24,53

2.1.Yetersiz Bilgilendirme

266

19,89

2.2.Yanlış Yönlendirme

34

2,54

2.3.Yanlış Bilgilendirme

18

1,34

2.4. Gereksiz Bilgiler Verme

10

0,74

2. BĠLGĠ AKTARIMI BOYUTU
Bilgi Aktarımı Boyutu Alt Temaları

Tablo 2’de yer alan bilgi aktarım boyutuna ilişkin yüzde dağılımlarına bakıldığında turist
rehberlerine ilişkin e-şikâyetlerin %24.53’inin bilgi aktarımı boyutu ile ilgili olduğu
görülmektedir. Bilgi aktarımı boyutunu oluşturan dört şikâyet alt teması değerlendirildiğinde
%19,8 oranda yetersiz bilgilendirme, %2.54 oranda yanlış yönlendirme, %1.34 oranda yanlış
bilgilendirme ve %0.74 oranda gereksiz bilgiler verme şeklinde bir yüzdesel dağılım
görülmektedir.
Tablo 4: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerde Mesleki Deneyim Boyutu
ÜST TEMA

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

171

12,78

3.1. Tur Programının Gerçekleştiği
Bölgeyle İlgili Deneyim Yok
3.2. Mesleki Açıdan Deneyimsiz

64

4,78

35

2,61

3.3. Kriz Yönetememe

32

2,39

3.4. Grubun Kontrolünü Sağlayamama

23

1,72

3.5. İnisiyatif Almama

17

1,27

3. MESLEKĠ DENEYĠMBOYUTU
Mesleki Deneyim Boyutu Alt Temaları

Mesleki deneyim boyutunu yansıtan tablo 4’e bakıldığında turist rehberleri ile ilgili eşikâyetlerin %12,78’inin mesleki deneyime yönelik olduğu görülmektedir. Bu boyut altında
yer alan beş şikayet alt teması, %4,78 tur programının gerçekleştiği bölgeyle ilgili deneyimi
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yok, %2,61 mesleki açıdan deneyimsiz, %2,39 kriz yönetememe, %1,72 grubun kontrolünü
sağlayamama, %1,27 inisiyatif almama şeklinde bir yüzdesel dağılım göstermektedir.
Tablo 5: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerde Satış Boyutu
ÜST TEMA

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

123

9,19

4.1. Ekstra Tur Satın Almaya Zorlama

75

5,60

4.2. Satış Odaklı Rahatsız Edici
Yönlendirmeler

48

3,59

4. SATIġ BOYUTU
SatıĢ Boyutu Alt Temaları

Turistlerin, rehberlerinin satış sorumluluklarını yerine getirirken sebep oldukları
memnuniyetsizlikleri içeren satış boyutu tablo 5’te görüldüğü üzere turist rehberlerine yönelik
şikâyetlerin %9.19’unu oluşturmaktadır. Satış boyutunun alt şikâyet temalarının yüzdesel
dağılımları %5,60 ekstra tur satın almaya zorlama ve %3,59 satış odaklı rahatsız edici
yönlendirmeler şeklinde gerçekleşmiştir.
Tablo 6: Turist Rehberlerine Yönelik E-şikâyetlerde Diğer Boyut
ÜST TEMA

Sıklık

Yüzde Dağılımları (%)

161

12,04

5.1. Tur Programına Uymama

136

10,17

5.2. Yabancı Dil Bilmemek

25

1,86

5. DĠĞER BOYUT
Diğer Boyut Alt Temaları

Tablo 6’da görüldüğü üzere diğer boyut olarak tanımlanan üst tema turist rehberlerine ilişkin
şikâyetlerin %12,04’ünü kapsamaktadır. Diğer boyutu ise %10,17 oranda tur programına
uymama ve %1,86 oranda yabancı dil bilmemek ile ilgili şikâyetler oluşturmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Çevrimiçi şikâyet platformlarının varlığı şikâyet sürecini hızlandırdığından her müşteri gibi
turistlerin de ilgi odağı haline gelmiştir. Turistler memnun kalmadıkları turistik deneyimlerini
gerekçeleriyle bu platformlarda açıklamakta ve şikâyette bulunmaktadır.
Turistik ürünlerin önemli bir bölümünü oluşturan tur programları ise turistlerin sıkça şikâyet
ettiği ürünler arasındadır. Turist rehberleri, seyahat acentalarının en önemli turistik ürünleri
olan tur programlarını yürütmekle sorumlu kişiler olarak turistlerin memnuniyet düzeylerine
direkt etki etmektedir. Turistler, tur programı ile ilgili beklentilerinin yeterince karşılanmadığı
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durumlarda oluşan turist rehberi ile ilgili memnuniyetsizliklerini e-şikâyet yoluyla kolayca
dile getirilebilmektedir. Dolayısıyla turist rehberlerine yönelik e-şikâyetler turistlerde
memnuniyetsizliklere yol açan ve turist deneyimlerini olumsuz etkileyen durumları meydana
getiren unsurları tahlil etme konusunda önemli bir kaynak olarak görülebilir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda, turist rehberleri ile ilgili e-şikâyetlerin yoğun olarak
rehberin davranışı (%41,36) ve bilgi aktarımına (24,53) ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Turist
rehberlerinin davranışlarına yönelik şikâyetlerin, kaba davranış (%17,05) ve ilgisizlik
(%10,77) hususu ağırlıkta olarak gerçekleştiği saptanmıştır. Turistlerin, rehberin bilgi
aktarımına yönelik şikâyetleri göz önünde bulundurulduğunda ise yetersiz bilgilendirme
(%19,89) sorunu memnuniyetsizliklerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Turist rehberinin
tur programının gerçekleştiği bölge ile ilgili deneyiminin olmaması (%4,78) mesleki deneyim
konusunda önemli bir şikâyet unsuru olarak dikkat çekmektedir. Turistlerin, rehberleri
tarafından ekstra tur satın almaya zorlanması (%9,19), rehberin satış sorumluluklarını yerine
getirme sürecinde yaşattığı en büyük memnuniyetsizlikleri oluşturmaktadır. Diğer boyut
altında toplanan şikâyet konuları incelendiğinde rehberin tur programına uymaması (%10,17)
bu kategoride en ön plana çıkan şikâyet konusudur.
Araştırma sonuçları ışığında, aşağıda yer alan tablo 7’de turist rehberleri ile ilgili öne çıkan
şikâyet konularına ilişkin rehber istihdamı sağlayan seyahat acentalarına, turist rehberi
yetiştiren yükseköğretim kurumlarına ve rehberlik mesleğini icra eden turist rehberlerine
öneriler sunulmaktadır.
Tablo 7: Araştırma Sonuçları Doğrultusunda Sunulan Öneriler

Turist
Rehberle
ri

Seyahat
Acentaları

Öneri
Sunulan
Taraf

Öneriler
Seyahat acentaları bünyelerinde çalıştırdıkları rehberlerin, kişisel
gelişimini sağlama ve turistlerin müşteri memnuniyetini koruma
amacıyla öfke kontrolü ve etkili iletişim konularında eğitime tabi
tutulmalarını sağlamalıdır.
Seyahat acentaları, turist rehberlerine uyguladıkları satış odaklı baskıcı
yaklaşımlara son vermelidir.
Seyahat acentaları, tur programlarına rehber görevlendirmeden önce
rehberin tur programı dâhilindeki yerler ile ilgili bilgisini ve deneyimini
ölçebilecek bir sistem oluşturmalıdır.
Seyahat acentaları tur programlarını dolu göstermek adına zaman
yönetimini güçleştirecek gereksiz güzergâhları tur programlarına
eklemekten kaçınmalıdır.
 Rehberler, turizm lüks bir tüketim olarak algılandığından turistlere
yönelik kaba ve ilgisiz davranışlarının memnuniyetsizlik yaratmada
direkt bir etkiye sahip olduğunun bilincinde olmalıdır.
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 Turist rehberleri, ekstra tur satışı ile ilgili sorumluluklarını yerine
getirirken baskıcı veya tehditkâr tavırlar sergilemekten kaçınmalıdır.
 Rehberler, görevlendirildiği tur programı ile ilgili bilgilerini tura
çıkmadan önce tazelemeli ve güncellemelidir.

Yükseköğretim
Kurumları

 Turist rehberleri, zaman yönetimi konusunda daha dikkatli olmalıdır ve
turistlerin tur programında yer alan tüm güzergâhlara yönelik hizmet
satın aldığının bilincinde olmalıdır.


Turist rehberliği eğitimi veren yükseköğretim kurumları, eğitim
programlarına müşteri ilişkileri yönetiminin dışında etkili iletişim ve
öfke kontrolü kapsamlı kişisel gelişim içerikli dersler eklemelidir.



Turist rehberliği eğitiminde pazarlama müfredatı içerisinde “ilişkisel
pazarlama” kavram ve konusuna ağırlık verilmelidir.



Ulusal seyahat acentalarının tur programları incelenerek, tur
programlarına dâhil edilmiş turistik yerler ile ilgili tur programları
özelinde detay bilgilerin verildiği bir ders turist rehberliği eğitimi
müfredatına eklenmelidir.
Mesleki bilgi aktarımının yapıldığı turist rehberliği dersi içeriğine zaman
yönetimi konusu eklenmelidir.
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ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRESLE BAġA ÇIKMA YÖNTEMLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

Özet

Seda ÖZKUBAT

Aygen ÇAKMAK

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim
gören Çocuk Gelişimi ve Hemşirelik Bölümü birinci ve dördüncü sınıfa devam eden toplam 191 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Genel Bilgi Formu” ve Türküm (1999)
tarafından geliştirilen “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite
öğrencilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre stresle başa çıkma ölçeğinin kaçınma alt boyutunda; cinsiyet ve
anne öğrenim durumu değişkenlerinin sosyal destek alt boyutunda puanlar arası farkın anlamlı olduğu
belirlenmiştir. Ancak devam edilen bölüm, aile gelir durumu ve baba öğrenim durumu değişkenlerinin stresle
başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına ait puanlar arasında anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Stres, Stresle Başa Çıkma, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
INVESTIGATION OF UNIVERSITY STUDENTS’ COPING WITH THE STRESS PRACTICES
Abstract
In this study it was aimed to examine methods of university students about coping with stress in terms of
different variables. Total of 191 students educating in first and fourth grade students of Child Development and
Nursing Department in Kırıkkale University Faculty of Health Sciences formed the working group. In the study
“General Information Form” developed by researchers and “Coping with Stress Scale” developed by Türküm
(1999) were used. As a result of research, there obtained a significant difference between the points in avoiding
sub-dimension of coping with stress scale according to class level as well as in social support subdimension of
gender and mother educational background variables. However it was obtained that educating department of
university students, family income status and father educational back ground variables did not create a
significant difference between the points of coping with stress sub-dimensions.
Keywords: : University Students, Stress, Coping With Stress, Coping With Stress Practices

GĠRĠġ
Fiziksel ve psikolojik isteklere karşı insan vücudunun verdiği tepki olarak tanımlanan stres
(Sdorow, 1998), çağımızda oldukça önemli bir sorun halini almakta ve günlük
yaşantılarımızın bir parçası haline gelmektedir. Gün içinde pek çok birey farkına varmasa da
yoğun bir stres yüküne sahiptir. Yaşantılarımızdaki zihinsel değişikliklerin tümü strese yol
açabilmekte (Güçlü, 2001), strese yol açan durumlar ve bu durumların organizmada ortaya
çıkardığı duygular zaman zaman son derece rahatsız edici olduğundan birey, bu rahatsızlığı
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gidermek için mücadeleye girişmektedir (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem ve NolenHoeksema, 1996).
Strese yol açan faktörlerin ortadan kaldırılmasının zor olması ve bu süreçte yaygın etkileri
olan çevresel faktörler olduğu düşünüldüğünde; stresli durumların pek çok davranışsal,
psikolojik ve fizyolojik etkilere neden olma olasılığı da artmaktadır (Örnek ve Aydın, 2008).
Stres üç dönemli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ilk süreç alarm tepkisi
olarak adlandırılmakta kalp atışlarının ve solunumun hızlanması, tansiyon artışı şeklinde
kendini göstermektedir. Birey stres ile karşı karşıya geldiğinde stresli durumla savaşma ya da
bu durumdan kaçınma tepkisi geliştirebilmektedir. İkinci süreç, direnç olarak tanımlanmakta
ve bu dönemde alarm tepkisi yok olmaktadır. Bu aşamada stresli duruma uyum sağlanmakta,
organizma gerçekte bu durumdan yorulsa dahi süreç normal koşullar altında devam ediyor
izlenimi vermekte, içten içe direncini kaybetmektedir. Strese uyum sağlanması durumunda
süreç normale dönmekte, bedende gerçekleşen hasar giderilmekte; direnmenin gerçekleşmesi
durumundaysa organizma stresle mücadele edebilmek için her türlü gücü denemekte ve bunun
sonucunda da stresli bir insanda gözlemlenebilen tüm davranışları göstermektedir. Son süreç
olan tükenme aşamasında, organizmanın stresle mücadele edebilmek için sarf ettiği çabanın
boşa çıkması, dolayısıyla beraberinde hayal kırıklıkları yaşaması ve farklı stresli durumlarına
açık hale gelmesi gözlemlenmektedir. Bu aşamada direnç ortadan kalkmakta, ilk aşamaya geri
dönülmekte ve birtakım hastalıklar ortaya çıkmaya başlamaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1999;
Şengün, 2012).
Stres, insanların yaşantılarını oldukça yakından ilgilendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında,
strese karşı belli oranlarda bilinç geliştirilmesi, stresle başa çıkma yöntemlerinin
uygulanabilmesi, bu istenmeyen duruma karşı gerekli önlemlerin alınmasında etkili olacaktır
(Durna, 2006). Bireylerin hayatında sosyal ve fiziksel anlamda pek çok değişikliğin
yaşandığı; davranışsal, duygusal, toplumsal ve akademik anlamda birçok çatışmanın içine
girdikleri, bununla birlikte kimlik karmaşası yaşadıkları gençlik dönemi ise, adeta bir
çelişkiler dönemi olmaktadır (Bayhan, 2003, Doğan vd. 1994, Özkürkçül-Çorapçıoğlu, 1999;
Kaya vd. 2007).
Durna (2006) üniversite öğrencilerinin stres düzeylerini bazı değişkenlere göre incelediği
çalışmasında; öğrenim görülen okul türü ve sahip olunan yakın arkadaş sayısı değişkenleri ile
stres düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Şahin vd. (1992) çalışmalarında üniversite
öğrencilerinin en fazla dersle ilgili olan konularda stres yaşadıklarını belirlemişlerdir. Doğan
ve Eser (2013) ise, üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkmada birinci ve ikinci sınıflar
arasında kullanılan yöntemler açısından herhangi bir farklılık olmadığını ancak birinci sınıf ve
ikinci öğretim öğrencileri arasında stresle başa çıkma yöntemleri arasında fark olduğunu
saptamışlardır.
Bu araştırmalardan yola çıkarak öğrencilerin stresle başa çıkma yöntemleri geliştirebilmeleri
için birtakım yönlendirmelerin, yardımların yapılması gerekmektedir. Modern toplumun
hastalığı olarak ifade edilen stres, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.
Karşılaşmaktan sakınmamızın büyük oranda mümkün olmadığı stresli durumlara karşı bilinç
geliştirilmesi ve bu bilinç doğrultusunda stresin zararlı etkilerinden korunmak oldukça
önemlidir.
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Araştırma öğrencilik hayatları boyunca pek çok stres faktörüne maruz kalan üniversite
öğrencileri ile yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin stresle
başa çıkma yöntemlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir.
YÖNTEM
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu
olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır
(Karasar,1999).
Araştırmanın çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi çocuk
gelişimi ve hemşirelik bölümü birinci ve dördüncü sınıfa devam eden toplam 191 öğrenci
oluşturmuştur.
Araştırmada veri toplama araçları olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Genel
Bilgi Formu” ve Türküm (1999) tarafından geliştirilen “Stresle Başa Çıkma Ölçeği”
kullanılmıştır. Genel Bilgi Formunda öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerine ilişkin
sorular bulunmaktadır. Folkman ve Lazarus’un modellerine dayalı olarak beşli Likert tipinde
olan “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” (SBÖ), Türküm (1999) tarafından geliştirilmiştir. 498
üniversite öğrencisinden veri toplanarak gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
sonuçları, 23 maddeli ölçeğin toplam varyansın % 41.7’sini açıklayan üç faktörünün
bulunduğunu, ölçek bütünü için iç tutarlık katsayısının .78, alt ölçekler için ise .85, .80 ve .65
olduğunu, alt ölçeklerin madde-toplam korelasyonlarının .61, .48 ve .34, test tekrar test
korelasyon katsayısının ise .85 olduğunu göstermiştir (Türküm, 1999). Ölçek; “Kaçınma Alt
Ölçeği” (8 madde), “Problem Odaklı Başa Çıkma Alt Ölçeği” (8 madde) ile “Sosyal Destek
Alt Ölçeği” (7 madde)’nden oluşmaktadır.
Anket formu öğrencilere verilmeden önce araştırmanın amacı hakkında bilgilendirme
yapılmış, gönüllü olanların araştırmaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin
öncelikle normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için normallik testi uygulanmıştır. Çalışma
grubuna ait “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” alt boyutu puanlarına ilişkin normallik testi
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. ÇalıĢma grubuna ait stresle baĢa çıkma ölçeği alt boyutu puanlarına iliĢkin
normallik testi sonuçları
Normallik Testi Sonuçları
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Stresle BaĢaÇıkma Ölçeği

Kolmogorov Smirnov
KolomogorovSmirnov İstatistiği

Sd

p

0.063
0.086
0.080

191
191
191

0.046
0.002
0.005

Kaçınma
Problem Odaklı BaĢaÇıkma
Sosyal Destek

Shapiro-Wilk
ShapiroSd
Wilk
İstatistği
0.980
191
0.974
191
0.981
191

p
0.012
0.001
0.011

Tablo 1 incelendiğinde, Stresle Başa Çıkma Ölçeği’ne ait alt boyut puanlarının gruplara göre
normallik testi sonuçlarının normal dağılım göstermediği görülmektedir (p<.05). p>.05 olması
durumunda ise ilgili değişkenin normal dağılımdan geldiği söylenir. Bir değişkene parametrik
test uygulayabilmek için normalliğine bakılan değişkenin her grupta normal dağılması
gerekmektedir. En az bir grupta bile normal dağılmaması parametrik test kullanılamayacağını
göstermektedir. Normallik testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken ikili
gruplarda normal dağılmayan öğrencinin devam ettiği sınıf, bölüm ve cinsiyet değişkenlerinde
Mann Whitney U Testi, ikiden fazla gruplarda ise normal dağılmayan öğrencinin aile gelir
düzeyi ve anne-baba öğrenim durumu değişkenlerinde Bonferroni düzeltmeli Kruskal WallisH Testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin, sınıf, cinsiyet, devam edilen bölüm, aile gelir
düzeyi, anne-baba öğrenim durumu gibi tanımlayıcı özelliklerine ilişkin sayısal ve yüzdesel
dağılımlar Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. ÇalıĢma grubuna ait tanımlayıcı bilgiler
DeğiĢkenler
Sınıf
Toplam
Bölüm
Toplam

Anne öğrenim
Toplam

n
109
82
191
Çocuk Gelişimi 95
Hemşirelik
96

%
57.1
42.9
100.0
49.7
50.3

191
17
11
104
23
25
11
191

100.0
8.9
5.8
54.5
12.0
13.0
5.8
100.0

1.sınıf
4.sınıf

Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

Cinsiyet
Aile Gelir Düzeyi

Baba öğrenim

n
161
30
191
Gelir giderden az
27
Gelir gidere eşit
131
Gelir giderden fazla 33
191
Okuryazar değil
5
Okuryazar
7
İlkokul
64
Ortaokul
35
Lise
43
Üniversite
37
191
Kız
Erkek

%
84.3
15.7
100.0
14.1
68.6
17.3
100.0
2.6
3.7
33.5
18.3
22.5
19.4
100.0

Tablo 2 de çalışma grubunun % 57. 1’inin birinci sınıf, %84.3’ünün kız, % 50.3’ ünün
Hemşirelik bölümü öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin % 68.6’sı
aile gelir durumunu gelir-gidere eşit olarak belirtmişlerdir. Çalışma grubunun % 54. 5’i
ilkokul mezunu anneye sahipken %33.5’inin babası ilkokul mezunudur.
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Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi amacıyla yapılan çalışma sonuçları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
Tablo 3. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre stresle baĢa
çıkma ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Mann Whitney -U testi sonuçları
Alt boyutlar

Sınıf

N

S.O.

Kaçınma

1.sınıf
4.sınıf
1.sınıf
4.sınıf

109
82
109
82

1.sınıf
4.sınıf

109
82

Problem Odaklı BaĢa
Çıkma
Sosyal Destek

S.T.

U

106.51
82.03
96.97
94.71

11609.50
6726.50
10570.00
7766.00

3323.50

90.99
102.66

9917.50

3922.50

*p<0.05

MWU
Z
p
-3.036
.002*

4363.00

0.281

.779

-1.448

.148

8418.50

Tablo 3 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyine göre Stresle Başa Çıkma
Ölçeği puanları arasında sadece kaçınma alt boyut puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık görülmektedir (U=3323.50, p<.05). Tabloya göre sıra ortalamaları dikkate
alındığında birinci sınıf öğrencilerin kaçınma puan ortalamaları dördüncü sınıf
öğrencilerinden yüksektir.
Tablo 4. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre stresle baĢaçıkma
ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Mann Whitney -U testi sonuçları
Alt boyutlar

Cinsiyet

Kaçınma
Problem Odaklı BaĢa
Çıkma
Sosyal Destek

N

S.O.

S.T.

U

Kız
Erkek
Kız
Erkek

161
30
161
30

95.16
100.52
94.66
103.17

15320.50
3015.50
15241.00
3095.00

2279.50

Kız
Erkek

161
30

99.75
75.87

16060.00

*p<0.05

MWU
Z
p
-.489
.625

2200.00

-.775

.438

-2.177

.030*

1811.00

2276.00

Tablo 4’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre kaçınma ve problem odaklı başa
çıkma alt boyutlarına ait puanlar arasında anlamlı bir fark görülmezken, sosyal destek alt
boyutunda puanlar arasında fark anlamlıdır (U=1811.00, p<0.05). Sosyal destek boyutunda
kız öğrencilerin sıra ortalamaları erkek öğrencilerden yüksektir.
Tablo 5. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin devam ettikleri bölüme göre
stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Mann Whitney -U testi sonuçları
Alt boyutlar

Bölüm

Kaçınma

Çocuk Gelişimi

N
95

S.O.
88.57

S.T.
8414.50

U
3854.50

MWU
Z
p
-1.851
.064
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Problem Odaklı BaĢa
Çıkma
Sosyal Destek
*p<0.05

Hemşirelik
Çocuk Gelişimi
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi
Hemşirelik

96
95
96
95
96

103.35
94.58
97.40
103.86
88.22

9921.50
8985.50
9350.50
9867.00
8469.00

4425.50
3813.00

-.353

.724

-1.959

.050

Tablo 5 incelendiğinde, hemşirelik bölümü öğrencilerinin kaçınma (103.35) ve problem
odaklı başa çıkma (97.40) alt boyutlarına ait sıra ortalamalarının çocuk gelişimi bölümü
öğrencilerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak yapılan Mann-Whitney -U Testi
sonucunda, öğrencilerin devam ettikleri bölümün stresle başa çıkma ölçeğinin alt
boyutlarından alınan puanlar üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yaratmadığı
saptanmıştır(p>.05).
Tablo 6. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerin aile gelir düzeyine göre stresle baĢa
çıkma ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Kruskal Wallis -H testi sonuçları
Alt Boyutlar
Kaçınma

Problem Odaklı BaĢa Çıkma

Sosyal Destek

N

S.O.

Sd

X²

27
131
33
27
131
33
27
131
33

97.91
95.77
95.36
92.59
97.15
94.23
77.19
97.93
103.74

2

0.039

Gelir Düzeyi
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla

p
.981

2

0.194
.908

2

3.949
.139

*p<0.05

Tablo 6 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin aile gelir düzeyi ile stresle başa çıkma ölçeği
alt boyutlarına ait puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir farklılık
belirlenmemiştir (p>0.05).

Tablo 7. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin anne öğrenim durumuna göre
stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Kruskal Wallis -H testi sonuçları
Alt Boyutlar
Kaçınma

Anne öğrenim
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise

N
17
11
104
23
25

S.O.

108.29
107.77
93.77
89.59
101.16

Sd
5

X²

2.277

p
.810
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Problem Odaklı BaĢaÇıkma

Sosyal Destek

*p<0.05

Üniversite
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

11
17
11
104
23
25
11
17
11
104
23
25
11

88.00
87.38
85.00
100.09
74.41
100.54
116.45
50.85
113.23
103.13
73.83
97.60
123.82

5

6.630

.250

5

20.722

.001*
1-2,1-6

Tablo 7’de görüldüğü gibi, üniversite öğrencilerinin anne öğrenim durumu ile stresle başa
çıkma ölçeği alt boyutlarına ait puanlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
belirlemek amacıyla yapılan “Kruskal Wallis-H” testi sonucunda sadece sosyal destek boyutu
sıra ortalamaları arasındaki fark (X2 =20,722; p<.05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere “Mann Whitney-U” testi
uygulanmıştır. Analiz sonucunda anne öğrenim durumu okur-yazar ve üniversite olan
öğrencilerin sıra ortalamalarının okur-yazar olmayan anneye sahip öğrencilerden daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 8. AraĢtırmaya katılan üniversite öğrencilerinin baba öğrenim durumuna göre
stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına iliĢkin Kruskal Wallis -H testi sonuçları
Alt Boyutlar
Kaçınma

Problem odaklı baĢa çıkma

Sosyal Destek

*p<0.05

Baba öğrenim
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okuryazar değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite

N
5
7
64
35
43
37
5
7
64
35
43
37
5
7
64
35
43
37

S.O.
135.60
135.36
94.26
83.36
100.63
92.80
115.30
97.29
102.67
79.84
95.85
97.07
55.40
73.21
100.83
89.39
102.78
95.82

Sd
5

X²
8.472

5

4.570

5

5.543

p
.132

.471

.353

Tablo 8 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin baba eğitim düzeyi değişkenine göre Stresle
Başa Çıkma Ölçeğinin kaçınma, problem odaklı başa çıkma ve sosyal destek boyutlarına ait
puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır ( p>0.05).
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TARTIġMA VE SONUÇ
Yapılan araştırmada birinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınıf düzeyine göre kaçınma alt
boyutunda sıra ortalamalarının daha yüksek olduğu ve puanlar arasında farkın anlamlı olduğu
görülmektedir. Bu sonuç, birinci sınıf öğrencilerinin stresle başa çıkmada benimsenen bir
yaklaşım tarzı olan kaçınma davranışları aracılığı ile stresten uzaklaşma davranışlarını,
dördüncü sınıf öğrencilerine göre daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri şeklinde
yorumlanabilir. Tully (2004) araştırmasında son sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre daha
fazla strese sahip olduklarını belirtmektedir. Üniversite yılları, insanların ruhsal açıdan en
çalkantılı oldukları gelişim dönemlerinden biri olan, hem toplumsal hem de biyolojik olarak
geçiş dönemi kabul edilen ergenliğin son evresidir. Bu dönemdeki fizyolojik, ruhsal ve
toplumsal değişiklikler gençleri zorlamaktadır. Zorlanmalara verilen tepkilerin bir grubunu da
depresif belirtiler oluşturmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim kademesinin son sınıfında yer alan
öğrencilerin akademik başarı kaygısı ile KPSS gibi durumlara yoğunlaşmaları da onların
stresten kaçınma davranışlarını birinci sınıflara oranla daha az gösterdikleri sonucunu
desteklemektedir.
Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre sosyal destek alt ölçeği puanları arasındaki farkın
anlamlı olduğu ve kız öğrencilerinin sıra ortalamalarının erkek öğrencilerden daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bu durum kız öğrencilerin stresle başa çıkabilme, çevrelerindeki diğer
bireylerden destek alma, onları strese sokan durumları paylaşma isteklerinin erkek öğrencilere
oranla daha fazla olduğunu düşündürmektedir. Bireyin kendisine yakın kişilerle mutluluk,
üzüntü vb. duygularını paylaşması stres yaratan durumlara engel olabilmektedir. Çoğu zaman
da stres altında kalmış bireylere güven duydukları, samimi arkadaşlıklar edinmeleri tavsiye
edilmektedir (Ferdinand, 1988). Altundağ (2011) çalışmasında, cinsiyet ile stres arasında bir
ilişki olduğunu, kız öğrencilerin stresle başa çıkmada benimsenen bir yaklaşım tarzı olan
sosyal destek aracılığı ile stresten uzaklaşma davranışlarına, erkek öğrencilere göre daha çok
başvurduklarını ortaya koymuştur. Yurtsever (2009) çalışmasında stresle başa çıkma ile
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, kızların stresle başa çıkma puanlarının erkeklere
oranla daha yüksek olduğunu saptamıştır. Day ve Livingstone (2003) yaptıkları araştırmada,
kadınların erkeklere oranla eşlerinden ya da arkadaşlarından daha çok sosyal destek almak
istediklerini ve duygusal desteğe daha çok başvurduklarını belirlemişlerdir.
Hemşirelik bölümü öğrencilerinin kaçınma ve problem odaklı başa çıkma alt boyutlarına ait
sıra ortalamalarının çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Bu sonuç, hemşirelik bölümü öğrencilerinin stresle başa çıkmada benimsenen bir yaklaşım
tarzı olan kaçınmaya dönük davranışlar ile stresten uzaklaşma davranışlarını, çocuk gelişimi
bölümü öğrencilerinden daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebildiklerini düşündürmektedir.
Ancak yapılan analiz sonucunda öğrencilerin devam ettikleri bölümün stresle başa çıkma
ölçeğinin alt boyutlarından alınan puanlar üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı saptanmıştır.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin ailelerinin gelir düzeyi değişkeninin stresle başa çıkma
ölçeğinin alt boyutlarına ait puanları arasında anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.
Sıra ortalamaları incelendiğinde, kaçınma alt boyutunda aile geliri giderinden az olan
öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, ailelerinin gelir
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düzeyi düşük olduğunda öğrencilerin stres yaratan durumlarla daha çok mücadele etmeye
yönelik davranışlar geliştirmelerine neden olduğunu düşündürmektedir.
Üniversite öğrencilerinin anne öğrenim durumu değişkenine göre ölçeğin sosyal destek alt
boyutu puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmış; okur-yazar olmayan anneye
sahip öğrencilerin puanları ile okuryazar ve üniversite mezunu anneye sahip öğrencilerin sıra
ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ancak baba öğrenim durumunun
stresle başa çıkma ölçeğinin alt boyutlarına ait puanlar arasında anlamlı bir farklılık
yaratmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, üniversite mezunu anneye sahip öğrencilerin,
annelerinin de aynı sorunları yaşadıkları için çocuklarıyla daha kolay empati kurabildikleri,
dolayısıyla annenin çocuğuna stresle baş etmesinde yardımcı olacak etkili tavsiyelerde
bulunabildiği, onların stresle başa çıkmada sosyal destek alarak stresten uzaklaşma
davranışlarını daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri şeklinde yorumlanabilir.
Araştırma sonuçlarına göre; üniversite öğrencileri için onlarda stres yaratan gelecek
kaygılarını en aza indirgemek amacıyla birtakım sosyal aktivitelerin üniversiteler bünyesinde
arttırılması, stres yaratan durumlarla başa çıkabilmeleriyle ilgili üniversite bünyelerinde
danışma servislerinin yaygınlaştırılması, eğitim ve seminer çalışmalarının arttırılması, stres
düzeyi, stresle baş etme yöntemleri gibi birtakım durumların saptanmasına yönelik farklı
üniversitelerde ve bölümlerde durum tespit çalışmaları yapılarak gerekli önlemlerin alınması
önerilebilir.
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TÜRKİYE'DE İTHALAT VE İHRACATIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (1980-2016)
Hüseyin USLU*
Özet
Bu çalıĢma, 1980–2016 dönemi yıllık veriler kullanarak Türkiye‟de Ġthalat, ihracat ve ekonomik büyüme
arasındaki iliĢkiyi zaman serilerindeki geliĢmeler dikkate alınarak analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle
GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF, Augmented Dickey Fuller), DF(Dickey Fuller) ve PP (Philllip Perron)
tarafından geliĢtirilen birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlığı test edilmiĢtir. GerçekleĢtirilen
analizler sonucunda, durağan dıĢı değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin olup olmadığını incelemek için
ise Johansen EĢ-BütünleĢme(ko-entagrasyon) ile değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olup olmadıkları test edilmiĢ
ardından VAR(Vektör Otoregresif Model)ile uygun gecikme testip edilerek VAR(4) modeli kurulmuĢardından
Hata Düzeltme Modeli (VEC) uygulanmıĢtır.
Sonuç olarak, hem maksimum öz-değer (λmax) hem de iz (λiz) test istatistiklerine göre değiĢkenler arasında
herhangi bir eĢ-bütünleĢme vektörünün olmadığını belirten sıfır (H0) hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla
Ġthalat, Ġhracat ve GSYH değiĢkenleri arasında kooentegrasyon iliĢkisinin bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Johansen eĢ-bütünleĢme(ko-entegrasyon) yaklaĢımında ithalat, ihracat ve Ekonomik büyüme değiĢkenleri eĢbütünleĢik bulunmuĢtur. Yani değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığı söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Türkiye‟de Ġthalat ve Ġhracat, Zaman Serileri

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECTS OF IMPORTS AND EXPORTS ON ECONOMIC
GROWTH IN TURKEY (1980-2016)

Abstract
This study has been analyzed by considering the developments in relation time series between import, export and
economic growth in Turkey using 1980-2016 annual data. In the study, the stability of the series was first tested
using the unit root tests developed by the Extended Dickey-Fuller (ADF, Augmented Dickey Fuller), DF
(Dickey Fuller) and PP (Philllip Perron). In order to examine whether there is a long-run relationship between
the out-of-stay variables and the Johansen cointegration, it is tested whether or not the variables are cointegrated
and then the VAR (4) model is tested by testing the appropriate delay with VAR (Vector Autoregressive Model)
And then Error Correction Model (VEC) was applied.
As a result, the zero (H0) hypothesis is rejected, indicating that there is no cointegration vector between the
variables according to the maximum self-worth (λmax) and trace (λi) test statistics. Therefore, the result of the
cooegegation relation between the variables of Import, Export and GSYH is reached. Johansen's cointegration
approach found that the variables of import, export and economic growth are co-integrated. That is, there is a
long-term relationship between variables.
Keywords: Economic Growth, Import and Export in Turkey, Time Series

*

Yüksek Lisan Öğrencisi
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GİRİŞ
1980‟li yıllar Türkiye ekonomisi ve dıĢticaret politikasında önemli bir dönüm noktası
olmuĢtur. Ekonominin dıĢa açıldığı dönemin baĢlangıcı olarak kabul edilen bu dönüĢümün
ardından, dıĢ ticaret açığı Türkiye ekonomisi açısından önemli sorunlarından biri haline
gelmiĢtir.
Ekonominin üretim ve tüketim yapısına bağlı olarak ortaya çıkan geliĢmeler, 1980
sonrası dönemde sürekli olarak ihracatın ithalatımızdan daha az olmasına, bu durumun da
ülke ekonomisinde sürekli bir cari açık baskısı yaratmasına neden olmuĢtur.Tüm bu sorunlar
neticesinde, Türkiye ekonomisinde yaĢanmaya baĢlayan dıĢ ödemeler sorunlarının çözümü
için 24 Ocak 1980 Kararları olarak bilinen ekonomik istikrar politikaları uygulanmaya
baĢlanmıĢtır. Bu kararlar ile birlikte Türkiye, ithal ikameci büyüme stratejisini terk ederek,
Ġhracata dayalı büyüme stratejisini benimsemiĢtir.
Uygulanan liberal politikalar sayesinde dıĢ ticaret hacmimizde önemli derecede artıĢ
yaĢandığı söylenebilir. Neticesinde, Tablo 1‟de de görüldüğü üzere, 1980 yılında ihracatımız
2.910 milyar dolar civarında iken 2016 yılı sonu itibariyle bu rakam 142.606 milyar dolar
düzeyine ulaĢmıĢtır. Ancak ihracatımızda görülen bu önemli artıĢın yanında ithalat rakamları
da ciddi Ģekilde artmıĢ1980 yılında 7.909 milyar dolar olan ithalat 2016 yılı sonu itibariyle
198.601 milyar dolar seviyesine ulaĢmıĢtır. Bu nokta da dıĢticaret hacmimizin her geçen gün
artması sevindirici bir durum olmakla birlikte ihracatın ithalatı karĢılama oranı azalmıĢ ve
ithalata bağımlılık oranı artarak 2006 yılında en yüksek seviyeye yükselmiĢtir. Bu bağlamda
artan dıĢ ticaret açığı beraberinde cari açığın artmasında etken olmuĢ dolayısıyla
ekonomimizde önümüzdeki yıllar açısından ciddi risklerin oluĢmasına neden olacağı
söylenebilir.
Bu çalıĢmada, 1980-2016 dönemi yıllık veriler kullanarak Ġthalat, ihracat ve ekonomik
büyüme arasındaki iliĢki Türkiye özelinde irdelenecektir. ÇalıĢmanın birinci bölümünde
ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme konusunda yapılmıĢampirik çalıĢmalara yer verilmekte,
ikinci bölümde 1980-2016 dönemi içinde Türkiye‟nin dıĢ ticaretinde yaĢanan geliĢmeler
doğrultusunda, ülkemizin ithalata bağımlılık oranı değerlendirilmektedir. üçüncü bölümde
uygulama kısmına yer verilerek Türkiye‟de ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki
iliĢki Johansen eĢbütünleme (koentegrasyon) ve hata düzeltme yöntemleriyle
araĢtırılmaktadır. Sonuç kısmında ise araĢtırmada elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
1. LİTERATÜRDE İHRACAT, İTHALAT VE BÜYÜME İLİŞKİSİ
Literatürde ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme iliĢkisini inceleyen birçok çalıĢma
mevcuttur. Ġlk çalıĢmalar ithalat, ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkileri korelasyon
analiziyle incelerken, koentegrasyon ve nedensellik sınamalarının geliĢmesiyle yeni
yöntemler hipotezin testi için uygulama alanı bulmuĢtur. Ġthalat, Ġhracat ve Büyüme
Konusunda yapılan çalıĢmalardan hareketle Tablo 1‟de ampirik literatür özetine yer
verilmiĢtir.
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Tablo 1: İhracat, İthalat ve Büyüme İlişkisi: Ampirik Literatür Özeti
Yazar ve
Araştırma
Dönemi

Değişkenler ve
İlişki

Yöntem

Elde Edilen Sonuç

AktaĢ (2009),
(1996-2006)

Ġhracat, Ġthalat,
Ekonomik Büyüme

EĢbütünleĢme
Testi

Li Zhu (2004),
(1978-2001)

DıĢ itcaret ve
Ekonomik Büyüme
ĠliĢkisi

Akbulut(2009),
(1980-2006)

Ġhracat sektör oranları
ve ekonomik büyüme

Zaman Serisi,
EĢ-bütünleĢmeve
Nedensellik
Analizleri
Granger
Nedensellik Testi

ÇalıĢmada kısa dönemde ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme
arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir. Uzun
dönemde, ihracattan ithalata, ithalattan ihracata, büyümeden ihracata
ve büyümeden ithalata doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisine
rastlanmıĢtır. Ġthalat ve ihracattan büyümeye doğru herhangi bir
nedensellik iliĢkisine ulaĢılamamıĢtır.
ÇalıĢmada, Uzun dönemde dıĢ ticaret ile büyüme arasında EĢbütünleĢik bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Kısa dönemde ise ihracat ile
GSYĠH ve ihracat ve ithalat arasında karĢılıklı etkileĢimler söz
konusudur.
Ekonomik büyüme ile sektörlerin ihracatları arasında bir nedensellik
iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir.

Yao (2006),
(1978-2000)

Ġhracatın ve Doğrudan
Yatırımların Büyüme
Üzerine Etkisi

Dinamik Panel
Veri Analizi

ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre, Ġhracat ve doğrudan yatırımlar
ekonomik büyümeyi pozitif etkilemektedir.

Takım (2010),
(1975-2008)

Ġhracat ve ekonomik
büyüme

Granger
Nedensellik Testi

GSYH‟dan ihracata doğru tek yönlü nedensellik söz konusudur.
Ġhracat artıĢının büyümedeki artıĢı desteklemediği tespit edilmiĢtir.

Cheng (2007),
(1979-2004)

DıĢ itcaret ile
Ekonomik Büyüme
ĠliĢkisi

Uzun dönemde dıĢticaret ve büyüme arasında eĢbütünleĢik bir iliĢki
tespit edilmiĢtir. Ġhracat ve büyüme arasında iki yönlü nedenselliğin
yanında büyümeden ithalata doğru tek yönlü nedensellik vardır..

Değer ve Genç
(2010),
(1980-2007)

Ġhracatta ülke
çeĢitliliği ile ihracat,
hasıla

Zaman Serisi
EĢbütünleĢmeve
Nedensellik
Analizleri
TodaYamamoto
Nedensellik Testi

ġimĢek ve
Kadılar (2010),
(1960-2004)

BeĢeri sermaye
birikimi, ihracat ve
ekonomik büyüme

EĢbütünleĢme
testi

DıĢ Ticaretin Büyüme
Üzerine Etkisi

Panel Veri Analizi

Uzun dönemde ihracattaki artıĢve beĢeri sermaye birikiminin, uzun
dönemli ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Bu sonuçlar, beĢeri
sermayeye yapılan yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediğini
ve ihracattaki artıĢların da yine ekonomik büyümede artıĢlara yol
açacağını öne süren ihracata dayalı büyüme hipotezini ve içsel
büyüme teorisini desteklemektedir.
Yüksek teknoloji ihracatının ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği
sonucuna ulaĢılmıĢtır

Sun ve
Heshmati
(2010),
(2002-2007)

Ġhracatta ülke çeĢitlenmesi ile toplam ihracat ve GDP arasında çift
yönlü ve istatistiki olarak anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur.

Tablo 1: İhracat, İthalat ve Büyüme İlişkisi: Ampirik Literatür Özeti(Devam)
Kurt ve Berber
(2008)
(1989-2003)

DıĢaaçıklık ve
Ekonomik Büyüme

VAR ve varyans
ayrıĢtırması

Tuncer (2002)
(1980-2000)

Ġhracat,
Ġthalat,Yatırımlar ve
GSYĠH

Granger
Nedensellik Testi

Lei ve Chen
(2012),

Ġhracat ve Yabancı
Yatırımlar ile Büyüme
iliĢkisi

Panel Veri
Nedensellik
Analizleri

(1987-2010)

DıĢaaçıklık ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik
iliĢkisi olduğu görüĢüne varılmıĢtır. Nitekim, Büyüme ve ithalat
arasında çift yönlü, ithalattan ihracata ve ihracattan büyümeye doğru
tek yönlü nedensellik iliĢkisinin olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Bunlardan hareketle çalıĢmada elde edilen temel sonuç, dıĢaaçıklığın
ekonomik büyümeyi arttıracağı hipotezini desteklemektedir.
Granger nedensellik yöntemine göre ihracattan GSYĠH‟ya doğru bir
nedensellik iliĢkisine rastlanmamıĢ Fakat; GSYĠH‟den ihracata doğru
güçlü bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. Sonuç, Ġthalat ve GSYĠH
arasında iki yönlü ve güçlü iliĢki bulunmuĢtur.
ÇalıĢmada, Ġhracat ve büyüme arasında nedensel iliĢkiler varlığı
mevcuttur. Çin‟in merkezi ve batı bölgelerinde yer alan 19 ilde
bireysel olarak ihracattan büyümeye doğru tek yönlü nedensel iliĢkiler
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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Künye (2014),
(2004-2012)

Kalkınma Ajansları
Ekonomik GeliĢme
ĠliĢkisi

Panel Veri Analizi

ÇalıĢmada, Kalkınma ajansları ve ekonomik geliĢme iliĢkisi
incelenmiĢ ve Bölgesel Düzeyde DıĢa Açıklık Oranının Ekonomik
GeliĢmeyi Olumlu Etkilediği Sonucuna UlaĢılmıĢtır.

Uzay (2000),
(1964-1994)

Ġhracat,
Ekonomik büyüme

Nedensellik testi

Ġhracat artıĢının büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢ ve Türkiye‟de büyümeyi belirleyen en önemli
faktörün sermaye birikimi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.

Ramdhan (2014), Ġthalat,
Ġhracat ve Ekonomik
(1995-2008)
Büyüme

Panel Veri
Regresyon
Analizleri

Elde edilen bulgulardan hareketle çalıĢmada, yapılan bütün
tahminlerde ithalat ve ihracat, ekonomik büyümeyi olumlu
etkilemektedir.

Emiroğlu (2012),
(1980-2010)

Nedensellik testi

Ġthalattan büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu,
ihracattan büyümeye doğru nedenselliğin olmadığı tespit edilmiĢtir.

Korgun ve Kumo Ekonomik Kalkınma,
(2015), (2000Ticaret ve Coğrafya
2012)
ĠliĢkileri

Panel Regresyon
Analizleri

Ekonomik kalkınma, Ticaret ve coğrafya iliĢkisinin Panel Regresyon
Analizi ile yapılan Analize göre sonuç, Ġhracat ve ithalat, bölgesel
ekonomik kalkınmada olumlu etkilere sahiptir.

Saraç, Kuzu,
Varol ve Bozer
(2010),
(1998-2009)

Ġhracat,
Ġthalat,
Ekonomik Büyüme

Granger
Nedensellik Testi

Henriques ve
Sadorsky (1996),
(1870-1991)
Awokuse (2003),
(1961-2000)

Ġhracat,
Ekonomik Büyüme

Granger
Nedensellik Testi

Ġhracat,
Ekonomik Büyüme

Tasos (2014),
(1975-2010)

Ġhracat, Ekonomik
Büyüme ve Doğrudan
yabancı yatırımlar

Demirhan
(2005),
(1990-2004)

Ġhracat,
Ekonomik Büyüme

Vektör Hata
Düzeltme Modeli
ve TodaYamamoto
nedensellik testi
Johansen
koentegrasyon
yöntemi ve Granger
nedensellik Testi
Vektör Hata
Düzeltme Modeli

Ġhracattan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik iliĢkisi olmadığı,
sadece ithalattan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik iliĢkisi
olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuç ilgili dönemde Türkiye‟de
ihracata yönelik sanayileĢmestratejinin geçerli olmadığını, tam tersine
ekonomik büyüme sürecinin ithalata bağımlı bir Ģekilde ilendiğini
göstermektedir.
Kanada ekonomisinin ele alındığı çalıĢmada elde edilen bulgulardan
hareketle Ģusonuca ulaĢılmıĢtır. Sonuç, Kanada ekonomisi için
ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olmadığı yönündedir
ÇalıĢmada, ihracat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensel
iliĢki tespit edilmiĢtir

Ġhracat,
Ġthalat,
Ekonomik Büyüme

ÇalıĢmada, değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığı
tespit edilmiĢ ve ihracattan ekonomik büyümeye doğru nedensellik
iliĢkisi bulunmuĢtur.
ÇalıĢmada elde edilen bulgulara göre; Sonuç, Ġhracattan ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisi tespit edilmiĢtir
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2. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE YAŞANAN GELİŞMELER
Tablo 2: Türkiye’nin Bağımlılık Oranı, 1980-2016
YILLAR

GSYH
(Milyon Dolar)

İhracat
(Milyon Dolar)

İthalat
(Milyon Dolar)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

69.749
72.775
65.937
62.193
60.759
68.199
76.464
87.734
90.975
108.679
152.393
152.352
160.748
181.994
132.298
170.076
182.824
192.438
206.559
185.260
201.439
148.215
180.892
239.235
299.475
360.876
399.673
648.625
742.094
616.703
735.828
772.298
786.293
820.012
800.107
719.967
350.388*

2.910
4.702
5.745
5.727
7.133
7.958
7.456
10.190
11.662
11.624
12.959
13.593
14.714
15.345
18.105
21.637
23.224
26.261
26.973
26.587
27.774
31.334
36.059
47.252
63.167
73.476
85.534
107.271
132.027
102.142
113.883
134.906
152.461
151.802
157.610
143.838
142.606

7.909
8.933
8.842
9.235
10.757
11.343
11.104
14.157
14.335
15.792
22.302
21.042
22.871
29.428
23.270
35.709
43.626
48.558
45.921
40.671
54.502
41.399
51.553
69.339
97.539
116.774
139.576
170.062
201.963
140.928
185.544
240.861
236.545
251.661
242.177
207.234
198.601

Bağımlılık
Oranı

0.1551
0.1873
0.2212
0.2405
0.2944
0.2830
0.2427
0.2775
0.2857
0.2522
0.2313
0.2273
0.2338
0.2460
0.3155
0.3334
0.3618
0.3849
0.3538
0.3583
0.4083
0.5029
0.4789
0.4890
0.5327
0.5182
0.5632
0.4208
0.4500
0.3941
0.4069
0.4865
0.4947
0.4920
0.4996
0.4876
0.9738**

Kaynak: TÜĠK, DıĢTicaret Ġstatistikleri, Aralık 2016
* 2016 yılı GSMH bilgileri, I. Çeyrek, ilk üç aylık veriler kullanılmıĢtır.
** 2016 yılı bağımlılık oranı GSMH‟nin Q1 verileri baz alındığı için 0.9738 sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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1970‟li yıllarda yaĢanan petrol krizi sonrasında dünya ekonomisindeki olumsuz
geliĢmelere paralel olarak Türkiye ekonomisinde geniĢkapsamlı bir ekonomik program olan
24 Ocak 1980 kararları yürürlüğe konulmuĢ ve ülke ekonomisinin serbest piyasa mekanizması
kurallarına göre iĢlemesinin ve dünya ekonomisi ile bütünleĢmenin gerçekleĢtirilmesinin
amaçlandığı bu ekonomik program ile Türkiye‟de, 1980‟li yıllarla birlikte ekonomik büyüme
stratejisi önemli bir değiĢim geçirmiĢtir ( Karaçor ve Saraç, 2011: 182). Bu bağlamda Türkiye
ekonomisinde, 1980 öncesi dönemde uygulanan ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek
dıĢa açık büyüme, yani ihracata yönelik büyüme stratejisi uygulamaya konulmuĢtur
(Bozdağlıoğlu, 2007: 215).
Bu dönemde uygulanan büyüme stratejisi, temel olarak, verimlilikte artıĢsağlamayı ve
ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlamıĢtır. Ekonominin dıĢa açılmasına paralel
olarak ihracat ve ithalat hacminde önemli artıĢgözlemlenmiĢtir (Karaçor ve Saraç, 2011:182183). Türkiye ekonomisi, 1980 sonrasında dıĢ ticaret açısından önemli sayılabilecek
geliĢmeler göstermiĢtir. Özellikle ihracat alanında sağlanan bu geliĢmeler, 1980 sonrası
uygulanan ekonomi politikalarının en olumlu sonucu olduğu söylenebilir.
Tablo:1‟e göre, ihracat 1980 yılındaki 2.91 milyon dolar düzeyinden 2016 yılında
142.606 milyon dolar düzeyine yükselmiĢtir. Ġthalat 1980 yılındaki 7.909 milyon dolar
düzeyinden 2016 yılında 198.601 milyon dolar düzeyine yükselmiĢtir. Türkiye‟de ihracat
değerlerindeki artıĢlara paralel olarak ithalattaki artıĢ da önemli derecede yükseliĢ
göstermiĢtir. Ġthalat oranındaki bu artıĢsonucunda ihracatın GSYH içindeki payını azaltırken
ithalatın payını arttırarak ülkenin ithalata bağımlı hale gelmesini sağlayabilir.
Tablo 1‟de Türkiye‟nin ticarete olan bağımlılığı gösterilmektedir. BeĢinci sütunda
1980-2016 yılları arasındaki bağımlılık oranının tespitinde Ġhracat ve Ġthalat Toplamının
GSMH‟ ya oranı sonucunda bağımlılık oranının yılları arasında arttığı görülmektedir. Bu
bağımlılık sonucunda, ihracattaki yıllar itibariyle artıĢlara rağmen, ithalattaki daha büyük
artıĢlar ihracatın ithalatı karĢılama eğilimini azaltmıĢ ve dıĢ ticaret açığını büyüttüğü
söylenebilir.
Tablo1‟e göre Türkiye ekonomisinin dıĢ ticarete yüksek derecede bağımlı olduğunu
söylenebilir. Bu bağlamda, dıĢticaret açığının yani bağımlılık oranının 2006 yılındaki oranı
0,5632 ile en yüksek seviyelere ulaĢmıĢtır. Türkiye‟nin dıĢakarĢımali anlamdaki bağımlılığı
2006 yılına kadar artmasına rağmen 2007 yılında bu artıĢta önemli sayılabilecek bir azalma
göstermiĢtir. Bu azalmada ihracatta ve GSYH‟daki artıĢların etkisi büyük olduğu söylenebilir.
2008 yılında ise bu oran artıĢ göstermesine rağmen 2009 yılında önemli derecede azalıĢ
göstermiĢ olmasına rağmen kısa süren bu azalıĢ 2010 yılından itibaren 2016 yılına kadar
bağımlılık oranında artıĢ göstermiĢtir.
1980-2016 yılları baz alınarak Türkiye‟de Ġthalat, Ġhracat ve GSMH‟nın yıllar Ġtibariyle
nasıl bir trend izlediğini göstermek için Ģekil 1 oluĢturulmuĢtur.
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Şekil 1: 1980-2016 Yıllar İtibariyle GSMH, İthalat ve İhracat Trend Grafiği *
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
GSMH

İHRACAT

İTHALAT

* Tablo1 verileri kullanılarak yazar tarafından oluĢturulmuĢtur.

3. EKONOMETRİK ANALİZ
3.1. Veri Seti ve Yöntem
Bu çalıĢmada Türkiye ekonomisi için 1980-2016 dönemi 37 obs yıllık verileri kullanılarak Ġthalat, Ġhracat
ve büyüme iliĢkisi; Ġthalat, Ġhracat ve GSYH serileri kullanılarak Veriler Eviews 8.1 paket programıyla analiz
edilmiĢtir. Modelde yer alan değiĢkenlerden Ġthalat ĠTH, Ġhracat ĠHR ve Büyüme ise GSYH kısaltması ile ifade
edilmiĢtir. Veriler Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun (TÜĠK) resmi sitesinden temin edilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan
veri setimiz aĢağıdaki Tablo 3‟de özet halinde verilmiĢtir.

Tablo 3: Modelde Kullanılan Veriler
Değişken

Değişken Adı

Gözlem Aralığı

Veri Kaynağı

GSYHt

Gayri Safi Yurt
Ġçi Hasıla

1980 - 2016

Tuik
http://www.tuik.gov.tr/

İHRt

Ġhracat

1980 - 2016

İTHt

Ġthalat

1980 - 2016

Tuik
http://www.tuik.gov.tr/
Tuik
http://www.tuik.gov.tr/
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Tablo 4: Çalışmada Kullanılan Datanın Özet Bilgileri
GSMH
İHRACAT
305473.7
53449.92
Mean
182824.0
26587.00
Median
820012.0
157610.0
Maximum
60759.00
2910.000
Minimum
263562.8
53718.99
Std. Dev.
0.955577
0.842981
Skewness
2.291235
2.087404
Kurtosis
6.405406
5.666091
Jarque-Bera
0.040652
0.058833
Probability
11302526
1977647.
Sum
2.50E+12
1.04E+11
Sum Sq. Dev.
37
37
Observations
Kaynak: Eviews 8.1 Paket programından alınmıĢtır.

İTHALAT
83569.27
43626.00
251661.0
7909.000
83701.66
0.866187
2.176823
5.671393
0.058678
3092063.
2.52E+11
37

3.2. Birim Kök (Durağanlık) Testi
Dickey ve Fuller tarafından geliĢtirilen Augmented Dickey Fuller (ADF) testi zaman
serilerinin birim kök içerip içermediğini ölçmeye yarayan, DF birim kök testinin geliĢtirilmiĢ
halidir(Pata ve diğerleri :278). Zaman serileri analizlerinde sağlıklı sonuçlara ulaĢabilmek ve
ekonometrik analizlerde değiĢkenler arasında var olan iliĢkilerin tespit edilebilmesi için
analizde kullanılan serilerin birim kök içermemesi baĢka bir ifadeyle durağan olması
gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak birim kök testleri yardımıyla çalıĢmada kullanılan
serilerin durağanlığı araĢtırılmıĢtır. Durağan seri zaman içinde ortalaması, varyansı ve
kovaryansı değiĢmeyen seridir (Sezen, 2008:115-116). Bunlar:
Ortalama
: E(Yt)=µ
Varyans
: Var(Yt)=E(Yt– µ)2 = ζ2
Ortak Varyans : Yk=[ (Yt– µ) (Yt+k – µ)]

(1)
(2)
(3)

Burada Yk , k gecikme mesafesine bağlı olarak Yt , Yt+k arasındaki ortak varyanstır.
Baka bir ifade ile, eğer bir zaman serisi durağan ise, ortalaması, varyans ve değiĢik
gecikmelerde ortak varyansı zamandan, yani t‟den bağımsız olarak aynıdır.
Zaman serisi analizinin test edilmesinde gerekli olan hipotez ĢuĢekilde ifade edilebilir
(Gujarati, 1999: 719):
H0 : δ=0, ρ=1 ise; seri durağan değildir, normal dağılmamaktadır ve otokorelasyona sahiptir.
H1 : δ≠0, ise; seri durağandır, normal dağılmaktadır ve otokorelasyona sahip değildir.
Seride birim kökün var olup olmadığı Dickey-Fuller (DF) veya geniĢletilmiĢ DickeyFuller (ADF) testleri ile çözümlenebilir. H0 : ρ=1 hipotezi varsayımıyla hesaplanan t değeri η
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(tau) istatistiği olarak bilinir. Buna aynı zamanda Dickey-Fuller Testi de denilebilir (Gujarati,
1999: 719-720).
Dickey-Fuller birim kök testinin teorik ve pratik sonuçları aĢağıda verilen regresyonları
dikkate alır ve her durumda sıfır hipotezi δ=0‟dır. Bu durumda birim kök olduğu sonucuna
varılır. AĢağıda verilen 4, 5 ve 5‟nolu denklemler seriye uygun model kullanılır.
η- istatistiği
ημ- istatistiği
ηη – istatistiği

(4)
(5)
(6)

Eğer Dickey-Fuller birim kök testi sonucunda zaman serileri duran dıĢılık bir yapı
gösteriyorsalar yani düzey değerlerinde durağan değilseler serinin birinci farkı I(1) alınarak
seriler durağanlaĢtırılır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 385; Perron, 1989: 1363-1364).
AĢağıdaki verilen 7, 8 ve 9‟nolu denklemler, seriye uygun model yardımıyla tahmin edilerek
birim kök testi uygulanır.
Δ2Yt = δΔYt-1 +
Δ2Yt = μ + δΔYt-1 +
Δ2Yt = μ +
δΔYt-1 +

η- istatistiği
ημ- istatistiği
ηη – istatistiği

(7)
(8)
(9)

Son olarak Dickey-Fuller birim kök testinde hata terimi otokorelasyonlu ise bu durumda
ArtırılmıĢ Dickey Fuller birim kök testi uygulanır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 385). Bu
modeller;
ΔYt= δYt-1 +
iΔYt-j +
ΔYt= μ + δYt-1 +
iΔYt-j +
ΔYt= μ + βt + δYt-1 +
iΔYt-j +

η- istatistiği
ημ- istatistiği
ηη – istatistiği

(10)
(11)
(12)

ġekil 1 ve 2‟de DF, ADF ve PP Testlerine ait GSMH, Ġhracat ve Ġthalat Verilerine ait
grafikler Düzey I(0) değerlerinde ve Birinci Farkı I(1) alınarak durağan hale getirilen seriler
Eviews 8.1. Çıktısı VerilmiĢtir.
Şekil 2: Değişkenlere Ait Serilerin Grafikleri (Düzey) I(0)
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Kaynak: Eviews 8.1. Paket Programından AlınmıĢtır.
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Şekil 3: Birinci Dereceden I(1) Farkı Alınmış Değişkenlere Ait Serilerin Grafikleri
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Kaynak: Eviews 8.1. Paket Programından AlınmıĢtır.

AĢağıda verilen Tablo 5, 6 ve 7‟de ADF, DF ve PP birim kök test sonuçları
görülmektedir. Kritik değerler Eviews 8.1 paket programı tarafından üretilmiĢ olup
MacKinnon (1991) değerlerine dayanmaktadır. Öncelikle Ġthalat, Ġhracat ve GSYH‟ya ait
hipotezleri ifade edelim:
H0(Sıfır Hipotezi): GSYH serisi birim kök içermektedir.
H1(Alternatif Hipotez): GSYH serisi birim kök içermemektedir.
Ho(Sıfır Hipotezi): Ġthalat serisi birim kök içermektedir.
H1(Alternatif Hipotez): Ġthalat serisi birim kök içermemektedir.
Ho(Sıfır Hipotezi): Ġhracat serisi birim kök içermektedir.
H1(Alternatif Hipotez): Ġhracat birim kök içermemektedir.
Tablo 5: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

GSYHt
İTHt
İHRt

ADF-t istatistiği
Düzey
I(0)

-0,361(1)*
0,851(0)*
1,911(1)*

Birinci
Fark I(1)

-2,689**
-5,459**
-4,689**

Kritik Değerler
%1

%5

%10

-2,630
-2,630
-2,630

-1,950
-1,950
-1,950

-1,611
-1,611
-1,611

ADF testinde parantez içindeki değerler Akaike Bilgi kriterikullanılarak
seçilen gecikme uzunluklarıdır.
* I(0), Düzey değerlerinde durağan dıĢıdır.
** I(1), Farkı alınarak durağan hale getirilmiĢtir.

Tablo 6: DF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

DF-t istatistiği
Düzey
I(0)

GSYHt

-0,9747(1)*

İTHt
İHRt

-0,0217(0)*
0,7549(1)*

Kritik Değerler
%1

%5

%10

-6,4342**

-2,6307

-1,9503

-1,6112

-5,7516**
-5,2919**

-2,630
-2,630

-1,950
-1,950

-1,611
-1,611

Birinci Fark
I(1)

DF testinde parantez içindeki değerler Akaike Bilgi kriteri kullanılarak seçilen
gecikme uzunluklarıdır.
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* I(0), Düzey değerlerinde durağan değildir.
** I(1) Farkı alınarak durağan hale getirilmiĢtir.

Tablo 7: PP Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

GSYHt
İTHt
İHRt

PP-t istatistiği
Düzey
I(0)

Birinci
Fark I(1)

Kritik Değerler
%1

%5

%10

-0,532(1)*

-6,832**

-2,630

-1,950

-1,611

0,920(0)*
1,801(1)*

-5,475**
-4,682**

-2,630
-2,630

-1,950
-1,950

-1,611
-1,611

PP testinde parantez içindeki değerler Akaike Bilgi kriteri kullanılarak
seçilen gecikme uzunluklarıdır.
* I(0),Düzey değerlerinde durağan değildir.
** I(1), Farkı alınarak durağanlaĢtırılmıĢ

Sonuç olarak, Tablo 5, 6 ve 7‟e ADF, DF ve PP birim kök testi uygulanırken tahmin
edilen modelle ilave edilen (tabloda parantez içerisinde gösterilen) gecikme sayısı Akaike
(AIC), Schwarz (SIC) bilgi kriterleri yardımıyla belirlenmiĢtir. ADF, DF ve PP testlerinde seri
için birim kök testi uygulandığında sıfır hipotezinin (H0) red edilemediği görülmektedir.
Bunun sonucunda ĠTHALAT, ĠHRACAT ve GSYH serilerinin düzey değerlerinde birim köke
sahip olduklarını yani serilerin durağan dıĢı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
ĠTHALAT, ĠHRACAT ve GSYH serisinin birinci farkı alınarak yeniden birim kök testi
yapıldığında sıfır hipotezi (H0) red edilmektedir. Bunun sonucunda, serinin durağanlaĢtığı,
birim köke sahip olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. ĠTHALAT, ĠHRACAT VE GSYH
serilerinin birinci mertebeden tümleĢikI(1) olduğu söylenebilir.
3.3. Johansen Eşbütünleşme(Koentegrasyon) Testi
EĢbütünleĢme analizi durağan dıĢı değiĢkenlerin ve aynı dereceden entegre zaman
serilerinin aralarında uzun dönemli bir iliĢkiolup olmadığını incelemektedir (Sevüktekin ve
Çınar, 2012: 559). BaĢka bir ifadeyle eĢ-bütünleĢme analizi daha çok, durağan dıĢı zaman
serilerinde iki veya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır (Kennedy,
2006: 367-372).
EĢbütünleĢmeanalizi, değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin olup olmadığını
ortaya koymaktadır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 559). Modelde ikiden fazla değiĢken
olduğunda birden fazla eĢ-bütünleĢtirici vektör olma olasılığı ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda durağan dıĢı değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığını incelemek
için Johansen eĢ-bütünleĢme kullanılmaktadır (Karanfil ve Kılıç, 2015: 10). EĢ-bütünleĢme
testi için birim kök testleri sonucunda seriler birinci dereceden I(1) entegre çıktığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Johansen eĢ-bütünleĢmemodelinde değiĢkenler (13) nolu denklemde olduğu gibi
yer almaktadır (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 581).
Yt = X1Yt-1 + X2Yt-2 + ................... XkYt-k + εt

(13)
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Fark alma iĢlemi gerçekleĢtiğinde oluĢan vektör hata düzeltme modeli, Bu modeller:
∆Yt = Γ∆Yt-1 + Γ2∆Yt-2 + ................... + Γk-1∆Yt-k+1 + ΠYt-1 + εt

(14)

i = 1,2,3, ................... k-1 için
Γi = - (I - X1 – X2 - ................... - Xi)
Π = - (I - X1 – X2 - ................... - Xi) Ģeklinde olduğu ifade edilmektedir.
Burada Π ifadesi uzun dönem iliĢkiyi gösteren parametredir. Rank (Π) = 0 ise Y t
vektöründeki değiĢkenler arasında doğrusal bir iliĢki söz konusu olmadığından, uzun
dönemde eĢbütünleĢmede olmayacak ve değiĢkenler durağanlığa tabi tutularak VAR modeli
kullanılabilir. Özetle,
Rank (Π) = 0 " EĢbütünleĢmeyok,
Rank (Π) = 1 " Bir eĢbütünleĢme var,
Rank (Π) > 1 " Birden fazla eĢbütünleĢme olduğunu ifade eder.
Johansen eĢ-bütünleĢme modelinde değiĢkenler arasında eĢbütünleĢme olup olmadığına iz
(λiz) ve maksimum özdeğer (λmax) istatistikleri kullanılarak karar verilir (Karanfil ve Kılıç,
2015: 11). Ġstatistikler ise Ģu Ģe
kilde hesaplanır;
λiz=-T

In(1-λi) ve λmax (r,r+1)=-Tın(1-λr+1)

Burada, T gözlem sayısını, r Π parametresinin rankını, m modeldeki değiĢkensayısını,
λi Π parametresinin tahmin edilen karakteristik köklerini ve λr+1 öz değer istatistiğinin
tahminlerini ifade etmektedir. OluĢturulan hipotezler ise aĢağıdaki gibidir (Sevüktekin ve
Çınar, 2014: 587-588).
(λiz) istatistiği için;

(λmax) istatististiği için ise;

H0: r = 0,

H1 : r ≥ 1,

H0: r = 0,

H1: r = 1,

H0: r ≤ 1,

H1 : r ≥ 2,

H0: r ≤ 1,

H1: r = 2,

………

……….

……….

……….

H0: r ≤ m-1,

H1 : r ≥ m,

H0: r ≤ m-1,

H1: r = m,

Buradan hareketle iz (λiz) ve maksimum özdeğer (λmax) istatistikleri kritik değerlerden
büyük çıkarsa sıfır hipotezi red edilerek değiĢkenlerin eĢbütünleĢik olduğu sonucuna
ulaĢılır(Sevüktekin ve Çınar, 2014: 587).
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3.4. Vektör Otoregresif (VAR) Modeli
Birbiriyle karĢılıklı iliĢki içerisinde bulundukları düĢünülen değiĢkenlerin
etkileĢimlerini ortaya koymak için kullanılan denklem sistemlerine Vektör Otoregresif Model
yani Var modeli olarak tanımlanabilir. Var modeli eĢanlı denklem sistemine bir eleĢtiriolarak
doğmuĢtur. Sevüktekin ve Çınar 2014‟e göre Var modelinin eleĢtirileri Ģu Ģekilde
sıralanabilir1 Var modelindeki amaç değiĢkenler arasındaki iliĢkileri ortaya koyar var
modelinde kullanılacak değiĢkenlerin durağan olması gerekmektedir.
VAR yöntemi modelde yer alan değiĢkenlerin hepsinin birbirinden etkilenebileceğini
ileri sürmektedir(Karanfil ve Çınar, 2014: 12). BaĢka bir ifadeyle değiĢkenlerin modeldeki
konumuna göre içsel veya dıĢsal olması ayrımı yapılmamıĢ ve denklem içindeki bütün
değiĢkenlerin kendilerinin ve gecikmelerinin birbirini etkilediği ileri sürülerek
oluĢturulmuĢtur(Sevüktekin ve Çınar, 2014: 495-496). Tahmin edilen katsayıların ise ardıĢık
gecikmelere eğimli olduğu ve değiĢkenlerle gecikmelerinin iliĢkili olmasından dolayı geriye
dönük çapraz bir denge veya eĢitlik vardır (Sims, 1980: 20-21).
VAR modeli iki değiĢken için düĢünüldüğünde standart olarak Ģu Ģekilde erilebilir:
v
Bunlar:
Yt= a1 +

Yt-i +

Xt= c1 +

+

Xt-i + μ1t

(15)

Xt-i + μ2t

Yukarıda (15) nolu denklemlerde yer alan p gecikmelerin uzunluğunu, v ortalaması ve
kendi gecikmeli değerleriyle olan kovaryansları sıfır, varyansları sabit, normal dağılıma uyan
hata terimlerini vermektedir. Tahmin edilen VAR modelinde gecikme uzunlukları Tablo 8‟de
yer alan tahmin kriterlerine göre seçilmektedir. Öncelikle VAR modeline giren değiĢkenlerin
durağan olması gerektiğinden VAR modeli için değiĢkenlerin düzey değerleri değil birinci
farkları yani durağan değerleri alınmıĢtır. Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde kullanılan
VAR modeli her üç denklem için aĢağıdaki gibidir;
Denklem 1
LOGGSMG = C(1)*LOGGSMG(-1) + C(2)*LOGGSMG(-2) + C(3)*LOGIHR(-1) +
C(4)*LOGIHR(-2) + C(5)*LOGITH(-1) + C(6)*LOGITH(-2) + C(7)

1

1. Modelde kullanılan değiĢkenlerin durağan olması gerekir fakat, durağan olmayan serilerin
durağanlaĢtırılması
ise yetersiz tanımlama sorununa neden olabilir.
2. Modelde kullanılacak değiĢkenlerin doğru seçilmesi gerekmektedir.
3. Var modelinde temel amaç ön raporlama yapmaktır. Dolayısıyla elde edilen tahminler sonucunda politika
belirleme ve yapısal analizlerde kullanılamazlar.
4. Ġktisadi analizlerde anlam taĢımasa da VAR modellerinin simetriklik özelliği gereği her bir denklemde aynı
sayıda gecikmenin olması gerekir.
5. Gecikme uzunluğunun ne olacağı bilinmemektedir.
6. Model sonuçları gecikme uzunluğuna göre farklılık gösterebilir.
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Denklem 2
LOGIHR = C(8)*LOGGSMG(-1) + C(9)*LOGGSMG(-2) + C(10)*LOGIHR(-1) +
C(11)*LOGIHR(-2) + C(12)*LOGITH(-1) + C(13)*LOGITH(-2) + C(14)
Denklem 3
LOGITH = C(15)*LOGGSMG(-1) + C(16)*LOGGSMG(-2) + C(17)*LOGIHR(-1) +
C(18)*LOGIHR(-2) + C(19)*LOGITH(-1) + C(20)*LOGITH(-2) + C(21)
Tablo 8: Var Modeli İçin Uygun Gecikmenin Belirlenmesi
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

-1086.898
-1075.457
-1061.371
-1050.751
-1016.973

NA
20.02275
22.00907*
14.60301
40.11102

7.69e+25
6.63e+25
4.91e+25
4.63e+25
1.07e+25*

68.11865
67.96605
67.64819
67.54692
65.99831*

68.25606
68.51570
68.61008
68.92104
67.78467*

68.16420
68.14825
67.96703
68.00240
66.59044*

* simgesi model için uygun gecikmeleri göstermektedir.
LR : ArdıĢıkDeğiĢtirilmiĢTest Ġstatistiği
FPE : Son Tahmin Hata Kriteri
AIC : Akaike Bilgi Kriteri
SIC : Schwarz Bilgi Kriteri
HQ : Hannan-Quinn Bilgi Kriteri

Tablo 8‟de görüldüğü üzere beĢkriterden dördü (FPE, AIC, SC, HQ) VAR modeli için
uygun gecikmenin dört olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla uygun modelin VAR(4) olması
gerektiği görülmektedir. Kriterlerden LR Uygun modelin VAR(2) olduğunu gösterse de,
sonuçta en fazla kriter tarafından uygun modelin VAR(4) modeli olduğu diğer modele göre
tercih edilmektedir. Buna göre Var(4) modeli tahmin sonuçları Tablo 9‟da verilmiĢtir.
Tablo 9: Var(4) Modeli Tahmin Sonuçları
LOGGSMGt

LOGIHRt

LOGITHt

LOGGSMGt-1
Standart hata
t-istatistiği

-0.057242
(0.50576)
[-0.11318]

0.055540
(0.04527)
[ 1.22684]

0.091228
(0.09925)
[ 0.91919]

LOGGSMGt-2
Standart hata
t-istatistiği

-0.410974
(0.52006)
[-0.79025]

-0.192004
(0.04655)
[-4.12467]

-0.329834
(0.10205)
[-3.23200]

LOGGSMGt-3
Standart hata
t-istatistiği

1.040095
(0.66149)
[ 1.57235]

-0.000322
(0.05921)
[-0.00544]

0.117827
(0.12981)
[ 0.90771]

LOGGSMGt-4
Standart hata
t-istatistiği

-0.280635
(0.62563)
[-0.44856]

0.088959
(0.05600)
[ 1.58855]

0.246138
(0.12277)
[ 2.00487]
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LOGIHRt-1
Standart hata
t-istatistiği

-5.977209
(5.65166)
[-1.05760]

-0.793163
(0.50588)
[-1.56789]

-0.975519
(1.10904)
[-0.87960]

LOGIHRt-2
Standart hata
t-istatistiği

-3.731235
(6.17796)
[-0.60396]

0.507377
(0.55299)
[ 0.91752]

1.208173
(1.21232)
[ 0.99658]

LOGIHRt-3
Standart hata
t-istatistiği

1.917250
(5.70524)
[ 0.33605]

0.670011
(0.51067)
[ 1.31201]

2.071639
(1.11956)
[ 1.85041]

LOGIHRt-4
Standart hata
t-istatistiği

-7.280500
(3.84049)
[-1.89572]

0.515413
(0.34376)
[ 1.49933]

0.416263
(0.75363)
[ 0.55234]

LOGITHt-1
Standart hata
t-isatistiği

5.231612
(2.34210)
[ 2.23373]

0.362807
(0.20964)
[ 1.73062]

0.373522
(0.45960)
[ 0.81272]

LOGITHt-2
Standart hata
t-istatistiği

3.621279
(2.89992)
[ 1.24875]

0.445465
(0.25957)
[ 1.71616]

0.451411
(0.56906)
[ 0.79326]

LOGITHt-3
Standart hata
t-istatistiği

-1.560667
(3.11593)
[-0.50087]

-0.348924
(0.27891)
[-1.25105]

-1.218309
(0.61145)
[-1.99249]

LOGITHt-4
Standart hata
t-istatistiği

3.041833
(2.61610)
[ 1.16273]

-0.415352
(0.23417)
[-1.77375]

-1.087968
(0.51337)
[-2.11928]

Kaynak: Eviews 8.1 paket programından alınmıĢtır.

Tablo 10: Johansen Eşbütünleşme(Koentegrasyon) Test Sonuçları
λiz İstatistiği
t-istatistiği (λiz)

%5 kritik
değer

Prob

28.69573
2.817969
0.436835
λmaks İstatistiği

24.27596
12.32090
4.129906

0.0130*
0.8698
0.5721

t-istatistiği
(λmaks)

%5 Kritik
değer

Prob

0.566024
0.073935

25.87776
2.381134

17.79730
11.22480

0.0025*
0.8770

0.013993

0.436835

4.129906

0.5721

Hipotezler
H0
H1
r=0
r=0
r ≤1
r=1
r≤2
r=2

Öz değerler
(λi)

Hipotezler
H0
H1
r=0
r≥0
r≤1
r≥1

Öz değerler
(λi)

r≤2

r≥2

0.566024
0.073935
0.013993
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Tablo 10‟ deki sonuçlar incelendiğinde hem maksimum öz-değer (λmax) hem de iz
(λiz) test istatistiklerine göre değiĢkenler arasında herhangi bir eĢ-bütünleĢme vektörünün
olmadığını belirten sıfır hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla Ġthalat, Ġhracat ve GSYH
değiĢkenleri arasında koentegrasyon iliĢkisinin bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu
doğrultuda söz konusu değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki vardır. Yani uzun
dönemde değiĢkenlerin birlikte dengeye geldiği söylenebilir. DeğiĢkenler eĢ-bütünleĢik
bulundukları için aralarında uzun dönemli bir iliĢki vardır. Fakat kısa dönemde ise bu
değiĢkenler arasında bir dengesizlik meydana geleceğinden bu kısa dönemli dengesizlik hata
düzeltme mekanizmasıyla Tablo 11‟de görüldüğü gibi düzeltilerek model tekrar tahmin
edilmiĢtir.
Tablo 11: Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları2
Değişkenler

Katsayılar

C
D(İhr)
D(İth)
Hata terimler(-1)

-0.021470
0.745574
-0.091110
-0.702543

Standart Hata
0.702122
0.427060
0.665149
0.306652

t-istatistik
-0.457290
-3.746810
7.412005
-5.701055

Olasılık
değeri
0.9550
0.0042
0.0037
0.0005

Oluşturulan Model
D(GSYHt) = -0.021470 + 0.745574D(ĠHRt) - 0.091110D(ĠTHt) –0.202543Hata Terimleri(-1)
R2= 0.87

DW = 2.17

Prob – F =0.000021

Tablo 11‟daki hata düzeltme tahmin sonuçlarına göre, Ġhracattaki kısa dönemli
değiĢmeler GSYH üzerinde pozitif etkiye sahipken ithalattaki kısa dönemli değiĢmeler negatif
etkiye sahiptir. Hata terimlerinin katsayısı ise beklendiği gibi eksi çıkmıĢtır. Tahmin edilen
parametrelerin istatistiki olarak anlamlı çıkması değiĢkenlerin kısa dönemde aralarındaki
iliĢkinin varlığını göstermektedir.
Hata düzeltme teriminin negatif çıkmasıyla beraber ithalat, ihracat ve ekonomik
büyüme arasında uzun dönemli iliĢkinin varlığı tekrar ortaya konulmuĢtur. Hata düzeltme
teriminin anlamlı çıkması, uzun dönem dengesinde meydana gelen bir sapmanın (λ = - 0.70)
2

Hata düzeltme modelinin mantığı uzun dönem ve kısa dönem dinamiklerini bir araya getirmektir. HDM‟nin
uygulanabilmesi için serilerin eĢ-bütünleĢik olması zorunludur. DeğiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢki
olduğunda hata düzeltme modelleri kullanılır. Hata Düzeltme Modelleri Uzun dönemdeki iliĢkiden(dengeden)
sapmayı gösterirler aralarındaki uzun dönemli iliĢki, değiĢkenlerin koentegre(eĢ-bütünleĢik) olması
varsayılabilir. Koentegrasyon kavramının oluĢması için bizim serilerimizin durağan olması gerekir. Durağanlığın
sağlanması için serilere fark iĢlemi uygulanır. Fakat fark iĢleminin uygulanması sırasında uzun dönem bilgisinde
kayıplar oluĢmaktadır. Dolayısıyla bu bilgi kayıplarını gidermek için hata düzeltme modelleri kullanılarak
dengesizlikler ortadan kaldırılmaya çalıĢılır.
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yaklaĢık% 70‟inin her dönemde düzeltildiği sonucunu vermektedir. Nitekim, bu katsayı bir
önceki yıl dengedeki bozulmanın ne kadar düzeldiğini göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle
tahmin edilen hata terimine göre bir birimlik sapmanın yaklaĢık olarak % 70‟i bir sonraki
dönem düzeltilmektedir. Sonuç olarak, Johansen eĢbütünleĢme(koentegrasyon) yaklaĢımında
ithalat, ihracat ve Ekonomik büyüme değiĢkenleri eĢ-bütünleĢik bulunmuĢtur. Yani
değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığı söz konusudur.
SONUÇ
Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte yapısal değiĢim süreci içerisinde
girmiĢtir. Bu değiĢim süreciyle birlikte, 1980 yılına kadar uygulanan ithal ikameci
sanayileĢme stratejisi terk edilerek bunun yerini ihracata dayalı sanayileĢme stratejisinin
benimsenmiĢtir. 24 Ocak kararlarından sonra dıĢ ticareti ve ihracatı arttırmaya yönelik
politikalar uygulanmıĢve ihracata yönelik sektörler teĢvikedilmiĢtir (HepkarĢı,2013: 22). Bu
bağlamda, böyle bir sanayileĢme stratejisi sayesinde, ülkenin ihracat gelirleri artacak ve bu
artıĢsayesinde elde edilen gelirler, ülkenin sanayileĢmesine, dolayısıyla geliĢmesinekatkıda
bulunarak ülke ekonomisini pozitif yönde etkileyecektir.
1980‟li yıllardan itibaren Türkiye‟de, rekabet gücünü artıracak politikalara uyum
sağlama çabası içinde olmuĢ ve bu çabaların sonucunda belli dönemlerde yüksek ihracat
rakamlarına ulaĢtığı söylenebilir.
Türkiye uyguladığı dıĢa açık büyüme stratejisi sayesinde, ihracatını artırma yönünde
ivme kazandırmakla birlikte ithal girdi fiyatlarının avantajlarından faydalanma olanağı
bulmasına rağmen bir yandan ihracattaki artıĢlar olumlu etkilere sebep olurken diğer yandan
ihracatın ithalata bağımlılığı nedeniyle ithalattaki artıĢdevam etmiĢtir. Bununla birlikte gerek
dıĢ ticaret politikalarının, gerek izlenen ekonomi politikalarının olumsuz etkisi sonucunda
istikrarlı bir ihracat artıĢısağlanamamıĢve ithalata bağımlılık yönünden bir artıĢgöstermiĢtir.
Bu artıĢ sonucunda dıĢ ticaret açıkları ekonomi üzerinde bir sorun oluĢturmaya devam
etmiĢtir.
ÇalıĢmada elde edilen bulgular, Ġhracattaki kısa dönemli değiĢmeler GSYH üzerinde
pozitif etkiye sahipken, ithalattaki kısa dönemli değiĢmeler negatif etkiye sahiptir. Johansen
eĢbütünleĢme yaklaĢımında ithalat, ihracat ve Ekonomik büyüme değiĢkenleri eĢ-bütünleĢik
bulunmuĢtur. Yani değiĢkenler arasında uzun dönemli bir iliĢkinin varlığı söz konusudur.
Hata düzeltme modelinde tahmin edilen parametrelerin istatistiki olarak anlamlı
çıkması, değiĢkenlerin kısa dönemde aralarındaki iliĢkinin varlığını ortaya koymaktadır. Hata
düzeltme teriminin negatif çıkmasıyla beraber ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasında
uzun dönemli iliĢkinin varlığı ortaya konulmuĢtur. Hata düzeltme teriminin anlamlı çıkması
ise, uzun dönem dengesinde meydana gelen bir sapmanın yaklaĢık % 70‟inin her dönemde
düzeltildiği sonucunu vermektedir.
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OSMANLIDA BELEDİYECİLİĞİN GELİŞİMİ VE MODERNLEŞME
ÇABALARI
Ahmet DENİZ1

Pınar AKARÇAY2

Adem KARAKAŞ3

ÖZET
Bu çalıĢmada Osmanlı’da belediyeciliğin doğuĢu, geliĢim süreci ve çeĢitlenmesi dönemsel olarak aktarılmaya
çalıĢılmaktadır. Osmanlı dönemdeki belediyecilik anlayıĢının Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası süreci
incelenmektedir. Osmanlı geleneksel yapısı içinde ġehremini sisteminin oluĢumu, vakıf, lonca, mahalle, kadılık
benzeri kurumların Tanzimat sonrası dönemdeki Ġstanbul ġehremaneti ve Altıncı Daire-i Belediye sürecine
doğru gidiĢi aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı kurumları, Klasik dönem, Yerel yönetimler,
THE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY AT OTTOMAN AND MODERNIZATION
EFFORTS
ABSTRACT
In this study, it is tried to transfer periodically, the rising, development process and diversification of
municipality at Ottoman. It is studiedt hatmunicipality understanding at Ottoman period before Reforms and
after Reforms. It is transferred the formation of ġehremini system in Ottoman traditional structure, and going of
foundation, guild, district and institutions like kadi towards to Ġstanbul ġehremaneti and Sixth Daire-i
Municipality process.
Keywords: Ottoman Institutions, Classical Period, Local Administrations

1.GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nin Belediyecilik anlayıĢı modern ve sistemli bir Ģekilde olmaktaydı.
Nitekim Osmanlı belediyecilik anlayıĢı bulunduğu dönem itibariyle birçok ülkeye örnek teĢkil
etmektedir. Belediyecilik anlayıĢında yerel idari birimler ve belediye hizmetleri çeĢitli
Ģekillerde yürütülmekteydi.
Osmanlı Devleti’nde geleneksel belediyecilik anlayıĢının sona ermesi Tanzimat
dönemine tekabül etmektedir. Batılı anlamda belediyecilik anlayıĢının Tanzimat ile birlikte
Osmanlı Devleti’nin yerel yönetim Ģeklini de belirlemekteydi. Bu nedenle Osmanlı
Devleti’ndeki belediyecilik anlayıĢını iki kısma ayırmaktayız. Bu kısımlardan birincisi klasik
dönem Osmanlı belediyecilik anlayıĢı ve Tanzimat sonrası belediyecilik anlayıĢı olarak
gruplandıracağız. Bir reform hareketinin genel niteliği içinde değerlendirilmesi gereken, yerel
yönetim geleneğinin olmadığı bilinmektedir. Buna rağmen Osmanlı Ġmparatorluğunda da akla
ilk gelen, en önemli yerel yönetim kuruluĢu vakıfların olmasından dolayı, belediye ve
belediyeciliğin geçirdiği evrimsel süreci inceleme altına aldık(Sunay, 2002: 113).

1
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1 1. Tanzimat Öncesi Osmanlı Şehirlerinde Yönetim(Belediye Hizmetleri)
Osmanlı Devleti’nde belediye ile ilgili konulan ilk vergi olarak “Bac vergisi”
bilinmektedir. Bu vergi Osman Gazi döneminde konulmuştur. Diğer ismi Pazar Resmi olarak
bilinmektedir(Eryılmaz, 2007: 184). Bu durum belediyenin en önemli yerel kuruluĢolduğunu
kanıtlar niteliktedir. Yukarıda da değinildiği gibi Osmanlı Ġmparatorluğu’nda belediye yapısı
incelenirken konuyu yukarıda da değindiğimiz gibi klasik dönem Osmanlı belediyeciliği ve
Tanzimat sonrası Osmanlı belediyeciliği olarak incelenecektir.
Aslında Osmanlı’nın su ve çeĢme konularını içeren arĢiv belgeler belediye tarihi ile
doğrudan iliĢkilidir. Osmanlı sularının politika ve hukuk açısından incelenmesinde
belediyeleĢtirme,kentsel hizmetler tarihi ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler sunmaktadır.
Dönemin en modern ve en yeni sistemine sahip olan Osmanlı’dır. Su hizmetleri yönetimi
sisteminde, iĢletme ve teĢkilat yapısını özerk vakıflar sayesinde örgütlenmiĢ birliklere
sahiptir. ġehirler siyasi otoritenin yakın denetimi altında kalmaktadır. Bu sağladığı imkândan
dolayı özel vakıf hukuku içinde faaliyet göstermiĢlerdir. ArĢiv belgelerine göre XVI. yy'da
Osmanlı yönetiminin, evlere su vermek çok maliyetli ve zor olduğundan, merkezi konumda
bulunan mahalle çeĢmelerine su götürmüĢtür. ġehirleri su altyapısını bu plan çerçevesice
çözmüĢtür. Osmanlıya Selçukludan miras kalan anlayıĢ çeĢmelerin bir cami veya medrese
yanlarına yapılmasıdır. Meydan ÇeĢmesi olarak isimlendirilen merkezi konumda hizmet
veren bu yapıları, 18. Yüzyıl arĢiv belgelerinde çok fazla görülmektedir. Sultanın izniyle
yalılara ve büyük konaklara künk sistemi ile getirilen mülk suları, dıĢında halkın büyük
çoğunluğu tüm su gereksinimini sarnıç, su kuyusu evinin bahçesindeki dolap veya büyük
küpler gibi yerlerde biriktirilen, mahalle çeĢmesinden taĢınan sudan veya toplama suyundan
sağlanırdı. XVII. Yüzyıldan sonra baĢta Ġstanbul’un, diğer büyük Ģehirlerinde alt yapı
hizmetlerinin hızlandığını, su tesislerinin yenilenmesi ve geliĢtirilmesi ile su dağıtım ağı da
geniĢlemiĢ olduğunu arĢiv belgelerinde bolca görmekteyiz(Çelik, 2000: 14).
Osmanlı Kentsel yaĢamında altyapı hizmetleri sağlayan kurumlar kadılık makamları,
vakıflar ve loncaların gayretleri ile icra edilmekteydi. Su faaliyetleri için her kentte birçok
vakıf kurulmuĢken kaldırım, kanalizasyon ve temizlik gibi hizmet faaliyetler için vakıflar
kurulmamıĢtır. Bu tür altyapı faaliyetleri için kentin yöneticileri, direk halkın kendisine görev
tebliğ ediyordu. Osmanlı Ģehir yaĢantısında, mahalle sakinleri evinin önünü temizlerdi. Çıkan
çöpünü denize dökmekle veya belirlen çöplüklere atmakla yükümlüydü. Kim zaman bu tür
iĢleri “arayıcılar” adı verilen ve ücret karıĢlığında yaptırılırdı. Sokakların temizliği, pazarlar
ve çarĢıların temizlik faaliyetleri kentte oturan vatandaĢlara angarya yöntemi kullanılarak
icrası gerçekleĢtirilirdi. Maalesef temizlik faaliyetleri yetersiz, devamsız, kuralsız bir Ģekilde
yapılmaktaydı. Sokakların görüntüsü kirli ve pis kokular içerisinde devam etmekteydi.
Osmanlı kentlerinde hemen hemen hiç kaldırım bulunmuyordu. Temizlik ve aydınlatma gibi
faaliyetlerinin yanı sıra kentlerin altyapı hizmetleri için kurulmuĢ bir düzen olmadığı
görülmüĢtür. Kanalizasyon hizmetleri de tıpkı diğer hizmetlerine gibi, çok yetersiz çağa
uygun olmadığı değerlendirilmiĢtir. Kanalizasyon hizmetleri, sokak ve bahçelere büyükçe
çukurlar açılarak giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple Osmanlı kent yaĢantısında birçok kez
bulaĢıcı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıĢtı. Azda olsa bazı büyük binalar,
kıĢlaların, büyük camilerin lağımları olarak, sahile kadar künkler döĢenir ve bölgedeki
yapıların lağımlar bunlara bağlanırdı(Ergin, 1932: 33-39).
16. Yüzyıl kayıtlarında “su yolcu nazırlığına” Ata Tarihi’nde de rastlıyoruz. Ġstanbul
Ağası, Mimar Ağa, Ser Mimar, Mimar-ı Sani, Su Nazırı, Kireççi BaĢı, Ambar Müdürü,
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Tamirat Müdürü bulunurmuĢ.Su Yolcu Nazırı’nın Mimar Ağa’ya bağlı toplam 17 adet inĢaat
tamirat atölye bölüm Ģefleri arasında, Mimar Ağa’nın yardımcısı faaliyetlerinde icra etmiĢtir.
KuruluĢyılı Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanmaktadır. Su ihtiyaçları arttıkça bu kuruluĢ
geniĢledi ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise tamamen kurumsallaĢtırıldı. Kurumun
bünyesinde su nazırı, su meclisi, kâtipler, keĢif memurları, odacı, korucular, çavuĢlar,
neccarlar, bend muhafızları, suyolcular, Ģehir sakaları, löküncüler ve bölükbaĢılar
hizmetlerinin icrası için görevli personeller oluĢturuldu(Nirven, 1946: 62-63) ve (Çelik, 2000:
152-154).

Tanzimat öncesinde çağdaĢ yerel yönetim yapılarının olduğunu
söyleyemediğimiz Osmanlı Ġmparatorluğu’nda bu durum yerel hizmetlerin
görülmediği anlamına gelmemelidir. Bunun sebebi klasik dönemde Osmanlı
Devleti’nde bulunan yerel hizmetlerin genelde gönüllü vakıflar tarafından
yürütülmesi ile bağdaĢmaktadır(Sunay, 2002: 116). Bunların denetleme yetkisi
kadılarda olduğundan sırasıyla bu kurumları tanıyalım.

2 1.1. Osmanlı Şehirlerinde İdari Yapı Düzeni
Ġslam devletleri içinde özgün bir yeri olan, kaza olarak adlandırılan yerleĢim birimine
atama yolu ile iĢbaĢınagetirilen görevlilere kadı denirdi. Ġdari, mali, askeri ve belediyecilik
anlayıĢı çerçevesinde, adli yetkilerin hemen tümüne sahip üst düzey devlet memurluğu
makamıdır. Kadılık kurumu; Tanzimat’tan önceki dönemde Osmanlı Ġmparatorluğu’nda
belediye idaresini temsil yetkisi verilmiĢtir(Ortaylı, 2008: 261).
Osmanlı idari yapısında kadılık makamı, kazalarda imar iĢlerinin takibi, belediyecilik
kapsamında temizlik, altyapısal iĢlerin idare edilmesinde, müeyyideci olarak görev yapan, Ģeri
hukukun uygulanmasından sorumlu kurum olmuĢtur. Belediyenin yönetilmesi ve düzenin
sağlanması, esnaflar arasındaki bağların güçlendirilmesi, fiyat denetimin yapılması, Pazarların
kontrol edilmesi, okulların, camilerin idare edilmesi gibi görevleri kadılık müessesi tek baĢına
yürütmüĢtür(Ortaylı, 1976: 100).
Osmanlı Ġmparatorluğu’nda kadı görevini icra ederken, ona yardımcı olması için belirli
memurları görevli olarak atanmıĢtır. Bu memurlar arasında subaĢı,naib, imam gibi alt dallar
görev yapmıĢtır. Bunlar dıĢında farklı iĢlerde görev yapmak için çöplük subaĢısıve böcekbaĢı
gibi kurumlarda hizmetlerde bulunmuĢtur.Bu görevlilerden asayiĢten sorumlu olarak subaĢı
görev almıĢtır. Belediye hizmetlerini yürütülmesi için ayrılmıĢ özel bir bütçesi, ekstra bir
memuru bulunmamaktadır(Yörükoğlu, 2009: 135).
Görev alanı çok geniĢ olan kadının belediyenin yönetiminden ve idare edilmesinin
dıĢında adli iĢlere de bakmıĢtır. Kadının maaĢıbelediyede verdiği hizmetler ile eĢdeğer olarak
vergilerden ve cezalardan alınmıĢtır(Es, 2008: 27).
Evkaf Nezâreti 1826’da kurulmuĢve evkaf sularının planlı olarak yönetilmesine imkân
sağlamıĢtır. Nafia Nezaretinin görevi, Ġstanbul’un altyapı ve tadilat iĢleri, Zabtiye MüĢiriyeti,
güvenlik iĢleri ve lağım gibi faaliyetlerin onarımı ve bakımını üstlenmiĢtir. Hükûmet 1826
senesinde Evkaf Nezareti idaresine, gönüllü kuruluĢlar olarak faaliyete bulunan vakıfları
bağlamıĢtır. Evkaf Nezaretinin merkezi yapısı diğer kurumlara nazaran çok baĢarılı olduğu
görülmektedir. 1854 yılında Ġstanbul’da ilk belediye örgütü kurulamasına rağmen Evkaf
Nezareti’nin bu baĢarısı sonucu olarak, belediyelere devredilmeyerek, vakıflarca devam
ettirilmesine karar verilmiĢtir. Vakıflar, Cumhuriyet’e kadar varlıklarını sürdürmüĢtür(Ergin,
1932: 33-39).
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1.2. Osmanlı Şehir Düzeninde Vakıfların Katkıları
Osmanlı’dan önceki Türk toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da hem
ekonomik hem de insanlar arası dayanıĢma ve yardımlaĢmagibi bir iĢlevi olduğundan sosyal
bir kurum olan vakıfların Ģehir hizmetlerinin görülmesi ve yürütülmesinde önemli bir iĢlevi
olmuĢtur. Günümüzde belediye ve bayındırlık hizmetleri denilen yerel hizmetlerin yerine
getirilmesinde önemli bir bölümü üstlenmiĢ olan vakıflar sosyal anlamda halkın her türlü
ihtiyacını gidermeye çalıĢmıĢtır. Bunun yanında halkın ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde
camiiler, çeĢmeler, köprüler gibi hizmetlerde bulunulmuĢtur(Karabulak, 2013: 32-33).
Vakıf sisteminde zengin bireylerden vakıf eserlerinin yapımı esnasında maddi gelirlerde
elde edilmiĢtir. Varlıklı kiĢiler bu yardımları her dönem kendi rızalarıyla
yapmıĢlardır(Yörükoğlu, 2009: 135). Vakıf sistemi sayesinde sosyal alanlarda maddi sıkıntılar
çekilmeden gelirler elde edilmiĢtir. Nitekim bu gelirler Osmanlı Devleti’nin ekonomisini
hafifletmiĢtir(Çelik, 1995: 589).
Vakıfların toplumsal konulara karĢı hassasiyeti, Ġslam kültürünün etkisiyle olmuĢtur.
Nitekim Ġslamiyet’te toplumsal yardımların önemine vurgu yapılmıĢ ve bunun için teĢvik
edici söylemler olmuĢtur. Ayrıca vakıfların zengin kiĢiler tarafından tercih edilmesinde ki
diğer bir neden ise vakıflara bağlı olan kiĢilerin vefatları halinde servetlerini bırakabilmeleri
etkili olmuĢtur(Yörükoğlu, 2009: 135).
Vakıflar toplumsal faydalar dıĢında sosyal dayanıĢmayı da sağlama açısından önemli
hizmetlerde bulunulmuĢtur. Bu anlamda servetini devreden kiĢiservetin miktarını, amaçlarını
ve kullanım Ģeklinde Ģa
hitler eĢliğinde imzalar atılarak devredilmiĢtir(Ersoy, 2003:137).
Bazı vergi muafiyetlerinin de tanındığı sosyal bir kurum olan vakıflar, toplumdaki
yardım iĢlerini her yönden takip etmiĢ ve belediyeler gibi hizmetlerde faaliyetler
göstermiĢlerdir. Kamu hizmeti niteliğindeki hizmetleri, vakıflarca yerine getirilmiĢtir.
ġehirlerin sosyal ve altyapı konularında çıkan ihtiyaçlarının karĢılanması öncelikli amaç
edinmiĢtirler(Yörükoğlu, 2009: 135). Bu Osmanlı ekonomisindeki vakıfların yerini ve
önemini de göstermiĢtir.
3 1.3. Osmanlı Şehir Düzeninde Lonca Teşkilatı Katkıları
Tanzimat öncesi Klasik Osmanlı idari yönetimlerinden olan lonca teĢkilatı hem kamu
hizmetleri olarak görev yapmıĢ hem de sivil toplum örgütü Ģeklinde rol almıĢtır. Mesleki
gruplaĢmalar, hiyerarĢik yapıda örgütlenmiĢ esnaf birliklerinden oluĢmakta olan lonca, kent
merkezlerinde üretimi ve tüketimi elinde tutmuĢtur. Loncalar esnaflar arasında yönetimi
sağlamıĢtır. Mesleki gruplaĢmalardan doğan loncaların; kendi iĢyerlerinin tertip ve düzenini
sağlama sorumluluğu olup; bu sorumluluğu yerine getirmek için üyeler bölümler Ģeklinde bir
fonda toplamıĢlardır. Bu gelir sayesinde çarĢının bakımı, onarımı, temizliği gibi yerel
nitelikteki iĢler yapılmıĢtır. Her Loncanın vazifelendirdiği esnaf Ģeyhi veya esnaf kethüdası
bulmuĢtur.Bu meslekte olanlar Esnaf Ģeyhi veya esnaf kethüdası tarafından seçilmiĢtir(Çelik,
1995: 589).
Loncaların görev bakımından ikiye ayrılmıĢtır. Görevlerden birincisi olarak lonca
içindekilerin mesleki aktivitelerini incelemek ve bunları düzenleme olmuĢtur.Bu aktiviteler
içinde loncalar üretimin nasıl Ģekillendiğini, ürünlerin kalitesini kontrol etmeyi ve fiyatların
belirlenmesinde rol almıĢtır. Diğer görevlerden bir tanesi ise idare ile halk arasındaki
iletiĢimin sağlanması, anlaĢmazlıkların çözümlenmesi gibi vazifeler üstelenmiĢtir(Es, 2008:
27).
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1.4. Osmanlı Şehir Düzeninde Mahalle Yönetimi
Osmanlı Devleti’nin önemli kurumlarından olan mahalle yerel yapıların temelini
oluĢturmuĢtur. Mahalle günümüz düzenine göre kurulmuĢ ve Ģeklini Osmanlı’dan alan bir
yapı özelliği taĢımıĢtır. Mahalleler idari yönetimde en alt birim olarak görev yapmıĢtır.
Mahallelerde çeĢme,okul, camii, hamam gibi müesseslerden oluĢmuĢtur(ġ ahin ve IĢık,2011:
30).
Saka Loncası, 15. yüzyılda kurulduğu bilinen ve vatandaĢınevine kadar, beli bir ücret
karĢılığında su taĢıyan kiĢileri bir meslek gurubu olarak doğmuĢtur. Doğada canlılara su
taĢıyan saka kuĢundan ismini almıĢtır. 19. yüzyılın sonuna kadar, evlere her mahallenin
loncaya kayıtlı sakası su sağlardı. Sakalar halktan, yeniçerilerden, atlı veya yaya sakalar
olarak faaliyetlerinde bulunurlardı. Osmanlı Ġmparatorluğu’nun sakaları ayaklı su Ģebekesi
veya su neferleri olarak isimlendirildiği görülmektedir. Evlerde su tesisatının olmaması,
çeĢme ile ev arasındaki mesafenin çok olması ve kadınların su taĢımalarındaki yaĢadığı
zorluklar sakalık mesleğin doğmasında büyük etken olmuĢtur(Doğan, 2004: 67).
Mahalle yönetiminde önemli vazifeler üstlenmiĢ olan imamlar mahalle ahalisinin
arasındaki sorunları çözme görevi gibi vazifeler yapmıĢtır. Ġmamlar, kadılara karĢı birinci
derecede sorumlu olup; padiĢahberatı ile atanmıĢtır ve muhtarlık kurumu kuruluncaya kadar
mahalle yönetiminde söz hakkı sahibi olmuĢtur.Ayrıca Osmanlı Ġmparatorluğu’nda mahalle
imamlarının yetkileri sadece mahalle yönetimi ile sınırlı olmayıp bu yetkisinin yanında
mahalle imamlarına; nüfus, evlenme ve boĢanma iĢleri gibi bazı resmi yetkiler
tanınmıĢtı(Ergin, 1932: 166). Mahalle yönetiminde önemli kurumlardan birisi de “Avarız
Akçesi”dir. Avarız akçesi Ģehirlerdeki sorunların giderilmesi, devlete ek gelir kaynağı
sağlaması bakımından fon özelliği taĢımıĢtır(ġahin ve IĢık, 2011: 30).
Ayrıca mahalle halkından toplanan para ile yönetilmekte olan mahallelerde olası
gerçekleĢebilecek bir yangına karĢı ilk müdahale için günümüz itfaiyelerinin iĢlevini gören
mahalle tulumbaları da bulunmuĢtur. Osmanlı Devleti’nde mahallelere yerleĢmek belirli
hususlara dayanmıĢtır. Bu bağlamda belirli Ģartları taĢıyan kiĢiler mahallelere yerleĢtirilmiĢtir.
Bu Ģartlar arasında dürüstlük, ahlaklı oluĢ gibi özellikler taĢıması gerekmiĢtir. Ayrıca
mahalleye yerleĢecek olan kiĢilerin kefil bulması da Ģart olarak konulmuĢtur. Bunun
sayesinde çarpık yerleĢimde engellenmeye çalıĢılmıĢtır. Düzenli bir yapının oluĢması
bakımından mahallelerde kontrol önemli bir yer teĢkiletmiĢtir. Tanzimat’tan önce II. Mahmut
dönemi reformlarıyla imam-kadı hiyerarĢisinin yıkılmaya baĢladığı bir dönem olmuĢtur. Bu
sistemde kadıların yönetimdeki pozisyonları değiĢince mahallelerdeki imamlarında
mahallelerde ki yönetimde etkileri azalmıĢtır. Bu durum özellikle II. Mahmut döneminde
değiĢime uğramıĢ, imamların yönetimdeki etkileri azalmıĢ, muhtarlar yerel yönetimlerde etkili
olmaya baĢlamıĢtır. Nitekim köyler muhtarlara bağlı bir hale gelmiĢtir(Es, 2008: 29).
2. Tanzimat Sonrası Dönemde Belediye Hizmetleri Ve Modernleşme
Osmanlı Ġmparatorluğu’nda III. Selim ile baĢlayan II. Mahmut ve Tanzimat Fermanı ile
devam eden modernleĢme hareketleri Kırım SavaĢı’ndan sonra batı devleti ile kurulan yakın
iliĢkiler sayesinde belediyecilik anlayıĢı yeniden ĢekillenmiĢtir(Aytaç, 1998: 22). Modern
anlamda ilk belediye yönetiminin Ġstanbul’da Osmanlı Ġmparatorluğu müttefiklerin etkisiyle
olmasının nedenlerine baktığımızda; Kırım SavaĢısırasında Ġstanbul’da birçok gayrimüslimin
yaĢamakta olması ve batılı devletlerin kendilerine yaraĢır kentlerde yaĢamalarını
istemiĢlerdir(Türe, 2000: 38).
318

AKADEMĠK BAKIġ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Kırım SavaĢı’nda; Rusya'ya karĢı Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya ile ittifak yapan Osmanlı
Devletine baĢkentlik yapan Ġstanbul konumu dolayısıyla temel lojistik merkezi haline
getirilince savaĢnedeniyle Avrupa'dan çok sayıda asker, gazeteci, diplomat, sağlık görevlisi,
tüccar, sanatçı vb. birçok kesimden insan geldi. Hal böyle olunca nüfusu nedeniyle beledi
sıkıntılar yaĢayan Ġstanbul'un yaĢadığı sorunlar Avrupa'dan gelen nüfusun etkisiyle daha da
arttı. Avrupa kamuoyunda da yankı bulan bu durum, Osmanlı'da ilk belediyenin kurulmasına
nedenlerinden birini oluĢturuyordu. ġehirlerdeki düzensizlikten kaynaklanan bu nedenin
dıĢında Osmanlı’da belediye idaresinin kurulmasının diğer bir nedeni; batılı devletlerin
azınlıkların bağımsızlık sağlamaları için belediyeleri aracı olarak görmeleri etkili
olmuĢtur(Karabulak, 2013: 40-41).
2.1. İlk Düzenleme Altıncı Daire-i Belediye ve İstanbul Şehremaneti
Tanzimat öncesi beledi hizmetlerin görüldüğü geleneksel kuruluĢlardan Osmanlının ilk
kez sıyrılması 16 Haziran 1854 tarihinde yasal olarak ilk belediye kuruluĢu olan Ġstanbul
ġehremaneti kurulması ile olmuĢtur(Es, 2008: 33). ġehremaneti bir nevi danıĢma görevi
üstlenmiĢtir. ġehremini merkezi idare tarafından atama yolun ile göreve getirilmekteydi.
ġehremini’nin göreve atanması hükümet ve padiĢahın onayıyla olmaktaydı. ġehreminin
üyeleri arasında esnaf veya bazı ileri gelen memurlardan oluĢan bir Ģehremaneti meclisi
tarafından oluĢturulmaktaydı(Karabulak, 2013: 41).
Devlet baĢkanı tarafından atanıp ve meclisi-i vâla’nın doğal üyesi olan ġehremini,
günümüzün belediye encümenlerine denk gelen Ģehir meclisleri Ģeklinde idare edilmekteydi.
ġehir meclisleri on iki üyeden oluĢmuĢtur(Tümerkan, 1946: 14). Bütçesi yetersiz ve bağımsız
gelirlere sahip olmayan ġehremaneti, devlet vergi ve resimlerini toplamakla
sorumluydu(Karabulak, 2013: 41). ġehremini’nin gelirleri 1877 Belediye Kanunu’nun
çıkmasına değin merkezi idarenin bütçesinde olmuĢtur. bu bağlamda belediyenin masrafları
hükümet tarafından kapatılmıĢtır(Es, 2008: 33).
ġehremaneti, pazarlarda fiyatların belirlenmesi, yolların yapılması, kentlerin
temizlenmesi, pazarların denetlenmesi, vergi ve resimleri tahsil etmek gibi genel beledi
hizmetlerinin yanında Ġstanbul halkının zaruri ihtiyaçlarından olan eĢyanın kolaylıkla teminini
sağlamak gibi görev ve hizmetleri de olmuĢtur(Ergin, 1995: 1272).
ġehremini, merkezi idarenin önemli kurumları arasında görülmüĢtür. Bunun yanında
baĢka kurumlarla da bağlantılı olduğu belirtilmiĢtir. Bu kurumlardan bir tanesi olan Ġhtisap
Müessesinin devamı olarak görülmüĢtür. Nitekim bu hususta klasik sistemin devamı olarak
aktarılmıĢtır. Mali kaynakların yetersizliği eklenince kendisinden beklenen görevleri yerine
getiremeyen ġehremaneti beklenen sonucu vermemiĢtir. Bu durum meclisin kurulduğu
tarihten üç yıl sonra feshedilmesine neden olmuĢtur(Karabulak, 2013: 42).
Meclis feshedilmeden önce ġehremaneti’nin yeniden Ģekillenmesi için hazırlanan
planların aktarılması için yapılan araĢtırmalar Avrupa standartlarına uygun çalıĢmasını ve
hizmet sunmasını sağlamak amacıyla PadiĢah’ın yazdığı izni sayesinde 1855 yılında Ġntizam-ı
ġehir Komisyonu tertip edilmiĢtir. Kurulan bu komisyonu, kent merkezlerinin alt yapısını
düzeltmek ve sorunların giderilmesi için çalıĢmalara yapmak üzere 1857 yılına kadar görevini
sürdürmüĢtür. Söz konusu Komisyon yaptığı hizmetlerin yanında yaptığı hizmetlerin daha
yararlı olması için bir takım önerilerde getirmiĢtir. Nizamname-i Umumi bu önerilerden ön
plana çıkan bir müessese olmuĢtur.Bu müessese Ġstanbul’un on dört daireye bölünmesi ve bu
on dört bölüme de farklı ġehreminilerin atanması gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu öneri padiĢah
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tarafından onanmıĢtır. Galata ve Beyoğlu’nda zengin ailelerin bulunması, vergilerin sorunsuz
toplanması düĢüncesi ile Osmanlı idaresinde 1858 yılında Altıncı Daire-i Belediye
oluĢturulmuĢtur(Es, 2008: 34).
Altıncı Daire-i Belediye kurulunca baĢına yabancılarla ve diplomatik misyonla iliĢki
içerisinde olan baĢhariciye teĢrifatçısı olarak görev yapan Mehmet Kamil Bey getirilmiĢtir.
Amacı ticareti düzenlemek ve Avrupai kent hizmetlerini getirmek olan Altıncı Daire-i
Belediye Ġstanbul’un çeĢitli semtlerinin haritalarını çizmiĢtir. Galata ve Beyoğlu bu
semtlerden olmuĢtur. Altıncı Daire-i Belediye Ġstanbul’un birçok yerine hizmetlerde
bulunmuĢtur. Bu hizmetler arasında Ġstanbul’un çeĢitli semtlerine bahçelerin yapılması,
hastane kurulması, istiklal caddesinin aydınlatılması gibi yenilikler yapmıĢtır. Bu hizmetlerin
yanında Ġstanbul’un semtlerinin temizlenmesi görevi, alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi
gibi kararlar uygulamaya girmiĢtir. 1859’da çıkan kararlarla sokaklar üç bölüme ayrılmıĢtır.
Bu bölümlerde sokaklar da kendi içlerinde bölünmüĢlerdir. Önem teĢkileden sokaklar birinci
sınıf sokak, ikinci sınıf sokak ve üçüncü sınıf sokak gibi bölümlere ayrılmıĢtır. Bunlara
arasında temizlik açısından birinci sınıf önde olmuĢtur(Beyoğlu Belediyesi Hakkında, E.T.
03.03.2015).
Ġstanbul, Osmanlı’ya bağlı diğer Ģehirlerden eskiden de farklı bir yönetim yapısına sahip
olduğu için çıkarılan Nizamname-i Umumi kanunu bu bölgeye özel bir durum olarak ilk defa
ortaya çıkan bir kanun olmamıĢtır. Nitekim bu kanundan da önce bu tür kanunlar çıkmıĢtır.
Bu dönemde Ġstanbul dört farklı bölüm Ģeklinde yönetilmiĢtir. Bu bölümler arasında
Dersaadet, Üsküdar, Galata ve Eyüp semtleri bulunmuĢtur. Bu aynı zamanda yerel
yönetimlerin Osmanlı Devleti tarafından ne kadar önemsendiğini de göstermektedir(Eryılmaz,
1995: 187). Ancak Altıncı Daire-i Belediye teĢkilatlanması her ne kadar Osmanlıdaki diğer
geleneksel kurumlarda olduğu gibi atama yolu ile gerçekleĢmesigeleneksel kurumların örnek
alındığını değil, batı teĢkilatları Ģeklinde yapılandığını göstermiĢtir(Yörükoğlu, 2009, 135).
Altıncı Daire-i Belediye’nin vazifelerini açıklayan Kanun 27 Ocak 1958’de çıkarılmıĢ
ve bu nizamname Altıncı Daire-i Belediye’nin yetkilerinin belli ölçüde serbest ve doğrudan
merkeze bağlı bir devlet ofisi gibi çalıĢmasınıöngörmüĢtür(Ortaylı, 2000: 147). Osmanlının
gelir tahsil açısından ilk mahalli idare birimi olan Altıncı Daire-i Belediye masraflarını,
merkezi yönetimin gönderdiği fonlardan karĢıladığı gibi, esnaflardan toplanan emlak
vergisinden gelen kaynaklarla da karĢılamaya çalıĢmıĢtır(Ulusoy, ve Tekin, 2004: 154).
Batı tarzı belediye teĢkilatlanmalarının Osmanlı’daki deneyimini oluĢturan Altıncı
Daire-i Belediye söz konusu dönemde Osmanlı Ġdaresinin daha önceden alıĢık olduğu
geleneksel kuruluĢlardan farklı olarak çağdaĢ belediyecililiğin temelini oluĢturmuĢtur.
Belediyecilik anlayıĢında atılan bu adımlar belediyecilik teĢkilatının yaygınlaĢması amaç
edinerek atılmıĢtır. On yıl denenip olumlu sonuçları görülmeye baĢlanan Altıncı Belediye
Dairesi Ġstanbul’un diğer bölgelerinde de böylece benzer teĢkilatlanmaların yolunu
açtı(Karabulak, 2013: 44).
Ġstanbul’un on dört belediye dairesine ayrıldığı Dersaadet Ġdare-i Belediye
Nizamnamesi 1868 tarihinde hazırlanmıĢve her daireye üst düzey bir memur atanmıĢtır. Bu
belediyelerde meclisler kurulmamıĢ ve memurlar atanmamıĢtır(ORTAYLI, 1985: 242).
Dairelerin sınırları şu şekildeydi (İslamoğlu, 2012: 155-156):
Birinci daire, sahil kısmı Yalı Köşkü’nden Aksaray’a ve ilaveten Bayezid ve
Süleymaniye’den Unkapanı İskelesi’ne kadar;
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İkinci daire, Langa yolundan Bayezid Şehzade ve Fatih Camileri mahallelerinden,
Haliç sahiliyle Edirne Kapısı’na kadar;
Üçüncü daire, Odun Kapısı’ndan Yedikule’ye ve Langa’ya kadar deniz kenarında
bulunan mahalleler;
Dördüncü daire, Eyüp ve Bahariye ve Kağıdhaneköyü ve Alibeyköyü ve Küçükköy’den
Ayastefanos ve Makriköyü’nden Yedikule’ye kadar sur dışında bulunan mahalleler;
Beşinci daire, Sütlüce, Hasköy, Kasımpaşa;
Altıncı daire, Kasımpaşa Deresi’nden Tatavia ve Feri köyü dahil, Küçük çiftlik
Deresi’yle Dolmabahçe İskelesi’ne kadar ara yerde bulunan yerler;
Yedinci daire, Dolmabahçe’den sahil yolundan Kayalara ve kara yolundan Levend
Çiftliği ve Şişli Feriköy’üne kadar olan köyler;
Sekizinci daire, Kayalardan Kireç Burnu’na kadar sahil yolu ve kara yolu kısmındaki
yerler;
Dokuzuncu daire, Kireç Burnu’ndan Belgrat Köyü’ne ve oradan Kefeli köyü ve Rumeli
Fener’e kadar;
Onuncu daire, Anadolu Feneri’nden Kanlıca Körfezi’ne kadar ara yerde olan köyler;
On birinci daire, Kanlıca Körfezi’nde Çengelköy’üne kadar;
On ikinci daire, Havuzbaşı’ndan Haydarpaşa Çayırı’nın Selimiye Kışlası tarafı ve
Büyük Çamlıca’dan Çengelköyü İskelesi meydanında olan köyler ve mahalleler;
On üçüncü daire, Haydarpaşa, Kadıköyü, Kurbağalıdere, Moda ve Küçük Çamlıca,
Erenköy Bostancıbaşı Köprüsü;
On dördüncü daire, Adalar olarak belirlenmiştir.
Dersaadet Ġdare-i Belediye Nizamnamesiyle on dört belediye dairesine ayrılan
Ġstanbul’un on dört belediye dairesinin sathi sınırları çizilirken, 1877 yılında Dersaadet
Belediye Kanunu çıkarılarak Ġstanbul sınırları açıkça çizilmiĢ yirmi belediye dairesine
ayrılarak bu nizamname ile bu dairelere ayrı ayrı birer isim verilmiĢtir(Toprak, 1994: 137).
Ġstanbul ġehremanetinin yirmi belediye dairesine ayrıldığı Dersaadet Belediye
Kanunu’na göre ġehremaneti’nin organları PadiĢah tarafından atanan altı üyeden oluĢan
ġehremaneti Meclisi ve ġehremininden oluĢmuĢtur. ġehremaneti Meclisi yılda iki kez
toplanmıĢtır. Kendi içlerinden seçtikleri iki üyeden oluĢanCemiyet-i Umumiye-i Belediyesi
kurulmuĢtur. Ücret almaksızın görev yapan bu belediye dairelerinin organları üyeleri
merkezden seçilip, iki yıl süreyle atanmıĢlardır. Daire-i Belediye Meclisi Reisi seçimlerle iĢ
baĢınagelmekteydi. Halk tarafından seçilenler on iki üyeden oluĢup, Daire-i Belediye Meclisi
ĢekillenmiĢtir(Karabulak, 2013: 49).
2.2.Taşrada Belediye Yönetiminin Yaygınlaştırılması ve Modernleşme
Osmanlı Devleti’nde Belediyecilik anlayıĢının uygulandığı ilk yer devletin baĢkenti
olan Ġstanbul olmuĢtur. Bu bağlamda belediye sisteminin kuruluĢu, geliĢimi Ġstanbul Ģehri
örnek teĢkil edecek Ģekilde kurulmuĢtur. 1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı’da baĢlayan
merkezi yönetimin taĢralarda kuvvetlenmesi çalıĢmaları belediyecilik sisteminin oturulmaya
çalıĢmasıyla baĢlamıĢtır. Nitekim bu çalıĢmalar ve modernleĢtirmeler taĢranın yeniden
Ģekillenmesiyle sonuçlanmıĢtır. Bu bağlamda 1864 ve 1871 yıllarında vilayet nizamnameleri
adı altında taĢradaki belediyecilik teĢkilatının sisteminin kurulması için aĢağıda verilen iki
kanun çıkarılmıĢtır(Karabulak, 2013: 50).
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2.2.1. 1864 (Tuna) Vilayet Nizamnamesi
Osmanlı Ġmparatorluğunun baĢkent yönetiminde yaptığı yenilikler taĢra yönetiminde
reformu kaçınılmaz hale getirdiğinden Ġmparatorluk; 1863 yılı sonlarına doğru yeni bir
nizamname hazırlamak üzere Fuat PaĢa’nın yönetiminde Ahmet Cevdet PaĢa ve Mithat
PaĢa’nın da katıldıkları bir komisyon oluĢturulmuĢtur(Seyitdanlıoğlu, 1999: 55). Toplanan
komisyon çalıĢmaları neticesinde Osmanlı tarihine Tuna Vilayeti Nizamnamesi diye geçen
kanun sadece Tuna bölgesini kapsamamıĢ devletin her yerine uygulanacak bir Ģekilde
oluĢturulmuĢtur. Bu belediye nizamnamesi ile Tuna Vilayeti de kurulmuĢtur(ġentürk, 1992:
168).
Ön uygulama alanı için oluĢturulan vilayette, Tuna Vilayet Nizamnamesinin vilayet
içinde pozitif sonuçlar vermesi üzerine Osmanlı Devleti Vilayet Nizamnamesini diğer
bölgelere de uygulamaya koymuĢtur. Nitekim Tuna Vilayet Nizamnamesi belediyeciliğin
sistemli hale getirilmesine büyük katkılar sunmuĢtur. 1864’te çıkarılan Vilayet
Nizamnamesinin benzeri olarak 1867 senesinde Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi taĢradaki
bölgeleri içine alacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir(Karal, 1988: 156).
4 2.2.2. İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi (1871)
1864 Nizamnamesinin yürürlükten kalmasına neden olan Ġdare-i Umumiye-i Vilayet
Nizamnamesi 22 Ocak 1871 de yürürlüğe girmiĢve bu Nizamnameyle Osmanlı Devleti idari
bakımdan 123 sancağa ve 27 vilayet bölünmüĢtür(Karabulak, 2013: 50). Anadolu ve
Rumeli’deki birçok sancakta bu kanunlara göre düzenlenmiĢtir. (Karal, 1988: 158).
Günümüzün güvenceli memurluklarından biri olan vali muavinliğinin Ġlk kez tesis edildiği
Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesinin kapsadığı alanlar geniĢ olmuĢtur. Nitekim vali
dıĢında mülki idarenin vazifelerini de belirlemiĢtir(Karabulak, 2013: 51).
Bu bağlamda çıkarılan nizamnameye göre valiye bağlı birçok devlet memurluğu olmuĢ
olup, modernleĢmeaçısından çok büyük bir atılım olmuĢtur.Bunlar arasında umur-u ecnebiye
müdürü, mektupçu, ziraat ve ticaret müdürü, evkaf müdürü ve alay beyi, defterdar, tarik emin,
almak ve nüfus müdürü, defter-i hakani müdürü gibi memurluklar valiliğe bağlı hale
getirilmiĢtir. Bu durum sayesinde, Ġmparatorluk elinde bulunanları rasyonel bir Ģekilde
planlayarak, oluĢturulan ve oluĢturulacak görevleri izleme imkânı bulmuĢtur. Ayrıca
nizamnameye göre köyler muhtarlar tarafından idare edilen en küçük taĢra yerleri olarak
ĢekillenmiĢtir(Torun, 2012: 94).
Nizamnamede taĢralarda ve vilayet merkezlerinde belediye meclislerinin kurulmasını
öngörmüĢtür. Bu bağlamda belediye meclislerinin mali kaynaklarının da kısıtlı olduğu
belirtilmiĢtir. Uygulamadaki bu ciddi aksaklıklara rağmen Osmanlı Ġmparatorluğu’nun idari
yapısında yer alan bu kuruluĢlar; yerel temsilcilerin idari bir görüĢve tecrübe kazanmasını da
sağlamıĢayrıca yerel yönetim geleneğini oluĢturulmasında rol oynamıĢtır(Ortaylı, 2000: 177178).
2.3. Taşra Belediye Kanunu (Vilayetler Belediye Kanunu)
Ġmparatorluk 1877 yılına geldiğinde “Dersaadet Belediye Kanunu” ile birlikte Ġstanbul
dıĢındaki teĢkilatlanmasının yasal temelini oluĢturan “Vilayetler Belediye Kanunu”’nun
çıkması ġehremaneti’nde belirtildiği üzere Ġstanbul haricinde 1930 yılına değin faaliyette
bulunacak bir yapıyı meydana getirmiĢtir(Yörükoğlu, 2009: 4). 1877 tarihinde çıkarılan
Vilayetler Belediye Kanunu Osmanlı Devleti’nde taĢralara yönelik yapılan modernleĢmeleri
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ve düzenlemeleri içermiĢtir. Bu düzenlemede kentin nüfusuna göre altı veya on iki kiĢilik
belediye meclisleri ile meclis üyeleri merkezi yönetim tarafından atanmıĢlardır(Es, 2008: 36).
Türk belediyecilik tarihi açısından önemli bir geliĢme ve modernleĢme olan 1877
yılında çıkarılan Belediye Kanunu, ilk defa gizli oy ile açık tasnif esasını ve tek dereceli
seçimi getirmiĢtir. Diğer yandan Vilayetler Belediye Kanunu ise belediyelere nüfus sayımı,
belediye mallarının idaresinde belediyelere kolaylık sağlamak amacıyla belediyelere istimlâk
yetkisi vermek gibi yeni görevler de yüklemektedir(Ortaylı, 2000: 190).
5 3. SONUÇ
Bu çalıĢmada Osmanlı Devleti’nde kurulan belediyecilik anlayıĢı ele alınmıĢtır. Bu
bağlamda Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti’nde modern anlamda geliĢen belediye
teĢkilatının yenilenmesi incelenmiĢtir. Belediye teĢkilatı Osmanlı Devleti’nde sadece
Tanzimat sonrasında değil öncesinde de var olmuĢtur. Nitekim klasik dönemde kurulan
belediyecilik anlayıĢı yerleĢmiĢ, Tanzimat sonrasında ise taĢralara kadar yayılmıĢtır.
Tanzimat öncesi dönemde de belediye hizmetleri vâkıflar, loncalar, kadılık kurumu ve
mahalle yönetimi gibi mali özerkliği ve tüzel kiĢiliği bulunmayan birtakım gönüllü kuruluĢlar
veya atanmıĢkiĢilerce görülmüĢtür.
Bu bağlamda Tanzimat sonrası belediye teĢkilatının modern Ģekilde belirlenmesi
kendisine has bütçe ve gelir kaynaklarının yetersiz olması bu belediyelerin günümüz
belediyelerinden farklı olduğunu göstermemektedir. ModernleĢmeaçısından belediyecilik ve
yerel yönetim fikrinin geliĢmesi Tanzimat dönemi ile baĢlamıĢtır. Kırım SavaĢı döneminde
müttefik(dost) ülkelerin ısrarları belki de idaredeki belediye hizmetlerinin aksamaları,
Osmanlı Devletinde belediyecilik anlayıĢının gerekli olduğu konusunda birleĢtirmiĢtir. Bu
süreç de gerçek anlamda nakdi geliri olan özerk bir belediyecilik anlayıĢıkurulamamıĢtır. Ġlk
giriĢim olarak Ġstanbul ġehremaneti ile oluĢturulmuĢtur. Hizmet ve iĢleyiĢindeki baĢarı
modern anlamda yapılaĢmanın Osmanlı taĢrasında yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. Kurulacak
olan Türkiye Cumhuriyetinin Belediyelerinin düzen ve iĢleyiĢinin temeli bu kanun ile yasalara
dayanmaktadır.
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BECERĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠKUġAK ÜNĠVERSĠTESĠNDE BĠR
ARAġTIRMA*
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İbrahim Ethem Dağdeviren2

ÖZET
İnsanlar gerek fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekse sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla topluluk halinde yaşarlar. Topluluk halinde yaşayan bireyler ise sürekli birbirleri ile iletişim halinde
olmak zorundadırlar. Bireyler topluluk halinde yaşarken bir takım sosyal düzen kurallarına ihtiyaç duyarlar. Bu
kuralların sağlıklı bir biçimde işlemesi toplumdaki iletişim derecesine bağlıdır. Toplumdaki iletişim derecesi ne
kadar iyi ise toplumu oluşturan bireyler o derece mutlu ve sağlıklı bir yaşam ile ruhsal ve bedensel doygunluğa
sahip olurlar. Teknolojik gelişmeler ve iletişim olanaklarındaki değişimler geçmişten günümüze iletişim
şekillerinin de değişmesine neden olmuştur. İletişim şekillerinde meydana gelen değişmeler akademisyenlerin
dikkatini çekmiş ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi İİBF‟de öğrenim
görmekte olan öğrencilerin iletişim becerileri ile yaşı, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin sosyo ekonomik
düzeyi, anne babanın birliktelik değişkenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada anket
tekniği kullanılmıştır. Anket olarak beşli likert ölçeğinde (hiçbir zaman, nadiren, bazen, sıklıkla, her zaman)
hazırlanmış olan; Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Envanteri”
kullanılmıştır. Beşli likert ölçeğinin dışında öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik
ankette uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‟nde 20152016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu amaçla elde edilen veriler
analiz edilerek yaş, ebeveynlerin eğitim durumu, sosyo ekonomik düzey ve anne babanın birliktelik durumları ile
iletişim becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Becerisi, Öğrencilerin İletişim Becerileri, İletişim Algısı.
A RESEARCH TO DETERMINE COMMUNICATION SKILLS OF THE STUDENTS AT FACULTY
OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES IN USAK UNIVERSITY
ABSTRACT
People, lives into the community both to satisfy the social needs and physicological needs. The
individuals who lives in the community must be in constant communication with each other. İndividuals need
some social rules for living in the community. The regular process of these rules depend on the degree of
communication in society. The degree of communication in society will make individuals very happy and that
will reach the individuals mental and physical health saturation. Changings in technological advances and
communication facilities has caused to change the forms of communication from past to present. Changings in
the forms of communication attracted the attention of scholars and has been the subject of several investigations.
In this study, it was aimed to determine the relationships between the communication skills and ages of the
students, education level of the parents, togetherness of the parents, socio economic level of the family Faculty
*
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of Economics and Administrative Sciences at Usak University. Survey technique was used in this study. Fivepoint Likert scale (never, rarely, sometimes, often, which is always) Communication Skills Inventory was used
which is prepared and developed by Ersanlı and Balcı (1998). İn this study a survey was applied beyond the five
point likert scale to determine the demographic characteristics of students. By analyzing the data obtained for
this purpose, it was determined that there is a positive relationship between communication skills and ages of
the students, educational status of parents, socio-economic level of parents, togetherness of the parents.
Keywords: Communication, Communication Skills, Communication Skills of Student, Communication
Perceptions.

1. GĠRĠġ
İnsanın dünyaya geldiği andan itibaren hayatını sürdürebilmesi için birtakım
ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bu ihtiyaçların birçoğu da ancak topluluk halinde yaşamak
koşuluyla sağlanabilecek ihtiyaçlardır. „‟İnsan sosyal bir hayvandır‟‟ diyen Aristo toplu halde
yaşamanın insanın doğasından gelen bir özellik olduğunu belirtmektedir. İnsanların toplum
içinde yaşayabilmesi için ise toplumun diğer bireyleriyle etkileşim içinde olması, toplumda
bulunan kuralları öğrenmesi, o toplumun değerlerini, inançlarını benimsemesi gerekir ve bu
ancak iletişimle gerçekleşebilir (Gölönü ve diğerleri, 2010:124). Bu nedenle toplumsal bir
varlık olan insan tarih boyunca yazarak ve konuşarak bazı duygularını ve düşüncelerini
aktarmaya çalışmıştır. Aktardığı kişinin bunları dinleyerek ve okuyarak anlamasını istemiştir.
Bu gereksinimlerin sonucunda iletişim olgusu ortaya çıkmıştır (Çetinkaya, 2011:567). İletişim
yoluyla insanlar kendi kavram ve fikirlerini bir başkasına aktararak onları paylaşma ve
değerlendirme imkanını bulurlar (Üstünsel, 2011:1).
Bireyler kendi fikir ve davranışlarıyla karşısındakini etkilerken karşı tarafın fikir ve
davranışlarından etkilenen kişi durumundadır. Ancak bu etkileşim her bireyde aynı düzeyde
olmamaktadır. İşte bu kişiler arası iletişimin yüksek düzeyde anlaşılır ve sağlıklı olmasını
sağlayan şey bireylerin sahip oldukları iletişim becerileridir. İletişim becerileri gelişmiş olan
kişiler çevre ile etkileşim sürecinde kendini karşı tarafa doğru ifade edebilir ve karşı tarafı
doğru anlayabilir.
Yapılan bazı araştırmalarda bireylerin iletişim becerileri üzerinde yaş, cinsiyet,
ebeveynlerinin eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyi, öğrencinin öğrenim gördüğü bölüm,
öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, ebeveynlerinin birlikte mi ayrı mı yaşadıkları gibi etkenlerin
etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli
bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin belirlenmesi ve
çeşitli demografik faktörlerinin iletişim becerileri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaca ulaşmak için Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine
179 adet anket uygulanarak gerekli analizler yapılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE:
İletişim sözcüğünün birçok yazar tarafından Latincede ortak anlamına gelen
„communis‟ sözcüğünden türediğine „communication‟ kelimesinin Türkçe karşılığı olarak
kullanıldığı belirtilmektedir (Bekcan, 2015:7). „Communis‟ sözcüğünün ise ortaklaşa yapılan,
birden çok nesneye veya kişiye ait olan anlamlarını taşıdığı belirtilmektedir (Gers, 2012:16).
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İletişim kavramı insanın doğumundan itibaren insanı etkileyen bir kavram olmakla
birlikte insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu kavramın ilk kez Aristo tarafından M.Ö.
5. ve 4. yüzyıllarda açık bir şekilde tanımlandığı bilinmektedir. Aristo, „‟ Bir hatibin,
konuşmasıyla dinleyicilerini istediği biçimde etkileyebilme ve inandırıcı olma becerisi ve
sanatıdır.‟‟şeklinde iletişimin tanımını yapmıştır (Bekcan, 2015:7)
İletişim kavramının birçok araştırmacı ve yazar tarafından tanımı yapılmıştır. İletişim,
„‟bireylerin dış dünyayı anlatım yoluyla yorumlaması ve anlamlandırmasıdır‟‟ (Kılıç,
2012:16). Başka bir tanıma göre „‟iki birim arasındaki birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir‟‟
(Cüceloğlu, 2006:73).
Geniş anlamıyla iletişim insanların bazı sonuçlara varmak ve karşısındakinin
davranışlarını etkilemek amacıyla sözlü, yazılı veya semboller aracılığıyla birbirleriyle
anlayış sağlamasıdır (Kaymak, 2015:7). İletişim kavramının ortalama 4560 kullanımı olduğu
belirtilmiş ve bu tanımlardan 15 anlam çıkarılmıştır. Bu anlamlar, düşüncenin değiş tokuşu,
anlama, anlatabilme, etkileşim, belirsizliğin azaltılması, aktarım süreci, bağlantıların kurulma
süreci, paylaşım süreci, araç-usul-teknikler, belleğin uyarılması, yanıt verme, uyaran,
etkileme, geçiş süreci, iktidar kaynağı anlamlarıdır (Zıllıoğlu, 1996:4-5).
İletişim becerileri ise en genel anlamıyla “saygı ve empatiyi temel alarak, duygu ve
düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan „ben dili‟ ile iletebilme, etkili dinleyebilme,
somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, başkalarını küçük görmeden kendi
haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajlar arasında tutarlılık
sağlayabilme biçiminde bireyin, karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini
sağlayan ve başkalarından olumlu tepkileri getiren, bireyin toplum içinde yaşamasını
kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Özkurt, 2010:34)
3. LĠTERATÜR TARAMASI:
Ceyhan (2006), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada, iletişim becerisine
bağlı olarak öğrencilerin kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerinin daha güçlü olduğu
sonucuna varmıştır.
Gülbahçe (2010), „‟K.K. eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin
incelenmesi‟‟ adlı makalede öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara göre iletişim becerilerinin
farklılık gösterdiği bulunmuştur. 1. sınıfların iletişim becerilerinin 2. 3. ve 4. sınıftakilere daha
düşük olduğu saptanmıştır. Cinsiyete göre öğrenciler arasında iletişim becerilerinde bir
farklılık bulunmamıştır. Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara göre de iletişim
becerileri arasında anlamalı bir farklılık bulunamamıştır.
Gölönü ve Karcı (2010), „‟İletişim Meslek Lisesi Öğrencilerinin İletişim Beceri
Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İl Örneği)‟‟ adlı makalelerinde kız öğrencilerinin iletişim
becerilerinin erkek öğrencilere göre yüksek olduğunu, sınıf düzeyi arttıkça iletişim
becerilerinin olumlu yönde geliştiğini ancak ailelerin sosyo ekonomik düzeyinin katılımcıların
iletişim becerileri üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Çetinkaya (2011), „‟Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin
görüşlerin belirlenmesi‟‟ adlı makalede elde edilen sonuçlara göre kız öğrenciler, erkek
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öğrencilere göre daha olumlu sonuç bildirmişleridir. Bu çalışmada öğrencilerin iletişim
becerileri ile sınıf düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında 1. ve 2. sınıftaki öğrencilerin 4.
Sınıftaki öğrencileri göre daha olumlu görüş bildirdikleri saptanmıştır.
Bingöl ve Demir (2011), „‟ Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri‟‟ adlı
makalede elde ettikleri sonuçlara göre katılımcıların cinsiyetlerine göre iletişim becerilerinin
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği, katılımcıların yaşadıkları yere göre
iletişim becerileri incelenmiş ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Gers (2012), „‟ Farklı türlerdeki liselere devam eden ergenlerin iletişim becerilerinin
incelenmesi‟‟ başlıklı yüksek lisans tezinde farklı lise türlerine devam eden ergenlerin iletişim
beceri puanları arasında anlamlı farklılık saptamıştır. Bu araştırmada sınıf düzeyi yüksek olan
öğrencilerin iletişim beceri puanlarının sınıf düzeyi düşük olanlara göre daha düşük olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların baba yaşlarının da iletişim becerileri üzerinde etkili
olduğu saptanmıştır. Baba yaşı 40 yaş ve altında olan katılımcıların iletişim beceri puanları
baba yaşı 51yaş ve üzeri olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilgisayara
sahip olup olmama açısından da iletişim becerileri incelenmiş ve bilgisayara sahip olan
katılımcıların iletişim beceri puanları bilgisayara sahip olmayan katılımcılara göre daha
yüksek çıkmıştır.
Dölek (2015), „Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerinin farklı değişkenler
açısından incelenmesi‟‟ başlıklı yüksek lisans tezinde yaptığı araştırmada üniversite
öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyleri, algılanan sosyo ekonomik düzey, ana-baba tutumu,
teknolojik araç kullanma sıklığı, sanatla uğraşma durumlarının iletişim becerileri üzerinde
herhangi bir olumlu olumsuz etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Öğrenim gördükleri alan
açısından ise İktisadi ve İdari bilimler fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri puanlarının
eğitim alanında öğrenim görmekte olan öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Akademik başarı düzeyleri yüksek olan katılımcıların iletişim beceri puan
ortalamaları da yüksek çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinin problem çözme stratejilerine göre
iletişim becerileri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılaşma bulunmuştur. Konuşarak
problemlerini çözen üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerine ait puan ortalamaları kavgatartışma ile ve kendini değiştirerek problemlerini çözen üniversite öğrencilerinin iletişim
becerilerine ait puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde,
yeni çözümler bularak problemlerini çözen üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerine ait
puan ortalamaları kavga-tartışma ile ve kendini değiştirerek problemlerini çözen üniversite
öğrencilerinin iletişim becerilerine ait puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur. Yine, üniversite öğrencilerinden spor yapanların iletişim becerileri
yapmayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

4. ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ
Çalışma, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‟nin farklı bölümlerinde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin iletişim becerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu
amaca ulaşmak için birincil veri toplama aracı olan anket yönteminden faydalanılmıştır.
Anket formu 5‟li likert ölçeğine göre hazırlanmış olup 45 adet önerme cümlesinden
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oluşmaktadır. Önerme cümlelerine ait Zihinsel, Duygusal, Davranışsal olmak üzere 3 adet alt
değişken oluşturulmuştur.
Araştırmada kullanılan anket formu Sevgi Toy‟un (2007) yüksek lisans tezinde
kullanmış olduğu anket formu olup, ankette yer alan demografik özelliklere ilişkin soruların
bir kısmı değiştirilmiştir. Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‟nin farklı
bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere 179 adet anket uygulanmıştır. Türkiye‟de
yapılan çalışmaların yaklaşık % 90‟ında kullanılan ve ana kütleden en kolay, hızlı ve
ekonomik şekilde veri elde etme yöntemi olan kolayda örnekleme yöntemi ile çalışmanın
verileri elde edilmiştir (Haşıloğlu ve diğerleri, 2015: 20).
Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilerek bulgular % 95 güven aralığında,
% 5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda α=0,734 olarak elde
edilmiştir. Araştırma Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile
sınırlı tutulmuştur.
5. VERĠLERĠNANALĠZĠVE BULGULAR
Bu bölümde araştırma probleminin çözümü için uygun istatistiksel veri analiz
yöntemleri kullanılarak veriler analiz edilmiş ve elde edilen bulgulara dayanarak açıklama ve
yorumlar yapılmıştır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Profilleri
Cinsiyet

n

%

YaĢ

n

%

Kadın

103

57,5

17-22

145

81

Erkek

76

42,5

23-28

33

18,4

29-34

1

0,6

Sınıf

n

%

Birinci sınıf

86

48

13

7,3

Bölüm

N

%

İktisat

23

12,8

Maliye

64

35,8

Kamu Yönetimi

81

45,3

Üçüncü sınıf

54

30,2

Ekonometri

11

6,1

Dördüncü sınıf

24

13,4

Tekrar

2

1,1

İkinci sınıf
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Baba Eğ. Dr.

n

%

Anne Eğ. Dr.

n

%

Okur-yazar Değil

4

2,2

Okur-yazar Değil

11

6,1

Sadece okur-yazar

16

8,9

Sadece okur-yazar

49

27,4

İlköğretim

63

35,2

İlköğretim

55

30,7

Ortaöğretim

54

30,2

Ortaöğretim

39

21,8

Yükseköğretim

39

21,8

Yükseköğretim

24

13,4

Diğer

3

1,7

Diğer

1

0,6

Anne-Baba Birlikteliği

n

%

Ailenin Sosyo-Ekonomik
Durumu

n

%

Birlikteler

156

87,2

Alt

21

11,7

Ayrıldılar

13

7,3

Orta

146

81,6

Vefat Ettiler

10

5,6

Üst

12

6,7

Tablo 1‟de katılımcıların demografik profillerine ilişkin yüzde ve dağılımlar
görülmektedir. Buna göre katılımcıların %57,5‟i kadın, %42,5‟i erkektir. 17-22 yaş
aralığındaki katılımcıların tüm katılımcılara oranı %81 iken, 23-28 yaş aralığında yer alan
katılımcıların oranı %18,4‟tür. Sınıfları itibariyle katılımcıların yarısına yakını (%48) birinci
sınıf öğrencisidir. Üçüncü sınıf öğrencileri %30,2‟lik oranla ikinci sırada, dördüncü sınıf
öğrencileri ise %13,4‟lük oranla üçüncü sıradadır. Katılımcıların %45,3‟ü kamu yönetimi,
%35,8‟i maliye, %12,8‟i iktisat, %6,1‟i ise ekonometri mezunudur.
Katılımcıların baba eğitim durumlarına bakıldığında ilköğretim mezunları %35,2‟lik
oranla ilk sırada, ortaöğretim mezunları %30,2‟lik oranla ikinci sırada, yükseköğretim
mezunları %21,8‟lik oranla üçüncü sıradadır. Buradan hareketle, baba eğitim durumunun
geneli itibariyle ortalama eğitim düzeyinin üzerinde olduğu ifade edilebilir. Anne eğitim
durumu açısından, ilköğretim mezunu olanlar %30,7‟lik oranla ilk sırada, sadece okur-yazar
olanlar %27,4 ile ikinci sırada, ortaöğretim mezunu olanlar %21,8 ile üçüncü sırada,
yükseköğretim mezunu olanlar %13,4 ile dördündü sıradadır. Görüldüğü üzere anne eğitim
düzeyi baba eğitim düzeyine göre biraz daha düşüktür. Bu durum Türkiye‟nin genel
durumunu yansıtan ve bu durumla uyumlu olan bir bulgu olarak değerlendirilebilir.
Katılımcıların %87,2‟si anne ve babasının birlikte olduğunu, %7,3‟ü ayrıl olduklarını,
%5,6‟sı ise birisinin veya her ikisinin de vefat ettiğini belirtmiştir. Yine katılımcıların
%81,6‟sı aile olarak orta düzeyli bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olduklarını, %11,7‟si alt
düzeyde, %6,7‟si ise üst düzeyde bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olduklarını belirtmiştir.
Elde edilen bu bulgu da yine Türkiye‟nin genelinde var olan durumu yansıtan bir sonuç olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Tablo 2. ĠletiĢim Ölçeği Boyut ve Önerme Ortalamaları
BOYUTLAR VE ÖNERMELER
Zihinsel

3,58

I1. İnsanları anlamaya çalışırım.

4,35

I3. Düşüncelerimi başkalarına tam olarak iletmekte zorluk çekerim.

2,65

I6. Dikkatimi karşımdakinin ilgi alanı üzerinde toplayabilirim.

3,77

I12. Eleştirilerimi karşımdaki kişiyi incitmeden iletirim.

3,80

I15. Karşımdaki kişiyle aynı görüşü paylaşmasam bile fikirlerine saygı
duyarım.

4,18

I20. Dinleyenim anlamaz göründüğünde, iletmek istediklerimi tekrarlar,
yeni kelimelerle ifade eder, özetlerim.

3,69

I28. Başkalarını dinlemek mecburiyetinde olmadığımı düşünürüm.

2,48

I30. Tartışma sonunda, savunduğum düşüncelerin yanlış olduğunu kabul
edebilirim.

3,53

I33. İletişim kurduğum kişinin tutumundan daha çok sorununu anlamaya
çalışırım.

3,81

I37. Başkaları ile ilişkilerimi bozacak çıkışlar yapabilirim.

2,71

I43. Öneride bulunduğun kişinin öneriye açık olup olmadığına dikkat
ederim.

3,80

I45. Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, duygu ve düşüncelerini
anlamaya çalışırım.

4,23

Duygusal

3,33

I5. Genelde eleştirilmekten hoşlanmam.

2,89

I9. Karşımdaki kişiyi dinlerken hayal kurarım.

2,59

I11. İnsanları dinlerken sıkıldığımı hissederim.

2,60

I26. Genellikle insanlara güvenirim.

3,11

I27. Karşı cinsten biriyle iletişim kurduğumda rahatsızlık duyarım.

2,44
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I31. Konuşurken sözümün kesilmesinden rahatsız olurum.

4,02

I35. Çoğunlukla duygularımdan emin olamıyorum.

2,81

I36. İletişim kurduğum kimse tarafından anlaşılmaktan mutluluk duyarım.

4,25

I38. Karşımdaki kişiye güvenmek beni mutlu eder.

4,14

I39. Her insanı olumlu beklentilerle karşılarım.

3,73

I40. İletişim kurduğum kimselerden, bir şeyler alır ve onlara da bir şeyler
verdiğimi hissederim.

3,81

I42. Beni rahatsız eden duygularımı iletmekte sıkıntı çekerim.

3,15

I44. İletişim kurduğum insanlar tarafından anlaşıldığımı hissederim.

3,85

DavranıĢsal

3,69

I2. İletişimde bulunduğum insanlardan gelen öğüt ve önerileri içtenlikle
dinlerim

4,03

I4. Konuşurken, etkili bir göz iletişimi kurabilirim.

3,68

I7. Kişilerin, anlatmak istediklerini dinlemek için yeterince zaman ayırırım.

4,06

I8. Karşımdaki kişiye genellikle söz hakkı veririm.

4,39

I10. Başkaları konuşurken sabırsızlanır, onların sözünü keserim.

2,18

I13. Konuşurken ilk adımı atmaktan çekinmem.

3,70

I14. Konuşurken açık, sade ve düzgün cümleler kurarım.

4,05

I19. Dinlediğim kişiyi daha iyi anlamak için sorular yöneltirim.

3,88

I21. İnsanlarla görüşürken, bilerek onları rahatlatacak şeyler yaparım.

3,63

I22. Dinlerken, karşımdaki kişinin sözünü kesmemeye özen gösteririm.

3,77

I25. Ses tonumu konunun özelliğine göre ayarlayabilirim.

3,94

I41. İnsanlara cevaplamada zorlanacakları ani sorular yöneltirim.

2,97

Tablo 2‟de iletişim ölçeğini oluşturan boyutlar ve bu boyutlara ait ifadelerin dağılımı
ve aritmetik ortalamaları görülmektedir. Önermeler analize tabi tutulmadan önce güvenlik
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda α=,683 olarak elde edilmiştir. Bu değer anketi
oluşturan önermelere verilen cevapların istatistiksel açıdan düşük güvenilirliğe sahip
olduğunu göstermektedir. Analizler sırasında ölçekte yer alan “yanlış tutum ve davranışlarımı
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kolaylıkla kabul ederim”, “küs olduğum birisiyle barışmak istediğimde ilk adımı atmaktan
çekinirim”, karşımdaki kişinin bana ters düşen duygu ve düşüncelerini yargılarım”, “özür
dilemek bana zor gelir”, “insanları kontrol etmeye ve istediğim kalıba sokmaya çalışırım”,
“çevremdeki insanlara karşı ilgisiz kaldığım kanısındayım” ifadelerinin güvenilirliği
düşürdüğü görülmüştür. Bu nedenle ilgili ifadeler çıkartılarak analiz yenilenmiştir. Sonuçta
α=,734 olarak elde edilmiştir. Bu katsayı, ankette yer alan verilerin güvenilir olduğunu ortaya
koymaktadır.
Anket güvenilirliği sağlandıktan sonra ölçekte yer alan önermelerin ortalamaları
alınmıştır. Elde edilen ortalamalara bakıldığında üçe çok yakın oldukları görülmektedir. Yani
katılımcılar ölçekte yer alan “zihinsel”, “duygusal” ve “davranışsal” iletişim becerilenden
herhangi birisini tam anlamıyla sergileyememektedir. Katılımcıların “insanları anlamaya
çalışırım”, “Karşımdaki kişiyle aynı görüşü paylaşmasam bile fikirlerine saygı duyarım” ve
“kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışırım”
ifadelerine verdikleri yüksek puanlar “zihinsel” iletişim becerisi boyutunun ortalamasını
yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Konuşurken sözümün kesilmesinden rahatsız olurum”, “iletişim kurduğum kimse tarafından
anlaşılmaktan mutluluk duyarım”, “karşımdaki kişiye güvenmek beni mutlu eder”, “iletişim
kurduğum insanlar tarafından anlaşıldığımı hissederim” ifadelerine verilen yüksek puanlar
“duygusal” iletişim becerisi boyutunun ortalamasını yükseltmektedir. “. İletişimde
bulunduğum insanlardan gelen öğüt ve önerileri içtenlikle dinlerim”, “kişilerin, anlatmak
istediklerini dinlemek için yeterince zaman ayırırım”, “karşımdaki kişiye genellikle söz hakkı
veririm”, “konuşurken açık, sade ve düzgün cümleler kurarım”, “dinlediğim kişiyi daha iyi
anlamak için sorular yöneltirim”, “ses tonumu konunun özelliğine göre ayarlayabilirim”
ifadelerinin yüksek puanları ise “davranışsal” iletişim becerileri boyutunun ortalamasını
attırmaktadır.
Tablo 3. Korelasyon Analizi Sonuçları
DeğiĢkenler

1.

2.

1.Zihinsel

1

2.Duygusal

,579*

1

3.DavranıĢsal

,483*

,414*

3.

1

Tablo 3‟de iletişim ölçeğini oluşturan üç faktörün birbirleriyle olan ilişki düzeylerine
yönelik korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Analiz sonucunda zihinsel ile duygusal
(p=,579; p=,000<,01) ve davranışsal (r=,483; p=,000<,01) boyutları arasında doğru yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Duygusal ve davranışsal arasında (r=,414;
p=,000<,01) doğru yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
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Tablo 4. Zihinsel ĠletiĢim Becerilerinin YaĢ Gruplarına Göre Değerlendirilmesi
YaĢ Grupları
17-22

3,27

23-28

3,59

29-34

3,62

F

p

31,989

,000

Zihinsel iletişim becerilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=31,989; p=,000<,05). Buna göre 17-22 yaş
aralığında yer alan katılımcıların zihinsel iletişim becerileri ( =3,27), 23-28 ( =3,59) ve 2934 ( =3,62) yaş aralığında yer alan katılımcılara göre daha düşüktür. Buradan yaş
yükseldikçe zihinsel iletişim becerisinin de geliştiği ifade edilebilir.
Tablo 5. Duygusal ĠletiĢim Becerilerinin YaĢ Gruplarına Göre Değerlendirilmesi
YaĢ Grupları
17-22

3,27

23-28

4,00

29-34

4,85

F

p

85,140

,000

Duygusal iletişim becerilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=85,140; p=,000<,05). Buna göre 17-22 yaş
aralığında yer alan katılımcıların duygusal iletişim becerileri ( =3,27), 23-28 ( =4,00) ve 2934 ( =4,85) yaş aralığında yer alan katılımcılara göre daha düşüktür. Buradan yaş
yükseldikçe zihinsel iletişim becerisinin de geliştiği ifade edilebilir.
Tablo 6. DavranıĢsal ĠletiĢim Becerilerinin YaĢ Gruplarına Göre Değerlendirilmesi
YaĢ Grupları
17-22

3,50

23-28

4,17

29-34

4,77

F

p

92,856

,000
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Davranışsal iletişim becerilerinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını
tespit etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=92,856; p=,000<,05). Buna göre 17-22 yaş
aralığında yer alan katılımcıların davranışsal iletişim becerileri ( =3,50), 23-28 ( =4,17) ve
29-34 ( =4,77) yaş aralığında yer alan katılımcılara göre daha düşüktür. Buradan yaş
yükseldikçe zihinsel iletişim becerisinin de geliştiği ifade edilebilir.
Tablo 7. Zihinsel
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Becerilerinin

Baba

Eğitim Durumu
Okur-Yazar Değil

2,46

Sadece Okur-Yazar

2,91

Ġlköğretim

3,23

Ortaöğretim

3,43

Yükseköğretim

3,58

Diğer

3,62

Eğitim

Durumuna

F

p

297,627

,000

Göre

Zihinsel iletişim becerilerin baba eğitim durumuna göre değişip değişmediğini test
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=297,627; p=,000<,05). Buna göre baba eğitim
durumu yüksek olan katılımcıların zihinsel iletişim becerileri diğerlerine oranla daha
yüksektir.

Tablo 8. Duygusal
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Becerilerinin

Eğitim Durumu
Okur-Yazar Değil

2,26

Sadece Okur-Yazar

2,80

Ġlköğretim

3,16

Baba

Eğitim

Durumuna

F

p

319,271

,000

Göre
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Ortaöğretim

3,55

Yükseköğretim

3,93

Diğer

4,53

Duygusal iletişim becerilerin baba eğitim durumuna göre değişip değişmediğini test
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=319,271; p=,000<,05). Buna göre baba eğitim
durumu yüksek olan katılımcıların duygusal iletişim becerileri diğerlerine oranla daha
yüksektir.

Tablo 9. Zihinsel
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Becerilerinin

Eğitim Durumu
Okur-Yazar Değil

2,65

Sadece Okur-Yazar

3,15

Ġlköğretim

3,38

Ortaöğretim

3,50

Yükseköğretim

3,61

Diğer

3,62

Anne

Eğitim

Durumuna

F

p

355,976

,000

Göre

Zihinsel iletişim becerilerin anne eğitim durumuna göre değişip değişmediğini test
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=355,976; p=,000<,05). Buna göre anne eğitim
durumu yüksek olan katılımcıların zihinsel iletişim becerileri diğerlerine oranla daha
yüksektir.
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Tablo 10. Duygusal
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Becerilerinin

Anne

Eğitim Durumu
Okur-Yazar Değil

2,88

Sadece Okur-Yazar

3,30

Ġlköğretim

3,62

Ortaöğretim

3,87

Yükseköğretim

4,23

Diğer

4,77

Eğitim

Durumuna

F

p

385,285

,000

Göre

Duygusal iletişim becerilerin anne eğitim durumuna göre değişip değişmediğini test
etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=385,285; p=,000<,05). Buna göre anne eğitim
durumu yüksek olan katılımcıların duygusal iletişim becerileri diğerlerine oranla daha
yüksektir.

Tablo 11. Zihinsel
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Durum
Alt

2,83

Orta

3,37

Üst

3,62

Becerilerinin

Ailenin

Soyo-Ekonomik

F

p

92,463

,000

Göre

Zihinsel iletişim becerilerin ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre değişip
değişmediğini test etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=92,463; p=,000<,05). Buna
göre sosyo-ekonomik durumu yüksek olan katılımcıların zihinsel iletişim becerileri
diğerlerine oranla daha yüksek iken, düşük olan katılımcıların zihinsel becerileri de
diğerlerine oranla daha düşüktür.
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Tablo 12. DavranıĢsal
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Durum
Alt

2,99

Orta

3,65

Üst

4,33

Becerilerinin

Ailenin

Soyo-Ekonomik

F

p

92,646

,000

Göre

Davranışsal iletişim becerilerin ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre değişip
değişmediğini test etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=92,646; p=,000<,05). Buna
göre sosyo-ekonomik durumu yüksek olan katılımcıların davranışsal iletişim becerileri
diğerlerine oranla daha yüksek iken, düşük olan katılımcıların davranışsal becerileri de
diğerlerine oranla daha düşüktür.

Tablo 13. Zihinsel ĠletiĢim Becerilerinin Ebeveyn Birliktelik Durumuna Göre
Değerlendirilmesi
Durum
Birlikte

3,62

Vefat

3,33

Ayrı

3,29

F

p

22,345

,000

Zihinsel iletişim becerilerin ebeveyn birliktelik durumuna göre değişip değişmediğini
test etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=22,345; p=,000<,05). Buna göre anne ve babası
birlikte olan katılımcıların zihinsel iletişim becerileri diğerlerine oranla daha yüksek iken, ayrı
veya vefat etmiş olanların daha düşüktür.
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Tablo 14. Duygusal ĠletiĢimBecerilerinin Ebeveyn Durumuna Göre Değerlendirilmesi
Durum
Vefat

3,31

Ayrı

3,98

Birlikte

4,29

F

p

58,135

,000

Duygusal iletişim becerilerin ebeveyn birliktelik durumuna göre değişip değişmediğini
test etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=58,135; p=,000<,05). Buna göre anne ve babası
birlikte olan katılımcıların duygusal iletişim becerileri diğerlerine oranla daha yüksek iken,
ayrı veya vefat etmiş olanların daha düşüktür.

Tablo 15. DavranıĢsal
Değerlendirilmesi

ĠletiĢim

Durum
Ayrı

3,53

Vefat

4,16

Birlikte

4,41

Becerilerinin

Ebeveyn

Durumuna

F

p

66,239

,000

Göre

Davranışsal iletişim becerilerin ebeveyn birliktelik durumuna göre değişip
değişmediğini test etmek amacıyla varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F=66,239; p=,000<,05). Buna
göre anne ve babası birlikte olan katılımcıların davranışsal iletişim becerileri diğerlerine
oranla daha yüksek iken, ayrı veya vefat etmiş olanların daha düşüktür.

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Günümüz bilgi toplumunda insan faktörü gerek işletmelerde gerekse diğer
kuruluşlarda büyük öneme sahiptir. İletişim becerileri yüksek bireyler bulundukları toplum
içerisinde diğer bireylerden daha iyi konumlara gelebilmektedirler. İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi öğrencilerinin de öğrenimini tamamladıktan sonra sürekli diğer bireylerle iletişim
içerisinde olacağı düşünüldüğünde iletişim becerileri yüksek bireyler olmaları gerekmektedir.
Araştırmamızın sonuçları incelendiğinde öğrencilerin yaşları ilerledikçe duygusal, zihinsel ve
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davranışsal iletişim becerilerinin de arttığı görülmektedir. Baba eğitim durumu yüksek olan
bireylerin duygusal ve zihinsel iletişim becerilerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anne eğitim durumu yüksek olan bireylerin zihinsel ve duygusal iletişim becerilerinin
yüksek olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan bireylerin zihinsel ve
davranışsal iletişim becerileri daha yüksektir. Anne ve babaların birliktelik durumlarının da
iletişim becerilerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlara istinaden yaşın ilerledikçe
iletişim becerilerinin artmasına neden olan özellikler araştırılarak bireylerin daha erken
yaşlarda bu özelliklere sahip olmaları sağlanması iletişim becerilerini arttıracaktır.
Ebeveynlerin eğitim durumunun iletişim becerilerini arttırdığı sonucuna istinaden toplumdaki
eğitim seviyesinin yükseltilmesi ileride daha iyi iletişim becerilerine sahip olan bireylerin
yetişmesini sağlayacaktır. Ebeveynlerin birliktelik durumlarının da iletişim becerileri üzerinde
etkili olduğu araştırma sonuçlarından biridir. Bu açıdan aile birliğinin sağlanması amacıyla
hükümet politikalarının uygulanması iletişim becerileri yüksek bireylerin topluma
kazandırılmasını sağlayacaktır.
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SAĞLIK ÇALIġANLARININ KĠġĠSEL AÇILIM VE GERĠ BĠ
LDĠRĠM
DÜZEYLERĠNĠN JOHARĠ PENCERESĠ MODELĠ ĠL
E DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ*
Gülsüm ġeyma KOCA**

Gülsün ERĠGÜÇ***

Öz
İletişimde kullanılan bir model olan Johari Penceresi modeli, bireylerin kendilerini tanımalarına ilişkin bir
modeldir. Modelde, “Kişisel Açılım” ve “Geri Bildirim” olmak üzere, modeli etkileyen iki değişim boyutu
vardır. Bu boyutlarda meydana gelen değişime göre Johari Penceresi’ndeki dört alan (Açık Alan, Kör Alan, Saklı
Alan ve Bilinmeyen Alan) ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Johari Penceresi modeli ile hastanelerde
görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerin Johari Pencerelerinin belirlenmesidir. Diğer bir amacı ise
bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeylerinin kişilerin sosyo-demografik özelliklerine göre değişip
değişmediğinin ortaya konulmasıdır. Araştırmanın evreni Sağlık Bakanlığına bağlı beş Eğitim Araştırma
Hastanesi’nde görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerdir. Çalışmanın örneklemi; 30 Temmuz 201518 Eylül 2015 tarihleri arasında görev yapmakta olan 463 kişidir. Elde edilen bulgular neticesinde bireylerin
Kişisel Açılım ve Geri Bildirimleri; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki durumu, yönetici olma durumu, sağlık
sektöründe çalışma süresi ve kurumda çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermekte iken, medeni duruma
ve yönetici olarak çalışma sürelerine göre anlamlı farklı farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan
analizler neticesinde, araştırmanın yapıldığı hastanelerde görev yapmakta olan yönetici, hekim ve hemşirelerin
Açık Alanlarının genişlediği, Kör Alan, Saklı Alan ve Bilinmeyen Alanlarının ise daraldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Johari Penceresi, Kişisel Açılım, Geri Bildirim, İletişim, Sağlık Çalışanları.
EVALUATION OF SELF DISCLOSURE AND FEEDBACK LEVELS OF HEALTHCARE WORKERS
BY THE JOHARI WINDOW MODEL
Abstract
Johari Window model, which is a model used in communication and it deals with selfknowledge. In this model,
there are two variance dimensions affecting the model, these are Self-Disclosure and Feedback. Four areas
appear on the Johari Window based on the change occurs in these dimensions. These areas are called Open Area,
Blind Area, Hidden Area and Unknown Area. The purpose of this study is to determine the Johari windows of
administrators, physicians and nurses by using Johari Window models. Another aim is to show whether the
levels of individual Self-Disclosure and Feedback vary according to the socio-demographic characteristics of the
individuals. The universe of the research is the administrators, doctors and nurses who are working in five
Education Research Hospital affiliated to the Ministry of Health. The sample of the study is 463 people working
between July 30, 2015 and September 18, 2015. As a result of the findings, ındividuals' Self Disclosure and
Feedbacks showed significant differences according to age, gender, educational status, occupational status,
managerial status, duration of study in health sector and duration of institutional work, but no significant
difference was found between marital status and managerial working time. As a result of the analyzes made, the
administrators, physicians and nurses working in the hospitals where the research was conducted, ıt have been
seen to their Open Areas are enlarging and Blind Areas, Hidden Areas, Unknown Areas are narrowing.
Keywords: The Johari Window, Self-Disclosure, Feedback, Communication, Healthcare Workers.
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1. GĠRĠġ
Yeni teknolojiler, artan hasta beklentileri ve toplumda yaşanan değişimler, sağlık
bakım için bir vizyon belirlenmesini gerektirmektedir (Louise ve diğerleri, 2016: 3). Moss
(2015: 1) sağlık bakım süreçlerinde bu vizyonun sağlanabilmesinde iki önemli nokta olan
profesyonel değer ve her bir bireyin eşsiz, değerli kabul edilmesinin iletişim becerileri
açısından önemli olduğu ifade etmektedir. Moss (2015: 1) iletişim becerilerinin tanımsal
olarak hala yeni gelişmeler, yeni değişimler ve yeni fırsatlar ile zenginleştirilebileceğini ifade
etmektedir. Bu becerilerden Kişisel Açılım ve Geri Bildirim, hekimin kendi davranışsal ve
klinik deneyimler kazanabilmesinde yardımcı olan, etkileyen bir beceridir (Blonna ve Watter,
2005: 80). Ancak Blonna ve Watter (2005: 80) hekimlerin objektif geri bildirim almakta ve
kendisiyle ilgili bir takım bilgilerini başkalarına aktarmakta sıkıntı duyduklarını ifade
etmektedirler. Dolayısıyla geri bildirim alma yönünde yaşanılan bu sıkıntı, Kişisel Açılım
yoluyla bireyler hakkında bilgi edinimini, sağlık bakımın rahatlatıcı, destekleyici bir yolla
sunulmasını sağlamakta ve sağlık çalışanlarının başkaları tarafından davranışlarının nasıl
algılandığının görülmesine yardımcı olarak güçlü bir şekilde problemlerin üstesinden
gelmesine faydalı olabilecektir. Bu yönüyle Kişisel Açılım, benzer problemler ile başa
çıkılmasını, kişinin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak hedeflerine ulaşabilmesini
sağlamaktadır (Blonna ve Watter, 2005: 80).
Bu kavramsal çerçeve içerisinde Kişisel Açılım ve Geri Bildirimi ele alması yönüyle, Johari
Penceresi modeli, iletişim süreçlerini ortaya koymakta, sağlıklı terapötik ilişkiler kurulmasını
olanak tanıyarak sağlık çalışanlarının sıkı bir performans gösterilmesini ve iletişim
becerilerini etkili kullanılmasını sağlamaktadır (Fisher ve Fisher, 2005: 56). Literatürde sağlık
çalışanlarının iletişimlerine yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte hekim, hemşire ve
yöneticilerin iletişimlerini Johari Penceresi ile değerlendiren sınırlı sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma sağlık kurumlarında görev yapmakta olan yönetici,
hekim, hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeylerini ortaya koyması yönüyle
önem taşmakta olup, bireylerin iletişimlerinin Johari Penceresi Modeli ile değerlendirilmesini
sağlaması yönüyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Johari Penceresi modeline
ilişkin bir takım bilgiler bir sonraki başlıkta sunulmakladır.
2. JOHARĠPENCERESĠMODELĠHAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
Joe Luft ve Harry Ingham tarafından geliştirilen ve yazarların isimlerinin
birleşiminden adını alan Johari Penceresi modeli, grup içerisindeki bireylerin davranışları ile
ilgili bilgiler vererek, kişilerarası ilişkilerde farkındalıkları göstermektedir (Luft, 1982: 34;
Afolobi, 1993: 24). Johari Penceresi modeli, Açık Alan, Kör Alan, Saklı Alan ve Bilinmeyen
Alan olarak adlandırılan dört alanda ifade edilmektedir ve alanlara bölünmesinin mantığı,
davranış, duygu ve motivasyon ile ilgili farkındalıktır. Farkındalıklar değiştikçe, bireylerin
psikolojik durumuna göre duygu, motivasyon ve belirli bir davranış doğrultusunda alanlar
belirli bir çeyreklikte değişmektedir (Afolobi, 1993: 24). Bu model insanlar arasındaki
ilişkileri tahmin etmekte bir araç olarak görülebilmekte ve Şekil 1’de ifade edilmektedir (Luft,
1982).
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ġEKĠL1. Johari Penceresi
Kaynak: Luft, 1982

Şekil 1’de ifade edilmekte olunan alanlar Luft (1982), Luft (1984), Beganu ve Nitan (2006)
ve Chapman (2001) göre ifade edilmektedir:
Johari penceresindeki ilk alan olan Açık Alan, kişinin kendisi ve başkalarının bildiği
bilgilerden oluşmaktadır. Bu alanda elde edilen bilgiler genel ve herkes tarafından elde
edilebilir bilgi değişimine açık bilgilerdir (Luft, 1982). Açık alanın genişlemesi birey veya
kişilerarasındaki güven seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Bireyler özellikle kişisel
bilgilerini bu alanda daha fazla paylaşmaktadır (Luft, 1984; Begane ve Nitan, 2006).
Johari penceresindeki ikinci alan olan Kör Alan, kişinin kendisinin fark edemediği fakat
başkalarının o kişi hakkında öğrenebildiği bilgilerden oluşmaktadır (Luft, 1982). Kör alanda
kişilerin farkına varamadıkları bilgiler, iletişimde bulundukları bireyler tarafından fark
edilebilmektir. Ayrıca, bireyin iletişim içerisinde olduğu kişiler, bireyin ilişki tarzı,
söyledikleri ve üslubuna bağlı olarak sözlü ipuçları yoluyla bir takım bilgileri
öğrenebilmektedirler (Luft, 1984).
Johari penceresindeki üçüncü alan olan Saklı Alan, başkalarına açmadığımız, bizim farkında
olduğumuz bilgilerden oluşmaktadır (Luft, 1982; Beganu ve Nitan, 2006). Saklı alan bir
kişinin herhangi bir nedenle ortaya koymadığı hassasiyetleri, korkuları, gizli gündemleri,
manipülatif niyetleri, sırları yer almaktadır. Aslında bazı bilgiler, duygular ve deneyimlerin
günlük yaşamda etkisi olmamaktadır. Dolayısıyla kişisel ve özel bilgilerin gizli kalması
doğaldır. Ancak saklı alandaki birçok bilgi Kişisel Açılım süreçleri ile Açık Alana
taşınabilmektedir. Bu durumda bireylerin Açık Alanları genişleyebilmektedir. Johari
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Penceresindeki terminolojisinin asıl amacı Kişisel Açılım süreçleri ile bireylerin bilgi ve
duyguların açığa çıkarılmasına yardımcı olmaktır. Böylece Açık Alan artmaktadır. Kendimiz
ile ilgili hissettiklerimiz ve diğer bilgileri anlatarak gizli alanımızı azaltabilir ve açık alanımızı
arttırabiliriz. Bu durum daha iyi bir anlayış, işbirliği, güven sağlamaktadır (Chapman, 2001).
Johari Penceresindeki dördüncü alan olan Bilinmeyen Alan, kişinin kendisinin ve
başkalarının da o kişi ile ilgili bilgi sahibi olmadığı bilgilerinden oluşmaktadır. Bu alan
bilinçaltı olarak ta ele alınabilmektedir (Luft, 1982). Bu alan, bireyin kişiliğinin derinliğindeki
bilgi, duygu, gizli yetenekler, kabiliyetler ve deneyimleri içermektedir (Chapman, 2001).
Şekil 1’de satır ve sütun boyunca pencerelerdeki dört alan incelendiğinde bu alanlardan ikisi
kişinin kendisini ifade etmekte iken, diğer iki alanın ise grubu ifade etiği anlaşılmaktadır.
Şekil 1’de görülmekte olan Johari Penceresinde, tüm alanlar eşit olarak gözükmektedir. Fakat
Johari Penceresi kişiye özel bir modeldir ve etkileşim içerisindeki her bir kişi için farklı bir
pencereye ihtiyaç duyulabilmektedir. Ayrıca, alanlar birbirlerine bağlı olmakla birlikte bir
alanın boyutu değiştiğinde, karşılık gelen bölmelerin boyutları da değişmesi gerekmektedir.
Alanların büyüklükleri bireyin iletişimini değerlendirmesine göre değişebilmektedir. Şekil
1’de gösterilen modele bakıldığında pencerelerdeki alanlar arasındaki değişimler bireyin bilgi
alıp vermesi yoluyla değişebilmektedir. Bir alandan diğer bir alana geçişler grup içerisinde
bilgi alışverişi ve karşılıklı güveni içermektedir. Alanlar arasındaki bu değişimin bir sonucu
olarak pencere içerisindeki alanların şekli ve büyüklüğü değişmektedir (Luft 1984; West ve
Turner, 2008: 174; Hanson, 1973: 115).
Johari Penceresi, Kişisel Açılımı birçok yönden anlaşılmasını kolaylaştırmakta, bireylerin
kendilerini başkalarına açmalarına motive edebilmekte ve daha fazla farkındalık
gösterilmesini sağlamaktadır. Öncelikle Açık Alan ve Saklı Alan olarak bilinen kişinin
kendisi ile ilgili kısımlardan oluşmakta ve birey Kişisel Açılımda bulunmayı tercih ettiği
sürece Açık Alanı genişlemekte ve Saklı Alanı küçülmektedir. Bunun tam tersi olarak birey
Kişisel Açılımını azalttığı sürece de Açık Alanı daralırken Saklı Alanı genişlemektedir. Birey
başka insanlardan Geri Bildirim sağladığında ise kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi
olacak ve Kör Alanı daralırken, Kişisel Açılımda bulunabilme becerisi artacaktır. Kör alan
veya Saklı Alanın boyutları küçüldüğünde Geri Bildirim verme ve alma yoluyla Açık Alanın
boyutları artabilmektedir. Paylaşılan geri bildirimin miktarı ve geri bildirim verme oranı Açık
Alan boyutunu ve şeklini etkilemektedir. Sonuç olarak yeni deneyimler ve kişinin kendisi ile
ilgili öğrendikleri Bilinmeyen Alanı azaltmakta ve daha fazla bilgi elde ederek başkalarına
Kişisel Açılımda bulunmayı tercih ettirebilmektedir. Dolayısıyla Kişisel Açılım kişilerarası
ilişkilerin gelişimini sağlayarak kişisel bazı bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmakta, Geri
Bildirim ise bireylere aynı mesajın aktarılması açısından önem taşımaktadır (West ve Turner,
2008: 274-275; Hanson, 1973: 119; Hargie, 2006: 230; Steinberg, 2007:50).
3. KĠġĠSEL AÇILIM VE SAĞLIKTA KULLANIMI
Kişisel Açılım kavramı, sosyal ve klinik psikoloji, kişilerarası iletişimde ve birçok
farklı disiplin içerisinde kullanılmakla birlikte, daha çok bireylerin kendileri hakkında ne tür
bilgiler verdikleri, duygularını kimlere, nasıl aktardıkları ile ilgilidir (Derlega ve Berg, 2013:
1). Derlega ve Berg (2013: 211) Kişisel Açılım kavramının sosyal etkileşimde sıklıkla
kullanılmakta olduğunu ifade etmekte ve sağlıklı bir kişiliğin göstergelerinden biri olarak
nitelendirilmektedir (Derlega ve Berg, 2013: 211). Ayrıca olumlu karakteristiklerin dışarıya
346

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

yansıtılması, samimi ilişkilerin özelliklerinin tanımlanması ve kişilerarası ilişkilerin güvene
dayandırılmasında rol oynamaktadır (Derlega ve Berg, 2013: 2, Hargie, 2006: 230). Sağlık
sektöründe, bireylere açık ve ılımlı bir şekilde kişisel bilgilerin aktarılmasında cesaretlendiren
bir unsurdur (Dickson ve diğerleri, 1996: 100). Sağlık bakım kalitesinin gelişimi ve kişisel
bilgilerin başkalarına aktarımını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca pysco-analitik, pysico-dinamik
oryantasyonun sağlanmasına yardımcı olurken hekim ve birey merkezli kavramsal-bilişsel bir
kavramdır (Forrest, 2010: 21). Bireylerin genel sosyal etkileşimi, psikoterapi ve zihinsel
sağlığı ile ilişkilidir (Forrest, 2010: 4). Forrest (2010: 21) Kişisel Açılımın birçok durumda,
diğer sağlık çalışanları ve hekimler ile ilgili profesyonel ilişkilerde, terapötik süreçler için
oldukça faydalı terapötik bir araç olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla Kişisel Açılımın
sağlık çalışanları arasında terapötik ilişkilerin geliştirilebilmesinin bir yolu olduğu
düşünülmektedir. Sağlık çalışanları ve toplum ile uzun süren ilişkilerde sıklıkla kullanıldığı
ifade edilebilmektedir. Bu anlamda sağlık sektöründeki bireylerarası ilişkilerde sosyal yönden
yetersizliklerin giderilmesinde, hemşirenin hekime kendisini anlatabilmesinde ve kendi
deneyimlerini aktarabilmelerinde bir fırsat oluştururken, hekimin problem çözme ve
korkulardan arınabilmesinde fayda sağlamaktadır (Elder ve diğerleri, 2008: 7; Derlaga ve
Berg, 2013: 214).
4. GERĠ BĠ
LDĠRĠMKAVRAMI VE SAĞLIKTA KULLANIMI
Geri Bildirim kavramı, birebir ilişkilerde açık iletişimin kullanıldığı alanlarda, algı ve
beklenti karşılanmasında ve karşıdaki bireyin anlaşılmasında fayda sağlamaktadır (Atwater ve
Waldman, 2012: 134). Bu süreç; sözlü ve sözsüz iletişimin kullanılmasını, bireyin kendisini
başkalarının perspektifinden görme imkânını sağlamaktadır. Verma (2015: 230) geri bildirim
kavramının iletişim becerileri açısından gerekli bir unsur olduğunu ifade etmektedir. Luft
(1984) geri bildirim kavramını; başkaları ile reaksiyon içerisine girme olarak tanımlamakta,
bireyin davranışlarının, duygu ve algılama açısından geri bildirim aldığı bireylerce nasıl
etkilendiğinin ifade edilmesini ise geri bildirim alma olarak ele almaktadır ve öğrenmede en
önemli kavramlardan biridir. Bu bilgiler diğer bireylere kişilerin nasıl algılandığı, nasıl
hissettiğini ve davranışları üzerine etkisini ortaya koymakta, sözlü ve sözsüz iletişim yoluyla
kişi ya da gruplar hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır (Luft 1984). Yeni
becerilerin öğrenilmesi süreçlerden biri olan geri bildirim kavramı, sağlığın başarılı bir
şekilde yürütülmesinde merkezi bir öneme sahip olduğu ifade edilmektedir (Arnold ve Bogss,
2015: 303). Geri bildirim kavramı, sağlık çalışanlarının nasıl davrandıkları ile ilgili objektif
bilginin sağlanması açısından önemli olmaktadır. Bu kişinin fark edemediği davranışlarını,
başkalarından dinlemesi yoluyla kendisini başkalarının gözünden görmesini sağlaması
açısından oldukça güçlü bir tekniktir (Blonna ve Watter, 2010: 80). Bireylerin kendisini
görmesi ve değerlendirmesinin zor olması nedeniyle iletişim becerileri için en önemli
bileşimlerden biridir (Martin ve DiMatteo, 2014: 122). Bu anlamda sağlık sektöründe bireyler
arasında güven kazanımı, bireylerin gözlemlenebilir davranışları üzerine bilgi sağlamak ve
potansiyel problemlere karşı deneyim kazanılması amacıyla sıklıkla kullanılmakla birlikte,
klinik problemlerin önlenebilmesinde gerekli araçlardan biridir (Brandshaw ve Hulttquist,
2016: 456-460). Johari Penceresi modeli Kişisel Açılım ve Geri Bildirim kavramlarını ele
alarak aslında kişilerarası iletişimi teşvik ederek kişinin kendisini nasıl algıladığı ve başkaları
tarafından nasıl algılandığını açıklamakta fayda sağlamaktadır (Solé, 1997: 481).
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5. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli ve hipotezleri, araştırmanın
uygulanması ve etik yönü, araştırma evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin
analizleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
5.1.AraĢtırma Modeli ve Hipotezler
Bu çalışma da incelenen araştırma modeli ve hipotezler aşağıda verilmektedir. Buna
göre araştırma modelinde, Johari Penceresi modelinin iki boyutu olan Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim değişkenlerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki durum,
yönetici olma durumu, yönetici olarak çalışma süresi, sağlıkta çalışma süresi ve kurumda
çalışma süreleri arasında farklılık gösterip göstermediğine ilişkin araştırma modeli verilmiştir
(Şekil 1).

TANIMLAYICI ÖZELLĠKLER











Yaş
Cinsiyet
Medeni durum
Eğitim durumu
Mesleki durum
Yönetici olma durumu
Yönetici olarak çalışma süresi
Sağlık sektöründe çalışma süresi
Toplam çalışma süresi
ġekil

JOHARĠ
PENCERESĠNDEKĠ




Kişisel Açılım (KA)

)

1. AraĢtırmanın Modeli

ġekil 2. AraĢtırma Modeli
Hipotez 1: Hastane yöneticileri, hekim ve hemşirelerin Johari Penceresi alt boyutundan
Kişisel Açılım boyutu ile ilgili değerlendirmeleri bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre; a)
Yaş grupları, b) Cinsiyet, c) Medeni durumu, d) Eğitim durumu, e) Mesleki durumu, f)
Yönetici olma durumu, g) Yönetici olarak çalışma süresi, h) Sağlık sektöründe çalışma süresi
ve ı) Kurumda çalışma süresine göre ortalamalar arasında farklılık göstermektedir.
Hipotez 2: Hastane yöneticileri, hekim ve hemşirelerin Johari Penceresi alt boyutundan Geri
Bildirim boyutu ile ilgili değerlendirmeleri bireylerin tanımlayıcı özelliklerine göre; a) Yaş
grupları, b) Cinsiyet, c) Medeni durumu, d) Eğitim durumu, e) Mesleki durumu, f) Yönetici
olma durumu, g) Yönetici olarak çalışma süresi, h) Sağlık sektöründe çalışma süresi ve ı)
Kurumda çalışma süresine göre ortalamalar arasında farklılık göstermektedir.
5.2.AraĢtırmanın Uygulanması ve Etik Yönü
Araştırma 30 Temmuz 2015- 18 Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. Anketin
uygulanması sürecinde bireylerin gönüllü katılımları belirtilmekle birlikte araştırmaya ilişkin
gerekli izinler Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu 1. 2. ve 3. Bölge Genel sekreterliklerinden
alınmıştır. Ayrıca, araştırma evreni ve örnekleminde yer alan hastanelerden de gerekli izinler
alınmıştır. Ayrıca araştırmanın yürütülmesi için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonundan
ise 12.06.2015 tarihli etik kurul izini alınmıştır.
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5.3.AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma evreninin belirlenmesinde Ankara metropolitan bölge içerisinde Sağlık
Bakanlığı’na bağlı hastaneler ele alınmıştır ve evrenin belirlenmesinde hastane rolü ve tescilli
yatak sayılarına göre karar verilmiştir. Buna göre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Devlet
Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden Dal Hastaneleri; hastane rolüne göre A1 dal
hastaneleri, A2, B ve C hastaneleri araştırma kapsamına alınmamıştır (Sağlık Bakanlığı
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2009: 3-8). Araştırma evrenini, böylece Ankara
metropolitan bölgede Sağlık Bakanlığı’na bağlı beş eğitim ve araştırma hastanesinde 30
Temmuz 2015-18 Eylül 2015 tarihleri arasında görev yapan yöneticiler (Hastane Yöneticisi,
Başhekim, Başhekim yardımcısı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, İdari ve Mali Hizmetler
Müdür Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür
Yardımcıları, Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü, Hasta Hizmetleri ve Sağlık
Otelciliği Müdür Yardımcıları ayrıca kliniklerden sorumlu hemşireler), hekim ve
hemşirelerden oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleminin belirlenmesinde yöneticiler için
sayının az olması dolayısı ile örneklem seçilmemiş olup tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bu kapsamda 64 yöneticiye ulaşılmıştır. Hekim ve hemşirelerden kaçar kişiye ulaşılması
gerektiğini belirlemek için ise araştırma örneklemi dışından A1 hastane rolü ve tescilli yatak
sayısı dikkate alınarak birbirine benzer iki hastane seçilerek bu hastanelerde 29 Haziran 201510 Temmuz 2015 tarihleri arasında ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonrası G Power
analizi yapılmış ve ulaşılması gereken kişi sayısı için gereken sayının belirlenmesinde G
Power analizi uygulanmıştır. Buna göre 399 kişi gerekli sayı olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile
araştırmanın örneklemi 463 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada her hastaneden hangi sayıda
hekim ve hemşire alınması gerektiğinin belirlenmesinde tabakalı örneklem yöntemi
belirlenmiştir.
5.4.Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde anket form kullanılmıştır. Anket formun ilk
bölümünde, bireylerin tanımlayıcı bilgilerini içeren dokuz sorudan yararlanılırken, ikinci
bölümünde Yıldız (2013) tarafından Türkçe’ye geçerlik ve güvenirliği yapılan Self-Disclosure
envanteri kullanılmıştır. Envanter on sorudan oluşmakta olup, on sorunun 5’i Kişisel Açılım
puanını verirken, 5’i Geri Bildirim puanını vermektedir. Her bir soruda “A” ve “B”
seçeneğine verilen puanlar dikkate alınmakta ve sadece tek bir boyut için puanlama
hesaplanmaktadır. Bu puanlandırmalar ile Kişisel Açılım ve Geri Bildirim puanlandırılması
hesaplanmaktadır. Envanterdeki on soruya ilişkin 0 ve 5 puan arasında bir puanlama yapıldığı
için Kişisel Açılım ve Geri Bildirim boyutları 25’er puan üzerinden (5*5=25)
değerlendirilmektedir. Puanlandırılmaya ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir:
Kişisel Açılım puanı: Soru 1’in A, 2, 3, 4 ve 10. soruların B seçeneğine verilmiş puanlarla
hesaplanmaktadır ve bu toplam bireylerin Kişisel Açılım düzeylerini belirlemektedir.
Geri Bildirim puanı: Soru 5’in B, soru 6’nın A, soru 7’nin B, soru 8’in B, soru 9’un A
seçeneğine verilmiş puanlarla hesaplanmaktadır ve bu toplam bireylerin Geri Bildirim
düzeylerini belirlemektedir.
Kişisel Açılım envanterinin Türkçe’ye geçerlik ve güvenilirlik çalışması Yıldız (2013)
tarafından yapılmıştır. Envanterin geçerlik analizi geçerlik yöntemlerinden birisi olan yapı
geçerliği kullanılarak yapılmıştır. Güvenilirlik analizi sonucunda bulunan Cronbach Alfa
değeri ise 0,91 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alfa 0,72 olarak bulunmuştur.
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Verilerinin analizinde SPSS 20,0 (Statistical Package of Social Science) kullanılmıştır. Anket
verilerinin analizinde bireylerin tanımlayıcı bilgilerini belirlemek amaçlı ortalama, standart
sapma, yüzde ve frekans analizleri kullanılmış olup, bağımsız gruplarda iki grup arasında
ortalamalar arasındaki farklılık, bağımsız iki grup arasında farkın önemlilik testi (Student’s t
test) ile ikiden fazla grubun ortalamaları arasında farklılığı ise tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), verilerin normal dağılıma göstermediği durumda ise Kruskall Wallis W testi ve
gruplar arasındaki farklılığı bulmak için de Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Gruplar
arasındaki farklılığı tespit etmek için ise LSD testi kullanılmıştır. İkiden çok grup arasında
fark olup olmadığını karşılaştırırken parametrik varsayımların yerine gelmediği durumlarda
bu testlerin parametrik karşılığı olan Brown Forsyte değerleri verilmiştir.
6. BULGULAR VE TARTIġMA
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Araştırmaya
katılan yönetici, hekim ve hemşirelerin tanımlayıcı bilgilerine (yaş, cinsiyet, medeni durum,
eğitim durumu, mesleki durumu, yönetici olma durumu, yönetici olarak çalışma süresi, sağlık
sektöründe çalışma süresi ve toplam çalışma süresi) ilişkin kişi sayısı ve yüzde oranları
verilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının % 63,5’i kadın (294 kişi)
ve 36,5’i erkektir (169 kişi). yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise sağlık
çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun yaşı birbirine yakın bir dağılım göstermektedir. en
büyük çoğunluğu 27-29 yaş grubu bireyler oluşturmaktadır (%22,9). daha sonra sırasıyla 40
yaş üzeri bireyler (%20,7), 30-34 yaş grubundaki bireyler (%20,3), 26 yaşından küçük (%
19,4) ve 35-39 yaş grubundaki bireyler oluşturmaktadır (% 16,8).
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Tablo 1. AraĢtırmaya katılan bireylerin demografik bilgileri
Demografik Değişkenler

Gruplar

Yaş

≤26
27-29
30-34

90
105
94

Yüzdelik Oran
%
19,4
22,7
20,3

35-39

78

16,8

≥40

96

20,7

Kadın

294

63,5

Cinsiyet

Sayı (n)

Erkek

169

36,5

Medeni Durum

Bekâr
Evli

295
168

63,7
36,3

Eğitim Durumu

Lise
Ön lisans

34
65

7,3
14,0

Dört yıllık Lisans

103

22,2

Altı yıllık Lisans

94

20,3

Tıpta Uzmanlık

125

27,0

Meslek

Yönetici Olma Durumu
Yönetici Olarak Çalışma Süresi

Sağlık sektöründe toplam çalışma süresi

Kurumdaki çalışma süresi

TOPLAM

Lisans Üstü

42

9,1

Hekim

204

44,1

Hemşire

195

42,1

Yönetici

64

13,8

Evet

64

13,8

Hayır

399

86,2

<1 yıl

9

14,1

1-5 yıl

35

54,7

6-10 yıl

13

20,3

>10 yıl

7

10,9

<1 yıl

78

16,8

1-5 yıl

76

16,4

6-10 yıl

119

25,7

11-20 yıl

103

22,2

>20 yıl

87

18,8

<1 yıl

82

17,7

1-5 yıl

200

43,2

6-10 yıl

82

17,7

>10 yıl

99

21,4

463

100

Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılan bireylerin meslekleri değerlendirildiğinde %
44,1’i hekim, % 42,1’i hemşire ve % 13,8’i ise yönetici (Hastane Yöneticisi, Başhekim,
Başhekim Yardımcısı, İdari ve Mali Hizmetler müdürü, İdari ve Mali Hizmetler Müdür
Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları,
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Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü, Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdür
Yardımcıları ve kliniklerden sorumlu hemşireler)’dir.
Sağlık çalışanlarının yönetici olarak görev yapma durumları incelenmiş ve yönetici olarak
görev yapanların oranının % 13,8 olduğu saptanmıştır. Yönetici olarak kurumda görev alan
bireylerin çalışma süreleri değerlendirildiğinde en büyük grubun 1-5 yıl arasında yönetici
olarak çalışan bireylerden oluştuğu görülmektedir. Bu oran % 54,7’dir. Sağlık çalışanlarının
bu sektördeki toplam çalışma süreleri değerlendirilmiştir. Sağlık çalışanlarının % 16,8’i bir
yıldan daha az, % 16,4’ü 1-5 yıl arasında, % 25,7’si 6-10 yıl arası, % 22,2’si 11-20 yıl arası,
% 18,8’i ise 20 yıldan fazla sağlık sektöründe çalışmakta olduğu bulunmuştur. Sağlık
çalışanlarının sağlık sektöründeki çalışma süreleri birbirine yakın bir dağılım göstermektedir.
Bireylerin görevli oldukları kurumdaki çalışma süreleri değerlendirilmiş ve sağlık çalışanların
kurumdaki görevli oldukları süreler bakımından en fazla oranın, % 43,2’ile 1-5 yıl arasında
çalışan bireylerden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 2. Cinsiyete Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Farklılıklar

Johari Penceresi ile ilgili ifadeler
1A

2B

3B
4B

“Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin
sorumlu olduğunu söylerim ve karşı tarafın
bu durumdan ne şekilde etkilendiğini
anlatmaya çalışırım.”
“Aramızdaki anlaşmazlığın arkadaşlığımıza
olan etkisine dikkat çekerim ve tartışıp
konuşarak konuyu çözmeye çalışmamızı
öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de beyan ederim
ki bu konudaki duruşumu kesin olarak
bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak için ona
gerçek duygu ve düşüncelerimi açıklarım.”

“Arkadaşımla, davranışı (huzursuz olması)
hakkında konuşurum ve tartışmamızın
arkadaşlığımızı nasıl etkilediğini ona
sorarım.”
6A
“Bende gördüğü hataları daha detaylı
anlatmasını ve bana yardımcı olabilecek
tavsiyelerde bulunmasını isterim.”
7B
“Sorunu nasıl çözebileceğimi anlamak için
tartıştığım kişi ile açıkça konuşurum.”
8B
“Onu hedef tahtasına koyuyor olma riskini
göze alır ve konuyla ilgili tüm bildiklerini
anlatmasını isterim.”
9A
“Bu planlarla ilgili daha fazla detay
vermelerini isterim ve neden benim de
haberdar edilmediğimi öğrenmeye çalışırım.”
10B “Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu
tam olarak söylerim.”
KİŞİSEL AÇILIM PUANI

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Kadın
Erkek
(n=294)
(n=169)
Ort.
SS.
Ort.
3,82

SS.

t

p

0,827

1,43

3,79

1,43

0,218

1,72

2,56

1,71

-2,252

3,54

1,66

3,47

1,58

0,455

0,649

2,62

1,87

2,23

1,79

-2,187

0,029

2,37

1,72

2,23

1,60

0,825

0,410

1,54

1,96

1,48

-1,107

0,269

3,19

1,66

3,38

1,50

-1,286

0,199

2,22

2,86

2,04

1,79

1,043

0,298

3,53

1,56

3,57

1,54

-0,305

0,760

3,18
14,08

1,76
4,55

3,04
14,08

1,63
4,32

0,875
-1,127

0,382
0,260

14,19

4,19

14,27

3,75

-0,216

0,829

2,52

0,802

5B

GERİ BİLDİRİM PUANI

2,87
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Tablo 2’de, yönetici, hekim ve hemşirelerin Johari Penceresindeki Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim skorlarını cinsiyete göre karşılaştıran bağımsız iki örneklem t testi sonuçları
incelenmiştir. Bireylerin Kişisel Açılım skor ortalamaları cinsiyete göre “Birlikte daha verimli
çalışmak için ona gerçek duygu ve düşüncelerimi açıklarım.” ifadesinde farklılık
göstermektedir (p=0,029). Geri Bildirim skorlarına ilişkin analiz sonuçlarına göre ise
bireylerin Geri Bildirim skor ortalamaları cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Elde
edilen bulgulara göre Hipotez 1b hipotezi kabul edilmiş, Hipotez 2b ise reddedilmiştir.
Ortalamaları açısından incelendiğinde ise kadınların Kişisel Açılım ve Geri Bildirim skorları
erkeklere göre daha yüksektir.

Şekil 1. Kadınların Johari Penceresi Puanları

Şekil 2. Erkeklerin Johari Penceresi Puanları

Bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim ortalamalarına göre bireylerin Açık Alan genişliği
ortalama olarak 14,08 ile 14,27 aralığındadır. Bireylerin Açık Alanı genişlerken, Kör Alan,
Saklı Alan ve Bilinmeyen Alanları daralmıştır. Her iki grubunda Kişisel Açılım puanları
birbirine benzer iken, Geri Bildirim puanı erkeklerin daha yüksektir. Bu çalışma kapsamında
sadece Kişisel Açılım boyutunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonucu destekler
nitelikte cinsiyetin Kişisel Açılım üzerinde önemli olduğu çalışmalardan Xie ve Kang (2015)
tarafından, yetişkin ve gençler ile ilgili yapılan çalışma da ise yetişkin erkeklerin Kişisel
Açılım ve bilgi paylaşım durumlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu çünkü kadınların
erkeklere göre güvenliğe daha fazla önem verdikleri dolayısıyla kadınların Kişisel Açılım
düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Gençler üzerine yapılan araştırmalarda da
Kişisel Açılım durumlarında cinsiyete göre anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür (Xie
ve Kang, 2015). Bununla birlikte Kılıç ve Önen (2011) tarafından ilkokullarda görev yapan
öğretmenler üzerinde yapılan çalışmada da bireylerin demografik özelliklerine göre iletişim
ile ilgili görüşleri incelenmiş ve cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Montalvo ve
diğerleri (2009) yaptığı bir çalışmaya göre ise kadınlar için cinsiyet Kişisel Açılımı etkileyen
bir faktör olarak bulunmuştur. Cinsiyetin Kişisel Açılım için önemli bir faktör olması,
kadınların sosyal etkileşiminden kaynaklanabilir. Çünkü Kişisel Açılım; yaşa, bireye, kültüre
göre farklılaşabilmektedir. Bu durumda kadınların erkeklere göre uyum sağladıkları bireylere
daha rahat kendileri anlatmaları Kişisel Açılıma neden olabileceği düşünülebilir.
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Tablo 3. Medeni Duruma Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢkin Farklılıklar

Johari Penceresi ile ilgili ifadeler
1A

2B

3B
4B
5B

6A
7B
8B

“Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin
sorumlu olduğunu söylerim ve karşı
tarafın bu durumdan ne şekilde
etkilendiğini anlatmaya çalışırım.”
“Aramızdaki
anlaşmazlığın
arkadaşlığımıza olan etkisine dikkat
çekerim ve tartışıp konuşarak konuyu
çözmeye çalışmamızı öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de beyan
ederim ki bu konudaki duruşumu kesin
olarak bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak için ona
gerçek
duygu
ve
düşüncelerimi
açıklarım.”
“Arkadaşımla, davranışı (huzursuz olması)
hakkında konuşurum ve tartışmamızın
arkadaşlığımızı nasıl etkilediğini ona
sorarım.”
“Bende gördüğü hataları daha detaylı
anlatmasını ve bana yardımcı olabilecek
tavsiyelerde bulunmasını isterim.”
“Sorunu nasıl çözebileceğimi anlamak için
tartıştığım kişi ile açıkça konuşurum.”

“Onu hedef tahtasına koyuyor olma riskini
göze alır ve konuyla ilgili tüm bildiklerini
anlatmasını isterim.”
9A
“Bu planlarla ilgili daha fazla detay
vermelerini isterim ve neden benim de
haberdar
edilmediğimi
öğrenmeye
çalışırım.”
10B
“Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu
tam olarak söylerim.”
KİŞİSEL AÇILIM PUANI
GERİ BİLDİRİM PUANI

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Evli
Bekâr
(n=295)
(n=168)
Ort.
SS.
Ort.

SS.

t

p

1,151

0,250

3,87

1,39

3,71

1,50

2,56

1,74

2,48

1,67

3,54

1,66

3,48

1,59

2,48

1,87

2,57

1,83

2,30

1,72

2,35

1,61

-0,347

0,729

1,57

2,85

1,45

0,890

0,374

3,35

1,55

3,11

1,70

1,462

0,145

2,15

1,85

2,18

2,82

-0,185

0,853

3,61

1,51

3,44

1,64

1,124

0,262

3,18
14,28
14,38

1,71
4,56
4,12

3,04
14,20
13,94

1,73
4,32
3,87

0,849
0,184
1,144

0,397
0,854
0,253

2,98

0,510

0,364
-0,519

0,610

0,716
0,604

Tablo 3’te yönetici, hekim ve hemşirelerin Johari Penceresindeki Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim skorlarını bireylerin medeni durumlarına göre karşılaştırılmış ve bireylerin Kişisel
Açılım ve Geri Bildirim skor ortalamaları medeni durumlarına göre anlamlı farklılık
göstermemektedir. Buna göre Hipotez 1c, Hipotez 2c reddedilmiştir. Ortalamaları açısından
incelendiğinde ise medeni durumlarına göre skorları birbirine yakın bir dağılım
göstermektedir. Bu çalışmanın bulgularını destekler nitelikte Kılıç ve Önen (2011) tarafından
yapılan çalışmada da bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeylerine göre medeni
durumlarında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Ayrıca Malhan ve Ersoy (2001)’un
hemşireler üzerinde yaptığı bir diğer çalışmada da medeni durum anlamlı değildir.
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Şekil 3. Evlilerin Johari Penceresi Puanları

Şekil 4. Bekârların Johari Penceresi Puanları

Bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim ortalamalarına göre bireylerin Açık Alan genişliği
ortalama olarak 13,94 ile 14,38 aralığındadır. Medeni durumlarına göre evlilerin Kişisel
Açılım ve Geri Bildirim puanları bekârlardan daha yüksektir. Buna göre, Johari Pencereleri
incelendiğinde Açık Alan Genişlikleri birbirine oldukça yakın olmakla birlikte, bekârların
Geri Bildirim puanları evlilere göre daha düşüktür. Bunun en önemli sebebinin evli bireylerin
bekâr bireylere göre sosyal etkileşimlerde daha rahat olması dolayısı ile daha fazla geri
bildirim alma/vermesinden kaynaklanabilir. Ayrıca, bekâr bireylerin Geri Bildirimindeki
azalma Kör Alanın genişlemesine ve bireylerin kendisi hakkında daha az bilgi sahip olmasına
neden olmaktadır.
Tablo 4. Yönetici Olma Durumuna Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Fark Analizleri

Johari Penceresi ile ilgili ifadeler
1A

2B

3B
4B
5B

“Bu kişiye çatışmadan kısmen
kendisinin sorumlu olduğunu
söylerim ve karşı tarafın bu
durumdan ne şekilde etkilendiğini
anlatmaya çalışırım.”
“Aramızdaki
anlaşmazlığın
arkadaşlığımıza olan etkisine dikkat
çekerim ve tartışıp konuşarak
konuyu
çözmeye
çalışmamızı
öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de beyan
ederim ki bu konudaki duruşumu
kesin olarak bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak
için ona gerçek duygu ve
düşüncelerimi açıklarım.”
“Arkadaşımla, davranışı (huzursuz
olması) hakkında konuşurum ve
tartışmamızın arkadaşlığımızı nasıl

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Yönetici
Yönetici Değil
(n=64)
(n=399)
Ort.
SS.
Ort.
SS.

t

p

0,038

4,16

1,41

3,76

1,43

2,105

2,42

1,67

2,55

1,73

-0,584

3,59

1,65

3,51

1,63

0,394

3,06

1,81

2,43

1,85

2,47

1,78

2,30

1,67

2,586
0,717

0,561

0,694
0,011
0,475
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etkilediğini ona sorarım.”
6A

“Bende gördüğü hataları daha
detaylı anlatmasını ve bana yardımcı
olabilecek tavsiyelerde bulunmasını
isterim.”

3,06

1,46

2,91

1,54

0,760

0,450

Tablo 4. Yönetici Olma Durumuna Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Fark Analizleri (Devamı)

Johari Penceresi ile ilgili ifadeler
7B

“Sorunu
nasıl
çözebileceğimi
anlamak için tartıştığım kişi ile
açıkça konuşurum.”
“Onu hedef tahtasına koyuyor olma
riskini göze alır ve konuyla ilgili
tüm
bildiklerini
anlatmasını
isterim.”
“Bu planlarla ilgili daha fazla
detay vermelerini isterim ve neden
benim de haberdar edilmediğimi
öğrenmeye çalışırım.”
“Ne duyduğumu ve kimlerden
duyduğumu tam olarak söylerim.”

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Yönetici
Yönetici Değil
(n=64)
(n=399)
Ort.
SS.
Ort.
SS.

t

p

3,69

1,37

3,19

1,64

2,294

0,022

2,02

1,77

2,18

1,85

-0,688

0,493

4,09

1,18

3,46

1,59

3,031

0,003

3,02

1,74

3,15

1,72

-0,576

0,566

KİŞİSEL AÇILIM PUANI

15,21

4,13

14,10

4,50

1,854

0,064

GERİ BİLDİRİM PUANI

15,32

3,99

14,04

4,01

2,369

0,018

8B

9A

10B

Tablo 4’ te yönetici olma durumuna göre bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim puanları
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen bulgular neticesinde “Bu kişiye çatışmadan
kısmen kendisinin sorumlu olduğunu söylerim ve karşı tarafın bu durumdan ne şekilde
etkilendiğini anlatmaya çalışırım.”(p=0,038); “Birlikte daha verimli çalışmak için ona
gerçek duygu ve düşüncelerimi açıklarım.”(p=0,011) ifadeleri ile Kişisel Açılım; “Sorunu
nasıl çözebileceğimi anlamak için tartıştığım kişi ile açıkça konuşurum.” (p=0,022) ve “Bu
planlarla ilgili daha fazla detay vermelerini isterim ve neden benim de haberdar
edilmediğimi öğrenmeye çalışırım.”(p=0,003) ifadeleri ile Geri Bildirim boyutlarında anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre Hipotez 1f ve Hipotez 2f kabul edilmiştir. İfadeler
bazında değerlendirildiğinde yöneticilerin puan ortalamaları, yönetici olarak çalışmayan
bireylere göre daha yüksektir.
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Şekil 5. Yöneticilerin Johari Penceresi

Şekil 6. Yönetici Olmayanların Johari Penceresi

Yönetici olma durumuna göre incelendiğinde yönetici olanların Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim puanları, yönetici olmayanların ortalamalarından daha yüksektir. Buna göre
bakıldığında bireylerin Açık Alanları genişlemekte iken, Kör Alanları daralmaktadır. Bununla
birlikte Açık Alanın genişlemesi Saklı Alan ve Bilinmeyen Alanın ise daralmasına neden
olmaktadır. Yönetici olma durumu Kişisel Açılım ve Geri Bildirim için önemli bir etkendir.
Bu farklılığın yönetici olarak görev yapan bireylerin örgüt içerisinde iletişim de Kişisel
Açılım ve Geri Bildirimi kullanmalarının etkili olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Yönetici ve liderler grup üyeleri içerisinde bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirimi
kolaylaştıran bir rol oynarlar ve Geri Bildirim vererek bireylerin kendi Kör Alanları ile ilgili
bilgiler verebilir. Yöneticiler aynı zamanda sahip olduğu büyük sorumlulukla, yapıcı, açık,
dürüst, olumlu, yararlı bir kültürü teşvik edebilir, bilgi paylaşımı yoluyla örgütte hassas bir
iletişim kurabilir. Kişisel Açılım ve Geri Bildirimi bu yönüyle önemli bir rol oynar. Açık
Alanın genişlemesi pozitif gelişim kurulması yöneticiliğin temel bir yönü olması dolayısıyla
farklılık oluşturmaktadır (Luft, 1955). Sağlık alanında kullanılması iş arkadaşları ve
yöneticilerin birbirlerini desteklemeleri yönünden önemlidir. Yönetici için önemli olmasında
organizasyon içerisinde destekleyici bir rol oynaması ve yöneticinin politika oluşturması,
çalışanlar ile yaşanan yetersizliklerin aşılması ve eşit fırsatlar tanınması yönünden önemli ve
olumlu yönde fayda sağlaması dolayısıyladır (Münir ve diğerleri, 2005). Bireylerin örgüt
performansını geliştirilebilmesi için Geri Bildirim vermelerine gerek duyulmaktadır. Çünkü
Geri Bildirim, çalışanların yöneticileri ile ilgili fikirlerinin öğrenilmesini sağlarken,
yöneticilerin de çalışanları hakkındaki düşüncelerinin anlaşılmasını sağlar (Taşçı ve Eroğlu,
2008). Ayrıca iyi bir yönetici iletmek istediği duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde
iletir bu da Kişisel Açılım ile bireylerin kendisini göstermesinde fayda sağlar. Bu çalışmada
da buradaki literatür bilgilerini destekler nitelikte Kişisel Açılım ve Geri Bildirim boyutlarına
göre yönetici olma durumu anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Tablo 5. YaĢ Gruplarına Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢkin Fark Analizleri
Johari
Pencere
si
ile

≤26
(n=90)

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
27-29
30-34
35-39
(n=105)
(n=94)
(n=78)

≥40
(n=96)
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ilgili
ifadeler
1A

Ort.

S.S.

Ort.

S.S.

Ort.

S.S.

Ort.

S.S.

Ort. S.S.

F

p

Fark
1-4
1-5
2-5
2-4
3-4
4-5

3,48

1,54

3,72

1,40

3,78

1,36

3,96

1,53

4,13

1,30

2,810

0,025

2,37

1,70

2,60

1,71

2,75

1,65

2,09

1,77

2,77

1,73

2,429

0,047

3,51

1,52

3,67

1,48

3,56

1,61

3,43

1,78

3,39

1,80

0,437*

4B

0,782
*

2,61

1,81

2,62

1,82

2,53

1,84

2,28

1,84

2,50

1,98

0,451

0,772

5B

2,41

1,63

2,40

1,74

2,53

1,64

2,00

1,68

2,20

1,70

1,313

0,264

6A

2,73

1,37

2,86

1,53

2,77

1,58

3,15

1,61

3,19

1,52

1,819

0,124

7B

3,19

1,75

3,21

1,70

3,24

1,40

3,23

1,59

3,43

1,60

0,335

0,854

8B

2,39

1,82

2,30

1,87

2,26

1,85

2,12

1,93

1,73

1,69

1,900

0,109

9A

3,47

1,49

3,34

1,66

3,24

1,66

3,86

1,42

3,91

1,42

3,570*

0,007

3-5*

2,66

1,87

3,30

1,66

2,90

1,58

3,14

1,78

3,60

1,59

4,347*

0,002

1-5*
3-5*

14,31

4,37

14,33

4,41

14,72

4,21

13,62

5,00

14,18

4,43

0,656

0,623

14,18

3,64

14,10

4,04

14,04

4,26

14,35

4,32

14,45

3,95

0,174

0,952

2B
3B

10B
Kişisel
Açılım
Puanı
Geri
Bildirim
Puanı

*Brown-Fortsythe Değeri

Tablo 5 incelendiğinde bireylerin yaş gruplarına göre Johari Penceresi puanlarına yönelik
almış olduğu Kişisel Açılım ve Geri Bildirim puanları yer almaktadır. Tabloda yer alan
ifadelerden “Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin sorumlu olduğunu söylerim ve karşı
tarafın bu durumdan ne şekilde etkilendiğini anlatmaya çalışırım.”; “Aramızdaki
anlaşmazlığın arkadaşlığımıza olan etkisine dikkat çekerim ve tartışıp konuşarak konuyu
çözmeye çalışmamızı öneririm.” ve “Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu tam olarak
söylerim.” ifadeleri ile Kişisel Açılım puanına göre anlamlı farklılıklar görülmektedir
(p=0,025; p=0,047; p=0,002). Buna göre Hipotez 1a kabul edilmiştir. Gruplar bazında
değerlendirildiğinde görülen bu farklılığın 26 yaşından küçük bireyler ile 35-39 ve 40 yaş üstü
bireyler arasında görülmektedir. Ayrıca 35-39 yaş grubundaki bireyler ile diğer gruplar
arasında, 40 yaş ve üzeri bireyler ile çeşitli yaş grupları arasında da anlamlı farklılıklar
görülmektedir. Ayrıca, “Bu planlarla ilgili daha fazla detay vermelerini isterim ve neden
benim de haberdar edilmediğimi öğrenmeye çalışırım.” ifadesi ile Geri Bildirim puanına
göre anlamlı farklılıklar görülmektedir (p=0,007). Hipotez 2a kabul edilmiştir. Yaş gruplarına
göre grupların ortalamaları ise birbirine yakındır. Ayrıca, Kişisel Açılım ve Geri Bildirim
puan toplamı incelendiğinde 13,62 ile 14, 45 puan arasında ortalamalar değişim
göstermektedir. Bu çalışmanın bulgularını destekler nitelikte Uysal (2003)’ün yöneticiler
üzerinde yaptığı çalışmada yaş, Kişisel Açılım ve Geri Bildirim için önemli bir değişkendir.
Buna göre yaşa göre bireylerin iletişim süreçlerinde anlamlı farklılıklar vardır. Yaş arttıkça
Kişisel Açılım ve Geri Bildirim süreçlerinde tecrübe, statü artışı, olgunlaşmanın getirdiği
bireylerin öz benliklerine ilişkin güven etmenlerinden yöneticilerin Kişisel Açılım ve Geri
Bildirimi daha kullandıklarını bulmuştur. Ayrıca 46 yaşından büyük yöneticilerde bu
ortalamanın düştüğünü tespit etmişlerdir. Xie ve Kang (2015) tarafından yapılan bir diğer
çalışmada ise yaşça büyük bireylerin Kişisel Açılım konusunda başkaları ile bilgi
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paylaşımında daha yüksek bir seviyede olduğu, yaşa göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Bununla birlikte; yaş değişkeninin anlamlı olmadığı çalışmalarda bulunmaktadır. Buna göre;
Aşık (1992) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen çalışmasında Kişisel Açılım
değişkeninin yaşa ve çeşitli değişkenler üzerinde etkisi incelenmiş ve yaşa göre anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır.
Tablo 6. Mesleki Duruma Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢkin Fark Analizleri
Johari Penceresi ile ilgili ifadeler

1A

2B

3B
4B
5B

“Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin
sorumlu olduğunu söylerim ve karşı tarafın
bu durumdan ne şekilde etkilendiğini
anlatmaya çalışırım.”
“Aramızdaki anlaşmazlığın arkadaşlığımıza
olan etkisine dikkat çekerim ve tartışıp
konuşarak konuyu çözmeye çalışmamızı
öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de beyan ederim
ki bu konudaki duruşumu kesin olarak
bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak için ona
gerçek duygu ve düşüncelerimi açıklarım.”
“Arkadaşımla, davranışı (huzursuz olması)
hakkında konuşurum ve tartışmamızın
arkadaşlığımızı nasıl etkilediğini ona
sorarım.”

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Hekim
Hemşire
Yönetici
(n=204)
(n=195)
(n=64)
Ort. S.S.
Ort. S.S.
Ort. S.S.

F

p

Fark
1-3

3,63

1,43

3,89

1,43

4,15

1,40

3,885

0,021

2,62

1,66

2,48

1,79

2,42

1,67

0,495

0,610

3,40

1,60

3,62

1,66

3,59

1,65

1,013

0,364

2,55

1,71

2,30

1,98

3,06

1,81

4,204*

0,016*

2,35

1,57

2,24

1,77

2,47

1,78

0,482*

0,618*

2-3

Tablo 6. Mesleki Duruma Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢkin Fark Analizleri (Devamı)
Johari Penceresi ile ilgili ifadeler

6A

“Bende gördüğü hataları daha
detaylı anlatmasını ve bana
yardımcı olabilecek tavsiyelerde
bulunmasını isterim.”
7B
“Sorunu
nasıl
çözebileceğimi
anlamak için tartıştığım kişi ile
açıkça konuşurum.”
8B
“Onu hedef tahtasına koyuyor olma
riskini göze alır ve konuyla ilgili
tüm
bildiklerini
anlatmasını
isterim.”
9A
“Bu planlarla ilgili daha fazla
detay vermelerini isterim ve neden
benim de haberdar edilmediğimi
öğrenmeye çalışırım.”
10B “Ne duyduğumu ve kimlerden
duyduğumu tam olarak söylerim.”
KİŞİSEL AÇILIM PUANI
GERİ BİLDİRİM PUANI

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Hekim
Hemşire
Yönetici
(n=204)
(n=195)
(n=64)
Ort.
SS.
Ort.
SS.
Ort.
SS.

F

P

2,90

1,42

2,93

1,66

3,06

1,46

0,671

0,751

3,17

1,53

3,22

1,75

3,69

1,37

2,925*

0,055*

2,25

1,80

2,10

1,90

2,02

1,77

0,564

0,570

3,38

1,61

3,55

1,57

4,09

1,18

6,122*

0,002*

3,03

1,63

3,27

1,80

3,02

1,74

1,123

0,326

14,18 4,52 14,02 4,50
14,05 3,67 14,04 4,36
*Brown-Fortsythe Değeri

15,21
15,32

4,13
3,99

1,777
267,290**

0,170
0,062**

Fark

1-3
2-3
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Tablo 5’da bireylerin mesleklerine göre Johari Penceresinin ilgili boyutlarına ilişkin
farklılıkları incelenmiştir. “Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin sorumlu olduğunu
söylerim ve karşı tarafın bu durumdan ne şekilde etkilendiğini anlatmaya çalışırım.” ve
“Birlikte daha verimli çalışmak için ona gerçek duygu ve düşüncelerimi açıklarım.”
ifadelerini içeren Kişisel Açılım boyutunda, “Bu planlarla ilgili daha fazla detay vermelerini
isterim ve neden benim de haberdar edilmediğimi öğrenmeye çalışırım.” ifadesi ile Geri
Bildirim boyutunda anlamlı farklılıklar görülmektedir (p=0,021; p=0,016; p=0,002). Buna
göre Hipotez 1e; Hipotez 2e kabul edilmiştir. Ortalamalar bazında incelendiğinde yöneticilerin
ortalama puanları hekim ve hemşirelerden yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, hekim ve
hemşirelerin ortalamaları boyutlar bazında değişiklik göstermekle birlikte birbirine yakın
değerler aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Genel olarak incelendiğinde mesleki duruma ilişkin bu
farklılığın yöneticilerden kaynaklandığı düşünülebilir. Johari penceresinin her iki boyutu olan
Kişisel Açılım ve Geri Bildirim puanları dikkate alındığında yöneticilerin ortalaması diğer
meslek gruplarından daha yüksek bulunmuştur. Bu durum yöneticilerin Açık Alan
genişliğinin hekim ve hemşirelere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum
iletişim açısından iyi olup, Johari Penceresi modelinde Açık Alanın genişlemesi iyi olarak
kabul edilmektedir. Saiki ve Lobo (2011) tıp literatüründe tartışılan Kişisel Açılım
konularının tıbbi bakım verenler ve hemşireler tarafından tıbbi hata ve hasta bilgisi ile ilgili
konularda karar verme süreçlerinde kullanıldığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, literatürde
mesleki durumun önemli olmadığı çalışmalarda bulunmaktadır. Malhan ve Ersoy (2001)’e
göre de hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim skorlarına göre anlamlı farklılıklar
bulunmamıştır. Bununla birlikte bireylerin mesleklerine göre anlamlı farklılıklar bulunan
çalışmalarda olmuştur. Levati (2014) tarafından Aralık ve Haziran 2012’de, İtalya ve Büyük
Britanya’da 124 hemşire ile yapılan bir çalışmada Kişisel Açılım incelenmiştir. Mesleklerine
göre Kişisel Açılım, bilgi paylaşımı, aile bireyleri ve iletişim bilgilerini paylaşma, bireysel
davranışlar için anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Tablo 7. Eğitim Durumuna Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Fark Analizleri
Johari
Pencere
si
ile
ilgili
ifadeler

Lise
(n=34)

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Dört Yıllık
Altı Yıllık
Tıpta
Lisans(n=10 Lisans(n=9
Uzmanlık(n=1
3)
4)
25)
Ort. S.S.
Ort. S.S.
Ort. S.S.

Ön lisans
(n=65)

Lisansüstü
(n=42)

1A

Ort.
Ort. S.S.
S.S.
3,94
1,25
4,06 1,49

Ort. S.S

F

p

3,77

1,52

3,73

1,35

3,57

1,52

4,31

1,02

2,241

0,049

2B

3,08

1,75

2,48

1,85

2,69

1,78

2,66

1,69

2,58

1,64

2,36

1,61

2,225

0,051

3B
4B
5B
6A
7B
8B
9A
10B
Kişisel
Açılım
Puanı
Geri
Bildirim

3,50
2,62
2,44
2,71
3,03
2,50
3,76
2,50
14,4

1,62
2,02
1,76
1,66
2,07
1,91
1,35
2,01
4,74

3,40
2,23
2,17
2,77
3,12
1,83
3,43
3,40
13,7

1,82
2,00
1,84
1,73
1,73
1,93
1,67
1,76
4,97

3,93
2,63
2,53
3,14
3,52
2,00
3,69
3,31
14,7

1,52
2,05
1,78
1,64
1,49
1,91
1,56
1,73
4,09

3,49
2,58
2,30
2,96
3,15
2,56
3,68
3,32
14,1

1,56
1,71
1,63
1,37
1,61
1,82
1,39
1,71
4,55

3,37
2,54
2,34
2,95
3,23
2,11
3,24
2,97
14,0

1,65
1,71
1,61
1,43
1,51
1,76
1,69
1,56
4,27

3,21
2,38
1,93
2,76
3,36
2,00
3,86
2,86
14,4

1,63
1,78
1,45
1,43
1,56
1,59
1,39
1,75
4,82

1,889*
0,466*
0,935*
0,776
0,836*
1,811
1,946*
2,153
0,425

0,096*
0,801*
0,548*
0,567
0,525*
0,109
0,086*
0,058
0,831

14,4

4,52

13,3

4,52

14,8

4,25

14,6

3,32

13,8

3,94

13,9

3,83

1,673

0,140
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Puanı

*Brown-Fortsythe Değeri

Tablo 7’de bireylerin eğitim durumlarına göre Kişisel Açılım ve Geri Bildirim puanları
incelenmiş ve eğitim durumuna göre sadece Kişisel Açılım puanına göre gruplar arasında
anlamlı farklılıklar görülmüştür. Kişisel Açılım boyutunda “Bu kişiye çatışmadan kısmen
kendisinin sorumlu olduğunu söylerim ve karşı tarafın bu durumdan ne şekilde
etkilendiğini anlatmaya çalışırım.” ifadesinde anlamlı farklılıklar görülmüştür (p=0,043).
Hipotez 1d kabul edilmiş, Hipotez 2d ise reddedilmiştir. Gruplar arasında görülen bu farklılığın
lisansüstü mezun olan bireyler ile dört yıllık lisans, altı yıllık lisans ve Tıpta Uzmanlık bitiren
bireyler arasında olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bir diğer farklılığın ise Ön lisans mezunları ile
Altı yıllık lisans mezunları ve Tıpta uzmanlık mezunları arasında görülmektedir. Bununla
birlikte Kişisel Açılım boyutunda görülen bu farklılığa ilişkin yapılan çalışmalar ile
açıklanabilir. Selçuk (1989)’a göre, bireylerin kendilerini başkalarına açma davranışlarının
aldıkları eğitimden kaynaklı olabileceğini belirtmiştir ve eğitim durumuna göre anlamlı
farklılıklar elde etmiştir. Bireylerin kendilerini diğer kişilere ailesine, psikolojik danışmanlara
vs. ne kadar açtıkları incelenmiş ve bireylerin birbirlerini daha önceden tanımalarının eğitim
esnasında vs. kendilerine başkalarına açmada önemli olduğu bulunmuştur (Dizmen,
2006).Uysal (2003) tarafından yapılan çalışmaya göre ise bireylerin Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim düzeyleri eğitim durumuna göre anlamlı değildir.
Tablo 8. Sağlık Sektöründe ÇalıĢma Sürelerine Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Fark Analizleri
Johari
Penceresi ile
ilgili ifadeler
1A
2B
3B
4B
5B
6A
7B
8B
9A
10B
Kişisel
Açılım Puanı
Geri Bildirim
Puanı

<1
(n=78)
Ort. S.S.

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
1-5
6-10
11-20
(n=76)
(n=119)
(n=103)
Ort. S.S.
Ort. S.S.
Ort. S.S.

>20
(n=87)
Ort. S.S.

F

p

3,49

1,55

3,53

1,46

3,85

1,27

3,98

1,48

4,10

1,38

3,081

0,016

2,68

1,77

2,30

1,63

2,71

1,65

2,11

1,70

2,87

1,76

3,315

0,011

3,37
2,73
2,64
2,83
3,10
2,46
3,06
2,69

1,64
1,86
1,57
1,34
1,77
1,81
1,72
1,89

3,63
2,21
2,22
2,74
3,06
2,05
3,78
3,03

1,46
1,63
1,70
1,42
1,75
1,82
1,33
1,68

3,66
2,68
2,42
2,79
3,34
2,32
3,41
3,00

1,50
1,84
1,66
1,59
1,42
1,85
1,53
1,60

3,39
2,28
2,11
3,18
3,26
2,14
3,62
3,38

1,76
1,87
1,65
1,53
1,48
1,86
1,59
1,69

3,51
2,65
2,24
3,09
3,47
1,76
3,90
3,49

1,79
2,01
1,81
1,63
1,72
1,78
1,47
1,70

0,647*
1,561*
1,343
1,601
0,870*
1,892
3,768*
3,124

0,630*
0,184*
0,253
0,173
0,482*
0,111
0,005*
0,015

14,57

4,55

13,67

4,16

41,90

4,19

13,37

4,96

14,64

4,27

2,236

0,064

14,10

3,97

13,85

3,81

14,28

3,79

14,32

4,38

14,45

4,22

0,271

0,897

*Brown-Fortsythe Değeri
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Tablo 8’de sağlık sektöründe çalışma sürelerine göre bireylerin Kişisel Açılım ve Geri
Bildirim puanları değerlendirilmiş olup “Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin sorumlu
olduğunu söylerim ve karşı tarafın bu durumdan ne şekilde etkilendiğini anlatmaya
çalışırım.” ; “Aramızdaki anlaşmazlığın arkadaşlığımıza olan etkisine dikkat çekerim ve
tartışıp konuşarak konuyu çözmeye çalışmamızı öneririm.”; “Bu planlarla ilgili daha fazla
detay vermelerini isterim ve neden benim de haberdar edilmediğimi öğrenmeye çalışırım.”
ve “Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu tam olarak söylerim.” ifadelerinde anlamlı
farklılıklar görülmektedir (p=0,021; p=0,011; p=0,005; p=0,002). Buna göre Hipotez 1h ve
Hipotez 2h kabul edilmiştir. Gruplar bazında görülen bu farklılıklar incelendiğinde genellikle
11-20 yıl arasında çalışma süresine sahip olan bireyler ile 20 yıl üzeri sağlık sektöründe
çalışan bireyler ile diğer gruplar arasında olduğu görülmektedir. Buna göre sağlık sektöründe
çalışma sürelerine göre görülen bu farklılığın genellikle 10 yılın üzerinde çalışma süresi olan
bireylerde görüldüğü görülmektedir. Bu durumun, sağlık sektöründe çalışma süreleri arttıkça
bireylerin kendisini başka birilerine açma noktasındaki isteği daha da artabileceğinden
kaynaklanmasından olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 9. Kurumda ÇalıĢma Sürelerine Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢ
kin Fark Analizleri
Johari Penceresi ile ilgili ifadeler

1A

2B

3B
4B
5B

6A

7B
8B

“Bu kişiye çatışmadan kısmen
kendisinin sorumlu olduğunu
söylerim ve karşı tarafın bu
durumdan
ne
şekilde
etkilendiğini
anlatmaya
çalışırım.”
“Aramızdaki
anlaşmazlığın
arkadaşlığımıza olan etkisine
dikkat çekerim ve tartışıp
konuşarak konuyu çözmeye
çalışmamızı öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de
beyan ederim ki bu konudaki
duruşumu kesin olarak bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak
için ona gerçek duygu ve
düşüncelerimi açıklarım.”
“Arkadaşımla,
davranışı
(huzursuz olması) hakkında
konuşurum ve tartışmamızın
arkadaşlığımızı
nasıl
etkilediğini ona sorarım.”
“Bende gördüğü hataları daha
detaylı anlatmasını ve bana
yardımcı
olabilecek
tavsiyelerde
bulunmasını
isterim.”
“Sorunu nasıl çözebileceğimi
anlamak için tartıştığım kişi ile
açıkça konuşurum.”
“Onu hedef tahtasına koyuyor
olma riskini göze alır ve
konuyla ilgili tüm bildiklerini

<1
(n=82)
Ort. S.S.

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
1-5
6-10
>10
(n=200)
(n=82)
(n=99)
Ort. S.S.
Ort. S.S.
Ort. S.S.

F

p

3,62

1,37

3,76

1,43

3,93

1,48

3,97

1,44

1,126

0,338

2,38

1,77

2,57

1,63

2,51

1,84

2,61

1,76

0,324

0,808

3,44

1,55

3,58

1,55

3,43

1,82

3,54

1,72

0,248

0,863

2,22

1,60

2,61

1,87

2,44

1,96

2,48

1,93

2,40

1,64

2,41

1,67

2,28

1,79

2,11

1,65

0,779

0,506

2,87

1,35

2,85

1,49

2,96

1,70

3,13

1,58

0,817

0,450

3,30

1,58

3,19

1,62

3,39

1,60

3,26

1,62

0,325

0,807

2,13

1,79

2,38

1,84

2,08

1,96

1,78

1,72

2,503

0,059
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anlatmasını isterim.”
9A

“Bu planlarla ilgili daha fazla
detay vermelerini isterim ve
neden benim de haberdar
edilmediğimi
öğrenmeye
çalışırım.”
10B “Ne duyduğumu ve kimlerden
duyduğumu
tam
olarak
söylerim.”
KİŞİSEL AÇILIM PUANI
GERİ BİLDİRİM PUANI

3,32

1,55

3,57

1,55

3,41

1,55

3,81

1,57

1,750

0,156

2,69

1,80

3,14

1,64

3,22

1,76

3,40

1,72

2,698

0,045

14,52
14,02

4,28
3,32

14,18
14,41

4,29
4,13

14,20
14,13

5,04
4,55

14,23
14,09

4,52
3,95

0,119
0,257

0,949
0,856

Tablo 9’da kurumda çalışma sürelerine göre bireylerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirimleri
incelenmiştir. Buna göre sadece
“Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu tam olarak
söylerim.” İfadesinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre bireylerin Kişisel Açılım
puanları kurumda çalışma süresine göre değişim göstermektedir (p=0,045). Buna göre
Hipotez 1ı kabul edilmiştir. Fakat Hipotez 2ı reddedilmiştir. Gruplar arasında görülen bu
farklılığın ise beş yıldan az sürede kurumda çalışan bireyler ile 6-10 ve 10 yıl üzerinde bir
çalışma süresine sahip olan bireyler arasında olduğu görülmektedir. Gruplar arasında
ortalamalar değerlendirildiğinde birbirine yakın değerler aldığı görülmektedir. Kurumda
çalışma sürelerine göre Geri Bildirimlerinde görülen bu farklılık bireylerin kurumda çalışma
süresi arttıkça kuruma olan aidiyetin artması ve kişilerarası ilişkilerinde daha fazla Geri
Bildirimde bulunmalarına neden olması ile açıklanabilir.
Tablo 10. Yönetici Olarak ÇalıĢma Sürelerine Göre Johari Penceresi Maddelerine ĠliĢkin Fark Analizleri
Johari Penceresi ile ilgili ifadeler

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

“Bu kişiye çatışmadan kısmen kendisinin sorumlu
olduğunu söylerim ve karşı tarafın bu durumdan ne
şekilde etkilendiğini anlatmaya çalışırım.”
“Aramızdaki anlaşmazlığın arkadaşlığımıza olan
etkisine dikkat çekerim ve tartışıp konuşarak konuyu
çözmeye çalışmamızı öneririm.”
“Dinlerim ve kendi fikrimi de beyan ederim ki bu
konudaki duruşumu kesin olarak bilsin.”
“Birlikte daha verimli çalışmak için ona gerçek
duygu ve düşüncelerimi açıklarım.”
“Arkadaşımla, davranışı (huzursuz olması) hakkında
konuşurum ve tartışmamızın arkadaşlığımızı nasıl
etkilediğini ona sorarım.”
“Bende gördüğü hataları daha detaylı anlatmasını ve
bana yardımcı olabilecek tavsiyelerde bulunmasını
isterim.”
“Sorunu nasıl çözebileceğimi anlamak için
tartıştığım kişi ile açıkça konuşurum.”
“Onu hedef tahtasına koyuyor olma riskini göze alır
ve konuyla ilgili tüm bildiklerini anlatmasını
isterim.”

Kişisel Açılım / Geri Bildirim Puanı
Sıra Ortalaması
<1
1-5
6-10
>10
KW
(n=9) (n=35) (n=13) (n=7)

SD

p

25,17

37,20

26,85

28,93

6,664

3

0,084

25,72

35,77

29,92

29,64

2,773

3

0,428

24,44

31,59

37,46

38,21

3,726

3

0,293

32,83

33,21

31,31

30,71

0,180

3

0,981

26,44

34,57

30,65

33,36

1,575

3

0,665

20,39

35,34

32,38

34,07

4,936

3

0,177

33,11

34,00

31,85

25,43

1,369

3

0,713

37,56

34,31

25,38

30,14

3,127

3

0,372
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9A

“Bu planlarla ilgili daha fazla detay vermelerini
isterim ve neden benim de haberdar edilmediğimi
öğrenmeye çalışırım.”
10B “Ne duyduğumu ve kimlerden duyduğumu tam
olarak söylerim.”
KİŞİSEL AÇILIM PUANI
GERİ BİLDİRİM PUANI

26,39

31,23

37,12

38,14

3,029

3

0,387

34,56

31,93

40,54

17,79

7,267

3

0,064

27,56
27,61

34,86
33,19

32,46
34,88

27,14
30,93

1,787
0,618

3
3

0,942
0,815

Tablo 10’da yönetici olma sürelerine göre bireylerin Johari Penceresi alt boyutlarından almış
olduğu puanlar değerlendirilmiş ve anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Buna göre Hipotez 1g
ve Hipotez 2g reddedilmiştir. Bu durum; yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin bireysel
özelliklerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Çünkü yöneticiler kendisi hakkında
bilgileri başkalarına aktardığında bu durum başkaları tarafından kullanılabileceğini ve
kişilerarası ilişkilerde çatışmaya neden olarak kurum içerisindeki uyumu olumsuz yönde
etkileyebilir.
7. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalışmada, iletişimde kullanılan modellerden biri olan Johari Penceresi kavramının iki
boyutu olan Kişisel Açılım ve Geri Bildirim kavramı incelenmiştir. Buna göre bireylerin
Kişisel Açılım ve Geri Bildirimleri; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleki durumu, yönetici
olma durumu, sağlık sektöründe çalışma süresi ve kurumda çalışma süresine göre anlamlı
farklılık göstermekte iken, medeni duruma ve yönetici olarak çalışma sürelerine göre anlamlı
farklı farklılık görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, araştırmanın
yapıldığı hastanelerde yönetici, hekim ve hemşirelerin boyutlara verdikleri cevaplarda Kişisel
Açılım ve Geri Bildirim puanları orta düzeyde ve birbirine yakın düzeydedir. Çalışma
sonuçlarına göre sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları için aşağıdaki öneriler sunulabilir:
Bu çalışmada Johari Penceresi kavramı ele alınmış; hastane yöneticilerinin Kişisel Açılım ve
Geri Bildirim düzeyleri orta düzeyde ve hekim ve hemşirelerden yüksek bulunmuştur. Johari
Penceresi modelinde Açık Alanın geniş olması önemlidir ve iletişimi olumlu yönde
etkilemektedir. Bu yüzden hastane yöneticilerinin Kişisel Açılım ve Geri Bildirimlerinin
arttırılmasına yönelik uygulamalara yer verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, hastane
yöneticilerinin kendileri hakkında Geri Bildirim almaları durumunda, farkında olmadığı bir
takım özelliklerinin keşfedilmesine neden olarak Kör Alanlarını daralmasını sağlayabilir, bu
durum Açık Alanlarının genişlemesine ve daha fazla iletişimlerinin artmasını sağlayabileceği
ifade edilebilir. Hastane yöneticilerinin Kişisel Açılımda bulunarak başkalarına kendilerini
açması ise Saklı Alanlarını azaltabilir ve Saklı Alandaki daralma Açık Alanın artmasına
neden olarak Bilinmeyen Alanların küçülmesine neden olabilecektir. Yöneticilerin Açık
Alanlarının geniş olması yönetim bazlı olarak yeterliliklerini geliştirerek iş süreçlerini
geliştirme, problem çözme, birlikte çalıştığı personelin duygu, düşünce ve bilgisini anlama
gibi birçok durumunda gelişmesine olanak sağlayabilmektedir. Bu çalışmada hekim ve
hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur. Bu yüzden
hekim ve hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim düzeylerinin arttırılmasına yönelik
farkındalık oluşturulması önerilebilmektedir. Çünkü hekim ve hemşirelerin Kişisel Açılım ve
Geri Bildirimi etkili bir şekilde kullanmaları motivasyonun artmasına yardım etmektedir ve
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hasta problemlerini anlama noktasında fayda sağlayarak kaliteli bir sağlık bakım hizmeti
oluşmasını sağlayabilir. Ayrıca hekim ve hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirimlerinin
artmasına yönelik hastane içi politikalar oluşturulabilir, kurum çalışanlarının birlikte olmasını
sağlayıcı sosyal aktiviteler, sinema ve tiyatro günleri organizasyonları ile Kişisel Açılım ve
Geri Bildirimlerini arttırıcı faaliyetler yapılması önerilebilir.
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PRESENTEEISM: A RESEARCH ON NURSES
Burcu Yiğit*
Abstract
With the increasing competitive business environment, presenteeism is known as one of the problems of new
business world. Even though employees attend to work, they are not working efficiently. This situation affects
both the efficiency of employees and organizational efficiency.
The aim of this study is to determine the presenteeism behavior of nurses and to reveal wheather demographic
features of nurses have an effect on their presenteeism behavior or not. The sample of the study consists of
nurses that are working in an Education and Research Hospital in İstanbul/Turkey. The application data were
collected by easy sampling method chosen by 77 nurses in the Education and Research Hospital.
Standford “presenteeism scale” was used for data collection. According to the result of this study, there are not
statistically significant differences between demographic variables.
Key Words: Presenteeism, Nurses, Health Sector, Public Hospitals
PRESENTEEİSM: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Öz
Gün geçtikçe artan, rekabete dayalı iş çevresinde, presenteeism (iş’te var olma) davranışı yeni iş dünyasının bir
problemi olarak bilinmektedir. İş görenler işe devam etmelerine ragmen, verimli çalışmazlar. Bu durum da, hem
iş görenleri hem de örgütün etkinliğini etkilemektedir.
Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin presenteeism davranışını incelemek ve demografik özelliklerin
presenteeism davranışında etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini İstanbul’da bir
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 77
hemşire ile araştırmanın verileri toplanmıştır.
Verilerin toplanmasında Standford “Presenteeism Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, hemşirelerin
demografik değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Presenteeism, Hemşire, Sağlık Sektörü, Devlet Hastanesi

1. INTRODUCTION
Employees began to neglect their own health with rapidly developing and changing
competitive business environment. Going to work despite illnesses, the concept of
presenteeism has been raised. In the case of presenteeism, employees are physically present,
but mentally absent (Gilbreath, Karimi, 2012:115). Attending work when sick will leads lack
of concentration and so thus, employers will not performing effectively on the job (Johns,
2010:521). When employees are only present physically at work, their performance and also
*
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motivation decrease (Koopman et al., 2002). When motivation and performance of employees
are low, they will tend to make more mistakes, provide lower-quality service, take wrong
decisions and also will be less innovative in their job.
Healthy individuals are working more effectively and efficiently. Presenteeism means going
to work despite illness (Johns, 2010:521) and working when sick (O’Donnell, 2009:23), being
at work despite their illnesses, injuries or other conditions (Hemp, 2004:2), present at work
although employees are suffering from medical conditions or illnesses (D’Abate, Eddy,
2007:361). Flu, allergies, asthma, diabetes, hypertension, back and neck pain, arthritis, and
also migraine/headache are the common health conditions that have been generally studied by
researchers (Oladoja, 2017:33).
Presenteeism is a phenomenon that emerged at the end of the 1990’s (Knani, 2013:93). Cary
Cooper, first come up with this term, described both overwork and feelings of job insecurity
resulting from downsizing and restructing (Lowe, 2002:1). Presenteeism includes both
physical and physiological conditions. When the literature is examined, we see two types of
presenteeism; one is acute illnesses such as cold or the flu; the other is chronic illnesses such
as arthritis (Schultz, Chen, Edington, 2009:367). When employees get flu or cold, and still at
work, they can infect their illnesses to other employees. Chronic health problems, decreasing
productivity, also increase health costs (Burton et al., 2004:39). It has determined that
depression set US employees back some 35 billion dollars a year in reduced performance at
work and that pain conditions such as arthritis, headhaches and back problems cost nearly 47
billion dollars in the Journal of the American Medical Association (Hemp, 2004:51). When
employees are sick and at work, health costs will damage both employees and organizations.
In addition to this, physiological issues such as depression, anxiety and problems related to
stress cause presenteeism behavior (Schultz, Chen, Edington, 2009:367). Employees’ health
conditions, migraines, back pain and other types of episodic pains, allergies, sinus trouble,
anxiety, and depression are the most seen issues about presenteeism (Yıldırım, Saygın, Uğuz,
2014:3).
Health problems such as allergies, arthritis, chronic pain, diabetes, mental health causes
presenteeism behavior (Schultz, Edington, 2007:367; Munro, 2007:22). Sanderson et al.
(2007) stated that depression and anxiety have an effect on presenteeism. Hemp (2004) stated
that unhealthy diets, obesity, stress, smoking and alcohol abuse are the causes of
presenteeism. Lowe (2002) stated two types of presenteeism; firstly, overwork in order to
express loyalty or work insecurity. Secondly, employees goes to work when he/she is sick or
injured. So thus, presenteeism results from overwork or illnesses.
Presenteeism is the opposite concept of absenteeism and it is more dangerous for
organizations when it is compared with absenteeism. In a US survey, Dixon (2005) stated that
56 percent of employees think “presenteeism” as a huge problem in their organization;
employee burnout and lost productivity were 7.5 times greater with presenteeism than
absenteeism (Baker-McClearn et al., 2010:314). Employees’ illnesses have a negative effects
on organizations. Illnesses reduces productivity and presenteeism causes lost productivity, the
indirect or hidden costs for organizations. (Schultz et al., 2009:366; Hemp, 2004:4; Epstein,
2005). Health problems are the first reason that causes in productivity loss (Johns, 2010:522).
So thus, presenteeism reduces organizational productivity (Aronsson, Gustafsson, 2005:503;
Janssens et al., 2016; Cicei et al., 2013:325; Munro, 2007:22; Martinez, Ferreira, 2012:298;
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Kim et al., 2016:33; Gachui, Were, 2014:23). Scientists interprets presenteeism behavior as
negative organizational behavior (LeBlanc et al., 2009:51).
Care-and-welfare, education and health sectors are the leading sectors in presenteeism
behavior (Böckerman, Laukkanen, 2009:1010; Martinez, Ferreira, 2012:299). Hospitality
workers, especially nurses and doctors contact with people directly and have a risk of
exposure to microbes. People that are working in health care services have increased risk of
being at work when sick (Rantanen, Tuominen, 2011:225). Employees working in the
educational or well-fare sectors, e.g. nurses, nursing home aids and teachers at compulsory
schooling levels have higher risk of sickness presenteeism (Bergström et al., 2009:1180).
We, therefore, set up this study in nurses working in Education and Research Hospital to
associate with demographic variables. It is believed that this study will gain a different
perspective to other researches.
2. METHODS
2.1. Design and Study Settings
The study realized by easy sampling method chosen by 77 nurses in the Education and
Research Hospital depending on the Health Ministry in May, 2017.
2.2. Hypotheses
H1: Demographic variables have an effect on presenteeism behavior.
2.3. Measures
Participants of gender, age range, education level, marital status, working years in this
institution and in this profession, working places such as operating room, clinic and polyclinic
were recorded as demographic data. 6 questions "Stanford presenteeism scale" has been
applied to participants. Answers were evaluated with 5-point Likert scale "strongly disagree,
disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree" expressions.
2.4. Data Collection
The sample was chosen from nurses primarily from Education and Research Hospital. Then
survey forms, accompanied by an information note, prepared and distributed to participants.
After enough time taking, the collected questionnaires delivered and data were recorded.
2.5. Analyses
Exploratory Factor Analysis was used for the statistical analysis of presenteeism
questionnaire. The feasibility of measuring of exploratory factor analysis was evaluated by
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measuring the adequacy and Bartlett's sphericity test.
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For statistical analysis, NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah,
USA) program was used. Data were analyzed using descriptive statistical methods (mean,
standard deviation, median, frequency, rate, minimum, maximum) as well as in the two-group
comparisons of parameters of normal distribution for the comparison of quantitative data and
Student's t test, while the two-group comparisons of parameters in normal distribution MannWhitney U test were used. In comparison group of three or above normal distribution and the
comparison of the normal distribution, Oneway Anova test; and Kruskal-Wallis test used for
three and older group. Significance was evaluated between p <0.01 and p <0.05.
3. RESULTS
The age of the participants ranged from 21 to 50. The age ranges studied; 20.8% (n = 16)
from 21 to 25 years, 19.5% (n = 15) from 26 to 30 years, 7.8% (n = 6) from 31 to 35 years,
28.6% (n = 22 ) 36-40 years, 14.3% (n = 11) aged 41-45 and 9.1% (n = 7) were found to be in
the 46-50 age range.
89.6% of participants (n = 69) were female, 10.4% (n = 8) were male; 58.4% (n = 45) were
married, 41.6% (n = 32) was single. 9.1% of participants (n = 7) high school, 33.7% = 26)
undergraduate degree, 45.5% (n = 35) and 11.7% of the bachelor’s degree (n = 9) were
considered for graduate school (Table 1).
Table 1: Distribution of Descriptive Characteristics
N
Age

Gender
Education Level

Marital Status

21-25 age
26-30 age
31-35 age
36-40 age
41-45 age
46-50 age
Women
Men
High School
Undergraduate
Bachelor’s Degree
Graduate Degree
Married
Single

16
15
6
22
11
7
69
8
7
26
35
9
45
32

%
20.8
19.5
7.8
28.5
14.3
9.1
89.6
10.4
9.1
33.7
45.5
11.7
58.4
41.6

When working year of participants in the profession is examined; it was detected that 6.5% (n
= 5) less than one year, 20.8% (n = 16) 1-3 years, 7.8% (n = 6), 4-6 years, 11.7% (n = 9) 7-9
years, 53.2% (n = 41) the second 10 years or older.
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When the working year in the institution studied; it was found that 15.6% (n = 12) less than a
year, 33.7% (n = 26) 1-3 years, 15.6% (n = 12) 4-6 years, 7.8% (n = 6) 7-9 years, 27.3% (n =
21) in the 10 years and older.
When working places are examined; it was found that 39.0% (n=30) operating room, 31.2%
(n = 24) clinic and 29.8% (n = 23) polyclinic (Table 2).
Table 2: Distributions Related to Working years in this Institution and in this Profession
and Work Places
n
%
5
16
6
9
41
12
26
12
6
21
30
24
23

Working year
this profession

in < 1 year
1-3 year
4-6 year
7-9 year
≥ 10 year
Working year in the < 1 year
institution
1-3 year
4-6 year
7-9 year
≥ 10 year
Work Places
Operating Room
Clinic
Polyclinic

6.5
20.8
7.8
11.7
53.2
15.6
33.7
15.6
7.8
27.3
39.0
31.2
29.8

The distribution of responses for presenteeism scale showed in Table 3.

1. Because of my health 8
problems*, I find it hard to
describe the stress.
2. Despite health problems*, I 5
can overcome difficult tasks.
3. Because of my health 5
problems*, I could not have
enjoyed the work I've done

%

n

%

n

%

Definitely
Agree

n

Agree

%

Undecided

n

Disagree

Definitely
Disagree

Table 3: Answers to presenteeism Scale

n

%

10.3 10

13.0 14

18.2 31

40.3 14

18.2

6.5

13

16.9 24

31.2 25

32.4 10

13.0

6.5

8

10.4 18

23.4 31

40.3 15

19.4
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enough.
4. Because of my health 6
problems*, even at work I have
difficulty in carrying out my daily
duties.
5. Despite health problems*, I 7
can focus on my career goals.
6. Despite health problems*, I 9
find myself the energy that I can
fulfill all tasks.

7.8

18

23.4 13

16.8 29

37.7 11

14.3

9.1

22

28.6 19

24.7 19

24.6 10

13.0

11.7 21

27.3 20

26.0 17

22.0 10

13.0

The alpha coefficient (Cronbach Alpha) for testing the reliability of the scale was used. After
examining the internal consistency reliability of presenteeism survey, α = 0.723 value was
obtained.
It was found to be grouped under a single factor in our questions in exploratory factor analysis
with Varimax rotation. After the results of the factor analysis application, question 2 was
excluded in the first stage because of being under the weight factor of 0.40 (Table 4).
Table 4: Factor Analysis of Presenteeism Scale

4. Because of my health problems*, even at work I have
difficulty in carrying out my daily duties.
3. Because of my health problems*, I could not have
enjoyed the work I've done enough.
6. Despite health problems*, I find myself the energy
that I can fulfill all tasks.
5. Despite health problems*, I can focus on my career
goals.
1. Because of my health problems*, I find it hard to
describe the stress.
2. Despite health problems*, I can overcome difficult
tasks.

Factors
1
0.777
0.767
-0.653
-0.632
0.610
-0.181

It was applied again exploratory factor analysis for presenteeism Scale, remaining 5 questions
for factor analysis (Varimax method) and was seen to gather under a single factor (Table 5).
When weight of factors were analysed; it was seen that the highest, 0.597 and the lowest,
0.796.

373

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tablo 5: Factor Analysis Results of Presenteeism Scale

4. Because of my health problems*, even at work I have
difficulty in carrying out my daily duties.
3. Because of my health problems*, I could not have
enjoyed the work I've done enough.
1. Because of my health problems*, I find it hard to
describe the stress.
6. Despite health problems*, I find myself the energy
that I can fulfill all tasks.
5. Despite health problems*, I can focus on my career
goals.

Factors
1
0.796
0.793
0.636
-0.617
-0.597

The measuring of the feasibility of exploratory factor analysis was evaluated by the KaiserMeyer-Olkin (KMO) adequacy measurement and Bartlett's sphericity test (Table 6).

Table 6: KMO and Bartlett’s Sphericity Tests
Kaiser-Meyer-Olkin
Sample
Adequacy
Measurement
Bartlett Sphericity Test
Chi-Square
Degree
Freedom
Significance
KMO: Kaiser-Meyer-Olkin

of

0.613
115.950
10
0.001

In this study, the measurement of sample adequacy value of KMO is found 0.613 and thought
appropriate. Bartlett sphericity test used to test the hypothesis if it is similar to the matrix of
the correlation or not and the hypothesis rejected in p <0.001 level. According to presenteeism
scale total scores; age, gender and marital status of participants were not statistically
significant (p> 0.05). Education levels of participants also were not statistically significant (p
= 0.072; p> 0.05) (Table 7). However, the measurements points of bachelor’s degree and over
graduate degree were found higher than high school and undergraduate degree.
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Table 7: Evaluation of Presenteeism Scale Total Scores according to Descriptive
Properties
Presenteeism Scale Total Scores
n
Min-Max
Mean±Standard p
(Median)
Deviation
37
≤ 35 age
40
> 35 age
69
Gender
Women
8
Men
33
Education
High-school/
Level
Undergraduate
Degree
44
Bachelor’s
Degree and over
45
Marital
Married
Status
32
Single
a
b
Student t Test
Mann Whitney U Test
Age

1.4-4.4 (3.2)
1.4-5.0 (3.2)
1.4-5.0 (3.2)
1.4-3.8 (3.0)
1.4-5.0 (3.0)

3.16±0.89
3.33±0.76
3.29±0.82
2.90±0.81
3.05±0.84

1.4-4.8 (3.4)

3.40±0.78

1.4-5.0 (3.2)
1.4-4.6 (3.2)

3.28±0.82
3.21±0.84

a

0.374

b

0.251

a

0.072

a

0.701

Working years and working places of participants were not found statistically significant (p>
0.05) (Table 8).
Table 8: Evaluation of Presenteeism Scale Total Scores according to Working Year in
Institution and Working Places
Total Score of Presenteeism Scale
n
Min-Max
Mean±Standard p
(Median)
Deviation
c
12
1.4-4.4 (3.1)
3.08±1.03
Working Year < 1 year
0,689
26
2.2-5.0 (3.4)
3.43±0.72
in
the 1-3 year
12
2.6-4.4 (3.3)
3.35±0.53
Institution
4-6 year
6
1.4-4.8 (3.0)
3.03±1.08
7-9 year
21
1.4-4.6
(3.0)
3.12±0.90
≥ 10 year
d
30
1.4-4.6 (3.2)
3.05±0.81
Working Places Operating
0,203
Room
24
2.2-4.4 (3.4)
3.45±0.72
Clinic
23
1.4-5.0 (3.0)
3.30±0.91
Polyclinic
c
d
Kruskal Wallis Test
One-way Anova Test
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4. DISCUSSION
4.1. Overview of Study Findings
Employees go to work despite illnesses, it seems attractive at first glance, but this situation
decreases organizational productivity, bring together low motivation and wrong decisions.
In this study, the effects of demographic variables on presenteeism behavior were evaluated.
The total scores of presenteeism scale of age, gender, and marital status were not found
statistically significant. When the literature is examined, presenteeism behavior varies
according to demographic characteristics.
According to relevant literature, the presenteeism is associated with some socio-demographic
characteristics such as age specifically elder workers, gender specifically female workers,
male workers in some studies (Yıldız et al., 2015).
Dew et al. (2005) argued that the elderly men and women exposed to presenteeism behavior
much more than young people. Aransson and Gustafsson, (2005) reported that presenteeism
behavior is mostly seen in middle age.
Gosselin et al. (2013) stated that young people and women appear to be more likely to
demonstrate presenteeism behavior. As a result of this study, there was no relationship
between age and presenteeism behavior.
Aronson and Gustafsson (2005) stated that women expose to presenteeism behavior when
compared with men. Koopman et al. (2002) argued that women are more emotional and tend
to illnesses such as depression and migraine. So thus, women exposed to presenteeism
behavior much more than men. Mandıracıoğlu (2013) reported that presenteeism behavior
appears more in women. As a result of this study, there was no relationship between gender
and presenteeism.
Aronsson ve Gustafsson (2005) argued that there is no change between education level and
presenteeism behavior. Mandıracıoğlu (2013) and Coşkun (2012) stated that presenteeism
behavior appears mostly in low education people. As a result of this study, although there is
no statistically significant between the education level and presenteeism behavior, the
measurement point of bachelor’s degree and over are higher than high-school and
undergraduate degree. There is no relationship between working year in the institution,
working places and presenteeism behavior in this study.
After examining the internal consistency of our survey, α = 0.723 reliability values obtained.
According to this, our measurement is considered as fairly reliable. The results of
questionnaires indicate that the data are feasible to apply factor analysis.
The variance of our measurement found 48.09%, we can interpret this an acceptable ratio in
the social sciences.
4.2. Limitations of Study
The study was applied to a single Education and Research Hospital and only the hospital
nurses. Future studies can broaden even within the same institution, can apply to both doctors
and other health workers. Although the number of participants are adequate to evaluate
statistically, it can be considered to increase the number of data. Another limitation of this
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study, the nursing profession in Turkey are predominantly female. Therefore, a small number
of males were included in this study.
5.CONCLUSION
In this study, the effects of demographic variables on presenteeism behavior were evaluated.
Our hypothese has rejected. The total scores of presenteeism scale of age, gender, marital
status, working year in the institution, working places were not found statistically significant.
Although the effect of education level on presenteeism behavior is not statistically significant,
the measurement point of bachelor’s degree and over are higher than high-school and
undergraduate degree. Future studies should focus on all health workers with the higher
number of participants.
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LĠSE DÜZEYĠNDE TURĠZM EĞĠTĠMĠ ALAN HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠ
N ENGELLĠ
ÖĞRENCĠLERĠNSTAJ SÜREÇLERĠNE ĠLĠġKĠN Ġġ
VEREN TUTUMLARI
Burcu ġENER1 Yrd. Doç. Dr. Canan TANRISEVER2
Öz
Türkiye‟de özel eğitim hizmetlerinin nihai amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylere meslek kazandırmak
ve onların toplumla iç içe yaşamlarını sürdürebilmeleri için fırsat yaratmaktır. Bunun için ortaöğretim
kademesindeki hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerini almaları için Milli
Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim iş okulları hizmet vermektedir. Araştırma Kastamonu ilindeki İhsan
Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi‟nde bulunan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek ve
İçecek Hizmetleri alanlarındaki öğrencilere staj yapma fırsatı veren 11 işvereni kapsamaktadır. Çalışma nitel
araştırma yönteminin fenomenolojik desenine göre hazırlanmıştır. Araştırma verileri tam yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırma
ile hafif düzeyde zihin engelli bireylerin iş-meslek eğitiminde kullanılan eğitim programlarının işverenlerin bakış
açıları ve tutumları sayesinde sektöre uygunluğu ve bireylerin istihdam edilebilirlik becerileri tespit edilmiş,
Milli Eğitim Bakanlığı‟nda hizmet veren turizm branşı meslek öğretmenlerine öneriler sunulmuştur. İşverenlerin
görüşleri, bireylerin fiziki herhangi bir engeli bulunmadığı takdirde normal bir çalışanla aynı işi yapabildiği
doğrultusundadır. İşyerlerine stajyer öğrenci kabul etmeden önce olumsuz tutumları ve önyargıları olan
işverenlerin, stajyer öğrencilerle çalışma ortamında birlikte çalıştıktan sonra tamamen olumlu yönde düşünmeye
başladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireylerin Turizmde İstihdamı, Turizm Eğitimi Alan Engelli Bireyler, İşveren
Bakış Açıları, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Eğitilebilir Bireylerin Staj Süreçleri.
Employers Attitude With Regard To Internship Process of Students Mild Mental Retardation Who Have
Tourism Training In High School Level
Abstract
The ultimate aim of special education services in Turkey provide handicapped people who need special
education with occupation and create an opportunity for leading a life in touch with society.Therefore; special
education vocational schools within the Ministry of National Education provide services for people who have
mild, moderate and severe mental retardation and to have vocational training. The research includes 11
employers who provide with an opening for undergo training to trainee in branches of Accomodation and Travel
Services and Food and Beverage Services in İhsan Ozanoğlu Special Education Vocational Training School in
Kastamonu. This study has been studied qualitative research method with regard to phenomenologic method.
The data of research have been collected by using structured interview method. It has been used content analysis
method for analysis data. By means of this study thanks to employers‟ viewpoints and attitudes are been detected
individuals‟ skills of employability and the curriculum that used for vocational training for individuals who have
mild mental retardation are in conformity with sector, are been put forward suggestions to branch of tourism
teachers who work for Ministry of National Education. Employers‟ opinions are in the direction of individuals
with mental disabilities have the same function on a level with normal employee on the condition that individual
has not any physical disability. It has been detected that employers who have negative opinion and attitudes
before they accept trainee to their business place started to think positively totally after they had worked with
trainee in the same work environment.
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1.GĠRĠġ
Özbey ve Fidan (2010) çalışmalarında, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin herhangi bir
kimseye bağımlı olmadan, üretken ve faydalı bireyler olarak toplumla iç içe yaşamaya
haklarının var olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan onların eğitimlerinde de kendi kendilerine
yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumla kaynaşmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç
doğrultusunda toplumdan dışlanmadan yaşamaları için hayatlarının her sürecinde eğitime
gereksinimleri vardır (Özbey ve diğerleri, 2010: 20). Brolin, bu eğitim gereksinimlerini
bağımsız yaşam becerileri olarak adlandırmış ve şu aşamalarla belirlemiştir: kişisel uyum,
topluma uyum, günlük yaşam ve mesleki becerilerdir (Brolin 1989‟den aktaran; Baran ve
diğerleri 2007: 214). Anayasanın 61. Maddesinde „‟Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum
hayatında intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’’ ifadesi yer almaktadır. Bu ifadede bahsedilen
alınması gereken tedbirlerden birisi mesleki eğitim, diğeri ise istihdamdır (Özdemir, 2008: 24).
Türkiye‟de özel eğitim hizmetlerinin nihai amacı: engelli bireylere temel yaşam becerilerini ve
topluma uyum davranışlarını kazandırdıktan sonra iş ve mesleğe dönük beceriler
kazandırmaktır. İlk ve orta öğrenimini tamamlayan engelli bireylere mesleki eğitim becerilerini
kazandırmak üzere açılmış olan kurumlarda eğitim alan engelli bireyler kapasite ve ilgilerine
yönelik bir mesleğe yönlendirilmektedir
(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/66.html,
01.05.2017).
Özel eğitime gereksinim duyan gruplardan birisi olan zihinsel engelliler grubuna ait AAIDD
(Zihin ve Gelişimsel Yetersizlikler Birliği)‟ in tanımlamış olduğu „zihinsel fonksiyonları ve
günlük rutin pratik becerileri dahil eden davranışlarda saptanan anlamlı yetersizlikler‟
ifadesidir (http://aaidd.org/intellectual-disability/definition#.WOo9CYjyjIU, 09.04.2017).
Zihinsel yetersizliği olan bireyler eğitsel ve psikolojik sınıflandırılmaya tabi tutulurlar. Eğitsel
sınıflandırma çeşidine göre bu bireyler „eğitilebilir‟, „öğretilebilir‟, „ağır ve çok ağır‟ olmak
üzere üç kategoride nitelendirilir. Psikolojik sınıflandırma türünde ise IQ düzeyine göre
değerlendirmeye tabii tutulurlar. IQ seviyesi 50-70 arası „hafif düzey‟; 35-50 arası „orta
düzey‟; 20-35 arası „ağır düzey‟; 20‟nin altında olanlar ise „çok ağır düzey‟ zihin engelli
olarak tanımlanmaktadır. Bu gruplar içerisinden hafif düzeyde zihinsel yetersizlik grubunda
olan bireyler „eğitilebilir bireyler‟ olarak kabul edilir. Ayrıca bu bireyler normal seviyeye
yakın psikomotor becerilere sahip olduğundan dolayı iş becerilerini kolaylıkla kavrayabilirler.
Her engelli bireyi sahip olduğu özellikleri ve bulunduğu yetersizlik grubuna göre
değerlendirmeli, normal bir bireyin yapabileceği iş becerileri ile kıyas yapılmamalıdır (Arslan
ve diğerleri, 2014: 172).
Bugüne kadar en detaylı şekilde yapılan araştırmalardan birisi olan Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün Devlet Enstitüsü‟ne yaptırılan araştırmasında Türkiye‟de 8
milyon 431 bin 937 kişi engellidir. Türkiye nüfusu oranına baktığımızda bu oran %12.29‟dur
(Özdemir, 2008: 23). Tüm engel grupları arasında zihinsel engelli bireylerin sayısı 321 bin
242‟dir (DİE, 2002: 72). Fakat istihdam edilme durumlarına bakıldığında ise Özürlü, Eski
Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı hakkında yönetmelik dahilinde istihdam edilen zihin
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engellilerin, tüm engel sınıflarına bakıldığında en az istihdam fırsatına sahip olan gruptur
(Özdemir, 2008: 26; Özbey ve diğerleri, 2010: 31; Saraç, 2014: 214).
Yapılan çoğu araştırma da göstermektedir ki işletmeciler engelli bireylere karşı önyargılı bir
tutum sergilemekte ve onları işyerlerinde istihdam etme davranışında çekinik kalmaktadırlar.
Bunun yanında işverenler, engelli bireyleri normal bireylere oranla daha az verimli ve iş
güvenliği hususlarına dikkat edemeyen bireyler olarak görmekle birlikte diğer çalışanlar
tarafından da benimsenmesi zor olabilecek bireyler olarak algılamaktadırlar. Genelde zihin
engelli bireylere karşı ötekileştirici tutumların var olması, ailelerin, yöneticilerin ve halkın bu
konuda bilinçsiz olması da istihdam edilememelerinin ve eğitim olanaklarının kısıtlılığının en
büyük sebeplerindendir (Özdemir, 2008: 37). Engel grubuna göre engelli bireylerin
yeteneklerine uygun olarak hangi alanlarda istihdam edilebileceği hem işverenler hem de
engelli bireyler tarafından yeterli bilgiye sahip olmamaları da engelli istihdamını
zorlaştırmaktadır (Saraç, 2014: 216; Özdemir, 2008: 38; Mamatoğlu, 2015: 185). Toplum
olarak her sağlıklı bireyin bu konuya duyarlılık ve farkındalık kazanması gerektiğini aynı
zamanda da özürlü çalıştıran kurum ve işverenlerin bu konuda eğitilmeleri gerektiği noktasında
görüş beyan eden çalışmalar mevcuttur. (Özdemir, 2008: 37) Bununla birlikte bu bireylerin
işyerlerinde çalışırken sahip olması gereken becerilerin neler olduğunun bilinmemesi de
sektörde istihdam edilmelerini kısıtlayan bir etken olmuştur. Bu sebeple mesleki eğitimin de
istihdam edilebilirlik becerilerini kapsayan şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlaması
açısından büyük önem taşımaktadır (Baran ve diğerleri, 2007: 215).
Oysaki gelişmiş ülkelerde meslek ve iş analizleri çok önemlidir. Engelli bireylerin
yapabilecekleri işler nelerdir ve bu işler için hangi eğitimi aldıktan sonra uygulamaya
geçilebilir? Bu bireylerin işgücü nasıl değerlendirilebilir? sorularına odaklanarak „her bireyin
yapabileceği bir iş mutlaka vardır‟ düşünce odaklı çalışmaktadırlar. 2015 yılında MEB ve
AB‟nin ortak çalışmasıyla „‟Engellilere Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Standartlarının
İncelenmesi‟‟ adlı Belçika, İşveç ve İtalya ülkelerine düzenlenen projede incelendiği
kadarıyla: her birey iş gücü kapasitesine uygun olarak değerlendirilirken hem bireyler
kendilerini üretken hissetmekteler hem de ürettikleri her şeyi şahıslara veya kurumlara
hazırlama amacı güderek para kazanmaktadırlar (http://abprojemiz.weebly.com/, 09.12.2016).
Özel eğitime gereksinim duyan bireylere iş ve meslek eğitimi vermek için açılmış MEB
bünyesinde ve lise kademesinde iş uygulama okulları ve mesleki eğitim merkezleri hizmet
vermekte olup tüm branş programlarının süresi dört yıldır. İlk yılda bireyler akademik
bilgiler kazanırken bir yandan da okulda var olan mesleki eğitime yönelik programların
uygulamalı atölye becerilerini kazanırlar. İlk yılda amaç, öğrencinin ilgisinin, kapasitesinin,
yeteneklerinin hangi mesleğe yönelik olduğunu hem öğrencinin kendisinin hem de
öğretmenlerin gözlemiyle birlikte keşfedeceği bir süreç olduğunu ifade etmek mümkündür.
Diğer üç yılda ise akademik beceriler ve ikinci yılın başından itibaren seçilen mesleğin iş
eğitimi ile ilgili atölyelerde gerekli olan edinimler kazandırılır. İş yerinde staj yapan bireyler
dört gün kültür ve iş eğitimi derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı iş eğitimini ise dört
gün staj uygulama iş yerinde alırlar (https://orgm.meb.gov.tr, 09.12.2016).
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08.09.2017 tarihinde yayınlanan Milli Eğitim Resmi İstatistikleri güncel verilerine göre; III.
Kademe hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim aldığı
143 tane özel eğitim mesleki eğitim merkezi okulu, 12307 öğrenci ve 2575 öğretmen
bulunmaktadır (http://sgb.meb.gov.tr/ 13.11.2017). Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü‟nün 19.04.2016‟da güncellenen zihin engelli bireylerin seçebileceği meslek
dalları sayısı 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibari ile 18‟dir. Turizm eğitimi de engelli
bireylerin mesleki eğitim aldığı kurumlarda verilmesi uygun görülen meslek dallarından
ikisine dahil olmuştur. Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında Mutfak Uygulamaları, Bulaşık ve
Servis dalları olmakla birlikte; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise Ön Büro ve Kat
Hizmetleri dallarıdır ( https://orgm.meb.gov.tr, 09.12.2016). Eğitim sürecini tamamlayıp
toplumla iç içe çalışmaya başlayan engelli birey, gerek aile ekonomisine, gerekse de ülke
ekonomisine katkıda bulunur. Her birey gibi engelli bireyler de ait oldukları toplumda
üretmeye heveslidirler. Engelli bireylere başarmaları için şans verilmesi ve pozitif
ayrımcılıktan ziyade eşit haklar sağlanması, güven duyulması çok önemlidir (Öztürk, 2011:
32).
Milli Eğitim Bakanlığı 2013‟te yapmış olduğu dezavantajlı bireylerin eğitim ihtiyaçları
analizi araştırma raporuna göre, Ege bölgesinde bulunan engelli bireylerin yapabileceği işler
ve becerilerine yönelik faaliyet grupları sorulduğunda, turizm alanından yiyecek içecek
hizmetleri ve temizlik hizmetleri alanı olduğu saptanmıştır (EDUSER, 2013: 85). Turizm
sektörü hizmet sektörü içinde yer alan pek çok sektörle aktif bir şekilde etkilenmesi ve pek
çok sektörü de etki alanına almasıyla sahip olduğu dinamiklerle sürekli gelişime açık bir
yapıdır. Turizmin istihdama katkısını göz önüne aldığımızda herkesin çalışma hayatında aktif
olarak rol alabilmesini sağlayabildiğinden çok yönlü bir işleyişe sahiptir. Bu yönü ile çok
farklı kaynaklarda dezavantajlı bireylere istihdam olanağı sunması dolayısıyla sağlayacağı
olanaklar önemlidir. Dolayısıyla toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik kaynaklarından
dışlanmış olan engelli bireyler için de turizm sektörü çok iyi bir istihdam kaynağıdır (Aracı ve
diğerleri, 2014: 195). Farklı engel kategorilerine göre her bireyin yapabileceği bir iş mutlaka
vardır. Örneğin zihin engelli bireyler için uygun işler arasında yiyecek servisi, büro-kurum
işleri ve temizliği, bahçe temizliği ve düzenlemesi gibi turizmin alt dallarında var olan basit
ve rutin işlerde olan bu boşluklarda bu bireylerin işgücü değerlendirilebilir (EDUSER, 2013:
16).
Denizli ilinde Pamukkale Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmiş olan Down
Cafe uygulaması Gülen Yüzler Projesi ile hafif düzeyde zihin engelli ve down sendromlu
bireylerin kafe konseptinde istihdam edilmesi sağlanmıştır. Akademisyenlerin ortak bir
çalışma alanı sonucunda ortaya çıkarılmış olan „‟beceri öğretimi modülünde sıcak ve soğuk
içecekleri hazırlama, yiyecek hazırlama, masalara servis açma, servis etme, sunma, işletme
bünyesinde bulunan makinaları (kahve makinası vb.) kullanma, servis sonrası hizmetler,
işyerinin genel temizliği ve hijyen gibi konularda genel beceri eğitimleri’’ yer almaktadır.
Bunun yanında bireylere iletişim ve yaşam becerileri modülü ile nezaket kuralları, müşteriler
ve çalışma arkadaşları ile iletişim becerileri, çalışma hayatları dışında günlük yaşam becerileri
ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca hafif düzeyde zihin engelli bireyler 80-100 kelime
yabancı dil öğrenebildikleri için yabancı turistlerle de konuşabilecekleri temel İngilizce
konuşmaları için yabancı dil eğitimi verilmektedir (Kocalan ve Yürekli, 2013: 58). Bu sayede
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bir proje ile zihin engelli bireylerin de çalışma hayatlarında aktif rol alabilmeleri, sosyal
yaşama katılabilmeleri ve kendilerini üretken ve faydalı hissedebilmelerinin yanında sektör
temsilcileri açısından da bir farkındalık sağlanmış olacaktır. Tüm bu olumlu bulgulara rağmen
maalesef toplumumuzda var olan önyargılar sebebiyle engellilerin istihdamı mümkün
olmamaktadır (Baybora, 2006: 232; Özdemir 2008: 53). Bu durum sade ve sadece engellilerin
istihdam fırsatını engelleyen sebeplerin net bir şekilde gün yüzüne çıkarılarak, bu noktalarda
yapılacak yeniliklerle engelli istihdamına yönelik gerekli ortam ve şartlar sağlanması
mümkün olacaktır (Öz ve diğerleri, 2010: 45). Bu sayede bu çalışma ile de farkındalık
algısının yaratılabileceği konusunda ciddi adımlar atılabileceği olasıdır. Çalışma hayatının ilk
basamağının fırsatı olan mesleki eğitim okullarının staj uygulamaları, istihdam olanağına
engelli bireyleri bir adım daha yaklaştıran bir imkandır. İşverenlerin, toplumun ve genel
düşüncelerdeki önyargıların sebepleri net bir şekilde ortaya koyulursa istihdam edilmeme
durumuna da net çözümler sunulabilecektir. Bu çalışma ile özel eğitim mesleki eğitim
merkezlerinde mesleki eğitim alan turizm öğrencilerinin staj yapma fırsatı bulan öğrencilerin
işyerlerindeki sektör temsilcileri ve ya yöneticilerinin düşünceleri önyargıların ve istihdam
etme konusunda çekinik kalmalarının sebeplerini ortaya koyarak doğru önerilerle çözüme
ulaşmaya sağlanılacaktır.
Ayrıca bireylerin istihdam edilmesi durumu sadece sosyal sorumluluk olarak değil, resmi bir
zorunluluk olarak da yükümlülükleri mevcuttur. 4857 sayılı İş Kanunu‟nun 30. maddesine
göre; engelli bireyin istihdamı yalnızca kamu için değil, aynı zamanda özel sektör için de bir
zorunluluktur. Kamuda çalışan sayısının %4‟ü, özel sektörde ise 50 ve üzeri işçi çalıştırmaları
durumunda çalışan sayısının %3‟ü kadar engelli birey istihdam etmekle yükümlüdürler
(http://www.mevzuat.gov.tr , 09.12.2016). Ancak bu maddeye göre aynı ilin sınırları içinde
50 ve daha fazla çalışan kastedilmektedir. Bu ifadenin Türkiye genelinde ibaresi olarak
güncellenmesi daha uygun olacaktır (Arslan ve diğerleri, 2014: 173). Çünkü Türkiye
genelinde 50‟nin üzerinde çalışanı olmasına rağmen aynı il içinde 50‟nin altında çalışanı
olması durumunda engelli çalıştırmaktan muaf tutulmuş olacaktır. Aile Sosyal ve Politikalar
Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yapılan
çalışmada „İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi‟ başlıklı raporunda yasal
zorunluluk engelli istihdam etmenin elzem belirleyicisi konumundadır. İşverenler engelli
çalıştırma amaçlarını %71 resmi zorunluluk, %22 sosyal sorumluluk engelli bireyin işe uygun
olması ise %7 oranındadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011: 82). Oysaki
zorunluluk uygulamasından ziyade sosyal sorumluluk uygulaması özendirilmelidir. Türk İş
Kurumu ile sağlanacak teşvikler ise kanunda açıkça belirtilmiştir: Yükümlü olmadığı halde
engelli çalıştıran işyerlerinin çalıştırdığı her engelli birey için asgari ücretleri üzerinden
hesaplanan SGK primine ait işveren hisselerinin yarısı Hazine tarafından karşılanacaktır
(www.resmigazete.gov.tr, 05.01.2017). Ayrıca yükümlü olduğu halde işverenler,
çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için 2016 yılı itibari ile her ay 2,211 Türk Lirası
para cezası ödemek zorundadır. Kamu kurumları da bu hükme dahildir ( www.csgb.gov.tr ,
05.01.2017).
Çünkü 2011 yılı sonu itibari ile çalışan sayısına göre şirketler incelendiğinde 50 ve üzeri
çalışanı olan %1.86; 1-49 arası çalışanı olan %98.14‟tür. İşgücü Piyasasının Özürlüler
Açısından Analizi Raporu (2011)‟e göre 49 ve altında çalışan sayısına sahip işletmelerin
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sadece %21,3‟ü engelli istihdam ederken, 50 ve üzeri çalışan sayısına sahip işletmelerin
%78,8 „i engelli istihdam etmektedir. Yani engellilere istihdam edilmesine yönelik yapılan
yasal uygulamalar firmaların %98‟ine engelli istihdam yükümlülüğü getirmemektedir. Ki
zaten Güven Sak‟ın „Nedir bu 49‟un hikmeti‟ yazısında da belirttiği gibi işverenler 50 çalışanı
aynı il içerisinde çalışabilir göstermektense kaçak işçi çalıştırarak bu sayıyı 49‟a düşürerek
yükümlülükten kurtulmaktadır (Aydınonat, 2012: 4). Var olan istihdam yöntemleri
değerlendirildiğinde bu yöntemler engellilerin istihdam edilmesine tam olarak çözüm
sunamamaktadır (Özdemir, 2008: 49; Öz, 2010: 45).
Türkiye‟de engelli istihdamı ile ilgili asıl sorun yasal düzenlemelerin yetersiz oluşudur.
Özellikle küçük işletmeleri de kapsayan özel sektörü destekleyen teşvik edici uygulamalara
yönelmesi daha iyi olacaktır. Ayrca bu bağlamda sevindirici bir teşvik haberi de gündeme
gelmiştir. Mevcut uygulamada işletmelerde mesleki eğitim gören çırak vb öğrencilere ücret
ödenmekte iken staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödenmesine ilişkin
bir kanun hükmü bulunmamaktaydı. Bu noktada sadece normal öğrencilerin değil engelli
öğrencilerin de faydalanabileceği bir teşvik durumu güncellenmiş oldu. Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6764 Sayılı Kanun‟da
staj eğitimine tabi tutulan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna kadar
ödenecek asgari ücret net tutarının %30‟undan az olmamasına dair ifade yer almaktadır. 2017
asgari ücret net tutarının (1,270,75TL); 20‟den az personeli olan işyerleri için asgari ücret
tutarının %30‟u üzerinden 2/3‟ü yani 254,15 TL; 20 ve üzeri personeli olan işyerleri için ise
aynı tutar ve oranın üzerinden 1/3‟ü yani 127,07 TL İşsizlik Sigortası Fonu‟ndan devlet
katkısı olarak ödenecektir ( https://www.tbmm.gov.tr, 10.05.2017). İşverenlerin engelli
istihdamı konusunda istekli fakat ekonomik yönden sıkıntıları var olan bireyler
bilinçlendirilmelidir. Bu teşvikin yürürlüğe girmesiyle işverenlerin ekonomik kısımda olan
önyargıları da bir nebze olsa da kalkacak olması muhtemeldir. Ayrıca toplumdaki hiçbir
kurum ve şahsın bu konu hakkındaki tutumların gerçekliğinden soyutlaması olası değildir.
Dahası bizim ülkemizde trafik, terör, aile içi geçimsizlik, sağlık sistemlerinde aksaklıklar ve
iç göçün hızlı olması sebebiyle şehirlerin yaşadığı psikolojik bunalımlar her şahsı her an
engelli konumuna getirebilecek yüksek bir risktir (Coşkun ve diğerleri, 2009: 12).
Özellikle sanayileşmeden sonra birçok işin küçük basamaklara ayrılması, engellilerin de
yapabileceği mutlaka bir alanın olabileceği inancını doğurur (Çizel, 2012: 29). Turizm yapısı
itibari ile emek-yoğun bir sektör olduğundan engelli bireyleri istihdam etmede insan
gücünden faydalanabilir. Ayrıca turizm sektöründe engelli çalışanlara yönelik ortaya çıkan
önemli çıktılar Down Cafe Uygulama Rehberi‟nde de bahsedilmiştir: Popüler turizm
bölgelerinde çalışan sayısı 50‟nin üzerinde olan ve yasal olarak da engelli çalıştırma
zorunluluğu olan işletmelerin sayısı bir hayli fazladır. Hem giderleri azaltıcı hem de engelli
istihdamını arttırıcı bir etken olarak engellilerin sigorta avantajlarını da düşünerek işgücünden
faydalanabilirler. Turizm işletmelerinde çok sıradan ve basit uygulama alanlarından olan
takım kurulama, bardak taşıma gibi işlerde engelliler istihdam edilebilir. Turizm sosyal bir
alan olarak engellilerin sosyalleşmesine ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı
yaparken, engellilerin güvenilir ve sadık olmaları, motivasyonlarının yüksek olmaları sektörde
bu alanlarda etik eksikliği olan yerlerde olumlu yönler katabilir. Bununla birlikte engelli
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çalıştırmak müşterilerin gözünde olumlu bir imaj yaratacak, pazarda diğer firmalara fark
atmayı sağlayabilecektir (http://mebk12.meb.gov.tr, 10.10.2017). Fakat engelli bireylerin
almış oldukları mesleki eğitime, devletin işverenlere sundukları teşviklere ve zorunlu kota
sistemine rağmen işverenler çeşitli sebeplerle engelli birey çalıştırmama ya da onları staj
uygulamasına kabul etmeme düşüncesindedirler. Zorunlu sistemde ise engel grupları
arasından zihinsel engelli grubu tercih edilmemektedir. Mesleki eğitim alan engelli bireyler
almış oldukları eğitimi uygulama fırsatı bulmaları ve sonrasında iş hayatı ile kendi hayatlarını
kazanmaya hazırlanmalıdırlar. Staj uygulamaları bu aşamanın ön basamağı konumundadır.
İşverenler engel grupları ve mesleki eğitim hakkında bilgi sahibi olmadıkları için işyerlerinde
staj uygulamaları fırsatı sunmamaktadırlar. Fakat toplum olarak engelli bireylerin durumlarını
içselleştirmeli, onlara yardımcı olarak hayatlarını kazanma fırsatı sunma hususunda pozitif
ayrımcılık yoluna gitmeliyiz.
Bu amaçla engel gruplarına göre faaliyet alanları değişiklik gösterdiğinden fırsat
sunulduğunda normal olan bireylere yakın hatta aynı başarıyla çalışabildikleri gösterilmeye
çalışılmıştır. Bu yüzden işverenlerin bu bireyleri işyerlerinde çalıştırmaya başlamadan önceki
var olan ön tutumları ve birlikte çalışmaya başladıktan sonraki görüşleri, bakış açıları ve
önerilerinin önemli olduğu düşünüldüğünden dolayı bu türde bir araştırmaya gereksinim
duyulmuştur. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu‟nda okul çevresinde bulunan farklı
işyerlerinde staj uygulamaları yapan öğrencilerin işverenlerinin görüşleri, engelli birey
istihdam etme konusunda önyargıları ve farklı konularda çekinceleri olan işverenlere ışık
tutmuş olacaktır. Bununla birlikte işverenlerin görüş ve tutumlarının da belirlenmesiyle hem
mesleki eğitimin ne derecede uygulamaya konulduğu ölçülmüş olacak hem de gelecek
dönemlerde engelli bireylerin istihdam olanaklarının arttırılması söz konusu olabilecektir.
Literatür taramasında özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde mesleki eğitim öğrencilerin
staj uygulamalarında işveren görüşleri ile ilgili hiçbir çalışmaya rastlanmamış olup, turizm
bölümü öğrencilerinin turizm sektöründe yapmış oldukları staj uygulamaları konusunda bir
ilk olarak diğer çalışmalara da ışık tutması sağlanmaya çalışılmıştır.
AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı, Kastamonu ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İhsan
Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi‟nde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile
Yiyecek İçecek Hizmetleri branşlarında mesleki eğitim gören hafif düzeyde zihin engelli
bireylerin ilk kez gerçekleşen staj deneyimlerine ilişkin işverenlerin görüş ve tutumlarını
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
İşverenlerin işyerlerinde çalışan sayısı kaçtır?
İşverenlerin işyerlerinde hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenci çalıştırmadan önceki tutumları
ve düşünceleri nelerdir?
İşverenlerin gözlemledikleri kadarıyla hafif düzeyde zihinsel engelli bireylere bakış açıları
nasıldır?
Zihinsel engelli bir bireyin normal bir çalışanla yaptığı iş arasında bir fark var mıdır?
Zihinsel engelli bireylere nasıl erişim sağlandı?
Zihinsel engelli bireyler ne tür işler yapmaktalar?
Zihinsel engelli bireylere mesleki eğitim veren öğretmenlere işverenlerin önerileri nelerdir?
Zihinsel engelli birey çalıştırdıktan sonraki işverenlerin görüşleri nelerdir?
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İşverenlerin bakış açılarını ölçmek için tasarlanan soru formu Baran & Cavkaytar (2007)
tarafından geliştirilen „‟işverenlerin zihin engelli bireylerin istihdamlarına ilişkin görüş ve
önerileri‟‟ adlı çalışmasında kullanmış oldukları ölçeklerden yararlanarak geliştirilmiş ve
yapılan testlere son şekli verilmiştir.
2.YÖNTEM
İşverenlerin işyerlerinde staj gören hafif düzeyde zihin engelli bireylere yönelik bakış açılarını
tespit etme amacı güden bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma,
insanların olayları ne şekilde algıladıkları ve nasıl anlamlandırdıkları sorularına yanıt vermek
olarak tanımlamıştır (Özdemir, 2010: 326). Çalışmada,
elde
edilen
bulguların
çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, belli yöntemler çerçevesinde
oluşturulan kodlamalarla, ifadelerdeki bazı kelimelerin daha özel içerik sistemleri ile öz bir
şekilde sunulan tekrarlanabilir, sistematik bir yöntemdir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2008:
240). Çalışmada veri toplamak için katılımcıların ifadeleri ayrı ayrı numaralandırılmış, analiz
edilmesi için ise alınan farklı yanıtlar için hazırlanan tablolarda gösterilmiş, yanıtı veren
katılımcı sayısı ve numarası, aynı sonuçları ifade eden katılımcılar için de kaç katılımcı
olduğu yanıtların karşısında aynı satıra yazılmıştır.
Niteliksel araştırma desenine göre gerçekleştirilen olan bu araştırma, Kastamonu ilindeki hafif
düzeyde zihinsel engelli bireylerin staj yaptıkları işyerlerinde işverenlerin bu bireyleri
çalıştırmaya başlamadan önceki ve sonraki bakış açılarını belirlemeye yönelik betimsel bir
çalışmadır. Nitel araştırmayı, insanların sırlarını çözmek ve bireysel çabalarıyla şekil verdiği
toplumsal sistemlerin derinliklerini keşfetmek üzere geliştirmiş olduğu ürün olarak bilgiyi
ortaya koyma yollarından birisi olarak tanımlamak mümkündür (Özdemir, 2011: 326). Nitel
veri toplama türlerinden temel veri toplama yöntemi olan derinlemesine görüşme tekniği
kullanılmıştır. Katılımcının araştırma konusuyla ilgili olguları nasıl anlamlandırdığı ve nasıl
değerler yüklediğini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Özdemir, 2011: 334). Bu analiz
türünde araştırmacı gözlemlediği söylemleri olduğu gibi yansıtabilmek için birinci ağızdan
alıntılara çoğu zaman yer vermiştir ve ortaya çıkmış bulgular okuyucuya yorumlanmış ve
sentezlenmiş bir şekilde sunulmuştur. Bu kapsamda, 11 işverene toplamda 12 açık uçlu
sorudan oluşan tam yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır.
2.1. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Araştırma yalnızca Kastamonu ilinde bulunan İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi Okulu‟ndaki sadece Turizm branşında (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanları) eğitim gören stajyer öğrencilerin çalıştıkları kurumlardaki
sektör temsilcilerini kapsamaktadır. Aynı okulda bir diğer farklı branş olan El Sanatları
Teknolojisi alanında eğitim gören işveren temsilcilerinin görüşleri ele alınmadığından işveren
görüş ve tutumları Kastamonu ili için genellemez durumdadır. Ayrıca Kastamonu ili Turizm
branşındaki öğrencilerin işverenlerini kapsayan bu çalışma Türkiye‟deki Turizm branşında
staj uygulaması yapan işverenler için her ilde bulunan işverenlerle uygulanırsa bölüm bazında
genellenebilir bir çalışma olacaktır. Bu çalışma yalnızca Kastamonu ili örneği olduğundan
Türkiye çapında Turizm branşındaki engelli öğrenci staj uygulaması gerçekleştiren işveren
görüşlerini kapsamayışı çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bununla birlikte çalışmanın
diğer illerde de yapılması ve sonrasında iller arasındaki bulguların karşılaştırılması hem
bölgesel olarak genel bir yargı bütünlüğü sağlayacak hem de işverenlerin görüşlerini tespit
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ederek engelli bireylerin istihdamlarının önündeki engelleri kaldırma konusunda ülkemiz için
ışık tutacaktır.
2.2. Evren ve Örneklem
Kastamonu ilinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hafif düzeyde zihin engelli öğrencilerin
ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitim aldığı İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Merkezi (Okulu)‟ndaki Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri
dallarında eğitim gören ve stajyer olarak çeşitli işyerlerinde çalışan öğrencilerin
kurumlarındaki 11 işverenden oluşmaktadır. Bu işverenlerden ikisi kamu, dokuzu özel
sektörde hizmet vermektedir. Evren ulaşılabilir büyüklükte olduğundan dolayı tam sayım
yöntemi kullanılmıştır. Örneklem evreni temsil etmektedir.
2.3. Veriler ve Verilerin Toplanması Süreci
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında işverenlerin işyerlerinde staj yapan hafif
düzeyde zihin engelli bireylerin istihdam edilmelerine yönelik bakış açılarını belirleme
amacıyla tam yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Baran & Cavkaytar (2007)
tarafından geliştirilen „‟işverenlerin zihin engelli bireylerin istihdamlarına ilişkin görüş ve
önerileri‟ adlı araştırmasında geliştirmiş ölçekten yararlanılmış olup, gerekli eklemeler
yapılarak uzman görüşlerine başvurulduktan sonra ölçeğe son şekli verilmiştir. Araştırma
soruları 12 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşmeleri sağlamak adına okulda staja
gönderilen öğrencilerin koordinatörlüklerini yapan öğretmenlerden işverenlerin telefonları
alınıp araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. Ses kayıt cihazı kullanılacağı
önceden bildirilmiş ve kabul edip etmeyecekleri sorulmuştur. Kabul etmeyen iki kişi için not
alma yöntemi ile görüşmenin gerçekleştirilebileceği konusunda uzlaşılıp görüşme için
randevu alınmıştır. Görüşmelere giderken ilgili kurumlarda koordinatörlük yapan meslek
öğretmenleri de eşlik etmiştir. Görüşmeler yüz yüze gerçekleşmiştir ve katılımcıların her
cümleleri not alınmıştır.
3.BULGULAR
Tablo 1: Hafif Düzeyde Zihin Engelli Öğrencilerin Staj Yaptıkları Kurumlara ve ĠĢverenlere Ait Genel
Bilgiler
Katılımcının
cinsiyeti
ve yaĢı

Katılımcının
eğitim
durumu

Kadın-34

Lisans

Erkek-41

Ortaöğretim

ĠĢletmenin
hizmet alanı
ve
sektör
durumu
İnşaat&
turizm
şirketi
özel sektör
Yiyecek
İçecek
Hizmetleri
özel sektör

ĠĢverenin
iĢletmedeki
pozisyonu

ÇalıĢan
sayısı

Stajyer bireyin iĢletmede
yaptığı iĢ

İşletme
sahibi

4

Kurum temizliği, içecek
hazırlama ve servisi

İşletmeci

15

Servis elemanlığı, mutfak
personel
yardımcılığı,
temizlik, sipariş teslimi
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Erkek-42

Kadın-45

Kadın-32

Yüksek lisans

Lisans

Ortaöğretim

Psikolojik
Danışmanlık
ve Rehberlik
Hizmetleri
kamu
sektörü
Sağlık
hizmetleri
kamu
sektörü
Konaklama
Hizmetleri,
Otelözel
sektör
İlçe
belediyesikamu
sektörü
Yiyecek
İçecek
Hizmetleri,
Pastane
özel sektör
Konaklama
hizmetleri,
otel – özel
sektör

21

İçecek
hazırlama
ve
servisi, katların temizliği,
evrak taşıma

180

Kurum temizliği, içecek
servisi,
hasta
iletişim
bilgilerini kayıt etme,
telefonlara bakma

Kat
Hizmetleri
Müdürü

30

Oda temizliği, çamaşırhane
malzemeleri
taşıma,
bellboy yardımcılığı, genel
alan temizliği

Yazı işleri
müdürü

32

Kurum temizliği, içecek
servisi

İşletme
Sahibi

5

Kurum temizliği, Mutfak
uygulamaları,
içecek
servisi

Genel
Müdür

20

Restoran,
elemanlığı,

Genel
Müdür

Genel müdür

Erkek-46

Lisans

Erkek- 43

İlkokul

Erkek – 38

Ön lisans

Erkek – 24

Lisans

Seyahat
hizmetleriözel sektör

Genel
sekreter

4

İçecek servisi, kurum
temizliği, aperatif yiyecek
hazırlama

Erkek-48

Ortaöğretim

Yiyecek
Hizmetleri –
özel sektör

İşletme
sahibi

8

İmalathanede
yardımcı
(Pasta, börek, poğaça
imalatı)

Erkek-46

Lisans

Ulaştırma
Hizmetleri –
özel sektör

İşletme
Sahibi

88

Kurum temizliği, çaykahve servisi,
Aperatif yiyecek hazırlama

servis

Tablo 2: ĠĢverenlerin zihinsel engelli öğrenci (stajyer) çalıĢtırmadan önceki bakıĢaçıları
Soru 1: ĠĢyerinizde zihinsel engelli öğrenci (stajyer) çalıĢtırmaya
baĢlamadan önceki bakıĢaçınız nasıldı?
Her bireyin yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Böyle bir duruma vesile
olacağım için mutluydum.
Kurumumuz da çalışma alanı olarak normal ve engelli öğrencilerimize hizmet
veren bir kurum olduğu için engelli bireylerle her daim iletişimimiz mevcuttur.
Öncesinde işlerin üstesinden gelemeyeceklerine dair önyargı ve korkularım
vardı. Sorunlar çıkabilir diye düşündük.
Ben de kısmi felçli biri olarak engelli bir bireyim. Engelli bireyleri en iyi ben

Katılımcı
sayısı

Katılımcı
numarası

3

1,6,8

1

3

6
1

2,4,5,9,10,
11
7
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anlar ben yetiştiririm.

Alınan cevaplara göre 6 işveren zihin engelli öğrenci staja kabul etmeden önce olumsuz tutum
ve önyargılara sahiptir; 3 işveren öncesinde de olumlu tutum ve düşüncelere sahiptir; 1
işveren zaten kamuya ait bir rehberlik hizmeti olduğu için engelli bireylere karşı olumsuz bir
tutumu bulunmamaktadır; 1 işveren ise empati yönüyle yaklaştığı için böyle bir staj sürecinde
var olmaktan mutluluk duymakta olduğunu belirtmiştir. Hafif düzeyde bir zihin engelli
bireyin akıllarında çizdiği profil, özel eğitime gereksinim duyan bireyler hakkındaki
farkındalık algılarının zayıf olduğundan kaynaklanmaktadır. Ek olarak bu sorunun soruluş
amacı, zihin engelli bireyle çalışmaya başlamadan önce ve çalıştırdıktan sonraki görüşlerini
kıyaslama amacı taşımaktadır.
Tablo 3: ĠĢyerlerinde staj yapan zihin engelli öğrencilere personellerin ve konukların bakıĢaçısı
Soru 2: ‘’Zihin engelli öğrencilere personellerinizin ve konuklarınızın Katılımcı
Katılımcı
genel olarak bakış açısı sizce nasıldır?’’
Sayısı
Numarası
Personellerimizle aile gibi uyumlu bir şekilde çalışıyorlar sanki vazgeçilmez
bir parçamız olmuş gibi. Konuklarımız ise dışarıdan bakıldığında fark
1,2,4,5,6,
etmiyorlar, zaten biz de uyarmıyoruz da. İnsanlara hizmet vermeyi ve
9
7,8,9,10
görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeyi çok seviyorlar. Benim normal bir
çalışanım artık.
Yıllardır zihinsel ve diğer engel grupları ile bir arada olmam neticesinde
kaba ve yakışık almaz bir tanım ve benzetme olmakla birlikte rahatlıkla
söyleyebilirim ki; zihinsel engelli bireyler halk arasında daha çok ‘deli’
olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım bilgisizlikten ve biraz da işin kolayına
kaçmaktan kaynaklanmaktadır. İş yerimizdeki çalışanlarımız mesleğimiz
1
3
icabı engelli bireylerle içli dışlı olduklarından zihinsel engelli bireylerimize
yaklaşımları oldukça olumlu ve durumun farkında olduklarından onlara
karşı anlayışlı bir tutum içerisindeler. Gelen misafirlerimizden olumlu ya da
olumsuz herhangi bir dönüt almadık. Hatta biz belirtmediğimiz sürece bu
bireylerimizin zihin engelli olduklarını fark ettiklerini düşünmüyorum.
Şunu da belirtmek isterim ki zihin engelli veya herhangi bir engel sınıfından
bir birey çalıştırmayan bir işveren gerçek bir işveren olamamıştır. Çalışan
personellerimin de akıllarında soru işaretleri ve genel kaygıları vardı başta.
Hatta bu durumu kabullenemeyenler oldu. Onun yapacağı işi de üstlenmek
1
11
isteyen ve işyerine gelmesini ısrarla istemeyen personellerim oldu açık
yüreklilikle söylüyorum. Ama o kadar çok alıştılar ki, hatta o olmayınca
özlüyorlar. Bu kadar güzel bir ortam sağlayacağını açıkçası biz de
beklemiyorduk.

9 işveren konuklarının ve personellerinin bakış açılarının da çok olumlu olduğunu hatta
birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını belirtmişlerdir.1 işveren ise insanların bilgisizliğinden
ötürü bu bireyleri deli olarak adlandırdıklarını fakat işyerlerinde çalışan kişilerin
yaklaşımlarının olumlu olduğunu ve anlayışlı olduklarını belirtmiş olup konuklarının da
dışarıdan bakıldığında fark etmediklerini ifade etmiştir. 1 işverenimiz de staj süresine
başlamadan önce personellerinin olumsuz tutumuyla karşılaştığını ve istemediklerini ifade
etmiş fakat sonrasında alıştıklarını ve birlikte çalışmayı sevdiklerini ifade etmiştir. Her
işverenin farklı öğrenci tiplerine staj deneyimi sağladığını göz önüne alırsak, ne kadar bireysel
farklılıklar olursa olsun hafif düzeyde zihin engelli bireylerin normal bireylerden ayırt
edilemediği görüşü ortak bir görüştür. Ereğli‟de açılan Down Cafe uygulamasında Down Cafe
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Uygulama Rehberi‟ne göre: down sendromlu ve hafif düzeydeki zihin engelli bireyler
çalışmaya başladıkları işletmelerde insanların tutumlarında olumlu bir şekilde etki
bırakmışlardır ve bununla birlikte işletme profiline de katkı sağlamışladır
(http://mebk12.meb.gov.tr, 10.10.2017). Engelli bireylerin istihdam edilmeleri konusunda
ise, turizmin sahip olduğu alt dalları dolayısıyla hemen hemen her kesime hitap edebilen bir
istihdam kaynağı olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Zihin engelli öğrencilerin yaptıkları iĢler ve normal bireylerin yaptığı iĢlerden farkı
Soru 3: ‘’İşyerinizde çalışan zihin engelli öğrencilere ne türde işler
yaptırmaktasınız? Bu yaptırmış olduğunuz işlerle normal bir
çalışanınızın yapmış olduğu işler arasında ne gibi bir farklılık vardır?’’
Kurum temizliği, yiyecek içecek servisi, aperatif yiyecekler hazırlama,
mutfak personellerine yardımcı olmak üzere bu tür işler yapmaktadırlar.
Normal bir çalışanımla aynı işi yapmaktadır. Hatta bu bireyler işin
hakkını daha çok vererek gerçekleştiriyorlar.
Çay ocağı, katların temizliği ve evrak taşıma işlerine bakmaktadırlar.
Kurumumuzda kadrolu çalışanımız ile staja gelen öğrencilerimiz arasında
engelli öğrencimizin fiziki durumunda herhangi bir sıkıntı yok ise yapılan
işin içeriğinde bir fark bulunmamaktadır.
Fotokopi çekme, taburcu hastalarımızın listelerini gönderme gibi. Şu an
kurumumuza gelen hastaların tedaviye geldiklerine dair kayıt işlemlerini
yapıyor. Kağıt üzerinde o güne ait tarihi listeye işaretliyor. Hemşire
arkadaşlara pens bağlama, çıkarma işlemlerini yapıyor. Öğrencimizin bir
kolunu kısıtlı kullanabilme fiziki engeli var. Onun dışında normal sağlıklı
insanlar gibi yardımcı olabiliyor.

Katılımcı
sayısı

Katılımcı
numarası

9

1,2,5,6,7,8,
9,10,11

1

3

1

4

9 işveren ofis- kurum- ön büro temizliği, yiyecek içecek servisi ve basit aperatif yiyecekler
hazırlama, mutfak personellerine yardımcı ara eleman görevlerinde hizmet vermektedirler.
Normal çalışanlarla aynı işi yapmaları 9 işveren tarafından gözlenmekte iken, engelli
öğrenciler görevlerine daha sadık bir şekilde hakkını vererek yaptıkları belirtilmiştir.
1 işveren engelli öğrencilerin kurumlarında çay ocağında çay demleme, ortam temizliği,
katların genel temizliği ve evrak taşıma gibi işlemlerde görev aldıklarını belirtirken fiziken
herhangi bir engelinin olmadığı durumlarda yapılan iş durumunda normal bireylerle aynı işi
yaptıklarını ifade etmiştir. Diğer bir işveren ise; kurumda fotokopi çekme, hastaların kayıt
listelerini gönderme, kayıt işlemlerini alma, hemşirelere malzeme konusunda yardım etme
gibi
işlerde
engelli
öğrencinin
görev
aldığını
belirtmiştir.
Tablo 5: ĠĢverenlerin zihin engelli birey çalıĢtırmaya baĢladıktan sonraki görüĢve tutumları
Soru 4: Zihin engelli birey çalıştırmaya başladıktan sonraki görüş ve
tutumlarının nasıldır?
Doğru karar verdiğimi bir kez daha hissettim. Çalışma ortamımızın havası
da olumlu yönde değişti. Görevlerini sahiplenerek yerine getirmeleri onları
çok mutlu ediyor.
Daha önce de belirttiğim üzere kurumumuz engelli bireylerle sürekli iletişim
ve etkileşim halinde olduklarından, bizler biliyoruz ki her bireyin kendi
performansı, yetenek ve kapasitesi ölçüsünde yapabilecekleri iş veya işleri
mutlaka vardır. Staj için gelen öğrencilerimiz yaptıkları başarılı çalışmalar
ve kurumumuza verdikleri destek ile bizim bu görüşümüzü bir kez daha

Katılımcı
Sayısı

Katılımcı
Numaras
ı

3

1,6,8

1

3
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doğrulamış ve kanıtlamışlardır
Birlikte çalışmadan önce kaygılarımız ve önyargılarımız vardı. Ama aynı
ortamda çalışmaya başlayınca bilinçsizce davrandığımızı hissettik. Bu
bireyler görevlerini normal bireylerden daha çok sahiplenerek yerine
getiriyorlar.
Benim amacım baştan beri el uzatmak, kendim gibi gördüğüm bir bireye
yardım etmekti. Umduğumdan daha iyi bir performansla karşılaştım.

6

2,4,5,9,
10,11

7

1

Görüldüğü gibi başta olumsuz önyargılara sahip olan işverenlerin, zihin engelli birey
çalıştırmaya başladıktan sonra tutumlarının olumlu yönde değişime uğradığı gözlemlenmiştir.
Ergün (2005) ise benzer bir bulguyla çoğu işverenin ilk zamanlarda, öğrenme güçlüğü olan
bireylerle çalışmakla ilgili kaygılarının var olduğunu ama daha sonra iyi bir yönetim ile bu
grup çalışanların diğer çalışanlarla aynı olduğunun farkına vardığını belirtmiştir
(http://www.engelsizkariyer.com/YaziYazdir.aspx?id=42, 10.10.2016). Ayrıca çalışmanın
bulgularına paralellik gösteren benzer bulguların da var olması oldukça sevindiricidir.
Down Cafe Uygulama Rehberinde eğitim ve uygulama süreçlerinden sağladıkları bulgularda
ise öğrencilerin işletmede çalışmaya başladıktan sonraki süreçte mesleki olarak vasıflı hale
gelebildiklerini, işletmelerde bağımsız olarak çalışabilen bireyler olduklarını ayrıca yalnızca
mesleki anlamda değil, sosyal olarak da kendilerini gerçekleştirebildiklerini ve toplumla
kaynaşma noktasına gelebildiklerini gözlemlenmiştir. Ayrıca engellilerin şu özelliklerine
vurgu yapmışlardır: „düzenli ve titiz, neşeli ve sevimli, hayata bağlı ve sevecen, verilen işi
bitene kadar bırakmaz, saatlere uyar, kavrama yetenekleri hızlı‟ ( http://mebk12.meb.gov.tr,
10.10.2016 ). Hafif veya orta düzeyde zihin engellilerin az beceri isteyen işleri çok iyi bir
şekilde yapabildiklerini, sadece bu bireylere güvenmek gerektiğini, bazen de sıradan işleri
engelsiz insanlardan çok daha iyi yapabildiklerini ifade etmiştir. Çünkü bu kişiler söylenen işi
sorgulamadan yaptıkları için kendilerine işe adama gibi bir özellikleri var olduğu
belirtilmiştir.
İşverenlere gerek engelli bireylerin mesleki eğitiminin sektöre yönelik olması için gerekse
engelli bireylerin istihdam artışını sağlamak adına mesleki eğitim veren öğretmenlere neler
önerdikleri sorusu yönlendirilmiştir. Sunulan öneriler şu şekildedir:
Tablo 6: ĠĢverenlerin zihin engelli bireylere mesleki eğitim veren öğretmenlere sundukları öneriler
Soru
5

Bu bireylere mesleki eğitim veren öğretmenlere neler önerirsiniz?
Çabuk sıkılma eğilimleri gösterdikleri için dikkat toplama ve farklı
öğretim yöntem tekniklerine yer vermelisiniz.
Okula kayıt için gelen engelli bireylerin veli isteği ile kendi istedikleri bir
meslek alanında eğitime alınmadan öğrencinin performansını ölçen bir
test yada anket sonucunda ilgisi olduğu, yeteneği olduğu tespit edilen
alana yerleştirilmesinin yapılarak o alanda eğitim verilmesinin yerinde
olacağının kanaatindeyim.
Kişiler arası iletişim çok önemli. Özellikle bu bireyler için. İnsanlarla
nasıl iletişime geçeceklerini öğrenirlerse daha çok kendileri için faydalı
olur. Bu bireylerle çalışacak olan veya halihazırda çalışan kurumlara da
böyle bir eğitim verilmeli. Nasıl yaklaşılmalı? Bu bireylerin özellikleri
neler?

Katılımcı
Sayısı

Katılımcı
Numarası

2

1,7

2

2,3

3

4,5,8
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Akademik ve mesleki becerilerden ziyade günlük hayatta yalnız
kaldıklarında yapabilecekleri her şeyi öğretmeye çalışın. Aperatif
yiyecekler hazırlama, temizlik, basit ev işleri. Hatta ikili diyaloglar,
toplum içindeki kurallar, iletişim gibi hayata dair kazanımlar da
edindirin.

4

6,9,10,11

Bu önerilere ek olarak Baran (2007) „nin işverenlerine zihin engelli bireylerin bir işe
başvurabilmesi ve o işte sürekliliğinin sağlanabilmesi için mesleki eğitim veren öğretmenlere
yönelttiği sorularda aldığı öneriler şu şekildedir: işe göre hazırlanmaları, okul tarafından
bilgilendirme çalışmalarının yapılması, bazı konularda kişisel olarak yönlendirilmeleri, iş ve
işyeri deneyimlerinin arttırılması, hobiler kazanmaları, takım çalışmasına uyumlarının
arttırılması, işyeri takiplerinin yapılması gerektiğine dair ifadeler gözlenmiştir (Baran ve
diğerleri, 2007: 222).
Tablo 7: ĠĢverenlerin Eğitilebilir Bireylere UlaĢtıkları Kanallar
Katılımcı
UlaĢtıkları kanallar
Sayısı
Okul kurum temsilcileri teklifleri
6
Müsiad toplantısında bu konu ile ilgili bir toplantıda
1
Staj öğrencilerinin kendileri işletmeye yaptıkları teklif ile
1
İşletme ve aile arasındaki tanışıklık vesilesi ile
3

ĠĢver
enlerin Zihin Engelli Birey ÇalıĢtırmaktaki Amaçları
7 işveren „sosyal sorumluluk‟; 2 işveren „empati‟ ; 1 işveren öncesinde „resmi zorunluluk‟
fakat sonrasında ılımlı bir hava kattığı için „sosyal sorumluluk‟ olarak işyerlerinde zihin
engelli bireylere staj imkanı sunarken 1 işveren ise zaten bu konuyla ilgili bir kamu kurumu
olarak hizmet sundukları için öncelikli bir amaç olarak engelli birey çalıştırmaya devam
etmektedirler.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Bu çalışma ortaöğretim düzeyinde turizm alanında mesleki eğitim alan tüm hafif düzeydeki
zihin engelli bireylerin Kastamonu ilinde turizm sektöründe hizmet veren işletmelerde staj
yapmalarına imkan sağlayan işverenleri kapsamaktadır. Çalışmaya dahil olan 11 işverenin her
biri zihin engelli bireylerle çalışmaktan hoşnut olduğunu, bu bireylerin herhangi bir fiziki
engeli olmadığı durumda normal bir çalışanla aynı işi yaptığını hatta işlerini diğer çalışanların
sahiplendiğinden daha çok sahiplenerek yapmaya çalıştıklarına vurgu yapmışlardır. Ayrıca
işverenlerin bu görüşleriyle bireylerin aldığı mesleki eğitimin ne derecede sektöre yönelik
olduğunun tespit edilmesi de engelli bireylerin aldığı mesleki eğitimin önünde asıl engel olan
önyargıları da kırmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Turizm eğitimi alan bu bireylerin turizm sektörü açısından değerlendirildiğinde bazı
özellikleri avantaj sağlamaktadır. Daha sadık, daha güvenilir, işbirlikçi olmaya elverişli ve iş
motivasyonlarının yüksek olması, işini sevmeleri ve hakkını vererek yapmaları iş hayatı için
gerekli olan özellikler bu bireylerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra engellilerin işyerlerinde
sağlıklı bireylerden daha iyi davranışlar sergilediğini, işlerine sadık olduklarından işi bırakma
ihtimallerinin çok düşük olduğunu, daha iyi performans gösterdiklerini, iş kazalarına daha az
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neden olduklarını, daha fazla mesleki bilgiye sahip olduklarından verilen işleri daha çabuk
kavradıklarını, daha güvenilir ve insanlarla daha iyi iletişim kurduklarını göstermektedir.
Hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitim becerilerine yönelik işverenlerin
görüşleri göstermektedir ki; bireylerin temel eğitimden itibaren eğitim ortamlarının kalite
standartlarının yükseltilmesi için gerek fiziki donanımların mesleki bölümlere uygun şekilde
sağlanması gerek mesleki yönlendirmelerde bireylerin ilgi ve kapasitelerinin dikkate alınması
gerektiği yönündedir. Engellilerin eğitim ihtiyaçlarının tespitinde, planlama ve uygulamada,
öğretim yöntem ve tekniklerinin seçiminde her engelli bireyin özelliği dikkate alınmalıdır. İş
uygulama ya da staj süreçlerine yönelik ise MEB ve diğer kurumlarla işbirliği içerisinde
olarak bireylere kolay ulaşılabilecek düzenlemelerin yapılması gereklidir. Buna ek olarak
engelli bireylerin işe uyum sağlama süreçlerinden önce staj döneminden geçmeleri
gerektiğini, işyerlerinde verilen seminerlerin hem işverenler için hem de engelli bireyler için
çok iyi olacağını belirtmişlerdir.
Özel eğitim ve hayat boyu öğrenme eğitim oranları ile ilgili güncel istatistiksel veriler
göstermektedir ki; Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokulu bitirdikten sonra engelli bireylerin
okulu bırakma oranları %25‟tir. İsveç için bu oran %11, Türkiye için ise %60‟tır. AB
ülkelerinde 25-64 yaş aralığında hayat boyu öğretim programlarına katılım oranı engelli
olmayan bireyler için %9.8 iken bu oran engelli bireyler için %6.9‟dur. Türkiye‟de ise bu
oranlar sırasıyla %4.1 ile %1.7‟dir. 30-34 yaş aralığında engelli bireylerin yüksek öğrenimi
tamamlama oranı AB‟de %22.1 iken bu oran Türkiye‟de %6.8 oranındadır. İstihdam ile ilgili
istatistik verileri göstermektedir ki; 2000‟li yılların sonuna doğru OECD ülkelerinde engelli
nüfusun istihdam oranı %44, normal eğilim gösteren bireyler için %75‟tir. Aynı yıllarda
işsizlik oranları engelli bireyler için %14, engelsiz bireyler için %7‟dir. AB‟de 15-64 yaş
aralığında engelli olmayan bireylerin istihdam oranı %66.9, engelli bireyler için %47.3‟tür.
Bu oranlar Türkiye için sırasıyla %51 ve %41.1‟dir. Engelliler için AB‟de en yüksek istihdam
%66.2 oranı ile İsveç, en düşük istihdam oranı ise %23.7 oranıyla Macaristan olmuştur.
Türkiye‟de ise istihdam edilen 90.131 engelli bireyin 12.223‟ü kamu, 77.908‟i ise özel
sektörde istihdam edilmektedir (http://www.sivilsayfalar.org/rakamlarla-dunyada-engelliliken-buyuk-azinlik-engelliler/, 21.05.2017)
Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Sayın İçli, özel sektörün her yıl 15-20 bin engelli işçiyi
istihdam ettiğini ve toplamda 105 bin engelli çalışanın var olduğunu ifade etmiştir. Türkiye‟de
çalışma gücüne sahip ve aktif çalışabilecek 2 milyon engelli bulunmaktadır. Bu 2 milyon
engellinin 145 bini çalışmakta olduğuna göre çalışma gücüne sahip ve çalışma yaşında olan
engellilerin ortalama %7.5‟i istihdam edilmekte, diğer bir deyişle çalışma gücüne sahip
engellilerin %92.5‟i işsiz durumundadır. Türkiye‟de işsizlik oranının önemli bir kısmını
engelli işsizler oluşturmaktadır. Bu bireylerin üretim sürecinden dışlanması, ekonomik
süreçlere dahil edilememesi büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu yükü ise devlet halktan aldığı
vergilerle karşılamak zorunda kalmakta ve bu yükün aslında halkın kendi yükü konumunda
olduğunu vurgulamıştır (https://www.aydinlik.com.tr/emek/2017-mayis/engelli-bireylerinyuzde-92-5-i-issiz, 21.05.2017). Engellilerin istihdam edilmesiyle birlikte hem bireysel hem
de toplumsal refah artışı gerçekleşecektir. Çünkü bir bireyin istihdamı, ülke açısından
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verimlilik, vergi ve SGK prim gelirler artışıyla beraber sosyal yardım kalemlerinin da
azalması demektir.
Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Atatürk Üniversitesi‟nin ortaklaşa hazırladığı "Engelleri
Aşalım Projesi" ile 10 bin engelli bireye istihdam için eğitim verileceği adlı haberde, Avrupa
Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Dezavantajlı
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı"
kapsamında hazırlanan projenin açılışı yapılmış bulunmaktadır. KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit
Aydın projenin 1 yıl süreceğini belirtmiş olup proje sonunda 10 bin kişiye istihdam olanağı
sağlayacak eğitimin verilmesini amaçladıklarını ifade etmiştir. Kastamonu Üniversitesi
Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Üneş, engelli bireylere yönelik
KOSGEB girişimcilik projeleri geliştirilmesi için eğitimlerin verileceğini belirtmiştir. Proje
sonunda ise engelli bireyler ile işverenleri bir araya getirip istihdam fırsatı yaratacaklarını
ifadelerine
eklemiştir
(http://www.milliyet.com.tr/engelleri-asalim-projesi-ile-10-binkastamonu-yerelhaber-2026565/, 21.05.2017). İstihdam fırsatı için „özel eğitim‟ ve „işmesleki eğitim‟ elzem unsurlar konumundadır. Sonrasında ise eğitimcilerin de özel eğitimle
ilgili bilgi sahibi olmaları, engel durumlarına göre bireye uygun eğitim verebilmeleri çok
önemlidir. İşverenlerin de birebir engelli bireylerle aynı ortamda bulunmaları, diyaloglar
gerçekleştirmeleri var olan önyargıları bir nebze de olsa kırmaya fırsat sağlayacaktır. Bu proje
içerisinde çalıştaylar, paneller, seminerler ve şenliklerin var olması, projenin elektronik
çıktılarını tüm Türkiye ile paylaşıma açılması, modülleri de Milli Eğitim Bakanlığı‟na bir
eğitim çıktısı olarak sunulması planlanmaktadır (http://www.dogrusozgazetesi.com/h,hedef10-bin-engelli-istihdam,8538,2.htm, 21.05.2017).
5.ÖNERĠLER
Mesleki eğitim veren meslek öğretmenlerine öneri niteliğinde alınan yanıtlara göre
işverenlerin tavsiyeleri aşağıdaki gibidir:
Dikkat süreleri normal eğilim gösteren bireylere oranla daha kısa süreli olduğu için
ders süresince farklı öğrenme ortamları ve bireye özgü farklı materyal tasarımları
kalıcı davranış değişikliği için elzemdir.
Öğrencilerin bölümlere yönlendirilmesi aşamasında velilerin yönlendirici
davranışlarından önce bireysel performans testi ve ya anket sonucunda ilgisi olduğu ve
yeteneğine yönelik alana yönlendirmesi yapılmasının daha sağlıklı olacağı
yönündedir.
Staj yerlerine yerleştirilen öğrencilerin çalışmaya başlayacakları kurumlarda bu
bireyin özellikleri, engel durumu ve çalışanlar ile engelli stajyer öğrenci arasındaki
iletişim becerileri ile ilgili bir uyum semineri verilmesi gerektiği bir ihtiyaç olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Akademik ve mesleki becerilerin yanında sosyal hayat becerilerine de ağırlık
verilmesi öğrencilerin ileride günlük hayatlarında karşılaşacakları zorluklara en aza
indirmek adına oldukça önemlidir.
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İşverenlerin bu önerilerine ek olarak aşağıdaki önerilerin de hayata geçirilmesi hayati önem
taşımaktadır:
Zihinsel engelli bireylerin işe geçiş aşamasında bireysel bir plan hazırlanmadığı ve iş
analizleri sağlıklı bir şekilde yapılmadan eğitim bölümleri açıldığı için iş bulmakta
zorluklar çekilebilmektedir. İş analizleri istihdam edilmeye yönelik yapılmalıdır.
Seçilecek mesleki eğitim belirlenirken bulundukları il için iş analizi yapılmalı ve
gerçekten işgücüne ihtiyaç duyulan iş alanları tespit edildikten sonra bu alanlara
yönelik eğitim bölümleri açılmalıdır.
Öğrencilerin bulunduğu yerlerdeki organize sanayi bölgelerindeki işletmelerle işbirliği
sağlanmalıdır. Eğitim uygulamaları öncelikle emek-yoğun sektörler dikkate alınarak
planlama yapılmalı ve var olan işletmelerde ihtiyaç görülen işgücünde engelli
bireylerin yeteneklerine uygun işler belirlenmeli, bu işler için eğitilmelidir.
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin mesleki yönlendirilmesi aşamasında bireye
özel performans testleri, ilgi ve yetenek analizleri yapılmalı ve bireyin kapasitesine,
ilgi ve yeteneğine uygun bölümlere yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu aşamada veliler,
çocuklarının uygun olduğu alanın değerlendirilmesini bu analiz sonuçları sayesinde
gerçekleştirmeli ve bu yönde sağlıklı kararlar alıp yönlendirmelerine destek olmalıdır.
Bireylerin aldıkları mesleki eğitim işyerlerinde uygulanmasına imkân yaratılması için
işyeri stajlarıyla pratiklik kazandırılmalıdır. İşe veya staja başlayacak öğrencinin ailesi
de işveren ve öğretmenlerle birlikte bilgilendirme toplantısına katılımlarının
sağlanması aileden kaynaklı problemlerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.
Sayısı 50‟nin altında olan küçük çaplı işletmeler de engelli bireyleri çalıştırma
konusunda cesaretlendirilmeli, teşvik ve destek sağlanmalıdır. Böyle bir destek
düzenleme ile çalışan sayısı 49 ve altında olan işletmeler de engelli istihdam
zorunluluğundan kaçınmak için kaçak işçi çalıştırma veya yeni bir çalışan istihdam
etme yoluna gitmeyecektir. Hatta yasal zorunluluğu olduğu halde cezasını ödemeyi
tercih eden işletmelerden kesilen ücretler bu amaçla kullanılabilir.
Yasal zorunluluk kota uygulamasıyla birlikte engelli istihdamının çözüm süreçlerinde
özel istihdam hizmetlerine de yetki sağlanmaması işgücü piyasasını güçlendirilmesi
yaklaşımına ters düşmektedir (Kuzgun, 2009: 2463). İş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri geliştirilmeli, uzmanlar yetiştirilmeli ki engelli bireylerin eğitim aldığı
uygun işlerde istihdam fırsatlarını sunulmasında katkı sağlayacaktır. Uzmanların
olmadığı yerlerde bu hizmetleri oluşturacak bir kurul oluşturulmalıdır. Kurulda;
mesleki öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı ve
sağlık personeli görev almalıdır (EDUSER 2013: 119).
Kaynaştırma eğitimi ile normal bireyler engelli bireyi kabul etme, paylaşma, hoşgörü
gibi anlayışları gelişmekle birlikte bireysel farklılıkları görebilme, kendisinde var
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olmayan yetenekleri fark edebilme ve bunları kabul edip geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapabilme gibi davranışlara katkı sağlamaktadır. Kaynaştırma eğitiminin
çalışma hayatında faydasını görebilmek için öncelikle ilköğretimden itibaren
üniversite son sınıfa kadar özel eğitim ile ilgili zorunlu seçmeli dersler konulup özel
eğitim okulları ziyaret edilebilir, etkinlik saatlerinde ortak paylaşımlara yer verilebilir.
Otel işletmeleri açısından da bakıldığında, özellikle insan kaynakları müdürlerinin
engelli bireylerin istihdam edilmesinde daha etkili uygulamalar sunmaları, pozitif
ayrımcılık bağlamında bu bireylerin dezavantajlarını avantaja dönüştürebilmek,
toplumdan dışlanmamaları için fırsat yaratmak oldukça hayati bir önem arz
etmektedir. Turizm sektörü engelli bireylerin toplumla kaynaşmaları için ideal
yapıdadır. Basit işler için çok fazla işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda engelli
bireylerin işgücü değerlendirilebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 29.9.2016 tarihinde öğretmenlere gönderdiği
„‟Öğrencilerin Staj Sorunları İle İlgili Sorun ve Çözüm Talebi‟‟ adlı ankette
çalışmanın yapılmış olduğu okulun öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun mesleki
beceriye sahip olmasına rağmen Kastamonu ilindeki işverenlerin önyargılarından
dolayı staj deneyimlerini gerçekleştiremediği belirtilmiştir. Bununla ilgili olarak
işverenlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması ile ilgili çözüm talebi iletilmiştir.
10.10.2016 tarihinde Kastamonu ilinde mesleki eğitim gören hafif düzeyde zihin
engelli bireyler ve bu bireylerin sahip olduğu mesleki becerileri ilde yaşayan
işverenlere tanıtım ve bilinçlendirme toplantısı gerçekleşmiştir. Özel eğitime
gereksinim duyan ve mesleki eğitim okullarında eğitim alan bireylerin yaşadığı farklı
il ve ilçelerde de işverenlerle bilinçlendirme toplantıları yapılması toplum olarak bir
adım öne daha çıkılmasına olanak sağlayacaktır.
Engelli bireylerin istihdamı konusundaki önyargıları ortadan kaldırmaya yönelik
radyo, televizyon, basılı yayın gibi araçlardan yararlanılmalı ve toplumun her ferdinin
bu konuda bilgilendirilmesinin sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Engelli bireylerden
bu konuda başarılı olanlar örnek olarak sunulmalıdır. Engelli bireylerin mesleki
eğitimi ve hayat boyu öğrenme hizmetleri ile ilgili MEB, İŞKUR ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği sağlanmalıdır (Şahsuvaroğlu ve diğerleri, 2013:
253).
Engelli bireyler kendi istekleri olduğu takdirde yarı zamanlı, esnek veya evde
çalışabilecek pozisyonlar sağlanmalıdır. Fakat bu şekilde çalışmaları durumunda,
sosyal güvencelerinin tam zamanlı işçi şeklinde sağlanması devlet tarafından
garantilenmelidir. Bu önerinin uygulamaya geçirilmesinde, tam zamanlı ve işyerine
giderek çalışmak isteyen hiçbir engellinin kendi isteği dışında yarı zamanlı, esnek
zamanlı ya da evden çalışılan iş pozisyonlarında çalışmaya zorlanmaması prensibi
temel alınmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu‟nun Özürlülerin Sorun ve Beklentileri
Araştırması‟na göre: Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı engelli bireylerin %
33,3‟ü çalıştıkları bir işte sağlık problemleri sebebiyle daha çok sayıda kısa molalar
kullanmak istedikleri görülmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan engellilerin %
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27,6‟sının ise yarı zamanlı çalışmak istediği % 13,5‟inin ise evden çalışmak istediği
ortaya çıkmıştır (TÜİK, 2011: 52).
İsveç‟te hayata geçirilen „Sam Hall‟ projesi istihdam konusunda 37 yıldır uygulamada
olan „dünyada tek‟ olma sıfatını kazanmış bir uygulamadır. Devletin kurmuş olduğu
Sam Hall şirketi, ilk olarak özellikle erkek engelli bireyleri istihdam eden bir şirketken
politikasını değiştirerek engellileri bir şirket içerisinde görünmez halde değil de birebir
insanlarla iç içe iletişim kurabilecekleri yerlerde istihdam etmeye başlamıştır. Devlete
başvuran bir engelli birey Sam Hall‟e yönlendirilmekte, öncelikle yetenek ve ilgi
testlerine tabii tutularak nasıl bir işte istihdam edilebileceği belirlenmektedir.
Sonrasında iş ile ilgili bir mesleki eğitim sürecine alınmaktadır. Çalışma saatleri engel
durumuna göre belirlenmektedir. Giderlerin yarısını devlet ödemektedir. Bu projenin
en büyük amacı her yıl en az 1000 kişiyi Sam Hall dışında normal işyerlerinde
çalıştırabilmektir. En büyük engelleri ise „engelli çalıştırmak konusunda önyargıları
olan
şirketler‟
olduğu
ifadeleri
yer
almaktadır
(https://bianet.org/bianet/toplum/164428-engelsiz-isvec-ten-ne-ogrenebiliriz,
21.05.2017). Türkiye‟de bu uygulamaya benzer bir öneri sunmak adına, özel eğitim iş
okullarının hem mesleki eğitim okulu hem de öğrenilen mesleki becerileri uygulamaya
dönüştüren hizmet sunan kurumlar ile kompleks bir sistem şeklinde düzenlemeler
yapılabilir.
Engelli bireylerin akademik ve mesleki becerilerine ek olarak iş başvurusu öncesinde,
esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler, işe yerleştiren kurumlar ve bu
kurumlara erişim sağlama, işyeri kuralları, iş yaşamında sahip oldukları haklar, görev
ve sorumluluklar, iş güvenliği ile ilgili hususlar ve iletişim becerileri konularına
yönelik bilgiler de verilmelidir. Bu bilgiler yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamında
gerçeğe en yakın şekilde meslek öğretmenleri tarafından işlenmelidir. İş başvuru
formları büyük puntolu ve kendini tanıtma becerisinin basit düzeyde yer alacağı
yönergelerle hazırlanmalı, öğrencinin doldurması sağlanmalıdır. Drama yönteminden
yararlanılarak gerçeğe yakın bir ortamda öğrenci hem kendini ifade edebilmeli hem de
bu etkinliği iş öncesi hazırlığı olarak değerlendirebilmelidir.
Turizm alanında mesleki eğitim gören engelli öğrenciler kamuya ait işletmelerde
turizmin emek yoğun yapısı sayesinde üst düzey beceri gerektirmeyen fakat normal
çalışanların sıkılabileceği rutin ve sıradan ara görevlerde değerlendirilebilir. Bunun
için kamu misafirhanelerinin ilgili yöneticileri ile ayrı bir bilinçlendirme toplantısı
yapılması uygun olabilir. Hafif düzeyde engelli bireyler dışarıdan bakıldığında fark
edilmeyen ve normal çalışanların yapabildiği işleri rahatlıkla yapabilecek bireylerdir.
İnsanların algılarında var olan „vasıfsız işgücü‟ ve benzeri şeklindeki yargıları
temizlemek adına bu bireylerin özellikleri, engel durumlarının neler olduğuna dair
tıpkı işveren toplantıları gibi bir toplantı yapılabilir.
Tüm gün okulda mesleki çalışmalarına devam eden staj yapma imkanı bulamayan
öğrenciler için okulda var olan basit ve rutin işlerde her öğrencinin kapasitesine uygun
ve periyodik olarak görevlendirme yapılabilir. Bu durum her ne kadar iş hayatı gibi
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çalışma ve ardından emeğinin karşılığını alma hazzını sunmasa da görev ve
sorumluluk, üretken olma, faydalı bir şeyler yapma hissiyatını bireylere aşılayacaktır.
Okul ortamı da onlar için kısa süreli bir işyerine dönüşecektir. Örnek olarak sunmak
gerekirse; okulumuz İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu‟nda
tarafımdan uygulaması başlanan basit bir sistemde Kat Hizmetleri öğrencileri okulda
günlük yapılması gereken oldukça küçük bir alanda birkaç akranı ile birlikte paspas
görevlerinde; Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri yemekhanede yemek dağıtım
kısmında sadece metal takım koyma işleminde, yemek bittikten sonra ise masa silme
ve yıkanacak bulaşıkları ayırma kısmında çalışanlara yardım etmektedirler. Bu süreçte
de kendilerini oldukça mutlu hissetmektedirler. Her öğrencinin yapabileceği iş ve
beceri birbirinden farklıdır. Başarısızlıktan ziyade başarı duygusunu tatmalarının esas
olduğu özel eğitimde yormayan ve oldukça basit düzeyde her öğrenci için öğrenciye
özel bir görev düşünülüp aylık bir liste yapılabilir. Verilen görevlerin birbiri
arasındaki zorluk derecesi ile ilgili öğrencinin arkadaşları arasında „her bireyin farklı
özellikte olduğu‟ ile ilgili hassasiyet konusu öğretmenler tarafından aşılanırsa basit
görevler alan öğrenci, zor görevler alan arkadaşlarının karşısında başarısızlığa veya
yetersizliğe yönelik duygulara kapılmamış olacaktır. İstihdam mümkün değilse okul
ortamında bu şekilde basit sistemler geliştirerek öğrencilerin mesleki eğitimleri
uygulamaya dönüşmüş olacak ve kurumda çalışan personellerle aynı ortamda
çalışacaklarından dolayı çalışma ortamı havasını bir nebze de olsa yakalamış
olacaklardır.
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EK-1
GÖRÜġME FORMU
1. Bize işyerinizden bahseder misiniz?
2. İşyerinizde zihin engelli birey çalıştırmaya başlamadan önceki bakış açınız nasıldı?
3.Daha önce zihin engelli birey çalıştırdınız mı? Çalıştırdıysanız zihin engelli bireyler arasında nasıl bir
kıyaslama yaparsınız?
4. Zihin engelli bireylere insanların genel olarak bakış açısı sizce nasıldır?
** İşyerinizde çalışan kişilerin bu bireylere bakış açısı
** İşyerinize gelen konuklarınızın bu bireylere bakış açısı
5. İşyerinizde çalışan zihin engelli bireylere ne tür işler yaptırmaktasınız?
** Bu yaptırmış olduğunuz işlerle normal bir çalışanınızın yaptığı işlerde ne gibi bir farklılık vardır?
6.İşyerinizde çalışan zihin engelli birey çalıştırmaya başladıktan sonraki görüş ve tutumlarınız nasıldır?
7.Bir işveren olarak zihin engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için bu bireylere mesleki eğitim veren
eğitimcilere neler önerirsiniz?
8.İşyerinizde çalışmaya başlayan zihin engelli bireylere hangi kanallardan ulaştınız?
** İşyerinizde çalışan bu bireylerin herhangi bir eğitim almış olmaları gerekiyor mu?
9. İşyerinizde çalışanlardan ne türde beklentileriniz mevcuttur?
10. Zihin engelli bireylerle normal çalışanları maaş bakımından kıyasladığımızda ne gibi bir farklılık vardır?
11. Zihin engelli birey çalıştırmayı düşünmekteki ilk amacınız neydi?
12.Zihin engelli birey çalıştırdıktan sonraki amacınız ilk amacınızla aynı mı yoksa bir farklılık oluştu mu?
EK-2 TABLOLAR
Tablo 1: Hafif Düzeyde Zihin Engelli Öğrencilerin Staj Yaptıkları Kurumlara ve İşverenlere Ait Genel Bilgiler
Tablo 2: İşverenlerin zihinsel engelli öğrenci (stajyer) çalıştırmadan önceki bakış açıları
Tablo 3: İşyerlerinde staj yapan zihin engelli öğrencilere personellerin ve konukların bakış açısı
Tablo 4: Zihin engelli öğrencilerin yaptıkları işler ve normal bireylerin yaptığı işlerden farkı
Tablo 5: İşverenlerin zihin engelli birey çalıştırmaya başladıktan sonraki görüş ve tutumları
Tablo 6: İşverenlerin zihin engelli bireylere mesleki eğitim veren öğretmenlere sundukları öneriler
Tablo 7: İşverenlerin Eğitilebilir Bireylere Ulaştıkları Kanallar
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KÖSEDAĞ SAVAġINDA SELÇUKLU ORDUSUNDA GAYRĠMÜSLĠMLER
Seyhun ġAHĠN
Özet
Türk Tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan ve 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi, öncesi
ve sonrasındaki gelişmeleri bakımdan Türkiye Selçuklularını derinden etkilemiştir. Bu esnada Selçuklu
ordusunun içinde yer alan gayri Müslim unsurlar bu muharebede ve öncesinde isimleri ve tutumları ile ön plana
çıkmıştırlar. Selçukluların Moğollar karşısında etraflarındaki Müslüman ve gayri Müslim siyasi ve askeri
teşkilatlarla ittifak arayışı ise Türk askeri tarihi açısından ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu
çalışmada Kösedağ Muharebesinde Selçuklu ordusu ve gayri Müslim askerlerin bu ordu ile ilişkileri ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimer: Kösedağ Savaşı, Selçuklu, Moğollar, Gayrimüslim, II. Gıyaseddin Keyhüsrev.
The Non-Muslims in Seljuks’ Army in The Kösedağ Battle
Abstract
The Battle of Kösedağ, one of the turning points of the Turkish history, dated as 1243, affected Anatolian
Seljukian with respect to both preceding and following developments. Pro-Seljukian non-Muslim participants of
the battle came into prominence with their names and attitudes before and during the battle. Seljukian search for
alliances among the Muslim and non-Muslim military corps against the Mongolians is a topic that needs to be
evaluated within the Turkish military history. In this study, the Seljukian army and its relation with non-Muslim
soldiers in the Battle of Kösedağ will be dealt with.
Keywords: Kösedağ, The Seljuks, the Mongols, Non-muslims, II. Gıyaseddin Keyhüsrev.

GiriĢ
Türkiye Selçuklu Devleti, Kösedağ savaşının yaşandığı tarih öncesinde Orta doğunun en
güçlü devleti haline gelmişti. Türkiye Selçukluları, Anadolu üzerindeki hâkimiyetini tam
anlamıyla sağlamış, kendisine tabi olan feaodal beylerin tabiiyetlerini almıştı. Alaaddin
Keykubad’ın devleti gerek ekonomik, gerek askeri ve gerekse siyasi alanlarda dahi zirveye
çıkardığı bir dönemde belki de zamansız ölümü ve ardından tahta II. Gıyaseddin Keyhüsrev
gibi basiret yoksunu birinin geçmiş olması kadar talihsiz bir durum olamazdı. Çünkü doğudan
gelen korkunç Moğol ilerleyişinin önünde duran en güçlü ve onları en çok tedirgin eden engel
şüphesiz Türkiye Selçukluları idi. Ancak Gıyaseddin’in devlet yönetmedeki zafiyeti adım
adım devleti acizliğe sürükledi. Özellikle Selçuklu ordusunun zafiyete düşürülmesinde onun
ve onun veziri olan Sâdeddin Köpeğin önemli kusurları vardı.
Selçuklu ordusunun Kösedağ savaşındaki yenilgisinin anlaşılabilmesi için ordunun
durumunu tahlil etmek gerekir. Klasik Selçuklu ordusundaki ne gibi değişimler olmuştu ve bu
değişimlerin nedenleri Kösedağ muharebesindeki sonuçların doğru anlaşılabilmesine olanak
sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Burada bazı sorula cevap aramak lazım gelir ki birkaç
sorunun cevabı bize bu tahlili yapmada yardımcı olacaklardır. İlk olarak; Türkiye Selçukluları
kavuşmuş oldukları azametin bir neticesi olarak savaşçı ruhunu (ordu-millet) yitirmiş olabilir
miydi? Selçuklu ordusunda bazı nedenlerden dolayı artan özellikle ücretli gayri Müslim


Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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askerlerin oranın yükselmesi mi? Ya da başkomutan olan Sultan Gıyaseddin’in kararlı
olmayan tutumu ve cesaretsizliği mi bu yenilginin nedeni olmuştur? Bu soruların yanına
Sâdeddin Köpek’in entrikaları ile devlet ve ordu kademelerindeki birçok değerli isimlerin saf
dışı edilmeleri de şüphesiz bu basiretsiz sultanın Moğollar karşısında mağlup olmasına katkı
sağlamış olmalıdır.
1. Türkiye Selçuklularının Askeri Durumu
Türkiye Selçuklularının askeri teşkilatına bakacak olursak, esas itibariyle Türk devlet
geleneğinin temel direğini uluşturan asker-millet anlayışının ana unsur olduğu görülür. Buna
göre ordu; Türkmenler, gulâmlar (köle askerler), ikta sahiplerinin temin ettiği askerler,
vassalların söz verdiği sayılardaki askerler ve ücret karşılığında hizmet veren birliklerden
oluşmaktaydı1. Aslına bakılacak olursa Türkiye Selçuklu ordusunun omurgasını oluşturan
Türkmenlerle ciddi sorunları vardı.
Anadolu’nun Türkleşmesi aşamasında ihtiyaç duyulan Türkmen nüfus göçünün
devamlılığını sürdürmesi, şehirleşen Selçuklular için ekonomik ve sosyolojik yeni
problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi onları siyasi otoritenin sadık tebaası haline
getirmek için devletin enerji tüketmesine de neden oluyordu. Diğer taraftan Moğol istilasının
Anadolu’ya doğru ittiği yeni Türkmen göç dalgaları ise yaratacakları ilk büyük patlamayı II.
Gıysaseddin Keyhüsrev’in tahta geçmesinden kısa süre sonra gerçekleştirmiş oldular.
Yaşanan bunalımın zemin hazırladığı ve devlet otoritesine bir başkaldırı olarak ortaya çıkan
Babai kalkışması, şüphesiz gelişimi ve sonuçları bakımından Selçukluları derinden
etkilemiştir. Babaî ayaklanmasına karşı Türkiye Selçuklularının almış oldukları önlemler ve
onlara karşı yürütülen askeri harekât göstermiştir ki Selçuklu ordusu, düzensiz Türkmen
birlikleri karşısında dahi acziyete düşebiliyordu. Bununla kalınmıyor Türkmenler, doğu
Anadolu’da Selçuklu birliklerini yenerek Selçuklu payitahtına doğru ilerlemeye cesaret
gösteriyorlardı. Selçuklu ordusu, Babaî Türkmenleri karşısında pek varlık gösterememiş
ancak orduya daha fazla ücret karışlığında lejyoner Gürcü, Frank vb. gayri Müslim unsurdan
oluşan birlikleri temin etmek suretiyle muharip gücünü yeniden kazanarak bu Türkmenler
karşısında başarı elde edebilmişti2. Elbette ki Selçuklu ordusunun bu kötü durumundan
Moğollar haberdar oldular. Bu tahlilinin sonucu olmalıdır ki Moğollar Kösedağ öncesinde
Erzurum’a saldırıp yağmalamak cesaretini ve denemesini tehditkâr bir şekilde yapabildiler3.
Selçuklu ordusunun, devletin en güçlü yıllarında böylesine bir zayıflık göstermesinin
elbette bazı nedenleri olmalıydı. İsyancı taifenin göstermiş olduğu cesaret ve enerjiye mukabil
olarak Selçuklu ordusu ancak Gürcü ve Frank askerlerinin savaşçı niteliklerinden yararlanmak
ve onları Selçuklu ordusuna dâhil etmek suretiyle mücadelesini tamamlayabilmiştir. Öyle
anlaşılıyor ki Selçuklu ordusunda gayri Müslim unsurların etkinliği bu sıralarda artış
göstermekteydi. Bunun sebeplerini bu isyan esnasında tahlil etmek Kösedağ’daki Selçuklu
ordusunun vaziyetinin anlaşılmasında önemli bir gösterge olacağını düşünüyoruz.
Babaîler isyanından evvel özellikle Sâdeddin Köpek’in Selçuklu devleti içindeki
faaliyetlerini göz önüne almak gerekir. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta geçmesinde büyük
1

Ali Sevim; E. Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTK, Ankara, 1995., s. 513.
Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler, Dergâh yayınları, İstanbul,1996.
3
Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2014., s. 296.
2
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gayretleri olan bu kişi, kısa süre sonra devlet üzerindeki gücünü arttırmakla kalmadı aynı
zamanda sultanı da etkisi altına alarak devletin önde gelen birçok ismini de saf dışı ederek
gerçekte son hamlede sultanı da ortadan kaldırmak suretiyle Selçuklu tahtını ele geçirmek
istiyordu. Sâdeddin, devlete verebileceği tüm zararı vermeyi başardı. Bunun bedelini sonunda
kendi hayatıyla ödedi. Ancak onun neden olduğu devlet idaresindeki zafiyet, Selçuklu
ordusunu ve devletini idare edecek önemli bir kadro kaybının yaşanmasını mümkün kıldı4.
Öyle anlaşılıyor ki Sultanın hem kendi feodallerinde hem de vassalları ile beraber
müttefiklerinde de büyük bir itibar ve güven kaybı yaşamasına neden olmuştur. Özellikle
Türkmenlerin Gıyaseddin’in tahtında oturduğu Selçuklu ile arasına derin mesafeler girdiği
anlaşılıyor.
2. Türkiye Selçukluları ve Gayri Müslim Askerlerin Orduya Dâhil Olması
Anadolu’da ücretli askerlerin kullanımı elbette Selçuklulardan önce de vardı. Bu konuda
Bizans ordusunun durumu hemen akıllara getirilmelidir. Franklar, Peçenekler, Slavlar,
Gürcüler ve Ermeniler ilk akla gelen lejyonerlerdir. Haçlı seferleri boyunca batılıların askerlik
sanatındaki ilerlemeleri ve az önce isimlerini belirttiğimiz milletlerden terkip askeri birliklerin
daimi olarak iş bulabildikleri Bizans’ın gerilemesi, onları Selçuklular gibi daha çok talep
edilebilecekleri bir devlete pekâlâ ki yöneltmiş olmalıdır.
Haçlıların Anadolu ve doğu Akdeniz kıyılarına gelip yerleşen veya yerleşmeye
çalışanları arasında bu işi yapmaya pek hevesli olanlar da yok değildi. Bu nedenle Haçlı
Franklarının egemen olduğu yerlerde ücretli askerler ortaya çıkmıştır. Selçuklu sultanları da
böyle bir hizmet vermeye talip olan başta Franklar5 olmak üzere lejyonerlerden 12. yüzyıl
sonu ile 13. yüzyıl başlarında yararlanmaya başladılar6.
Aslına bakılırsa Selçukluların geneline bakıldığı zaman ücretli asker edinme ve ordumillet anlayışının da dışında kalan başka milletlerden asker edinme politikası zaten vardı.
Böylesine bir askeri politika çok yadırganacak veya hayrete düşürecek bir durum da değildi.
Çünkü Selçuklu devletinin meşhur bürokratı ve idari esaslarının belirleyicisi durumunda olan
Nizamü’l-mülk, yazmış olduğu “Siyasetname” adlı eserinde bu duruma dikkat çekiyor ve
ordu-millet anlayışının dışında bazı önerilerde bulunuyordu. Bu konuda sarf etmiş olduğu
sözler şunlardı: “ Bütün Ordu bir soydan olduğu zaman, bundan tehlikeler doğar; çok
çalışmazlar. (Ordunun) her soydan olacak şekilde karışık bulunması (tahlit) gereklidir.
Degâhta ikamet eden 2000 Deylem(li) ve Horasanlı lazımdır. Mevcut olanları muhafaza
etsinler, geri kalanını (ikibine) tamamlasınlar. Eğer bunların bazıları Gürcü ve Fars
Şebankârelerinden olursa, uygun olur. Zira bu soy sop hep iyi insanlar olurlar.”7
Nizâmül’l-mülk’ün yaklaşımında Orta Çağ’da büyük ölçeklere varan tüm devletlerin bu
ve benzeri askeri politikalar takip ettikleri görülür. Özellikle de 12. ve 13. yüzyıllardaki
4

Ali Sevim, “Keyhüsrev II”, TDV İA, C. 25, İstanbul, 2002., S.349-350., s. 349.
Müslümanlar tarafından özellikle Haçlı seferleri döneminde tüm Avrupalı Hıristiyanları ifade etmek için
“Frank” sözcüğü kullanıyordu. Yine Orta ve Yeniçağlar boyunca Avrupalılar da Müslümanları ifade etmek için
genel olarak “Türk” kavramını kullanmışlardır.
6
V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Onur Yayınları, Çev.: Azer Yaran, Ankara, 1988., s. 283.
7
Nizâmü’l-mülk, Siyasetname, Haz.: Mehmet Altay Köymen, TTK yayınları, Ankara, 1999., XXIV. Fasıl, s. 72
5
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Anadolu göz önüne aldığı zaman bunun için durumun daha uygun olduğu anlaşılıyor. Frank
birlikleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi Bizans İmparatorluğunun da hizmetinde
bulunmuşlardı8. Bizans ordusunda çok sık olarak adlarını görmek mümkündü. Selçukların
rakibi haline gelen ve Anadolu’yu istila etmek için bekleyen Moğolların Erzurum’a
saldırırken ordularında önemli miktarda Gürcü ve Ermeni askerler de vardı9. Yine Erzurum’a
daha Alaaddin Keykubad döneminde yerleştirilen ordunun dâhilinde Frank askerleri de
hizmet ediyordu. Hatta Moğol kuşatmasında Frank birlikleri başlarında bulunan meşhur
komutanları İstankus ile beraber Müslüman Türklerle beraber kahramanca mücadele
etmişlerdi. İbn Bîbî onların bu kahramanlıklarını eserinde belirtmeden geçmiyor10.
Selçuklulara gelecek olursak onlar için de Sultan I. Alaaddin Keykubad’ın gayri Müslim
askerlere sıkça rağbet ettiği anlaşılıyor. Sultan, kendine bağlı olan beylerinin sadakatine şüphe
ile yaklaşmasına rağmen ücretli Frank askerlerine daha fazla güveniyordu11. Bunda şüphesiz
geçmişten gelen tecrübelerin büyük rolü olmalıydı. Zira beylerin taht kavgalarında ne kadar
etkin olabilecekleri herkesin malumu idi. Ancak gayri Müslim askerlerin ödemelerini aldıkları
sürece sultanla bir yol ayrımına gelmeleri pek muhtemel değildi. Diğer taraftan onların cesaret
ve savaşçılıkları, Selçuklu ordusundaki Müslüman birlikleri de orduda şevkle tutmaya katkı
sağlıyordu. Franklar, Selçuklular için en önemli muharip güç haline gelmekteydiler. Buna dair
verilecek güzel bir örnek Kösedağ savaşı esnasında geçen ve İbn Bîbî tarafından aktarılan
diyaloglarda Müzafferü’d-din oğlu Nizâmü’d-din Sührâb, genç ve tecrübesiz bir asker olarak
şöyle diyor: “Tersâlar korkak olur eğer bana bin (10 bin)12Frenk askeri verirseniz Moğollar
üzerine giderek muzaffer olurum Allah onlarla beraber olsa galebe ederim.”13. Bu diyalog
gösteriyor ki Frank askerlerine duyulan güven diğer gayri Müslim askeri birliklerinkine oranla
daha yüksek olmakla beraber bu tecrübesiz ve genç komutanlar adeta macera arıyorlardı.
Ancak her şeye rağmen ordunun elbette en güven duyulan cesaret ve basiret sahibi olan
Türkmen askerler idi.
3. Kösedağ SavaĢıve Selçuklu Ordusundaki Gayri Müslimler
Erzurum’un düşmesi Selçuklu ülkesinde durumun vahametinin anlaşılmasına neden oldu.
Başta sultan Gıyaseddin olmak üzere herkes görmezden geldiği Moğol tehlikesi ile bir anda
ve en acı şekli ile yüz yüze kaldı. Sultan, derhal Moğollara karşı cevap verebilmek ya da en
azından onların Anadolu içerisinde ilerlemelerinin önünü kesebilmek için hazırlıklara başladı.
Bunun için öncelikle devlete hala bağlı bulunan beylerini, vasallarını ve ittifak kurama
ihtimali olabilecek komşu devletleri Moğollara karşı bir araya getirmek istedi. Kayseri’ye
giderek burada Keykubâdiye sarayında devlet adamları, komutanlar ve beyleri ile toplantı
yaptı14. Aslına bakılırsa sultan daha öncesinde Sadeddin Köpek’in entrikalarına kapılarak
devletin aklı başında çoğu devlet adamını ortadan kaldırtmıştı. Bu toplantıya katılanların
çoğunluğu tecrübesiz ve gençlerden oluşuyordu.
8

Gordlevski, a.g.e., s. 283.; Bkz. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, TTK yayınları, Ankara, 2011.
Salim Koca, “Türkiye Selçuklu Tarihinin Akışını Değiştiren ve Anadolu’nun Kaderini Belirleyen Kösedağ
Bozgunu”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 37, Konya, 2015., ss. 35-84., s. 46.
10
İbn Bîbî, Selçuknâme, Çev.: Mükrimin Halil Yinanç, Kitabevi, İstanbul, 2010., s. 173.
11
Gordlevski, a.g.e., s. 284.
12
Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âli Selçuk, Haz.: Abdullah Bakır, Çamlıca yayınları, İstanbul, 2009., s. 674.
13
İbn Bîbî, a.g.e., s. 176.
14
Koca, a.g.m., s. 51.
9
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Kayseri’de yapılan toplantıda varılan karar Moğollara karşı savaş yapmak yönünde oldu.
Bunun üzerine bir dizi kararlar ve önlemler alındı. Derhal bölgede bulunan komşu devletlerin
hükümdarlarına Moğolların yaratmış olduğu ortak tehlikeye karşı ittifak teklifleri sunulacak
ve onların bu savaşa askeri destekleri talep edilecekti. Aynı şekilde vassallardan da
vadettikleri askeri yükümlükleri yerine getirmeleri istenecekti. Bu ittifak ve yardım
taleplerinde Sultan, Müslüman veya gayri Müslim devletlerarasında bir ayrıma gitmiyordu.
Çünkü Moğolların bölgedeki zalimce ilerleyişlerinde böyle bir ayrıma gitmeyeceklerini
biliyordu. Sultanın elçileri gittikleri her yere aynı mesajı ilettiler. O mesajın içeriği de şuydu:
“Eğer düşmanın saldırıya geçmediği ve idarenin elimizde bulunduğu şu sıra
ihmal davranır ve birbirimize duyduğumuz eski faydasız bir kin yüzünden işi
ağırdan alırsak, yarın Allah korusun, iş işten geçip devletin yıkıldığı, düşmanın
üstün geldiği ve talihin gözünün şaşılaştığı sırada dudak ısırmanın ve el
oğuşturmanın bir faydası olmaz. Pişmanlık ve ah vahtan başka yapılacak başka
bir şey kalmaz. Şurasını unutmayın ki bizim devletimize bir felaket gelmesi
durumunda hiç vakit geçirmeden sizleri de düşkünlük ve sefalet çukuruna atarlar.
Büyüklük ve huzur, düşkünlük ve perişanlığa dönüşür. Üzüntü ve hüsran içinde
“Dünyada işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize” ayetinden
başka bir şey okumazsınız.”15
Sultanın ittifak kurmak istediği hükümdarlar arasında; İznik Rum İmparatorluğu, Eyyubî
melikleri, Artuklu ve Harezm beyleri öncelikliydiler16. Yakında olması nedeniyle hızlı ve
etkili bir yardım almayı umdukları bir diğer vassal ise Kilikya Ermenileri idi. Özellikle Sis
(Kozan) hâkimi bu konuda yükümlüklerini yerine getirmeye söz verdi17. Ermeni kralı I.
Hetum’un babası Baron Konstantin Kayseri’ye davet edildi. Konstantin’nin vassal olarak
yerine getirmeyi vadettiği asker teminin yanı sıra bunun üzerinde asker toplaması durumunda
ise toplanan askerlerin ücretlerinin karşılanacağının garantisi verildi 18. Bunun karşılığı olarak
da sultan, kendisine Konya Ereğlisi’ni ikta olarak vererek ona karşı büyük bir ihsan da
bulunmuş oldu19. Bir diğer önemli vassal da şüphesiz Trabzon merkezli Rum devleti idi.
İmparator unvanını taşıyan II. Andronikos’tan da böyle bir yardım talep etmesi beklenir20.
Sultan başkent yakınında böylesine bir ihsanda bulunurken içinde bulunduğu telaşlı durumun
vahametinden endişeli olduğu anlaşılıyor. Sultanın taşımış olduğu bu telaşı etrafındaki genç
ama basiretsiz ehli keyif dalkavukları taşımadıkları gibi birer maceraperest olmaktan öte
değillerdi.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Kayseri’de yaptığı toplantıda babasının politik mirasını
sonuna kadar kullanmak zorunda kaldı. Büyük sultan Keykubad’ın itaat altına aldığı devletler
15

İbn Bîbî, el- Evamirü’l- Ala’iye fi’l- Umuri’l- Ala’iye, Kültür Bakanlığı, Haz.: Mürsel Öztürk, :Ankara,
1996.,s.67.
16
Koca, a.g.m., s. 52.
17
Abu’l-Farac, Abu’Farac Tarihi, Çev.: Ömer Rıza Doğrul, C. II, TTK yayınları, Ankara, 1999., s. 541.; Nejat
Kaymaz, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Giyâsü’d-din Keyhüsrev ve Devri, TTK yayınları, Ankara, 2009.,
s. 91.
18
Yazıcızâde Ali, a.g.e., s. 670.; Mehmet Ersan, Selçuklular zamanında Ermeniler, TTK yayınları, Anakara,
2007., s. 185.
19
İbn Bibi, el-Evamirü’l- Ala’iye, s. 65.
20
Kaymaz, a.g.e., s. 90.
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ile ittifak kurduklarının tamamına taleplerini iletebilmesi mutlak surette onun mirasıydı.
Keyhüsrev ise devletin babası zamanında kazandığı üstünlüğü sürdürmek bir tarafa Moğollara
karşı oluşturmaya çalıştığı ittifak için bazılarına ödün vermek zorunda dahi kaldı 21. Ona söz
veren müttefiklerinin sultanın içinde bulunduğu acziyetten habersiz olduklarını söylemek
mümkün değildir.
Sultan, Moğollara karşı ordusunu kısa süre içerisinde harekete geçirdi. Sultanın
yakınında olan genç idareciler, sultana Azerbaycan’a kadar ilerlemeyi telkin ediyorlar ancak
tecrübeli olanlar bu fikre karşı çıkıyorlardı. Sonuçta sultan ordusunu Sivas ilinin Erzincan
istikametinde bulunan Kösedağ mevkiine getirerek doğal bir korunma sunan bu mevkide otağ
kurdu. Buraya gelen ordunun içinde söz veren vassalların gönderdiği birlikler mevcut değildi.
Ne Kilikya Ermenilerinden ne de Trabzon İmparatorundan bir katkı henüz mevcut değildi.
Zaten olmayacaktı da.
Sultanın otağını kurduğu sırada ordusunda gayri Müslim unsurlar bulunmaktaydı. Bunlar
arasında Rum, Gürcü, Frank, Ermeni, Latin ve daha farklı gayri Müslim milletlerden olanlar
vardı22. Bunlar arasında yer alan Latin askerlerinin sayısı 2.000 idi. Bunları komuta eden iki
isim vardı ki bunlar Kıbrıslı olarak bilinen Johannes de Liminata ve Venedikli Bonifacius de
Monilis idi23. Bu Latin askerlerin şövalye olmaları yüksek ihtimaldir. Ayrıca Kıbrıs Haçlı
Krallığı ile yürütülen iyi ilişkilerin de bu askerlerin sultanın ordusunda yer almasında etken
olması muhtemeldir. Dahası Kıbrıs haçlılarının Moğollara karşı onların yaratmış olduğu genel
tehlikeyi düşünerek böyle bir destek sağlamış olmaları dahi düşünülebilir.
Sultanın ordusunda vassal birlikler gelmeden önce yukarıda isimlerini verebildiğimiz bu
gayri Müslim askerler bulunduğuna göre ortalama bir gayri Müslim asker sayısını söylemek
de mümkün olabilir. Vassallardan temin edilmesi muhtemel askerlerin sayısında mesela
Trabzon İmparatoru’nun göndermesi gereken 200 mızrak kuvvet, Nejat Kaymaz tarafından
1000 kişilik bir kuvvet olarak belirtiliyor24. Kaynaklarda isimleri belirtilen gayri Müslim
milletleri göz önüne alırsak sultanın Sivas’a varan ordusunda 10.000 veya biraz üstünde gayri
Müslim asker bulunmaktaydı. Buna göre 70.000 veya 80.000 kişiden oluşan sultanın
ordusunda önemli miktarda gayri Müslim asker vardı.
Bizans döneminden kalma bakiyeler, haçlılarla Anadolu ve Orta Doğu’ya gelenler ile
Haçlı devletlerinin son bulmasıyla buralarda kalanların geri dönmek yerine kalanlar,
kendilerine bu topraklarda her zaman ihtiyaç duyulurdu. Ücretli asker olarak bunları dönem
itibariyle temin etmek pek de zor olmasa gerek.
Sulatanın kendi çabalarıyla bizzat temin ettirdiği bu kuvvetlerin haricinde vassalların
sağladıkları askeri güce bakmamız gerekiyor. Vassalların Selçuklulara söz verdikleri yardımı
gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Diğer taraftan onlardan beklenen yardım gelmiş olsaydı,
savaşın sonucunu nasıl etkilerdi? Bu sorunun cevabını vermekte pek zorlanmıyoruz. Selçuklu
21

Korykoslu Hayton, Doğu Ülkelerinin Altın Çağı, Çev.: Altay Tayfun Özcan, Selenge yayınları, İstanbul,
2015., s. 89.
22
İbn Bibi, el-Evamirü’l- Ala’iye, s. 66., Hayton, a.g.e., s. 89.; Ebü’l-Ferec İbnü’l-İbrî, Târîhu Muhtasari’dDüvel, Çev.: Şerafettin Yaltkaya, TTK yayınları, Ankara, 2011., s. 19.
23
Hayton, a.g.e., s. 89.
24
Kaymaz, a.g.e., s. 92.
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ordusunun her şeyden önce motivasyon sorunu vardı. Toplanan askerler ile sultan ve idari
kadroya karşı kaybedilen güven, özellikle Türkmenleri daha başından yıldırmış olmalıydı.
Vassallardan ilk ve hızlı bir şekilde orduya katılması beklenen Kilikya Ermenilerinden
Baron Konstantin idi. Selçuklu sultanı otağını kurduğu sırada Konstantin’in Ermeni ve
Franklardan oluşan 3.000 kişilik bir kuvvet ile yola çıkmış olduğu haberi geldi 25. Bu haberin
duyulduğu vakit Selçuklu komutanları arasında savaş stratejisi üzerine tartışmalar
yaşanıyordu. Tartışanlar arasında tecrübeli komutanlar olan sahip Mühezzibü’d-din Ali ve
ordunun Başkomutanı olan Beylerbeyi Gürcüoğlu Zahirü’d-devle (Abhaz Dardan
Charwachdize) Sultana şunları söylediler: “…Sis hükümdarının da 3 bin kişilik Ermeni ve
Frank süvarisiyle iki gün sonra bize katılacağı haberini aldık. Onların fazla kişiyle bize
katılmaları bizim için büyük destek olur. Dediler.”26. Kilikya Ermenileri, bu gelişlerini
oldukça yavaş tutmuşlardır. Öyle anlaşılıyor ki Moğollar ile Selçuklulardan habersiz bir
şekilde Moğollar ile temas kurmuşlardı ya da Sultanın ordusunun mağlubiyet alması
olasılığını yüksek görerek savaşa yetişememiş görüntüsü vererek durumdan kendilerini uzak
tutuyorlardı. Abu’l-Farac da bu yönde bilgi aktarmaktadır27. Nitekim savaşa yetişemedikleri
gibi daha sonra Moğolların Kayseri’yi kuşatmalarına yetişmişler ancak savaşmadan geri
dönmüşlerdi. Bununla da yetinmeyen Kilikya Ermenileri, kendilerine sığınan Sultanın anne
ve eşini Moğollara teslim ettiler28.
Burada Gürcüoğlu ile Müzafereddin Mahmud oğlu Nizameddin Suhrab arasında sert
tartışmanın olduğunu kaynaklar bildirirken Suhrab’ın sarf etmiş olduğu sözler bir başka
duruma da işaret ediyor. Bu durum Beylerbeyi konumundaki Gürcüoğluna karşı söylemiş
olduğu sözleri hatırlatmamızı gerektiriyor ve Suhrab şöyle diyordu: “şüphesiz Hıristiyanlar
korkak olur. O milletine fazla önem veriyor (Ve kendi cinsine meyl ziyade gösterir.)29. Sahip
olduğu bu kadar askerle Sultan Sis hükümdarını niye beklesin.”30. Burada özellikle
Beylerbeyinin de Gürcü asıllı olmasının Selçuklu ordusunda mühim oranda Gürcü askerinin
de olduğu anlaşılıyor. Ayrıca unutulmaması gerek bir diğer nokta ise Sultanın Gürcü bir
prenses ile evli olduğudur. Prenses Hıristiyan olarak girdiği Selçuklu sarayında Müslüman
olmuştu. Ancak kendisiyle beraber gelen kardeşi David ve adamları ise buna karşı çıkmışlar
ve sonunda hapsedilmişlerdi. Bu durum, şüphesiz Gürcü kraliçesi ile Selçukluların arasının
bozulmasına neden olmuştur. David ve yanındakiler Kösedağ bozgunundan sonra serbest
kalabilmişlerdi31. Savaşta Moğol ordusu içinde de önemli oranda Gürcü askeri bulunuyordu.
Hatta Gürcü prensleri ve soyluları bizzat Moğol ordusunda Selçuklulara karşı savaştılar32.
Selçuklu askerleri arasında da bunlara karşı bir tutumun olması söz konusu edilebilir. Zira
başkomutanın Gürcü asıllı olmasıyla birlikte değerlendirildiğinde kendisinin savaşçı bir
kavim olan Gürcülerden yeteri kadar istifade etmesine olanak sağlıyor. Mutlak surette

25

Yazıcızâde Ali, a.g.e., s. 674.
İbn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye, s. 68.; Yazıcızâde Ali, a.g.e., s. 674.
27
Abu’l-Farac, a.g.e., s. 542.
28
Abu’l-Farac, a.g.e., s. 542-543.
29
Yazıcızâde Ali, a.g.e., s. 674.
30
İbn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye, s. 69.
31
Aknerli Grigor, Okçu Milletlerin Tarihi, Çev.: Hrant D Andreasyan, İstanbul, Yeditepe yayınları, 2007., s. 38.
32
Aknerli Grigor, a.g.e., s. 34.
26
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Selçuklu ordusundaki asli unsur olan Türkmenleri bu durum rahatsız etmiş olmalıdır. Surhab
gibi maceracı bir gencin tepkisinde belki de bu durumunda katkısı vardı.
Gıyaseddin Keyhüsrev, tecrübeleri asker ve komutanlarının telkinlerine kulak asmadan
savaşa girişilmesi için Surhab’a beklediği izni verdi ve Gürcüoğlu başta olmak üzere Pervâne
Veliyü’d-din, Çaşnigîr Mübariz’üd-din Çavlı, Suhrab, Halep Eyyubî Meliğinin göndermiş
olduğu 2 bin kişilik kuvvetin komutanı olan Nâsihü’d-din Farisî33, Gürcü Şalue oğlu Fahrü’ddevle gibi meşhur asker ve kumandanların emrinde 20.000 kişilik bir öncü birlik derbentten
dışarıya aşağı doğru Moğolların üzerine atıldılar34. Ancak sonucu malumumuz olduğu üzere
Moğollar karşısında bu birlik bozguna uğradı ve savaşın başlamadan kaybedilmesine neden
oldu. Burada savaşın seyri ve sonuçları üzerinde durmaktan çok ordunun gayri Müslim
unsurları ve destekleri beklenen gayri Müslimler üzerinde durmak konu başlığımızın
bütünlüğü bakımından önemlidir.
Kaynakların aktardığına göre Rum, Gürcü, Frank ve diğer unsurlardan oluşan bu kuvvet
neredeyse tamamen imha edildi. Ağırlıklı olarak gayri Müslim askerlerden oluştuğu anlaşılan
bu kuvvetin imha edilmesiyle sultanın ordusundaki gayri Müslim askerlin büyük bir
bölümünün veya tamamının yok olduğunu söylemek mümkün olabilir.
Sultanın ordusu içerisinde yer alan gayri Müslim unsurların bu öncü kuvvet içerisinde
savaştıkları biliniyor. Hatta bu gayri Müslim askerlerin canla başla savaştıklarını İbn Bibî
belirtiyor35. Ancak tercihlerin savaşın gidişatını çok açık bir şekilde tayin ettiği bu
mücadelede askerlerden dolayı bir kayıp olduğu görüşü hatalı bir tespit olur. Kaybın gerçek
sebepleri bunların çok üzerinde kalıyor.
Kilikya Ermenileri, çok uzağında olmadıkları Kösedağ’a gelişlerini açıkça bilinçli olarak
geçiştirmişlerdi36. Savaşın sonuçlanmasını beklemişlerdi. Daha sonra yukarıda değindiğimiz
gibi savaşın mağlup tarafının Selçuklular olduğu anlaşılınca ve de Kayseri şehri de Moğollar
tarafından kuşatılınca durum kesinlik kazandı. Böylelikle Kilikya Ermenileri Moğollara
tabiiyetlerini sundular. Onlara yaranabilmek için sultanın annesi, kız kardeşi ve eşini
Moğollara teslim ettiler37.
İznik ve Trabzon Rum İmparatorları ise söz verdikleri yardımları yapmadılar. Oysaki
Sultan Gıyaseddin, savaş öncesinde birçok hükümdara Moğollara karşı ittifak kurmak
amacıyla yapmış olduğu teklifi onlara da yapmıştı. Bu konuda İznik imparatoruna yapılan
tekliften Bizans kaynakları söz etmektedir. Ancak İznik imparatorunun vermiş olduğu sözü
yerine getirdiğine dair bir bilgiyi vermiyorlar38. Trabzon Rumlarına gelince, Selçuklulara tabi
olmuşlardı. Trabzon İmparatoru Manuel’in Selçuklulara yardım edip etmediği ihtilaflı bir
33

Koca, a.g.e., s. 60.
Ebu’l-Ferec, a.g.e., s. 19.; Kaymaz, a.g.e., s. 93.
35
İbn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye, s. 70.
36
İbn Bibi, el-Evamirü’l-Ala’iye, s. 72.; Ersan, a.g.e., s. 186.
37
Abu’l-Farac, a.g.e., s. 542.; Ersan, a.g.e.,s. 186-187.
38
Georgios Akropolites, Vekayinâme, Çev.: Bilge Umar, Arkeolji ve Sanat yayınları, İstanbul, 2008., s. 76. Her
ne kadar Akropolites, iki hükümdar arasında yapılan antlaşmaya ilişkin olarak bunun zamanını tam olarak
kestirebilmiş değilse de böylesine bir müttefiklik antlaşmasının Kösedağ savaşı öncesinde olması makuldür.
Ostrogorsky de bu yönde bilgi vermektedir. Bkz. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev.: Fikret Işıltan,
TTK yayınları, Ankara, 2011., s. 406.
34
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konu olmakla beraber savaşın sonundaki tutumu ve kaynaklarda açık bir şekilde destek
verdiğine dair kayıtların bulunmayışı onun da Ermeni Baronu Konstantin gibi çekimser
davrandığı düşüncesini güçlendiriyor39. Her ne kadar onun asker göndermiş olduğu yönünde
görüşler ileri sürülüyor40 olsa da kanaatimizce Manuel’in de açıktan bir destek sağlamadığı
yönündedir.
Sonuç
Kösedağ Savaşının Türk tarihi için kırılma noktalarından biri olduğu şüphesizdir. Sultan
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in basiretsiz yönetiminin asıl nedeni olduğu devlet idaresindeki
kötü gidişatın Moğollar karşısındaki yenilginin kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. Savaşın
kaybedilmesinin birinci derecedeki amili bize göre bizzat sultanın kendisidir.
Selçuklu ordusu, devletin edinmiş olduğu gücün neticesi olarak profesyonelleşmiş ve
ordu-millet unsurunun yanı sıra ücret karşılığında hizmet veren gayri Müslim lejyonerleri
bünyesine dâhil etmişti. Kösedağ savaşında sultanın vassallarının haricinde oluşturduğu
ordusunda gayri Müslim askerlerin sayıları on bini aşan lejyonerleri buluyordu. Özellikle
öncü birlikler içerisinde yer aldıkları anlaşılan bu askerlerin savaş sanatını profesyonellikle
icra ettikleri kaynaklardan edindiğimiz bilgilerden anlaşılıyor. Ancak Kösedağ savaşının
sonucunu etkileyecek bir durumda olmadıklarının altını çizmekte fayda var.
Gayri Müslim askerlerin kullanılmasındaki askeri strateji, düşman ordusuna karşı ilk ve
başarılı bir darbe indirmeyi hedefliyordu. Kösedağ savaşında öncü kuvvet olarak içinde
ağırlıklı olarak onların kullanılmasındaki amaç da bu olmalı. Aslına bakılırsa savaş
başlamadan Selçukluların lehine olarak savaşı yönlendirmek muhtemel olabilirdi. Fakat
taktiksel hata içinde ağırlıklı olarak gayri Müslim askerlerin bulunduğu bu öncü kuvvetin
imha edilmesine neden oldu. Bu hata ise savaşın neticesini ortaya koydu ve geriye kalan
motivasyondan uzak asıl ordunun kısa süre içinde dağıttı. Selçuklu ordusunda yer alan gayri
Müslim askerler üzerlerine düşeni yerine getirmişlerdi. Ancak sultana tabii olan gayri Müslim
ülkelerden vaat edilen destekler verilmemiştir. Bu destekler orduya katılmış olsaydı dahi
sonucun bundan başka olacağına ihtimal vermek güçtür. Tüm bu başarısızlıkların tek
sorumlusunun Sultan ve onun kötü idaresi olduğunu ifade etmek yersiz olmayacaktır.
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KUR’AN’DA “ÂMÂ” KAVRAMI
Enver BAYRAM*

Öz
Kur’an, insanların hidayete ulaşması için gönderilmiş ilahi kitaptır. İnsan, onun içindeki emir ve yasakları
uygulamakla sorumludur. Bunu da aklını en güzel şekilde kullanarak yerine getirebilir. Bunu yapmadığı takdirde
doğru yolu bulamayacaktır. Kur’an “âmâ” kavramını görme organı gözden yoksun olan kimseler için
kullanmaktadır. Bunun yanında bütün delilleri görmelerine rağmen Allah’a, meleklerine, kitaplara, meleklerine,
ahiret gününe iman etmeyenleri hem bu dünyada hem de ahirette “âmâ” olarak nitelendirmektedir. Aklını
kullanmayı da âmâlıktan kurtulmanın çaresi olarak zikretmektedir. Aklını kullanmadığı takdirde bu halin
sonsuza dek devam edeceğini haber vermektedir.
Anahtar Kavramlar: Kur’an, Âmâ, Sağır, Dilsiz, Akıl.
THE CONCEPT OF BLIND IN QUR’AN
Abstract
Quran is the divine book sent people to reach salvation. Humanbeing is responsible for implementing orders and
prohibitions within him. It can also be fulfilled by using your mind in the best way. If you do not do this, you
will not find the right way. The Qur'an uses the concept of "blind" for those who are lacking in sight. Although
they see all the evidence, they do not believe in Allah, his angels, his books, his angels, and the day of the
Hereafter, for which The Quran call them "blind" in this world and in the Hereafter. The using of the mind is a
way to release from de blindness according to The Quran. The Qur'an informs us that blindness will continue
forever if we do not use the mind.
Keywords: Qur'an, Blind, Deaf, Dumb, Mind.

GİRİŞ
Kur’an, Allah’ın insanlara göndermiş olduğu ilahi mesajdır. Onun amacı insanı
karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Bunun yanında Allah, insana doğru yol rehberi olması
için peygamberler göndermiştir. Peygamberler de insanlara hakkı ve hakikati tebliğ
etmişlerdir. Doğru yolu bulanlar olduğu gibi bu yoldan yüz çevirenler de olmuştur. Bütün
delillere rağmen yüz çeviren ve bu delilleri görmeyen kimseleri Kur’an “âmâ” olarak
adlandırmaktadır.
Kur’an incelendiğinde hidayet ve dalaletle ilgili birçok ayetin Kur’an’da geçtiğini
görmekteyiz. Kur’an, insanın hidayete ermesinde irade ve aklı ön plana çıkarmaktadır. Hatta
bu hususta Kur’an, “Gerçekten bu Kur’ân, insanları en doğru yola iletir ve sâlih ameller
işleyen müminlere de, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler” (İsra: 17/9)
ayetinde de ifade edildiği gibi en doğru yola kendisinin ilettiğini haber vermektedir. Buna
rağmen Kur’an’ın bu hidayet verici özelliğinden faydalanmak istemeyen kimseler dalaleti
tercih etmiş olmaktadırlar. Dalaleti tercih eden aynı zamanda “âmâ” olmayı da kabul etmiş
demektir.
*

Yrd. Doç. Dr. Enver BAYRAM, GOP Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, enbayram@mynet.com.

414

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

“Âmâ” kavramı sağır ve dilsiz gibi Kur’an’ın olumsuz anlamda kullandığı
kavramlardandır. Ancak bu manevi körlüğün kastedildiği kullanımlar için geçerlidir. Çünkü
Kur’an, bu kavram altında görme engelli insanlardan da bahsetmiştir. Çalışmamızı dünya
hayatında ve ahiret hayatında “âmâ” olma şeklinde iki kısma ayırdık. Her bir başlık altında da
ama kavramının gerçek anlamda ve mecazi anlamda kullanımlarına Kur’an’dan örnekler
vereceğiz. Böylece “âmâ” kavramının Kur’an’da ne anlama geldiğini ve Kur’an’ın bütünlüğü
içinde nasıl ele alındığını incelemiş olacağız.
Konu ile ilgili ayetlerin incelenmesine geçmeden önce “âmâ” kelimesinin anlamı ve
Kur’an’da kullanımı üzerinde duralım.
1. “Âmâ” Kavramının Anlamı ve Kur’an’da Kullanımı
Arapçada “
” sözcüğü ile karşılanan “âmâ” kavramı sözlükte kör olmak ya da
körleşmek gibi anlamlara gelmektedir (İbn Manzur, t.y: XV/95).Yine görme kuvvesini
yitirmiş olmak ve basiretini kaybetmek ya da basiretin olmaması gibi anlamlara gelmektedir
(İbn Manzur, t.y: XV/95; İsfehanî, 2012: 1052). Birinci manada yani fiziki olarak görme
duyusunu kaybedenler için sadece “
” sözcüğü kullanılırken, ikinci manada yani fiziki ve
manevi görme engelini ifade etmek için “
” ve “ ” sözcükleri beraber kullanılmaktadır
(İsfehanî, 2012: 1052). “Âmâ” kavramı Türkçe sözlükte ise “görme engelli” olarak
tanımlanmaktadır.1
Âmâ kavramı Kur’an’da türevleriyle beraber otuz üç defa geçmektedir. Söz konusu
kelime, birer ayette “amiye” (En’am: 6/104), “amû” (Maide: 5/71), “amiyet” (Kasas: 28/66),
2
“ta’mâ” (Hac: 22/46), “amûne” (Neml: 27/66), “ummiyet” (Hud: 11/28), “amîn” (A’raf:
7/64) “umyen” (İsra: 17/97), “umyânen” (Furkan: 25/73), iki ayette “amen” (Fussilet: 41/44,
44), altı ayette “umyun” (Bakara: 2/18, 171; Yunus: 10/43; Neml: 27/81; Rum: 30/53; Zuhruf:
43/40)) ve on iki ayette de “a’mâ” (En’am: 6/50; Hud: 11/24; Ra’d: 13/16, 19; İsra: 17/72;
Taha: 20/124, 125; Nur: 24/61; Fatır: 35/19; Mümin: 40/58; Fetih: 48/17; Abese: 80/2)
formunda zikredilmektedir. “Âmâ” kelimesi Kur’an’da bazen fiil kalıbında (Maide: 5/71;
Hud: 11/28)), bazen sıfatı müşebbehe kalıbında (En’am: 6/50; Neml: 27/66; A’raf: 7/64),
bazen de mastar kalıbında (Fussilet: 41/44) geçmektedir. Yine bu kelime bazı ayetlerde görme
yetisi olmayan kişileri ifade ederken (Abese: 80/2; Fetih: 48/17), bazı ayetlerde de doğru yolu
bulamamanın mecazî bir ifadesi olarak (Bakara: 2/18, 171) kullanılmıştır. Ayrıca “körle
gören, inanıp iyi amellerde bulunanla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az
düşünüyorsunuz!” (Mümin: 40/58) ayetinde de ifade edildiği gibi “basîr” kelimesi “âmâ”
kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır.
2. “Âmâ” İle Anlam İlişkisi Olan Kavramlar
Bu başlık altında “âmâ” kavramıyla anlam ilişkisi taşıyan tüm kavramları
açıklamayacağız. Bundan dolayı konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bazı ana
kavramlar üzerinde durmak istiyoruz.
1

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?
option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.590dd051846108.07325784, 06.05.2017).
2
“Ta’mâ” kelimesi söz konusu ayette fiil olarak iki defa geçmektedir.
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2.1. Esamm (Sağır)
Kur’an’da türevleriyle beraber on beş yerde geçen “samime” kelimesi, işitme
duyusunu kaybetmek yani sağır olmak anlamına gelmektedir (İbn Manzur, t.y: XII/342;
İsfehanî, 2012: 872; Sağdi, 1983: II/253). Hakka kulak vermeyen, hakkı dinlemeyen ve hakkı
kabul etmeyen kimseye ise sağır denir (İsfehanî, 2012: 872).
Kur’an’da birçok ayette sağır ve âmâ kelimeleri birlikte zikredilmektedir (Bakara:
2/18, 171; Maide: 5/71; Muhammed: 47/23). Sağır kelimesi Kur’an’da, “Onlar sağırlar,
dilsizler ve körlerdir” (Bakara: 2/18) ayetinde de ifade edildiği gibi gerçek anlamından ziyade
mecazî anlamda kullanılmıştır. Söz konusu ayette teşbih-i beliğ sanatı vardır. Bu durumda
onlar kulaklarını, dillerini ve gözlerini kullanmama hususunda sağır, dilsiz ve kör gibidirler
(Sabunî, t.y: I/39 ). Kulaklar, sesleri algılayıp hidayete tâbi olmak için yaratılmış organlardır.
Ancak hidayet çağrısını dinlemeyenler kulaklarını işlevsiz bıraktıklarından dolayı "sağır"
olarak adlandırılmışlardır. Bu nedenle hakka ve hidayete dönmeleri söz konusu değildir
(Kutub, t.y: I/92). Ancak “Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de
hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde
onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz” (İsra: 17/97) ayetinde de ifade
edildiği gibi dünya hayatında hidayetten uzak olan kimseler ahiret hayatında bunun cezası
olarak görme, işitme ve konuşma yetisinden yoksun olarak haşredileceklerdir. Söz konusu
ayet kıyamet gününde mecazi anlamdaki körlükten, sağırlıktan ve dilsizlikten ziyade gerçek
anlamda kör, sağır ve dilsiz olarak haşredilmeyi ifade etmektedir (Razi, 2000: XXI/51;
Karaman v. dğr., 2014: III/524). Netice itibariyle gerçeğe kulak vermeyen ve onu
işitmemezlikten gelen kimseler onu görmeyen ve o hakikate kör olan kimseler gibidir.
2.2. Bukm (Dilsiz)
“Bekime” kökünden türeyen “bükm” kelimesi, “ebkem” kelimesinin çoğulu olup
ahraz, dilsiz olarak doğmuş, dilsiz olan kişi, doğuştan ahraz olan anlamlarına gelmektedir.
(İbn Manzur, t.y: XII/53; İsfehanî, 2012: 227). Kur’an’da türevleriyle beraber altı yerde geçen
“bekime” kökü üç yerde kör ve sağır kelimeleriyle beraber (Bakara: 18, 171; İsra: 17/97), iki
yerde de sağır kelimesiyle beraber zikredilmektedir (En’am: 6/39; Enfal: 8:22).
Kur’an; dilsizliği, körlük ve sağırlık gibi manevi bir hastalık olarak görmekte ve bu
gerçeği şöyle dile getirmektedir: “(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu,
sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar
sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler”(Bakara: 2/171). Ayet, dillerini hakkı
söylemez hale getirdikleri için onları “dilsiz” olarak nitelendirmekte ve onların hidayete
ermedikten sonra sağır, kör ve dilsiz olduklarını ifade etmektedir (Taberi, 1405h: II/80;
Kutub, t.y: I/92, 324). Yine dünya hayatında hidayet çağrısına uymayan kimselerin ahiret
hayatında dilsiz olarak haşredileceği bildirilmektedir (İsra: 17/97). İnsanın dilsizliğini ifade
eden ayetler, insanın körlüğünü ve sağırlığını ele alan ayetlerde olduğu gibi mecazi bir anlam
ifade etmektedir (Sabunî, t.y: I, 39).
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2.3. Aklı Kullanmama
Kur’an’da türevleriyle beraber kırk dokuz yerde geçen “akıl” kelimesi sözlükte,
yapışmak, tutmak, yakalamak, alıkoymak, korumak, gibi anlamlara gelir (İbn Manzur, t.y:
XI/458; İsfehanî, 2012: 1033). Devenin bağlandığı ipe “ıkâl” denilmektedir ve akıl kelimesi
bu kelimeden alınmıştır (İsfehanî, 2012: 1034). Terim olarak ise, “bilgiyi kabul etmeye hazır
olan kuvveye” ya da “insanın bu kuvveyle kazandığı bilgiye” akıl denir (İsfehanî, 2012:
1032). Bunun yanında Kur’an tezekkür (Nur: 24/1), tefekkür (A’raf: 7/179; Enfal: 8(65),
tedebbür (Nisa, 4/82), fefekkuh (Tevbe: 9/122) gibi kavramları da akletme anlamında
kullanmaktadır. Bunun yanında Kur’an’da akılla aynı anlama gelmese de ona benzer bir
anlam ifade eden kalb, fuâd ve el-lub kelimeleri insanın iç alemine hitap etmek için
kullanılmaktadır (Bolay, 1989: 2/239).
Kur’an’a göre akıl insan için çok önemlidir. Zira insanın en belirgin özelliği düşünen
bir varlık olmasıdır (Başçı, 1997: 13/211). Bunun için Kur’an, “İşte bunlarda akıllarını
kullanan bir toplum için ibretler vardır.” (Ra’d: 13/4), “İşte biz âyetlerimizi, aklını
kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz.” (Rum: 30/28) gibi ifadelerle insandan aklını
kullanmasını istemiş, buna karşılık aklını kullanmayanları ise “Aklınızı kullanmıyor
musunuz?” (Bakara: 2/44), “Onların çoğunluğu aklını kullanmaz!”(Maide: 5/103) gibi
ifadelerle yermiştir. Görüldüğü gibi Kur’an, “… Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir.
Bu sebeple düşünmezler” (Bakara: 2/171) ayetinde ifade edildiği gibi delilik gibi bir halden
ziyade akıl gücünü doğru biçimde kullanmayan kimseleri sağır, dilsiz ve kör olarak
nitelendirmekte ve onları şiddetli bir şekilde eleştirmektedir.
2.4. Kalbi İşlevsiz Kılma
Kur’an’da “âmâ” kavramına benzer bir kullanım da kalbin mühürlü olmasıdır. Kalb
sözlükte, dönmek, döndürmek, dönüştürmek, çevirmek gibi anlamlara gelmektedir (İbn
Manzur, t.y: I/685; İsfehanî, 2012: 1227). Terim olarak ise kalb, vücudumuzda bir et parçası
olmasının yanında “bilgi ve düşüncenin kaynağı veya aracıdır” (Uludağ, 2001 : 24/230).
Kur’an ve hadislerde sadr, fuâd, lüb, nühâ, ru’ kavramları da kalb anlamında kullanılmaktadır
(Uludağ, 2001: 24/230).
Kalp, iman ve inkârın mahalli olmasından ötürü ayrıca önemlidir (Uludağ, 2001:
24/230). Bunun için Kur’an, “Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için
yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar” (A’raf: 7/179), ve “(Seni
yalanlayanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri
ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki
kalpler kör olur” (Hac:22/46) gibi ayetlerle kalbin önemine dikkat çekmektedir. Kalbin
yaratılışta kendisine biçilen bu fonksiyonunu doğru bir şekilde icra edememesi Kur’an’da
kalbin günahkar olması (Bakara: 2/283), kalbin dağınıklığı (Haşr: 59/14), kalbin eğrilmesi
(Tevbe, 9/117), kalbin gaflete dalması (Kehf, 18/28), kalbin cehalet içinde olması (Mu'minun:
23/63), kalbin oyun ve eğlenceye dalması (Enbiya: 21/3), kalbin paslanması (Mutaffifin:
83/14), kalbin mühürlenmesi (En'am: 6/46), kalbin kör olması (Hacc: 22/46), kalbin kilitli
olması (Muhammed: 47/24) gibi olumsuz ifadelerle tanımlanmaktadır (Öztürk, 1998: 4/207208). Nasıl ki bedenin bir parçası olan kalp işlevini yerine getirmede zorlandığında çeşitli
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hastalıklar bedene arız oluyorsa, bunun gibi imanın ve inkârın merkezi olan kalbe arız olan
manevi hastalıklar da insanın maneviyatını bozmakta ve onu hidayetten uzaklaştırmaktadır.
Bu yönüyle de kalbini kullanmayan insan, hakkı ve hakikati göremeyen kör insan gibidir.
3. Ku’an’da “Âmâ” Kavramı
Kur’an, dünya ve ahiret hayatı olmak üzere âmâ olan kimseleri iki kısma ayırmaktadır.
3.1. Dünya Hayatında “Âmâ” Olma
Kur’an, insanın dünya hayatına gönderilmesinin nedenlerinden birinin de imtihan
olduğunu belirtmekte (Mülk: 67/2) ve ahiretin dünya hayatında kazanılacağını bildirmektedir
(Kehf: 18/46). Bunun için Allah, insana düşünmesi için akıl nimetini (Yusuf: 12/109), hakkı
işitmesi için kulakları, hakkı görmesi için gözleri, hakkı konuşması için dili vermiştir (Mülk:
67/23). Bunların yanında insanların doğruyu bulması için kitap ve peygamberler göndermiştir
(Al-i İmran, 3/164; Yusuf: 12/109). Buna rağmen insanların bir kısmı hakkı ve hakikati kabul
etmeyip batıl üzere kalmayı tercih etmişlerdir. İşte Kur’an bu kimseleri “âmâ” olarak
nitelendirmektedir (Bakara, 2/18). Bunun yanında Kur’an, görme organı gözlerden mahrum
olan insanlardan da bahsetmektedir (Nur: 24/61; Fetih: 48/17; Abese: 80/2). Bunun için dünya
hayatında “âmâ” olmayı gerçek ve mecazi anlamında ele alıp inceleyeceğiz.
3.1.1. Gerçek Anlamda “Âmâ” Olma
Kur’an, bazı ayetlerde “âmâ” kelimesini gerçek anlamında kullanmaktadır. Üç ayette
(Nur: 24/61; Fetih: 48/17; Abese: 80/2) dünya hayatındaki görme engelli insanlara dikkat
çekilmekte ve bunlara nasıl davranılması gerektiği açıklanmaktadır. Mesela “Âmâya güçlük
yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da güçlük yoktur” (Nur: 24/61) ayetinde fiziksel
körlükten, topallıktan ve hastalıktan bahsedilmektedir. “Mallarınızı aranızda bâtıl üzere
yemeyin” (Bakara: 2/188) ayeti nazil olmadan önce özürlüler, Nur suresi 61. ayetinde
zikredilen evlere girer ve orada ev sahibinden izinsiz yemek yerlerdi. Söz konusu ayet nazil
olduktan sonra onlar sahiplerinin izni olmaksızın evlere girmeye çekindiler. Ancak Nur
suresinin 61. ayetinin nazil olmasıyla beraber özürlü insanların çekinmelerinin gereksiz
olduğu ve onlara bir sorumluluk olmadığı ortaya konulmuş oldu (Semerkandi, ty: II/524).
Yine “Âmâya vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur.” (Fetih:
48/17) ayetinde de kör, topal ve hastaya bir sorumluğun olmadığı ifade edilmektedir. Çünkü
onlar geçerli bir mazeretten dolayı cihada katılamamışlar ve bundan dolayı da mazur
sayılmışlardır (Mevdudi, 1997: V/417). Görüldüğü gibi söz konusu ayetlerde bahsi geçen
âmâlık görme organından yoksunluğu ifade etmek için kullanılmıştır.
Kur’an, Hz. Peygamber’e gelerek ondan bir şeyler öğrenmek isteyen “âmâ”
sahabe İbn Ümmü Mektûm’dan da bahsetmektedir. Hz. Peygamber Kureyş’in ileri gelenlerine
bir şeyler anlatıyor ve ısrarla onların Müslüman olmasını arzuluyordu. Bu sırada Hz.
Peygamber’in yanına yaklaşan İbn Ümmü Mektûm ona bir şey sordu ve cevabını almada da
ısrarcı davrandı. Bunun üzerine Hz. Peygamber yüzünü ekşitti ve başka tarafa çevirdi. Bu
nedenle “Âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun
halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda
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verecek.” (Abese: 80/1-4) ayetleri nazil oldu. Böylece Kur’an tebliğinde güçlü ile güçsüz,
efendi ile köle, erkek ile kadın, küçük ile büyük, hasta ile sağlıklı, fakir ile zengin arasında
ayrım yapılmamasının gerekliliği de ortaya konulmuş oldu (İbn Kesir, 1401: IV/471).
3.1.2. Mecazî Anlamda “Âmâ” Olma
Kur’an’da “âmâ” kelimesi gerçek anlamından ziyade mecazi anlamda
kullanılmaktadır. Kur’an, Allah’ın ayetlerine (En’am: 6/50) ve peygamberlere inanmayanları
(Maide: 5/71), Allah’ı (Rad: 13/16) ve ahiret gününü inkar edenleri (Neml: 27/66) kör olarak
nitelendirmektedir. Bu nedenle “körle gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz.”
(Fatır: 35/19-21) ayetinde de ifade edildiği gibi Allah’ın emir ve yasaklarına itaat eden ile
etmeyenin bir eşit olamayacağını ifade etmektedir.
3.1.2.1. Allah İnancı Hususunda Körlük
Allah’a şirk koşmaksızın iman etmek Kur’an’ın üzerinde durduğu en mühim
konulardan bir tanesidir. Müşrikler, Allah’ı kabul etmekle beraber ona putları eş koşmakta ve
onları “Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar
ve: Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır, diyorlar.” (Yunus: 10/18) ayetinde de
ifade edildiği gibi Allah katında şefaatçiler olarak kabul etmekteydiler. Bu nedenle Kur’an,
yanlış Allah inanışları nedeniyle müşrikleri hedef almakta ve şöyle buyurmaktadır: “De ki:
“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: “Allah'tır.” O halde de ki: “O'nu bırakıp da
kendilerine fayda ya da zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?” De ki:
“Körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu?” Yoksa O'nun
yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü?
De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.” (Rad: 13/16).
Ayette özellikle Allah’ın birliğine inanma hususunda problem yaşayan putperest müşrikleri
hedef alınmakta ve Hz. Peygamber’den göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunun ve
onun gücünün her şeye yettiğinin ilanının yapılması istenmektedir (Kurtubi, t.y.: IX/303)
Buna ilaveten müşriklere çeşitli misaller verilerek akletmelerinin önemi üzerinde
durulmaktadır. Buna rağmen bu misallere bakmayan ve delilleri düşünmeyen kimseler de
köre benzetilmektedir. (Karaman ve dğr.: III/282).
Yine Kur’an, dilleri kalplerine uymayan münafıkları şiddetli bir şekilde eleştirmekte
ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri
dönemezler” (Bakara: 2/18). Ayetten de anlaşılacağı üzere onlar iman edecek değillerdir.
Çünkü onlar kendilerine verilen kulak, dil ve göz nimetini kullanmazlar ve bu yüzden hak
yolunu bulamazlar. Sapıklıklarına ve kötülüklerine devam ederler (Taberi, 1405h.: I/145;
Sem’ani, 1997: I/53). Görüldüğü gibi Kur’an, serdedilen tüm delillere rağmen Allah’a iman
hususunda zafiyet yaşayanları kör olarak nitelendirmekte ve bundan dolayı onları
kınamaktadır.
3.1.2.2. Ahireti İnkâr Hususunda Körlük
Kur’an’ın önemle üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de ahiret gününe iman
etmektir. Bundan dolayı Kur’an, her fırsatta ölümden (Ankebut: 29/57), kıyametten (A’raf:
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7/187) cennet (Hicr: 15/45) ve cehennem’den (A’raf: 7/36) bahsetmektedir. Buna rağmen
müşrikler “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş
kemikleri kim diriltecek?” diyor.” (Yasin: 36/78) ayetinde de ifade edildiği gibi Kur’an’a
karşı şüphe ve itirazlarını dillendirmektedirler. Ancak Kur’an, onların itirazlarına “De ki:
Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.” (Yasin:
36/79) şeklinde karşılık vermektedir.
Bütün delillere rağmen ahiret hayatına inanmayan kimseleri Kur’an, bilgisiz ve kör
olarak nitelendirmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri
yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar ahiretten
yana kördürler.” (Neml: 27/66). Böylece Kur’an, müşriklerin ahiret hayatına işaret eden
delilleri anlama hususunda derin bir bilgisizlik ve körlük içinde olduklarını ifade etmiştir (İbn
Kesir, 1401h.: III/374).
3.1.2.3. Vahyi İnkâr Hususunda Körlük
Kur’an’ın körlükle nitelendirdiği gruplardan bir diğeri de ilahi vahyi inkâr eden
kimselerdir. Kur’an, bu hususta Allah’tan gelen vahyi kabul eden kimse ile kabul etmeyen
kimsenin bir olamayacağını şöyle açıklamaktadır. “Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu
bilen kimse, (inkâr eden) kör kimse gibi olur mu? (Fakat bunu) ancak akıl sahipleri anlar”
(Rad: 13/19). Allah’ın indirdiği mesajı bilmeyen kimse adeta kör gibidir. Allah’ın ayetleri
basireti kapanmamış, kalpleri kilitlenmemiş kimselerden başkasına gizli kalmaz. Böyle olan
kimseler Allah’ın ayetlerine karşı kördürler (Kutub, t.y.: VIII/540).
Ancak “Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.
Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan
korkan kimselerdir. Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru
kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve
kötülüğü iyilikle savan kimselerdir.” (Ra’d: 13/20-21) ayetindeki bu ilkeleri gözeten gerçek
akıl sahipleri bu gerçeğe kör değillerdir. Zira onlar “Kendilerine Rablerinin âyetleri
hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.” (Furkan: 25/73). Görüldüğü
gibi Allah’tan gelen vahyi kabul etmeyenler kör olarak kabul edilmekte ve yerilmekte; bunun
aksine vahyi kabul edenler ise “gören” olarak (En’am: 6/50) vasıflandırılmakta ve
övülmektedirler.
3.1.2.4. Peygamberleri İnkâr Hususunda Körlük
Peygamberler, Allah’tan gelen vahyi insanlara tebliğle görevli kimselerdir. Onlara
iman, imanın şartlarındandır. Onların bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek ise küfür
sayılmıştır. İşte bu doğrultuda Kur’an, “Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma
hususunda) Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip “Bir kısmına iman ederiz
ama bir kısmına inanmayız” diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak
isteyenler yok mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır.”(Nisa: 4/150-151) ayetinin de ifade
ettiği gibi peygamberler arasında ayrım yapmamamız, onların getirmiş oldukları şeylere
koşulsuz teslim olmamız gerektiği bildirilmiştir (Bardakoğlu ve diğerleri, 1998: I/106).
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Peygamberler, insanları sapıklıktan çıkarmak ve onların hidayetlerine vesile olmak
için her türlü gayreti sarf etmişlerdir. Ancak onlardan bir kısmı bu çağrıya icabet etmemiştir.
Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin
durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü
onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler” (Bakara: 171). Ayet,
peygamberlerin hidayet çağrısına kulak vermediklerinden dolayı kâfirleri hayvanlara
benzetmektedir. Nasıl ki çoban koyunlarını otlatmak için bağırıp çağırmakta ise peygamberler
de kâfirlerin doğru yola girmeleri için durmadan onlara bir şeyler anlatmaktadırlar. Ancak
koyunlar çobanın ne dediğini anlamadığı gibi kâfirler de peygamberlerden duydukları şeyleri
anlamamaktadırlar. Delilleri görüp bunlardan yüz çevirmeleri nedeniyle de onlar kör
gibidirler. Körlüğü tercih etmelerinden dolayı da her türlü kınanmayı hak etmişlerdir (Razi,
2000: V/8).
Kur’an, Hz. Peygamber’e şöyle seslenmektedir: “Onlardan sana bakan da vardır.
Fakat -hele (gerçeği) göremiyorlarsa- körleri sen mi doğru yola ileteceksin?” (Yunus:
10/43). Yani ey Muhammed! Müşriklerden bazısı senin güzel ahlakını, vakarını,
peygamberlik delillerini görür. Ancak bunlar müminlerin baktıkları takdir gözüyle değil, art
niyetle ve alaycı bir gözle sana bakarlar. Böylece onlar gerçeği görmek istemeyen körlerdir
(Taberi, 1405h: XI/119). Böylece onların gerçeğe kör oldukları zikredilerek Hz. Peygamber
teselli edilmekte ve onların durumuna üzülmemesi istenmektedir (Begavi, t.y.: II/355;
Şevkanî, t.y.: II/448).
3.2. Ahiret Hayatında Âmâ” Olma
Ahiret hayatında “âmâ” olmayı da gerçek ve mecazi anlamında ele alıp inceleyeceğiz.
3.2.1. Gerçek Anlamda “Âmâ” Olma
Kıyamet günü insanlardan kimi kör, kimi sağır, kimi de dilsiz olarak haşredilecektir.
Bu gerçeği Kur’an şöyle dile getirmektedir: “Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir
halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi
yavaşladıkça onun alevini artırırız” (İsra: 17/97). Onlar o gün ahirette kendilerini
sevindirecek şeyleri göremeyecekler ve duyamayacaklardır. Allah o gün onları kör, sağır ve
dilsiz olarak yüzükoyun haşredecektir (Razi, 2000: XXI/51; Beydavî, t.y.: III, 468). Nitekim
“O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri (korkudan) gömgök bir halde
mahşerde toplarız” (Taha: 20/102) ayetinde gömgökten kastedilen de gözlerin kör olmasıdır
(Razi: 2000: XXII/99). Onlar Allah’a, “Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben,
hakikaten görür idim!” dediklerinde Allah onlara, “İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi;
ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!” şeklinde karşılık
verecektir.” (Taha: 20/125-126). Görüldüğü gibi Kur’an, kulun dünya hayatında Allah’ı
anmamasını ve Allah’ın ayetlerini unutmasını ahirette kör olarak haşredilmenin nedeni olarak
açıklamaktadır.
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3.2.2. Mecazî Anlamda “Âmâ” Olma
Kur’an, dünya hayatında bütün delilleri görmesine rağmen hidayet çağrısına müspet
cevap vermeyenlerin ahiret hayatında da kör olacağını şöyle ifade etmektedir: Bu dünyada kör
olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır (İsra: 17/72). Ayet, dünya
hayatında kendisine verilmiş nimetlerin değerini anlamayan, her türlü delil ve alametlere
rağmen Allah’tan habersiz yaşayan kimselerin, yani dünya hayatında bunlara karşı kalpleri
kör olanların, ahirette kör gibi karşılanacaklarını ve kendilerini büyük bir cezanın beklediğini
haber vermektedir (Taberi, 1405h.: XV/128). Bunun yanında onlar cennet nimetlerinden de
mahrum kalacaklardır (Razi, 2000: XXI/15).
Kur’an, hidayet çağrısına müspet cevap veren kimselerin cennet ehlinden olacaklarını
ve iki zümrenin asla eşit olmayacaklarını bildirmektedir: “İnanıp da güzel işler yapan ve
Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedî
kalırlar. Bu iki zümrenin (müminlerle kâfirlerin) durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten
kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hâla ibret almıyor musunuz?” (Hud: 11/2324). Fahreddin Razi, ayette yapılan teşbihin (benzetme) vech-i şebehini (benzeme yönünü)
şöyle açıklamaktadır. “Allah Teâlâ, insanı beden ve ruhtan mürekkep olarak yaratmıştır.
Bedenin gözü ve kulağı olduğu gibi, ruh cevherinin de gözü ve kulağı vardır. Nitekim
bedendeki göz ve kulak, kör ve sağır olduğunda, hiçbir işine yol bulamaz vaziyette şaşkın,
hatta karanlığın derinliklerinde, yolunu bulacağı hiçbir ışık görmez, hiçbir ses işitmez halde
yolunu şaşırmış kimse gibi, sapmış ve saptırmış câhil kimsenin de kalbi kör ve sağır olur.
Dolayısıyla da dalâletin karanlıklarında şaşkın ve çaresiz kalakalır.” (Razi, 2000: XVII/167).
Görüldüğü gibi dünya hayatında Allah’ın indirdiklerine kör ve sağır olmayanlar cennete
giderken, bu delilere kör ve sağır olanlar ise şaşırmış ve çaresiz bir halde cehenneme
gireceklerdir.
Bu manevi hastalıktan kurtulmanın çaresini aklın kullanılmasında gören Kur’an (Hud:
28/24), aklını kullanmadan Allah’ın huzuruna varacak kimselere o gün bütün haberlerin
körleşeceğini ve hiçbir delilin fayda vermeyeceğini bildirmektedir: “İşte o gün onlara bütün
haberler körleşmiştir (delilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır); onlar birbirlerine
de soramayacaklardır.” (Kasas: 28/66). Dünyadan ahirete kör olarak gelen kimseler
kendilerini savunmak istese de lehlerine getirecek bir delil bulamayacaklardır. Onların o gün
bütün mazeretleri sona ermiş ve bütün umutları boşa çıkmıştır (Kurtubi, t.y.: XIII/304).
SONUÇ
Allah insana görmesi için göz, işitmesi için kulak, konuşması için dil, düşünmesi için
de akıl vermiştir. İnsandan bu organlarını kullanarak doğruya ulaşmasını isteyen Allah, bunun
yanında insana kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Ancak fıtratının sesine kulak verenler
hidayete ermiş, aykırı davrananlar ise kör, sağır ve dilsiz kesilmişlerdir. Akıllarını
kullanmadıkları için sapıklık bataklığına düşmüşlerdir. Bu da onları, kalplerinin
mühürlenmesine kadar götürmüştür.
Kur’an, “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür” (İsra: 17/72) ayetiyle insanın
her iki dünyada da kör olabileceğine dikkat çekmiştir. Ancak o, görme organından
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yoksunluğu ifade etmesinden daha ziyade hakka ve hakikate kör olmayı ön plana çıkarmıştır.
Bunun için Kur’an, insanın kendisine verilen aklı, iradeyi ve duyu organlarını kullanmamasını
ya da menfi anlamda kullanmasını bu körlüğün en büyük sebebi olarak görmüştür. Gerçeğe
kör olan bu insanlar her türlü delili görmelerine ve işitmelerine rağmen Allah’ın varlığına ve
birliğine, Allah’ın ayetlerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe kör ve sağır
olmuşlardır.
İnsan sorumlu bir varlıktır. Bu sorumluluğu da yerine getirme mesuliyeti vardır.
Kur’an, bu mesuliyetin yerine getirilmesinde ve onun manevi körlükten kurtulmasında aklın
kullanımına vurgu yapmıştır. Aklını kullanarak doğru yolu bulan kimseleri övmüş ve bu
kimseleri ahirette en büyük mükâfatla müjdelemiştir.
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Öz
Çalışmanın amacı Yaşlılar İçin Yaşam Standartları Kapasitesi (LSCAPE) Ölçeği‟nin Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliğini test etmektir. Araştırmada sosyo-demografik bilgiler, sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ulaşım
ile ilgili sorular, Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü (WHOQOL-AGE) ve LSCAPE
Türkçe formundan oluşan anket Ankara ili Mamak ilçesinde yaşayan 65 yaş ve üstü toplam 250 kişiye yüz yüze
görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliliği; kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ve ayırt etme
geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için iç tutarlılık ve düzeltilmiş madde-toplam
korelâsyonu katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda LSCAPE Türkçe versiyonunun geçerli ve
güvenilir olduğu belirlenmiştir. LSCAPE Ölçeği‟nin Türkçe formunun yaşlı bireylerin çok boyutlu yaşam
standartlarının belirlenmesi amacıyla yapılacak sosyal ve ekonomik politika çalışmalarında ve halk sağlığı
uygulamalarında kullanımı önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yaşlılık, yaşam standardı, geçerlilik güvenilirlik, kültürel uyarlama
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF LIVING STANDARDS
CAPABILITIES FOR ELDERS (LSCAPE)
Abstract
The aim of this study is to test the validity and reliability of Turkish version of Living Standards Capabilities for
Elders (LSCAPE) Scale. In the study, a survey, consisting of questions related to the socio-demographic
information, health status and access to health care services, World Health Organization Quality of Life Module
for Ageing Population (WHOQOL-AGE) and LSCAPE Scale Turkish form, was applied with face to face
interviews to 250 people, older than 65 years age and living in Mamak district of Ankara. The validity of the
scale was assessed by content validity, construct validity and discriminant validity. To test the reliability of the
scale, internal consistency and item total correlation coefficients were calculated. The results of the analyses
showed that Turkish version of LSCAPE Scale is valid and reliable. The usage of Turkish form of LSCAPE
Scale was recommended to determine the multidimensional living standards of elderly people in social and
economic policy studies and public health practices.
Keywords: elderly, living standards, validity reliability, cultural adaptation

1. GĠRĠġ
Son dönemlerde yaşam beklentisinin artması ve doğurganlık oranlarının azalmasıyla birçok
ülkede değişen demografik yapı, yaşlılığı çok önemli bir politika ve araştırma konusu haline
getirmiştir. Yaşlılık dönemi genellikle 65 yaş ve üstü olarak kabul edilir ve Birleşmiş
Milletler verilerine göre günümüzde dünya genelinde 65 yaşın üzerinde yaklaşık 640 milyon
kişi yaşamaktadır. Bu sayının 2050 yılında 1.5 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir (United
Nations, 2015). Türkiye‟de de 2015 yılı itibariyle yaşlı nüfus oranının %8.2 olduğu
belirlenmiştir. Nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında bu oranın %10.2‟ye yükseleceği ve
1
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Türkiye‟nin “çok yaşlı” nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir (Türkiye
İstatistik Kurumu, 2015). Dünya‟da ve Türkiye‟de yaşlı nüfus oranlarındaki bu hızlı artış tıpta
ve halk sağlığında kazanılan önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir, ancak
yaşlanmanın yaşam standartları üzerindeki olası etkileri konusunda da endişeler artmaktadır
(Palacios, 2002).
Yaşam standardının yaşlı bireylerin başarılı yaşlanmaları ve topluma katılma becerileri
üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Düşük yaşam standardının, yetersiz ruhsal ve fiziksel
sağlık sonuçları ile sosyal destek fırsatlarının azalmasıyla ilişkili olduğu kanıtlanmıştır
(Stephens ve diğ., 2010; Dulin ve diğ., 2011; Stephens ve diğ., 2011). Yaşam standartları,
yoksun olmayan bireyler arasında bile sağlığı ve refahı etkilemektedir. En düşük sosyoekonomik durumdan en yüksek sosyo-ekonomik duruma derece derece değişen sağlık
eşitsizlikleri, yaşla birlikte devam etmekte hatta çalışma hayatından emekliliğe geçişle
artmaktadır (Chandola ve diğ., 2007; Stephens ve diğ., 2011). Yaşam standardının sağlık ve
refah ile çok kuvvetli ilişkisi olduğu kanıtlanmasına rağmen, kuramsal ve yöntemsel olarak
anlaşılması ile ilgili önemli sorunlar vardır (Breheny ve diğ., 2013).
Yaşam standardının nasıl tanımlanacağı ve ölçüleceği çok uzun yıllardır tartışılmaktadır.
Yaşam standardı kavramı, belli bir coğrafik bölgede belli bir zaman diliminde birey için veya
belli bir sosyo-ekonomik sınıf için ulaşılabilir refah, konfor, ihtiyaçlar ya da maddi varlıkların
genel düzeyini ifade etmektedir (Sen ve Hawthorn, 1987; Steckel, 1995). Bireylerin yaşam
standardı, ulaşabildikleri ekonomik kaynakların; gelir, harcama ve varlıklarının;
tüketebildikleri mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ya da doğrudan yaşam koşullarının
belirlenmesi şeklinde farklı yollarla tespit edilebilir (Perry, 2002; Salmond ve diğ., 2006;
Breheny ve diğ., 2013). Amartya Sen‟in Kapasite Yaklaşımı, yaşam standardının kaynakların
ötesinde özgürlükleri de içeren bir kavram olarak anlaşılmasını sağlamıştır (Sen, 2000). Bu
yaklaşım doğrultusunda günümüzde insanların yaşam standartlarını ölçmek için gelir, tasarruf
ve sahip olunan varlıklar gibi ekonomik kaynakların yanı sıra sosyal faaliyetlere katılımı,
sağlık, eğitim, güvenlik gibi hizmetlere ulaşımı da değerlendirilmektedir (Graham, 2015).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam standartlarını daha iyi anlamak ve karşılaştırmak
için bireysel, hanehalkı ve toplumsal verileri sistematik olarak toplama çabaları sürmektedir.
Dünya çapında mikro veri toplama çabalarının da yaşam standartlarının yakından izlenmesini
ve böylece yoksulluğun azaltılmasına imkân sağladığı düşünülmektedir (World Bank, 2013).
Değişen demografik yapı ile birlikte yaşlı bireylerin yaşam standartlarının anlaşılması ve
değerlendirilmesi nüfusun potansiyel olarak daha savunmasız bir bölümünü oluşturdukları
için önemli bir konu olarak gündeme gelmiştir. Yaşlı bireylerin savunmasızlığı fiziksel ve
mental kapasitelerinin azalmasından, emekliliğe bağlı gelirin azalmasından, yakınların ölümü
nedeniyle izolasyondan ve hareketlilikle ilgili kısıtlamalardan kaynaklanmaktadır (Netuveli
ve Blane, 2008; Graham, 2015). Yaşlı bireylerin maddi beklentileri ve sosyal beklentileri
diğer yaş gruplarından farklılık göstermektedir (Breheny ve diğ., 2016). Yapılan çalışmalarda
yaşlı insanların genellikle gelirleri azalmasına rağmen, ekonomik sıkıntılarını ve bazı şeyleri
almaya güçlerinin yetmediğini bildirmede daha fazla zorlandığı kanıtlanmıştır (Groffen ve
diğ., 2008; Bradshaw ve Finch, 2003; Halleröd, 2006; McKay, 2004; Perry, 2009). Bu
nedenle daha genç popülasyonlarda geliştirilen yaşam standardı ölçümlerinin yaşlı insanlar
tarafından farklı yorumlanabileceği ve sonuçların güvenilir olmayabileceği düşünülmektedir
(Breheny ve diğ., 2013).
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Bu çalışmada, spesifik olarak yaşlı bireylerin yaşam standartlarını değerlendirmek üzere
Breheny, Stephens, Alpass, Stevenson, Carter ve Yeung (2013) tarafından geliştirilen
“Yaşlılar İçin Yaşam Standartları Kapasitesi” Ölçeği‟nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini
test etmek hedeflenmiştir. Yaşlı bireylerin yaşam standartlarının belirlenmesi sağlıkta
eşitsizliklere ve yaşlı yoksulluğunu azaltmaya yönelik sosyal müdahaleler geliştirmenin ilk
adımı olarak değerlendirilebilir. Yaşlı bireyler için geçerli bir yaşam standardı ölçeğinin, yaşlı
bireylerin yaşam standartlarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik sosyal ve ekonomik
politikalar, halk sağlığı politikaları ve uygulamaları için temel bir araç olacağı
düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
Çalışma metodolojik araştırma olarak planlanmıştır.
2.1.ÇalıĢmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini TÜİK 2015 yılı verilerine dayalı olarak Ankara‟nın Mamak ilçesinde
yaşayan 65 yaş ve üzeri toplam 38.799 yetişkin oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem
büyüklüğü, literatürde ölçeklerin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesinde örneklem
büyüklüğünün madde sayısının 10 katı olması önerisi (Field, 2009) dikkate alınarak toplam
250 yaşlı olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilen 250 yaşlı, olasılıksız örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
2.2.Veri Toplama Araçları
Çalışmada katılımcılara dört bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır.
Sosyo-Demografik Bilgiler: Bu bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim,
birlikte yaşadıkları kişiler, meslek, sağlık sigortası, konut mülkiyeti, ekonomik durum
değerlendirmesi ve aylık gelir düzeyi ile ilgili 10 soru yer almaktadır.
Sağlık Durumu ve Sağlık Hizmetlerine Ulaşım: Bu bölümde kronik hastalığın varlığı, genel
sağlık değerlendirmesi, ilk başvuru yapılan sağlık kuruluşu ve ekonomik nedenlerle hizmete
ulaşamama durumlarını belirlemeye yönelik 4 soru yer almaktadır.
Yaşlılar İçin Yaşam Standartları Kapasitesi Ölçeği (LSCAPE): Breheny, Stephens, Alpass,
Stevenson, Carter ve Yeung (2013) tarafından Amartya Sen‟in kapasite yaklaşımı temel
alınarak yaşlı bireylerin yaşam standartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Ölçekte kişinin
ekonomik imkânlarına dayalı olarak sağlık hizmetlerine ulaşımı, sosyal yaşamı, yaşam
standartları, kişisel ihtiyaçlarına ne kadar harcayabildiğiyle ilgili sorular yer almaktadır. Ölçek
6 boyutta, 25 maddeden oluşmaktadır ve cevapları 5‟li likert tipinde hazırlanmıştır (1=Benim
için kesinlikle doğru değil, 5=Benim için kesinlikle doğru). Ölçeğin puanlamasında öncelikle
negatif maddeler ters çevrilmiş (21-25. maddeler), daha sonra her boyutun ortalama puanı
elde edilmiş ve boyutlar toplanarak toplam puana ulaşılmıştır. Ölçek puanı 0 ile 100 arasında
değişebilmektedir ve puanın yüksek olması yaşam standardının yüksek olduğunu
göstermektedir. Breheny, Stephens, Henricksen, Stevenson, Carter ve Alpass (2016)
tarafından yapılan çalışmada LSCAPE Ölçeğinin geçerliğini test etmek üzere gerçekleştirilen
Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları model uyumunun iyi olduğunu göstermiştir. Ölçeğin alt
boyutlarının güvenilirlik değerlendirmesinde Cronbach Alpha‟nın 0.80 ile 0.90 arasında
değiştiği, toplam puan için ise 0.96 ile mükemmel olduğu belirlenmiştir. Madde-toplam puan
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korelasyon katsayıları da 0.46 ile 0.82 arasında dağılım göstermekte olup standart 0.40‟ın
üzerinde yer almaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Grubu-Yaşlılık Modülü (WHOQOL-AGE): Yaşlı
bireylerin yaşam kalitesini ölçmek üzere, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Grubu-Yaşlı
Modülü (WHOQOL-OLD) ve Avrupa Sağlık Etki Ölçeği (EUROHIS)‟nden uyarlanmış 13
pozitif maddeden oluşan ve cevapları 5‟li likert tipinde hazırlanmış bir ölçektir (1=Hiç,
5=Aşırı derecede) (Caballero ve diğ., 2013). Yaşam kalitesi ölçek puanı Caballero, Miret,
Power, Chatterji, Tobiasz-Adamczyk, Koskinen ve diğerleri (2013)‟nin çalışmasında
açıklanan şekilde hesaplanmıştır. Ölçek puanı 0 ile 100 arasında dağılım göstermekte olup,
ölçekten alınan yüksek puan yaşam kalitesinin yüksek olduğunu göstermektedir. WHOQOLOLD Ölçeğinin Türkçe geçerliliği ve güvenirliği Eser, Saatli, Eser, Baydur ve Fidaner (2010)
tarafından, EUROHIS ölçeğinin ise Eser, Lagarli, Baydur, Akkurt, Akkus, Arslan ve diğerleri
(2010) tarafından test edilmiştir. Bu çalışmada WHOQOL-AGE ölçeğinin Cronbach Alpha iç
tutarlılık katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır.
2.3.Veri Toplama Süreci
Veriler Mart-Mayıs 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcılara anketler dağıtıldıktan
sonra, katılımın gönüllü olduğu ifade edilmiş ve çalışmanın amacı hakkında bilgi verilmiştir.
Anket formu, Mamak ilçesinde yaşayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden, 65 yaş ve üstü,
250 kişiye yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Anketlerin tamamlanması 12-15
dakika arasında zaman almaktadır.
2.4.Geçerlilik ÇalıĢması
LSCAPE Ölçeği‟nin Türkçeye uyarlama çalışması için öncelikle ölçeğin İngilizce versiyonu 3
profesyonel tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. İkinci aşamada elde edilen Türkçe
formlar farklı tercümanlar tarafından tekrar İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki
tutarlılık incelenmiştir. Elde edilen Türkçe formlar anlam ve dilbilgisi açısından
değerlendirilerek tek bir form elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe formu 75 kişiye (ölçekteki soru
sayısının 3 katı) uygulanarak net olmayan ifadeler belirlenmiş ve Ek‟de yer alan ölçeğin son
hali oluşturulmuştur (Aksayan ve Gözüm, 2002).
Ölçeğin kapsam (içerik) geçerliliği uzman görüşü ile değerlendirilmiştir. Sosyal Hizmet ve
Sağlık Yönetimi alanlarında çalışan uzman 5 öğretim üyesi tarafından ölçek maddeleri amaca
uygunluk açısından incelenmiş ve 3‟lü derecelendirme sisteminde (1=madde gerekli, 2=
madde yararlı ancak yeterli değil 3= madde gereksiz) değerlendirilmiştir. Uzmanların
görüşlerine göre düzeltilmesi istenilen maddeler yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli
düzeltmeler yapılmıştır. Uzman görüşleri arasındaki uyum için Kendall‟s W analizi
yapılmıştır.
Ölçeğin yapı geçerliliği Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile
değerlendirilmiştir. Faktör analizi için örneklem büyüklüğünün yeterliliği Kaiser-Meyer Olkin
(KMO) ve Barlett testi ile analiz edilmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi PASW 18 paket
programında Temel Bileşenler Analizi ve varimax rotasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
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STATISTICA Paket programı ile gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi ile X 2/df
(serbestlik derecesi) değeri ve GFI (Uyum iyiliği indeksi – Goodness of Fit Index), RMSEA
(Ortalama hata karekök yaklaşımı-Root-Mean-Square Error Approximation) ve CFI
(Karşılaştırmalı uyum indeksi- Comparative Fit Index) uyum indeksleri hesaplanmıştır. Uyum
indekslerinde GFI ve CFI değerlerinin 0.90‟dan büyük olması kabul edilebilir, 0.95‟den
büyük olması ise iyi bir değer olarak kabul edilir. RMSEA değerinin ise 0.05 değerinin
altında olması iyi bir uyum değerini, 0.08‟in altında olması kabul edilebilir bir değer olduğunu
gösterir. X2/df değerinin ikinin altında olması modelin iyi bir model olduğunu, beş veya beşin
altında bir değer olması ise modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu
gösterir (Çapık, 2014).
Ölçeğin ayırt etme geçerliliği sosyo-demografik özellikler, yaşam standardının objektif
göstergeleri ile ölçek toplam ve alt boyut puanları arasındaki ilişki analiz edilerek
değerlendirilmiştir. Ölçeğin toplam ve alt boyut puanlarının normal dağılıma uygunluğu
Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir ve normal dağılıma uygun olmadıkları
belirlenmiştir (p<0.05). İki gruplu değişkenlerde ölçek toplam ve alt boyut puanlarının
ortalamalarını karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla gruplu değişkenlerde
Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Ayrıca yaşam kalitesi ölçek puanı ile yaşam standardı
ölçek puanı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere Spearman korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır.
2.5.Güvenilirlik ÇalıĢması
Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık ve madde toplam puan korelasyon katsayıları ile
değerlendirilmiştir. Ölçeğin toplam ve alt boyutları için tutarlılık katsayısı olarak Cronbach
Alpha hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı 0.40‟dan küçükse ölçeğin güvenilir olmadığı,
0.40-0.60 arasında düşük, 0.60-0.80 arasında yüksek ve 0.80‟in üzerinde olduğunda çok
yüksek derecede güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Madde toplam puan korelasyon
katsayılarında ise maddelerin toplam puan ile korelasyonunun istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde 0.40‟dan yüksek olması beklenir.
3. BULGULAR
3.1.Tanımlayıcı özellikler
Katılımcıların yaş ortalaması 69.60±4.6 yıldır. Katılımcıların %66‟sı 65-70 yaş grubunda,
%65.6‟sı kadın, %59.6‟sı evlidir. Katılımcıların sosyo-ekonomik durumları incelendiğinde;
%58.4‟ünün ilköğretim mezunu olduğu, %37.2‟sinin ev hanımı olduğu, %65.6‟sının ev sahibi
olduğu ancak %68‟inin aylık kişi başı ortalama gelirinin 2.250 TL (TÜİK Mart 2016
verilerine göre kişi başı yoksulluk sınırı)‟den az olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan
yaşlı bireylerin %41.6‟sı ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirmiştir (Tablo 1).
Katılımcıların %50.8‟sinin en az bir kronik hastalığı bulunmaktadır. Kronik hastalığı
olanların %24,4‟ü kalp ve damar hastalıkları, %21.2‟si diyabet ve %14.8‟i hipertansiyon
hastalığı olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %61.6‟sı sağlığını iyi olarak değerlendirmiştir.
Katılımcıların %71.6‟sı sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda ilk olarak bir kamu sağlık
kuruluşuna başvurduğunu belirtirken, %34‟ü son bir yılda ekonomik nedenlerle tıbbi yardım
aramayı ertelediğini belirtmiştir. Katılımcıların WHOQOL-AGE ölçek puanı ortalaması
71.60±18.02 olarak hesaplanmıştır.
429

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Dağılımı
Sayı (n)
≤70 yaş
165
Yaş
>70 yaş
85
Kadın
164
Cinsiyet
Erkek
86
Evli
149
Medeni durum
Bekâr/boşanmış/eşi ölmüş
101
Okuryazar değil
17
İlköğretim
146
Eğitim
Lise
31
Yükseköğrenim
56
Ev hanımı
93
Meslek
Mavi yakalı
92
Beyaz yakalı
65
Ev sahibi
164
Konut mülkiyeti
Kiracı/Diğer
86
Yalnız
59
Birlikte yaşadığı kişiler
Eş/çocuklar/bakıcı vb.
191
<2.250 TL
170
Aylık gelir
≥2.250 TL
80
İyi
104
Ekonomik Durum
Orta
125
Değerlendirme
Kötü
21
Var
127
Kronik hastalık
Yok
123
İyi
154
Sağlık Değerlendirmesi
Orta
70
Kötü
26
Kamu
179
İlk başvurulan sağlık
kuruluşu
Özel
71
Evet
85
Ekonomik nedenlerle tıbbi
yardım aramayı erteleme
Hayır
165
TOPLAM
250

Yüzde (%)
66.0
34.0
65.6
34.4
59.6
40.4
6.8
58.4
12.4
22.4
37.2
36.8
26.0
65.6
34.4
23.6
76.4
68.0
32.0
41.6
50.0
8.4
50.8
49.2
61.6
28.0
10.4
71.6
28.4
34.0
66.0
100,0

3.2.Geçerlilik Sonuçları
Araştırmaya katılan 65 yaş ve üzeri 250 katılımcının LSCAPE ölçeğine ilişkin tanımlayıcı
istatistikleri Tablo 2‟de özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi katılımcıların en yüksek
puanının “sağlık hizmetleri” boyutu (13.66±4.26) olduğu, en düşük ise “kısıtlamalar” boyutu
(9.88±5.40) olduğu belirlenmiştir. Tüm boyutlar dikkate alındığında LSCAPE ölçeği ortalama
puanı 71.25±24.69 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek olası en yüksek puanı
alanların yüzdesi olarak ifade edilen tavan yüzdesi tüm boyutlar ve toplam puan için kabul
edilebilir düzeydedir (1.6 – 15.2). Ölçekten alınabilecek olası en düşük puanı alanların
yüzdesi olarak ifade edilen taban yüzdesi toplam puan (%2.8) ve kısıtlamalar hariç tüm alt
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boyutlar (%3.2-10.4) için kabul edilebilir düzeydeyken, kısıtlamalar boyutu için kabul
edilebilir sınır olan %20‟nin üstünde bulunmuştur (%38.8). Ölçeğin toplam ve alt boyutlarının
çarpıklık katsayısı değerlendirildiğinde sadece kısıtlamalar boyutunun sağa çarpık olduğu
belirlenmiştir. Basıklık katsayısı incelendiğinde ise sadece zevkler/hobiler boyutunun
dağılımının basık olduğu görülmektedir.
Tablo 2. LSCAPE Ölçeği ve Alt Boyutlarının Tanımlayıcı Özellikleri
Taban
Tavan
Boyut
Ort±SS
Çarpıklık
(%)
(%)
Sağlık Hizmetleri
13.66±4.26
3.2
15.2
-0.270
Toplumsal Entegrasyon
11.14±4.23
6.8
2.8
0.248
Yardımlaşma
12.32±4.68
7.6
10.4
0.060
Zevkler/Hobiler
11.90±5.42
10.4
14.8
0.085
Güvence
12.34±4.14
6.0
4.4
-0.004
Kısıtlamalar
9.88±5.41
38.8
2.0
1.119
Yaşam Standardı
71.25±24.69
2.8
1.6
0.261

Basıklık
-0.568
-0.737
-0.909
-1.350
-0.649
0.603
-0.782

Kapsam geçerliliği: Uzman görüşleri arasındaki uyum için yapılan Kendall‟s W sayısı 0.841
ve p<0.05 olarak hesaplanmıştır. Uzman görüşleri arasında uyum olduğu saptanmıştır.
Yapı geçerliliği: Ölçeğin yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla öncelikle Açıklayıcı
Faktör Analizi yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO katsayısı 0.89
olarak bulunmuş ve Barlett test sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir
(χ2 = 8995.30, p=0.000). Bu sonuçlar Temel Bileşenler Analizi için korelasyon matrisinin
yeterli olduğunu göstermektedir. Tablo 3‟de Temel Bileşenler Faktör Analizi‟nin sonuçları
yer almaktadır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin toplam varyansın %87.24‟ünü açıklayan
toplam 6 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Yapı geçerliliğinin belirlenmesinde ikinci olarak
STATISTICA paket programında Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi sonuçları Tablo 3‟de gösterilmektedir. Uyum indeksleri ise şu şekilde hesaplanmıştır;
χ2 = 933.91, df = 275, p = 0.00, GFI = 0.92, CFI = 0.95 ve RMSEA = 0.002. Doğrulayıcı
faktör analizi sonuçları, ölçeğin yapı geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 3. LSCAPE Ölçeğinin Yapı Geçerliliği
AFA
F1
F2
F3
F4
Madde 1
0.716
Madde 2
0.823
Madde 3
0.852
Madde 4
0.786
Madde 5
0.822
Madde 6
0.785
Madde 7
0.668
Madde 8
0.671
Madde 9
0.749
Madde 10
0.731
Madde 11
0.717
Madde 12
0.750
Madde 13
0.679
Madde 14
0.793
Madde 15
0.758
Madde 16
0.744
Madde 17
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 22
Madde 23
Madde 24
Madde 25

F5

0.814
0.794
0.558
0.697

F6

0.866
0.803
0.826
0.645
0.558

DFA
Katsayı Boyut
0.97
1.19
SH
1.08
0.86
0.53
1.29
TE
0.85
1.21
1.18
1.15
Y
1.18
1.04
0.93
1.44
ZH
1.49
1.42
0.32
0.91
G
1.28
1.12
1.12
0.85
1.17
K
1.04
1.01

Ayırt etme Geçerliliği: Ölçeğin ayırt etme geçerliliğini değerlendirmek amacıyla sosyodemografik özelliklere ve yaşam standardı göstergelerine göre ölçeğin toplam ve alt boyut
puan ortalamaları karşılaştırılmıştır (Tablo 4). Ayrıca yaşam kalitesi ölçek puanı ile yaşam
standardı ölçek puanı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir (Grafik 1).
Tablo 4‟de görüldüğü gibi yaşı 70 ve daha küçük olanların, lise ve üstü eğitim düzeyinde
olanların, ev sahibi olanların, aylık geliri 2.250 TL‟nin üstünde olanların, ekonomik
durumunu iyi olarak değerlendirenlerin, kronik hastalığı olmayanların, sağlık durumunu iyi
olarak değerlendirenlerin, ilk başvurduğu sağlık kuruluşu özel mülkiyetli olanların ve
ekonomik nedenlerle tıbbi yardım ihtiyacını ertelemediğini belirtenlerin LSCAPE ölçeği
toplam ortalama puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir (p<0.05).
Katılımcıların LSCAPE ölçek puanları ile WHOQOL-AGE ölçek puanları arasındaki
korelasyon Grafik 1‟de gösterilmektedir. Grafik 1‟de görüldüğü gibi yaşlı bireylerin yaşam
standardı ölçek puanları ile yaşam kalitesi ölçek puanları arasında pozitif yönlü güçlü düzeyde
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.756, p<0.05).
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Tablo 4. Katılımcıların Bazı Özelliklerine Göre LSCAPE Ölçeği‟nin Toplam ve Alt
Boyutlarının Puan Ortalamaları (Ortalama ±Standart Sapma)
Göstergeler

SH

Yaş
≤70
14.23±4.26
>70
12.56±4.07
p
0.002*
Eğitim
Lise altı
12.83±4.68
Lise ve
15.23±2.77
üstü
p
0.000*
Mülkiyet
Ev sahibi
14.47±3.72
Kiracı
12.13±4.81
p
0.001*
Gelir
≤2.250 TL
12.64±4.27
>2.250 TL
15.85±3.33
p
0.000*
Ekonomik durum
Iyi
15.65±3.28
Kötü
12.25±4.32
p
0.000*
Kronik hastalık
Var
12.28±4.61
Yok
15.09±3.33
p
0.000*
Sağlık değerlendirmesi
Iyi
14.99±3.26
Kötü
11.53±4.80
p
0.000*
İlk başvurulan sağlık kuruluşu
Kamu
12.65±4.08
Özel
16.21±3.75
p
0.000*
Tıbbi yardım erteleme
Var
12.41±4.23
Yok
14.31±4.15
p
0.001*

*p<0.05

TE

Y

ZH

G

K

Yaşam
standardı

11.80±4.27
9.86±3.88
0.001*

13.24±4.65
10.53±4.22
0.000*

13.02±5.51
9.74±4.56
0.000*

13.18±2.87
10.71±4.20
0.000*

10.73±5.83
8.22±4.01
0.003*

76.21±25.01
61.62±21.08
0.000*

9.82±5.18
15.80±3.32

10.87±3.77
15.10±3.34

10.87±3.77
15.10±3.34

61.77±22.75
89.01±17.35

0.000*

0.000*

0.000*

0.000*

9.59±3.70
14.05±3.61
0.000*

10.66±4.35
15.44±3.57
0.000*

11.84±4.27
9.81±3.86
0.000*

13.18±4.55
10.69±4.51
0.000*

13.27±5.38
9.30±4.49
0.000*

13.37±4.21
10.37±3.21
0.000*

10.65±5.35
8.42±5.25
0.000*

76.77±24.20
60.72±22.19
0.000*

9.80±4.09
13.99±2.95
0.000*

10.90±4.52
15.34±3.44
0.000*

9.92±5.22
16.13±2.80
0.000*

11.31±4.11
14.54±3.28
0.000*

7.81±4.11
14.29±5.21
0.000*

62.36±22.56
90.13±17.39
0.000*

13.92±3.64
9.16±3.45
0.000*

14.83±4.47
10.53±3.97
0.000*

15.88±3.57
9.08±4.70
0.000*

14.48±3.48
10.82±3.90
0.000*

13.66±5.20
7.18±3.67
0.000*

88.42±20.25
59.01±19.84
0.000*

9.91±4.27
12.41±3.81
0.000*

10.71±4.47
13.98±4.31
0.000*

9.91±4.81
13.97±5.26
0.000*

10.84±3.80
13.89±3.93
0.000*

8.96±5.28
10.83±5.40
0.002*

62.61±23.87
80.17±22.32
0.000*

12.87±3.89
8.36±3.16
0.000*

13.97±4.66
9.67±3.31
0.000*

14.81±4.18
7.25±3.65
0.000*

13.83±3.73
9.95±3.63
0.000*

12.19±5.17
6.17±3.33
0.000*

82.67±21.52
52.93±17.38
0.000*

9.77±3.79
14.59±3.23
0.000*

11.19±4.51
15.17±3.84
0.000*

10.08±5.16
16.49±2.65
0.000*

11.12±3.87
15.42±3.09
0.000*

7.84±3.58
15.03±5.82
0.000*

62.65±21.43
92.92±18.34
0.000*

9.14±3.92
12.17±4.03
0.000*

10.12±4.97
13.45±4.10
0.000*

9.06±5.57
13.37±4.73
0.000*

10.04±4.48
13.53±3.41
0.000*

6.78±2.86
11.48±5.72
0.000*

57.54±23.05
78.31±22.50
0.000*
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Yaşam Kalitesi

Grafik 1. Yaşlı Bireylerin Yaşam Standardı Ölçek Puanları İle Yaşam Kalitesi Ölçek Puanları
Arasındaki Korelasyon

Yaşam Standardı

3.3.Güvenilirlik Sonuçları
Ölçeğin güvenilirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiş olup 0.97
olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutları için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları ise
sağlık boyutu için 0.93, sosyal bütünleşme boyutu için 0.83, yardım boyutu için 0.96, zevkler
boyutu için 0.95, güvenlik boyutu için 0.78 ve kısıtlamalar boyutu için 0.93 olarak
hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan her madde için düzeltilmiş madde-toplam puan
korelasyonları 0.41 ile 0.89 arasında hesaplanmıştır (p<0.05; Tablo 5). Ölçeğin güvenilirliği
ile ilgili bulgular ölçeğin iç tutarlılığının tatmin edici düzeyde yüksek olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 5. Ölçeğin Madde Toplam Puan Korelasyonu (r)
SH
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14
Madde 15
Madde 16
Madde 17
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 22
Madde 23
Madde 24
Madde 25
*p<0.05

0.843*
0.956*
0.916*
0.887*

TE

0.640*
0.919*
0.778*
0.886*

Y

0.966*
0.945*
0.936*
0.935*

ZH

0.823*
0.957*
0.953*
0.950*

G

0.491*
0.903*
0.864*
0.738*

K

0.888*
0.854*
0.885*
0.896*
0.893*

Yaşam
standardı
0.624*
0.70*
0.706*
0.773*
0.576*
0.870*
0.712*
0.830*
0.840*
0.843*
0.844*
0.777*
0.820*
0.880*
0.89*
0.885*
0.41*
0.71*
0.80*
0.81*
0.706*
0.698*
0.733*
0.799*
0.821*

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalışmanın amacı, Amartya Sen‟in kapasite yaklaşımı ile yaşlı bireylerin yaşam
standartlarını belirlemek ve ölçmek üzere geliştirilen “Yaşlılar İçin Yaşam Standartları
Kapasitesi” Ölçeği‟nin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını
gerçekleştirmektir. Çalışma sonuçları LSCAPE Ölçeği‟nin yaşlı bireylerde yaşam
standartlarını belirlemek amacıyla Türkiye popülasyonunda kullanımının geçerli ve güvenilir
olduğunu göstermiştir. Psikometrik sonuçlar büyük ölçüde LSCAPE Ölçeği‟nin geliştirildiği
çalışmada bulunan sonuçlarla uyumludur (Breheny ve diğ., 2016). Kapsam geçerliliğinin
değerlendirilmesinde uzman görüşleri arasında uyum olduğu belirlenmiştir ve uzman
görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan
temel bileşenler faktör analizi sonuçları LSCAPE Ölçeği‟nin 6 faktör ile toplam varyansın
%87.24‟ünü açıkladığını, doğrulayıcı faktör analizi ise, model uyumunun yeterli olduğunu
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göstermektedir. Ayırt etme geçerliliği için sosyo-demografik özelliklere ve yaşam standardı
göstergelerine göre ölçeğin toplam ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma sonuçları LSCAPE Ölçeği‟nin yaşlı bireylerin yaşam standartlarını belirlemede
ayırt etme geçerliliğinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca yaşam kalitesi ölçek puanı ile yaşam
standardı ölçek puanı arasında pozitif yönde güçlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin
güvenilirliğinin değerlendirilmesinde incelenen Cronbach Alpha katsayısı 0.97 olarak
hesaplanmış, ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca maddelerin toplam
puanla korelâsyonları da standart değer 0.40‟ın üzerinde belirlenmiştir.
Çalışmada geçerliliği ve güvenilirliği test edilen LSCAPE Ölçeğinin Türkiye‟de yaşlı
bireylerin çok boyutlu yaşam standardını belirlemek amacıyla halk sağlığı alanında
kullanımının yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece yaşlı bireylerin yaşam standartları ile
sağlık sonuçları arasındaki ilişkilerin ortaya konulması ve yaşam standartlarının geliştirilerek
sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi odaklı sosyo-ekonomik ve sağlık politikası çalışmalarının
gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.
Çalışmada LSCAPE ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna
ek olarak yaşlı bireylerin yaşam standartları ile ilgili de önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin LSCAPE Ölçeği‟nden aldıkları puanlar
değerlendirildiğinde en düşük puanlar “kısıtlamalar” ve “toplumsal entegrasyon” alanlarında
gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda yaşlıların yaşam standartlarını geliştirmek ve yaşlı
yoksulluğunu önlemek için emekli aylıklarının ve yaşlılara primsiz ödemeler kapsamında
verilen yaşlılık aylıklarının geçim standartlarına göre iyileştirilmesi ilk müdahale alanı olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca yaşlı bireylerin toplumsal entegrasyonunu geliştirmeye yönelik
dolaylı ve dolaysız müdahalelerin de yaşam standartlarını geliştirmeye katkı sağlayacağı
görülmektedir. Son olarak, yaşlı bireylerin yaşam standartlarının yaşam kalitesi ile pozitif
güçlü ilişkisi yaşam standartlarını geliştirmenin sağlayacağı katkılar konusunda önemli
ipuçları vermektedir.
Çalışmanın bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak katılımcılardan tekrar ulaşmayı
sağlayacak doğrultuda isim, adres vb. bilgilerin istenmesi veri toplamayı zorlaştırabileceği
için çalışmada test-tekrar test güvenilirliği değerlendirilememiştir. Çalışmanın bir diğer
sınırlılığı ise araştırmanın kesitsel bir saha çalışması olarak planlanması ve katılımcıların
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmesi nedeniyle sonuçların tüm popülasyona genellenmesi
yanlış değerlendirmelere neden olabilir. Gelecek araştırmalarda bu kısıtlılıkların dikkate
alınması yararlı olabilir.
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Ek: “YaĢlılar Ġçin YaĢam Standartları Kapasitesi” Ölçeği Türkçe Formu
AĢağıdaki ifadeleri okuyarak, sizin için en doğru cevabı iĢaretleyiniz.
1= Benim İçin Kesinlikle Doğru Değil
2= Benim İçin Doğru Değil
3= Benim İçin Ne Doğru Ne Yanlış
4= Benim İçin Doğru
5= Benim İçin Kesinlikle Doğru
Sağlık Hizmetleri
İyi olmak için ihtiyacım olan her şeyi maddi olarak
karşılayabiliyorum.
Sağlıklı olmak için ihtiyacım olan her şeyi maddi olarak
karşılayabiliyorum.
Maddi durumum gerekli durumlarda doktora gitmeme
elverişli.
İhtiyacım olan tüm sağlık hizmetlerine erişebiliyorum.
Toplumsal Entegrasyon
İnsanları istediğim her zaman ziyaret edebiliyorum.
İstediğim kadar seyahat edebiliyorum.
Düzenli aktivitelerde istediğim kadar yer alabiliyorum.
İstediğimde özel turlara katılabiliyorum.
YardımlaĢma Boyutu
Diğer insanlara dilediğim kadar çok yardım edebilirim.
İstediğimde diğer insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirim.
İnsanlara istediğim zaman yardım edebilirim.
Hayır kurumlarına istediğim kadar yardımda bulunabilirim.
Zevkler/Hobiler
İlgilendiğim şeylerin peşinden gidebilirim.
Mutlu olmak için ihtiyacım olan her şeye sahip olabilirim.
Bana keyif veren şeyleri düzenli olarak yapabilirim.
Sevdiğim her şeyi yapabilecek durumdayım.
Güvence
İleride bana yaşamımın sonuna kadar yetecek miktarda
paramın olmasını bekliyorum.
İleride maddi açıdan sıkıntısız bir hayat süreceğimi
düşünüyorum.
Gelecek hakkında kaygılanmamamı sağlayacak kadar
param var.
Beklenmedik giderlerimi karşılayacak kadar param var.
Kısıtlamalar
Para, seçeneklerimi sınırlandırıyor.
Para harcarken dikkatli olmak zorundayım.
Paranın yokluğu beni birtakım şeyleri yapmaktan
alıkoyuyor.
Daha çok paramın olması hayatımın daha kolay olmasını
sağlayabilirdi.
Almak istediğim ancak maddi açıdan karşılayamadığım
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şeyler var.
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MEDİKAL MODELDEN ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY YAKLAŞIMINA GEÇİŞİN
TARİHSEL OLAYLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
HAKAN ALPASLAN*
Öz
İnsanın kendisini ve çevresinde gelişen olayları anlamaya çalışan sosyal hizmet, toplumsal ve tarihsel olaylara
bağlı olarak kendi kuramsal çerçevesini belirleyen bir disiplindir. Bu görüşe göre; liberal ekonomik modelin
etkin olduğu yıllarda medikal yaklaşım, 2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal devlet vurgusunun ön plana çıktığı
dönem itibariyle ise çevresi içinde birey kavramı sosyal hizmet disiplininin ana gövdesini oluşturmuştur.
Bu çerçevede çalışmanın amacı; medikal modelden çevresi içinde birey kavramına geçiş sürecini liberalizm ve
sosyal refah devlet sistemleri eşliğinde tartışmaktır. Bu tartışma sürdürülürken, devlet yapısı içindeki hakim
ideolojik görüşün, sosyal hizmetin teorik ve pratik çerçevesini doğrudan belirlemesi, çalışmanın temel dayanağı
olarak ön planda tutulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Medikal Yaklaşım, Çevresi İçinde Birey, Liberalizm, Sosyal Refah Devleti
IN THE ENVİRONMENT OF THE INDİVİDUAL THE MEDİCAL MODEL APPROACH TO
EVALUATİON IN THE CONTEXT OF HİSTORİCAL EVENTS OF THE TRANSİTİON
ABSTRACT
Social service which concerns with understanding one of himself/herself and events and incidents happening at
surrounding is a discipline sets its own institutional frame based on communal and historical events. According
to this view, medical approach during the period that liberal economic model was influential, and the concept of
the individual within the surrounding during the period of social state emphasis was prominent after World War
II, has been the main body of social service discipline. In this frame, the purpose of this study is to discuss the
transition from medical model to the concept of the individual within the surrounding in company with
liberalism and social welfare state systems. While this discussion is kept on, determination of dominating
ideological view in the administrative structure of the theoretical and practical frame of social services will be
put at the forefront as the main basis for the study.
Keywords: Medical Approach, Individual within the Surrounding, Liberalism, Social Welfare State

Giriş
Sosyal hizmetin sistemli bir şekilde ortaya çıkışı, literatürde sanayileşme dönemiyle birlikte
ele alınmaktadır. Bu dönem itibariyle dezavantajlı gruplarla mikro, mezzo ve makro
çalışmalar önem kazanmış, çeşitli kuramsal yaklaşımlarla sosyal hizmet kendi müdahale
sistemini oluşturmuştur. Ülkelerin özgün durumları ve kendi içlerinde geliştirdikleri sosyal
hizmet müdahale yöntemlerini yok saymadan literatürde yer alan genel kanı bu anlamıyla
sanayileşme perspektiflidir.
Sanayileşme dönemini baz alan bu düşünceye ek olarak sosyal hizmetin tarih içindeki teorik
ve pratik gelişimsel yönü birçok dinamiğe bağlı olarak değişikliklere uğramıştır. Uluslararası
ve yerel düzeyde meydana gelen ekonomik ve ideolojik değişimler bu anlamıyla sosyal
hizmetin yapısını doğrudan etkilemiştir.
*

Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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Sosyal hizmetin devlet yapısında ideolojik bir araç olması, meydana gelen değişimlerden de
etkilenmesi anlamına gelmektedir (Topçuoğlu ve Akbaş, 2009: 177). Özellikle 2. Dünya
Savaşı sonrasında Avrupa’da sosyal refah temelli devlet yapısının gelişimi bu anlamda
önemlidir. Koray (2007)’a göre, 20. yüzyılın ortalarından itibaren etkili olmaya başlayan
sosyal politikalar ekonomik, siyasal ve sosyal sistem içinde gelişmiştir. Sosyal hizmet alanı da
bu değişimlerden etkilenmiş, kendi teorik ve pratik çerçevesini toplumsal koşullara göre
belirlemiştir. Refah devleti içinde yürütülen sosyal politikaların 1945 yılı itibariyle liberal
devlet anlayışının tam tersi yönde seyretmesi, siyasal ve toplumsal yapıda meydana gelen
değişimlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal hizmetin de sosyal politikalar içinde önemli
bir yer tutmasını göz önünde bulundurduğumuzda, mesleğin kuramsal yapısında ve
uygulanmasında farklılaşmaların olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Liberal ekonomik modele dayalı devlet içindeki sosyal hizmet düşüncesiyle, sosyal refah
devleti içindeki sosyal hizmetin rolü bu anlamda tartışmaya ihtiyaç duymaktadır. Çünkü
kişinin ruhsal durumunu müdahale sürecinde tek başına ele alan medikal modelden, bireyin
çevresinde bulunan tüm dinamikleri uygulama alanı içine katan çevresi içinde birey
yaklaşımına geçiş, devletlerin ideolojik yapılarındaki bu değişimle birlikte gelişmiştir.
Sosyal hizmet müdahalesi içinde problemlerin çözüm noktasının salt bireyin kendisiyle mi,
yoksa bireyin çevresinde gelişen tüm dinamiklerin sorun kapsamında düşünülmesiyle mi ele
alınması gerektiği, çalışma kapsamında tarihsel gelişmeler ile birlikte tartışılacaktır. Hayatın
her alanında ortaya çıkan olgu ve olayları neden-sonuç ikililiği içinde düşündüğümüzde,
çevresi içinde birey kavramının hangi koşullarda, nasıl ortaya çıktığını açıklığa kavuşturmak
bu kapsamda sosyal hizmetin bugünkü konuma ışık tutacaktır.
Bu tartışma yapılırken sosyal hizmetin bir devlet aygıtı olduğu ön kabulüyle tarihsel
gelişmeler sıralanacaktır. Sosyal hizmet açısından değişimin hangi boyutlarda ve ne gibi
olaylar eşliğinde gerçekleştiği ise 1945-1975 yılı Avrupa kapsamında sınırlandırılacaktır. Bu
sınırlandırmanın sebebi ise; sosyal hizmetin, refah devletinin altın çağı olarak değerlendirilen
bu dönem itibariyle çevresi içinde birey kavramını kendi literatürüne dahil etmesinden
kaynaklanmaktadır. 1929 Büyük Buhranı, 2. Dünya Savaşı, liberalizmin zayıflaması, sosyal
refah düşüncesinin Avrupa özelinde hakim devlet ideolojisi olması, sosyal hizmetin değişim
sürecindeki ana etmenler olarak konu dahilinde tartışılacaktır.
Sosyal Hizmetin Gelişim Tarihinde Liberalizm ve Medikal Modelin Etkisi
Sosyal hizmet sistematik olarak düzenli bir müdahale geleneği yakalamadan önce, ilk olarak
dini grupların ve toplumda görece zengin olarak tanımlanan kişilerin, maddi olarak düşük
seviyede olan bireylere yardımları ile başlamıştır. Gıda ve barınak gibi yardımların
sağlanmasını üstlenen bu gruplar, dini boyutta telkin yöntemleriyle, ekonomik sorunların
çözümü çerçevesinde adımlar atmışlardır. Devletlerin sosyal alanda etkin olmadığı bu sistem
içinde kilise, vakıf ve çeşitli hayırsever kurumlar dezavantajlı gruplarla çalışmalar
yürütmüşlerdir.
I.Dünya Savaşı öncesindeki yılları kapsayan bu tür uygulamalarla beraber Yoksulluğu
Önleme Derneği, Hayırseverlik Örgütlenme Cemiyeti gibi oluşumlar, toplum içinde daha
sistemli bir tarzla; sosyal vaka çalışmaları, birey ve ailelere doğrudan hizmet, işsizlik,
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yoksulluk, fiziksel ve zihinsel özürlülere destek gibi alanlarda çalışmalar başlatmışlardır
(Zastrow, 2015: 2-3).
Sosyal hizmetin sistematik bir müdahale geleneği yakalaması ise ilk olarak I. Dünya Savaşı
yıllarında olmuştur. Savaşın fiziksel olarak getirdiği yıkıcı boyutlarının yanı sıra psikolojik
olarak da artan travmalar sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Aktif
savaş yürüten askerlerin ailelerine maddi yardım temelinde sürdürülen çalışmalar, savaş
içinde ruhsal olarak olumsuz yönde etkilenen askerlere psikolojik destek ile devam etmiştir
(Acar ve Çamur Duyan, 2003: 5). Psikiyatri yönlü sosyal hizmet alanı bu şekilde gelişmeye
başlamıştır.
Bireyin sorunlarını çevresinde meydana gelen olaylardan ayıran ve sistemin genelini
eleştirmeden müdahale yöntemi geliştiren medikal model bu dönem itibariyle sosyal hizmet
alanında etkili olmuştur. Medikal modelin sosyal hizmet alanında etkili olması ise belli başlı
tarihsel koşullar içinde gerçekleşmiştir. 18. Yüzyılda tüm Avrupa’yı etkisi altına alan
liberalizm bu anlamda ön plana çıkmaktadır. Devletin sosyal alanda meydana gelen sorunlara
müdahalede bulunmadığı, piyasanın kendi kendisini dengeleyeceği fikriyle liberalizm, hayatı
her yönüyle etkisi altına almıştır.
Piyasanın tüm yaşamı kontrol altına tuttuğu kapitalizm koşullarında, sosyal çalışmalar
enformel dinamiklerce yürütülmüştür. Bireysel özgürlüklerin ön planda olduğu rekabete
dayalı liberal ekonomide, dezavantajlı gruplar bu açıdan kendi kaderlerine terk edilmiştir.
Sistemden kaynaklı yoksulluk, savaş travması gibi problemler bireyin kişisel yaşamıyla
özdeşleştirilmekte, haliyle de sorunların çözüm kaynağı yine bireyin kendi yaşamında
aranmaktadır. Bu açıdan medikal model-liberal ekonomi birlikteliğinin dayandığı toplumsal
koşullar, bireyi esas alan devlet yapısı içinde şekillenmiştir. Devletlerin ideolojik yapılanması
kapsamında teorik ve pratik uygulamalarda bulunan sosyal hizmetin müdahale sahası bu
anlamıyla liberalizm sınırlarına takılmıştır. Nasıl ki devlet, liberalizm koşullarında birey
odaklı yaşam tarzını ön plana çıkarmışsa, medikal model de bireyin ruhsal durumunu yine salt
kendisiyle değerlendirmeye almıştır.
Rekabete dayalı piyasa sistemini savunan liberal yaklaşımın toplumsal yaşamdaki karşılığı
ise, kapitalizmin bireye biçtiği değerle eşgüdümlü halde sürmüştür. Sınıflar arasındaki farkın
iyice açıldığı bir dönemde, sosyal hizmet çalışmaları da devletlerin ideolojisinin dışına
çıkamamıştır. Liberalizm bu noktada, ortaya çıkan problemlerin çözüm noktası için aile
kurumunu, kiliseleri ve diğer gönüllü grupları işaret etmiştir. Sosyal hizmetin liberal ekonomi
içindeki rolü ise sistemin genel ideolojisine paralel olarak gelişmiştir. Medikal modele dayalı
sosyal hizmet, problemlerin çözüm noktasını bu açıdan bireyle sınırlamıştır. Kapitalizm
şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan sorunların, bireysel zayıflık/patolojik problem olarak
belirlenmesi bu anlamıyla medikal modelin en temel özelliğini oluşturmaktadır.
Liberalizm koşullarında sistemden kaynaklı ortaya çıkan gelir eşitsizliklerine yönelik
yaklaşım konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Gelir eşitsizliklerini önlemek adına
piyasada ve sosyal alanda gerekli olan müdahaleler liberal sisteme dayalı devletler tarafından
gerçekleştirilmemektedir. Liberal düşünceye göre; devlet dezavantajlı gruplara dağıtılmak
üzere vergi toplayamaz, piyasaya müdahale edemez. Meydana gelen gelir eşitsizliklerinin
çözümünün devlet dışındaki gönüllü kurumlar aracılığıyla olmasını ister. Bu açıdan liberalizm
443

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

sistemi oluşturan tüm parçaları birbirinden ayırmakta, devletin sosyal alana dair tüm etkisini
sınırlandırmaktadır.
Klasik liberal düşüncenin adalet, etkinlik, refah, büyüme gibi sosyal refahın ana unsurlarını
olumlu yönde etkileyememesinin sonuçlarının toplumlarda yıkımlara yol açması ise yeni bir
ekonomik düzenin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Sosyal refahın optimizasyonunu
sağlamada eksik kalan klasik liberal düzenin aşılması ve Avrupa özelinde yeni bir sistemin
getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir (İTO, 2007: 39). Devlet içindeki ideolojik değişime
göndermede bulunan bu süreçle birlikte sosyal hizmet alanı da çevresi içinde birey
yaklaşımını benimseyen bir konumda olmuştur.
Sosyal Refah Devletinin Ortaya Çıkışı ve Çevresi İçinde Birey Kavramının
Sosyal Hizmet Alanındaki Gelişimi
2. Dünya Savaşı sonrasında liberal ekonomik düzen topyekun olarak yadsınmasa da, dönemin
soğuk savaş koşulları (Doğu-Batı Blokları) içinde Avrupa’da sosyal refah devleti yönlü
adımlar atılmıştır. 1945 yılı sonrasında başlayan bu dönemle birlikte sosyal yönü ağır basan
düzenlemelerin ortaya çıkmasındaki ana nedenler ise; sanayileşmenin yayılması, piyasa
başarısızlıkları, modernleşme ve Marksizm olarak belirtilmektedir (İTO, 2007: 181). Bu dört
temel unsura bağlı kalacak şekilde özellikle sermaye kaynakları güçlü olan Avrupa devletleri
sosyal refah ideolojisini benimsemişlerdir. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin birbirlerini
sürekli değiştiren/dönüştüren yapısını düşündüğümüzde, sosyal refah devleti düşüncesiyle
birlikte toplum içinde dezavantajlı olarak görülen gruplara yaklaşımda değişimler ortaya
çıkmıştır. Bireyi baz alarak sorunların kaynağını yine kendisinde arayan bakış geride
bırakılarak, problemleri sistemsel düşünen ve bireyi içinde bulunduğu tüm toplumsal
dinamiklerle yorumlayan ideolojik bakış açısının yerleşmesi 1980’lerin ortalarına kadar
sürmüştür.
Piyasa başarısızlıkları ortaya çıktığında bunların düzeltilmesi için “müdahale” yöntemine
başvurması ve piyasanın “düzenlenmesi” görevini üstlenen devlet yapılanması bu çerçevede
ekonomik gelişmelere aktif olarak katılmıştır (TÜSİAD, 1995: 73).
Sosyal refah devletinin Avrupa’da benimsenmesi ise belli başlı tarihsel gelişmeler ile
gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerden ilki 1929 Büyük Buhranı’dır. Üretimde yaşanan düşüş,
işsizlik, yoksulluğun artması ve toplumsal sorunlarla birlikte piyasanın kendi kendisini
dengeleyeceğine olan inanç bu tarih ile çökmüştür (Çubukçu, 2010: 274). Büyük Buhran’ın
yanı sıra sosyal refah devlet anlayışının ortaya çıkmasındaki bir diğer neden SSCB’nin
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) varlığıdır. Sosyalist varlığıyla liberal ekonomiyi
tehdit eden eşitliğe dayalı ekonomik koşullar, bireyci bakış açısını değişime zorlamıştır. 1929
Büyük Buranı ile birlikte klasik liberal ekonomi etkisinin azalışı, SSCB’ye karşı ideolojik bir
tutum olarak ortaya çıkmıştır. SSCB’nin yayılmacı ideolojisine karşı toplumun memnun
edilmesi, işsizlik oranlarının azaltılması, ekonomik istikrar gibi nedenlerden kaynaklı yeni bir
devlet anlayışı gelişmiştir. SSCB’nin yükselişi ve emeğin kapitalizme verdiği mücadelenin
siyasallaşması da klasik liberalizmin aşılmasını zorunlu hale getirmiştir (Koray, 2007: 28).
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Avrupa özelinde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım politikalarının geliştirilmesi de
bu döneme rastlamaktadır. Almanya’da 20. yüzyılın başında başlayan fakat dünya
savaşlarıyla kesintiye uğrayan işsizlik sigortası, emeklilik gibi süreçlerin Avrupa içinde
sistemli bir şekilde yükselmesiyle, sosyal yardımlar; dezavantajlı birey, grup ve topluluklara
ulaştırılmaya başlanmıştır. Vergilerin bir kısmının dezavantajlı gruplara aktarılması şeklinde
vergi gelirleri düzenlenmiş ve böylece devletlerin piyasaya yönelik tutumları değişikliğe
uğramıştır. Klasik liberal düzende savunma, adalet dağıtma gibi görevleri üstlenmekle sınırlı
kalan devletler 1945 yılı sonrasında sosyal alana doğrudan etkide bulunmuşlarıdır.
Sosyal alanda devletin görünürlüğün artması ise sigorta, işsizlik, emeklilik, sosyal yardım gibi
araçlarla belirginlik kazanmıştır. Sosyal refah devletinin gelişmiş bürokrasisi sayesinde;
ekonomik dengesizlikler vergilerin transfer yoluyla dezavantajlı gruplara dağıtılmasıyla
çözülmeye çalışılmış, toplumsal çelişkiler de bu sayede “törpülenmiştir”. Artan bürokrasiyle
birlikte sosyal yardımların dağılımı, toplumun dezavantajlı gruplarını kapsayacak şekilde
geniş bir çevrede ele alınmıştır. Belirlenen dezavantajlı grupların asgari yaşam koşulları
üretim-tüketim koşulları içinde dengelenmiş, sosyal politikalar toplumların en küçük yapısına
kadar genişletilmiştir. Bu noktada sosyal refah devleti; klasik liberal anlayışın bireye bakış
açısını genişleterek, işsizlik ve özürlülük politikaları gibi grupların sistem içinde düşünüldüğü
yeni bir ideolojik bakış açısını getirmiştir.
Sosyal refah devletinin 1945 yılı sonrasında Avrupa’da önem kazanmasıyla birlikte tüm
sosyal alanlarda olduğu gibi sosyal hizmette teorik ve pratik açıdan bir değişime gidilmiştir.
Çevre kavramının, sorunların anlaşılmasında temel kavram olarak belirginleşmesi bu döneme
rastlamaktadır.
Böylece 2.Dünya Savaşı sonrasında çevre kavramını müdahale sürecine katmayan kuramlar
eleştirilerek, sosyal hizmet alanına “çevresi içinde birey” kavramı getirilmiştir. Sorunları
çevreden bağımsız düşünen, problemin kaynağını kişinin mental sorunları olarak adlandıran
medikal modelin eleştirisi, davranış problemi olan bireylerin hasta olarak kabul edildiği
düşüncesinin sorgulanmasına kadar götürülmüştür. Sadece ruhsal süreçler üzerine odaklanan
ve normal dışı davranış sergileyen bireyleri şizofren, manik depresif gibi sınıflara ayıran
psikiyatri alanı bu anlamıyla sorgulanarak, “çevresi içinde birey” kavramı sosyal hizmet
literatürüne dahil edilmeye çalışılmıştır (Danış, 2006: 46). Böylece bireyin sorunlarını sadece
kendi öznel koşullarında arama düşüncesi, sistem odaklı bakış açısıyla eleştirilmiştir. Devlet
yapısının müdahale yelpazesinde, “salt” bireyi aşan ve bireyin çevresini de problemlerin
çözümüne katan bu süreç, sosyal hizmetin bugünkü konumunu doğrudan etkileyen bir
gelişmedir.
Sosyal refah devletiyle gelişen yeni sistem içinde, sosyal hizmetin bakış açısı bu kapsamda
problemlerin kaynağına ilişkin bir sorgulama ile birlikte gelişmiştir. Bu sorgulama ise; yerel
veya toplumsal olsun hiçbir sorunun birbirinden bağımsız olamayacağı ve sistem içindeki her
parçanın birbirini etkilediği düşüncesiyle gerçekleşmiştir.
Anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılan problemlerin çözümü ise; birbirinden bağımsız
olmayan sorunların etki alanı içine girdiği düşünülen tüm özneleri kapsayacaktır. Çevre
kavramı burada daha da belirgin hale gelmektedir. Bir “şeyin” çevresini, o varlığı etkileyen,
değiştirip dönüştüren her şey olarak tanımladığımızda, çözüm noktası da sistemsel bir tarzda
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gelişecek ve birbirinden bağımsız ol(a)mayan etmenlerin ortak bir sistem içinde
düşünülmesini sağlayacaktır.
Sosyal hizmet alanındaki “çevresi içinde birey” kavramı, bu anlamıyla daha anlaşılır
olmaktadır. Toplumsal düzlemde ortaya çıkan, birey veya topluluklar üzerinde var olan
işsizlik, yoksulluk, gıda, sağlık, barınma, göç gibi sorunların çözümü bir bütün olarak
kavranmayı mecbur kılmaktadır. Bireyi çevresiyle, grupları tüm toplumla, devletleri tüm
uluslararası ülkelerle aynı habitat içinde düşünerek yorumda bulunmak bu anlamıyla kapsamlı
bir düşünme etkinliğine hizmet edecektir.
Çevresi içinde birey kavramının getirdiği bütünsel yaklaşım, sosyal alandaki saha
çalışanlarının düşünsel kapasitelerini arttıran bir sürece tekabül etmektedir. Bireysel sorun
olarak kabul edilen problemlerin arka planına sistemli bir düşünme etkinliğiyle eğilmeyi
mümkün kılan bu yaklaşım, sorunlar arasındaki her parçanın birbirine bağlı olduğu
söylemiyle pratik ve teorik anlamda sosyal hizmet alanına oldukça önemli bir katkı
sağlamıştır.
Sonuç
Dünya savaşları, 1929 Buhranı, SSCB gibi dinamiklerin etkisiyle Avrupa’daki devlet
yapısının görece sosyal oluşu, sosyal hizmet düşüncesinde farklılıkların oluşmasını
beraberinde getirmiştir. Medikal model anlayışından, çevresi içinde birey anlayışına kayan bu
yapı içinde birey çevresiyle değerlendirmeye alınmıştır. Zorunlu bir değişimi ifade eden yeni
düzende bireyin etrafında gelişen tüm dinamikler problemlerin çözüm arayışlarında ana
etkenler olarak belirlenerek “çevresi içinde birey” anlayışı sosyal hizmetin ana gövdesini
oluşturmuştur.
Sorun yaratan dinamikleri bir bütün içerisinde değerlendiren ve bu yönlü müdahale
seçenekleri sunan çevresi içinde birey kavramı, bireyin kendisi, bulunduğu sosyo-kültürel
çevre, devletin ideolojik yapısı gibi dinamikleri içinde barındırmaktadır. Ortaya çıkacak
sorunların çözümü ise, tüm bu dinamikleri içine alan çevreden bağımsız olamamaktadır
(Duyan, 2010: 159). Sonuç olarak; bireyi salt kendi başına düşünen bakış açısı aşılarak,
sorunların çözümünü sistemsel yorumlayan ve tüm parçalar arasında bağ kuran bir sosyal
hizmet müdahalesi sosyal refah devleti ideolojisiyle ortaya çıkmıştır.
Medikal modelden çevresi içinde birey yaklaşımına geçişi tarihsel olaylar eşliğinde irdeleyen
bu tartışmada sonuç olarak belirtilmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Çalışmanın
eleştirisi nihayetinde ortaya konulacak bu düşünce, sosyal hizmet alanındaki eleştiri
kanallarını açık tutmak adına, araştırmacının öznel fikirleri kapsamında yapılacaktır.
Tartışmanın sınırlarını ihlal etmeden belirtilmesi gereken bu eleştiri; çevresi içinde birey ve
sosyal refah devleti olumlamasının, tüm sorunların çözüldüğü, çözülmese bile sosyal hizmetin
böylesine bir potansiyele sahip olduğu düşüncesine karşı geliştirilebilir. Her ne kadar
toplumcu, sosyal adalete ve problemleri sistemsel yorumlayan bir teorisi var olsa da, sosyal
hizmet devletlerin ideolojisi dışına çıkabilecek bir pozisyonda değildir. Toplum içinde
dezavantajlı gruplar için çalışan gruplardan (artan oranlı olarak da zenginlerden) alınan
vergilerin dağıtımı gibi görevleri üstlenen sosyal hizmet sonuç itibariyle devlet ideolojisine
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bağlıdır ve ortaya koyacağı müdahaleler sistemsel bir çözüm getirmeye yet(e)memektedir.
Çünkü her ne kadar “sosyal devlet” olgusundan bahsetsek de kapitalizm sürdüğü sürece
dezavantajlı grupların var olacağı yadsınamaz bir gerçekliktir. Sosyal hizmet adına bireyin bu
sistem içindeki konumu, dezavantajlı grup içinde yer alma potansiyelinden ileri gelmektedir.
Bu şekilde düşünüldüğünde, “çevre” kavramının makro düzeyde ele alınması ve sosyal
hizmet alanının eleştirel bir süreç içinde yeni adımlar atması bir zorunluluğa işaret etmektedir.
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EĞĠTĠMKADEMELERĠNĠN TÜRKĠYE’NĠNEKONOMĠKBÜYÜMESĠ ÜZERĠNE
ETKĠSĠ*
Adnan ÇALIġKAN**
Öz
Son yıllarda, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değiĢmeler ve teknolojideki hızlı değiĢim nitelikli
iĢgücüne olan talebi artırmıĢtır. Eğitim, bilgi ve becerilerle donatılan emeği nitelikli hale getirerek üretim artıĢını ve
ekonomik kalkınmayı gerçekleĢtiren önemli bir faktördür. GeliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, sanayi
ve hizmet sektörlerinde istihdam edilecek nitelikli ara elemana ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli iĢgücünün yetiĢtirilmesi
ise eğitime bağlıdır.
ÇalıĢmanın amacı, Türkiye'de eğitim kademeleri ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi 1975-2011 dönemi
verilerine dayanarak tespit etmektir. AraĢtırmada bağımlı değiĢken olarak GSYĠH, bağımsız değiĢken olarak ise
ilköğretim, genel ortaöğretim, mesleki ortaöğretim, yükseköğretim öğrenci sayıları ve eğitim harcamalarını temsilen
bütçeden Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan pay alınmıĢtır. Türkiye'de eğitim kademeleri ile ekonomik büyüme
arasındaki iliĢki, Granger nedensellik testi ve regresyon analizi yardımıyla araĢtırılmıĢ ve Granger nedensellik
testinden elde edilen sonuçlara göre ilköğretim, mesleki ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci sayıları ile GSYĠH
değiĢkenleri arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. Genel lise(genel ortaöğretim) öğrenci sayıları
ile GSYĠH değiĢkenleri arasında ise orta öğretimden GSYĠH’ ya doğru tek yönlü bir nedensellik vardır. Yapılan
çalıĢmanın ampirik sonuçları, öğrenci sayılarından hareketle eğitime yapılan yatırımların uzun dönemde ülkenin
ekonomik büyüme düzeyi ile iliĢkisinin olduğunu ortaya koymuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Eğitim, Nitelikli ĠĢgücü, Ekonometrik Modelleme, Veri analizi
JEL Sınıflandırması: O40, I21, J0, C50, C82
THE EFFECTS OF EDUCATION LEVELS ON THE ECONOMIC GROWTH OF TURKEY
Abstract
In recent years, changes in the economic, social and cultural field have increased the demand for fast-changing
qualified workforce. Education is an important factor that realizes production increase and economic development by
making the labor equipped with knowledge and skills qualified. Turkey, which is among the developing countries,
needs skilled intermediaries to be employed in industry and service sectors. The training of qualified workforce
depends on education.
The aim of the study is to determine the relation between the education levels in Turkey and economic growth based
on the 1975-2011 period data. The dependent variable of the survey is GDP and as the independent variables
number of students at primary education, general secondary education, vocational secondary education, higher
education and, as representative of education expenditures, data is taken from the Ministry of National Education.
The relationship between education levels in Turkey and economic growth was investigated with the help of Granger
causality test and regression analysis. According to the results obtained from the Granger causality test, there was a
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bi-directional causality relation between primary education, vocational secondary and upper secondary student
numbers and GDP variables.
There is a one-way causality from secondary education to GDP between general high school (general secondary
school) student numbers and GDP variables. The empirical results of the study show that the investments made in
training students are related to the economic growth of the country in the long run.
Keywords: Economic Growth, Education, Skilled Labor, Econometric Modeling, Data Analysis
JEL Classification: O40, I21, J0, C50, C82

1.GĠRĠġ
Ekonomik açıdan bakıldığında eğitim, iĢgücü verimliliği ve rekabet gücünü artırarak ekonomik
büyüme ve kalkınmanın gerçekleĢmesinde büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla,
ülke insanına daha iyi bir yaĢam tarzı sunmak isteyen geliĢmekteolan ülkeler, eğitim sistemlerini
diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karĢılaĢtı
rarak geliĢtirmek zorundadırlar.
Ġktisatçılar, eğitim ve beĢeri sermayenin, ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde çok önemli
bir faktör olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin kalkınması,
ülkenin üretim yapısındaki niteliksel değiĢime ve ihracatta sanayinin payının artırılmasına
bağlıdır. Bu yüzden, günümüzde ileri teknolojileri kullanan ve yüksek katma değer üreten
nitelikli iĢgücü büyük önem arz etmektedir. Nitelikli iĢgücünün yetiĢmesiise ancak iyi planlanan
ve uygulamaya konulan eğitim ile mümkün olacaktır. BeĢeri sermaye kaynağını en verimli
Ģekilde kullanan Japonya ve Tayvan gibi ülkeler, iĢgücünün niteliğini artırmaya yönelik olarak
teknolojiye ve eğitime yatırım yaparak, kalkınma yolunda önemli ilerleme gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Nitelikli iĢgücünün yetiĢmesinde önemli bir araç olan eğitim, kaynakların etkin kullanılmasına,
verimlilik artıĢına ve ekonomik büyümeye pozitif yönde etki etmektedir. Türkiye, piyasasının
ihtiyacına uygun nitelikli iĢgücünü yetiĢtirmek için eğitimin niteliğini artırması gerekmektedir.
2. LĠTERATÜR
Literatürde eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi inceleyen birçok çalıĢmayapılmıĢtır.
Gylfason (2001) yaptığı çalıĢmada, doğal kaynak zenginliği, eğitim ve ekonomik kalkınma
arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Doğal kaynak zenginliği fazla olan ülkeler ile az olan ülkeleri
karĢılaĢtı
rmıĢ, doğal kaynak zenginliği fazla olan ülkelerin eğitime fazla yatırım yapmadıkları
üzerinde durmuĢtur. ÇalıĢmada, doğal kaynaklar ile ekonomik büyüme ters orantılı çıkmıĢtır.
Eğitimin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisine yönelik ise, 85 ülkede 1965-1998 dönemine ait
verilerle yaptığı regresyon analizi sonucu eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaĢmıĢtır.
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Lin (2003) yaptığı çalıĢmada, eğitim ve teknolojik ilerlemenin büyüme üzerindeki etkisini 19652000 dönemi için Tayvan örneği üzerinden araĢtırmıĢtır. Eğitim göstergesi olarak okullaĢma
oranının kullanıldığı çalıĢmada eğitim ve özelliklede teknolojik ilerlemenin büyüme üzerinde
önemli bir katkısı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
Gylfason ve Zoega (2003) yaptıkları çalıĢmada, eğitimin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir
belirleyici olduğunu belirtmiĢlerdir. 1965-1998 dönemi için yapılan çalıĢma, tüm gelir
seviyelerinden seçilen 87 ülkeyi kapsamaktadır. Brüt okullaĢmaoranı ve eğitime yapılan kamu
harcamalarını dikkate aldıkları çalıĢma sonucunda eğitim seviyesi ve kalitesi ile ekonomik
büyüme arasında doğru orantılı bir iliĢkiolduğunu bulmuĢlar, ayrıca ekonomik büyüme ile gelir
dağılımında eĢitlik arasında bir korelasyon olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Romer (1989), okuryazarlık oranı ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi incelemiĢve pozitif
yönlü bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢtir. Barro (1999), iktisadi büyümede eğitimin etkisini
araĢtırmıĢ, ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan bayan öğrenci sayısıyla büyüme arasında
anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığını, buna karĢılık aynı durumda olan erkek öğrenci sayısı ile
iktisadi büyüme arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin bulunduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.
Backman (2008), teknolojik geliĢme ve toplam faktör verimliliğindeki artıĢ yoluyla eğitimin
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği bulgusuna ulaĢmıĢtır. (Telatar ve diğerleri, 2010:
204).
Robert J. Barro ek bir yıllık eğitim düzeyinin ekonomik büyümeyi % 0.44 oranında arttırdığı
sonucuna ulaĢmıĢtır (Barro, 1998: 5). Abu-Qarn ve Abu-Bader (2007), eğitimin ile ekonomik
büyüme arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmada, pozitif ve anlamlı bir iliĢkiolduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır.
Cooray (2009) eğitimin niceliği ve niteliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araĢtırdığı
çalıĢmada, okullaĢmaoranları ile ölçülen eğitim miktarının ekonomik büyümeyi direk etkilediği
sonucuna ulaĢmıĢtır. Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ise büyük
oranda dolaylı olduğu ve yapılan harcamaların eğitim kalitesini artırdığı nispette ekonomik
büyümeyi artıracağına vurgu yapılmıĢtır.
Afzal vd (2011), 1970-2009 yılları arası reel gayri safi yurtiçi hasıla, iĢgücü, fiziksel sermaye ve
eğitim verileri kullanılarak eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik iliĢkisini Pakistan
örneği üzerinden incelemiĢlerdir. ÇalıĢmadaelde edilen bulgulara göre, eğitim ve eğitimin bütün
düzeyleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir nedensellik iliĢkisi olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Eğitim düzeyleri arasında büyümeyi en fazla etkileyenin ise yükseköğretim
olduğunu bulmuĢlarve eğitim sonucu iĢgücünün niteliğinin artırılması ile büyümenin artacağına
vurgu yapmıĢlardır. ÇalıĢmadaekonomik büyümeyi hızlandırmak için üniversite eğitimine fazla
yatırım yapılması gerektiğini önermiĢlerdir.
Pegkas (2014) yaptığı çalıĢmada, eğitim düzeyleri ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki19602009 dönemi için Yunanistan üzerinden araĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın ampirik bulguları ikinci
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kademe eğitim ve yükseköğretim ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli pozitif ve anlamlı
bir iliĢki olduğu, birinci kademe için ise bu iliĢkinin bulunmadığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
Çoban (2004), Türkiye'de 1980-1997 dönemini dikkate alarak eğitimin iktisadi büyüme
üzerindeki etkisini, eğitim harcamaları ile eğitime iliĢkin değiĢkenleri ifade eden ilkokul
okullaĢma oranı, ortaokul okullaĢma oranı ve yüksekokul okullaĢma oranı değiĢkenlerini
kullanarak incelemiĢtir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, eğitim harcamaları, ilkokul okullaĢma
oranı, lise okullaĢmaoranı ve yüksekokul okullaĢmaoranı ile ekonomik büyüme arasında uzun
dönemli ve pozitif yönde bir iliĢkinin olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
Çakmak ve GümüĢ (2005), Türkiye'de beĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki uzun
dönemli iliĢkiyi incelemiĢler, analiz sonucunda, beĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında
pozitif yönlü bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢlardır. Bu sonuca rağmen, Türkiye'de beĢeri
sermayenin ekonomik büyümeye etkisinin fiziki sermayeye kıyasla daha düĢükoranda kaldığını
tespit etmiĢlerdir.
Taban ve Kar (2006) yaptıkları çalıĢmada, beĢeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkisini incelemiĢler, konu ile ilgili beĢeri sermaye göstergesi olarak, beĢeri sermaye indeksi,
bileĢikokullaĢmaoranı ile eğitim ve yaĢam süresi indekslerini kullanılmıĢlardır. Analiz sonucu,
seçilen beĢeri sermeye göstergesine göre beĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik iliĢkisinin yönünün farklılık arz ettiği Ģeklindedir.
Özsoy (2009), Türkiye ekonomisi üzerinde yaptığı çalıĢmada, 1923-2005 yılları arasında eğitim
ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢki VAR modeli aracılığıyla analiz yapılmıĢtır. Eğitim
göstergesi olarak öğrenci sayıları; ekonomik büyümeyi temsilen ise, reel GSYĠH değiĢkeni
kullanılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre, Ġlköğretim ile GSYĠH arasında çift yönlü nedensellik,
GSYĠH’dan ortaöğretime doğru ve mesleki eğitimden GSYĠH’ya doğru tek yönlü nedensellik
iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Fakat yükseköğretim ile GSYĠH arasında bir nedensellik
iliĢkisine rastlanmamıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucu, Türkiye’de eğitim ile ekonomik büyüme
arasında pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Akçacı (2013), eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi 1998-2012 dönemi
için araĢtırmıĢ ve eğitim harcamalarından ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik
iliĢkisinin bulunduğunu ortaya koymuĢtur. Yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, eğitim
harcamalarından GSMH'ye doğru olan nedensellik iliĢkisi %5 güven düzeyinde anlamlı
bulunmuĢtur.
Yardımcıoğlu ve diğerleri (2014) yaptıkları çalıĢmada, 25 OECD ülkesi verilerini kullanarak
eğitim ile iktisadi büyüme arasındaki karĢılıklı iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. Yapılan analiz sonucuna
göre bütün ülkelerin tamamında kamunun eğitim harcamalarında meydana gelen %1’lik bir artıĢ,
iktisadi büyüme üzerinde uzun dönemde %0.283’lük bir artıĢ sağlamaktadır. Sonuç olarak,
kamunun eğitim harcamaları ile iktisadi büyüme değiĢkenleri arasında uzun dönemde pozitif
yönde ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Koç (2013) yaptığı çalıĢmasında,
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27 Avrupa Birliği ülkesi için 2012 verilerini kullanarak beĢeri sermayenin ekonomik büyümeye
etkisini yatay-kesit analiz yöntemi ile test etmiĢ,beĢeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında
anlamlı ve pozitif bir iliĢki olduğuna ulaĢmıĢtır.
3. VERĠLER, EKONOMETRĠKMODEL VE YÖNTEM
Eğitim kademeleri ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkinin araĢtırılması için 1975-2011
dönemine ait yıllık verilerden yararlanılmıĢtır. Veriler, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu ve
Dünya Bankası istatistik göstergelerinden elde edilmiĢtir.
Türkiye’de GSYĠH ile eğitim kademelerindeki öğrenci sayıları ve milli eğitim bakanlığının
bütçeden aldığı pay oranları arasındaki iliĢkiye yönelik ekonometrik modeller aĢağıdaki gibidir.
1.Model: GSYĠH = β0 + β1 ĠLK + β2 ORTA + β3 MESLEK + β4 YÜKSEK + εt
2.Model: GSYĠH = β0 + β1 MESLEK + vt
3.Model: GSYĠH = β0 + β1 MESLEK + β2 YÜKSEK + β3 MEB + zt
Modellerde yer alan değiĢkenlerin açılımları aĢağıda yer almaktadır.
GSYĠH

: Gayrisafi Yurt Ġçi Hasıla

ĠLK

: Ġlköğretim Öğrenci Sayıları

ORTA

: Genel Ortaöğretim Öğrenci Sayıları

MESLEK

: Mesleki Ortaöğretim Öğrenci Sayıları

YÜKSEK

: Yükseköğrenim Öğrenci Sayıları

MEB

: Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bütçeden Aldığı Pay

Her üç modelde de GSYĠH bağımlı değiĢkenolarak alınmıĢtır. Eğitim kademelerindeki öğrenci
sayıları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeden aldığı pay oranı ise bağımsız değiĢkenlerdir.
Modeller de yer alan β0 sabit terimi, εt, vt ve zt hata terimlerini ifade etmektedir.
AraĢtırma yöntemi olarak; çalıĢmada iki ayrı birim kök testi kullanılmıĢtır. Ġlk olarak
durağanlık analizinde ekonometrik uygulama için değiĢkenlere Augmented Dickey-Fuller (ADF),
daha sonra da Phillips-Perron birim kök testi yapılmıĢtır. Durağanlık analizi yapıldıktan sonra
ekonometrik modelde bulunan değiĢkenler arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢ ve Engle-Granger
eĢbütünleĢme ve Durbin-Watson eĢbütünleĢme yaklaĢımları kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada
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modellerdeki değiĢkenlerin uzun dönemli iliĢkisi incelendikten sonra var olan iliĢkinin yönünü
belirlemek amacıyla Granger Nedensellik yöntemi uygulanmıĢtır.
4. TAHMĠN SONUÇLARI
4.1. Birim Kök Testi
Zaman serisi analizinde kullanılan serilerin durağan olması gerektiği için öncelikle serilerin
durağanlığına bakılmıĢ seviyede durağan olmayan serilerin birinci farkları alınmıĢtır. Serilerin
durağanlık sınamasında GenelleĢtirilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron birim kök
testleri kullanılmıĢtır.
Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
DeğiĢkenler

ADF Test Ġstatistiği

Kritik Değer

GSYĠH

-0.5746

-4.2349***

∆GSYĠH

-6.6641

-4.2436

LGSYĠH

-2.2555

-4.2349***

∆LGSYĠH

-6.2341

-4.2436

ĠLK

-1.8871

-4.2349***

∆ĠLK

-5.0778

-4.2436

ORTA

-0.8669

-4.3098***

∆ORTA

-5.0796

-4.3098

MESLEK

0.5982

-4.2349***

∆MESLEK

-4.3371

-4.2436

LMESLEK

-1.3645

-4.2349***

∆LMESLEK

-5.084

-4.2436

YÜKSEK

2.2563

-3.2070**

∆YÜKSEK

-3.3919

-3.2046

YÜKSEK

-2.4236

-3.2024*

∆YÜKSEK

-3.3039

-3.2046

MEB

-2.4288

-4.2436***
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∆MEB

-5.4155

-4.2436

Gecikme değerleri Schwarz Bilgi Kriteri (SIC)’ne göre seçilmiĢtir.
*** **

*

, ve iĢaretleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeyine göre
alınmıĢtır. ∆ iĢareti birinci farkı göstermektedir.

Tablo 1’de modelde kullanılan değiĢkenlerin düzey değerlerinde ve birinci farkları alındığı
durumdaki birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde
Schwarz Bilgi Kriteri kullanılmıĢtır. Sonuç olarak serilerin düzeylerinde durağan olmadıkları
fakat birinci farkları alındığında I(1) durağan hale geldikleri görülmektedir.
Tablo 2. Phillips-Perron Birim Kök Testi Sonuçları
DeğiĢkenler

Phillips-Perron Test Ġstatistiği

Kritik Değer

GSYĠH

-0.4431

-4.2349***

∆GSYĠH

-6.6680

-4.2436

LGSYĠH

-2.2895

-4.2349***

∆LGSYĠH

-6.3250

-4.2436

ĠLK

-2.1592

-4. 2349***

∆ĠLK

-5.0919

-4.2436

ORTA

-1.0664

-4. 2349***

∆ORTA

-8.9076

-4.2436

MESLEK

0.2347

-4. 2349***
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∆MESLEK

-4.2603

-4.2436

LMESLEK

-1.5949

-4. 2349***

∆LMESLEK

-5.0398

-4.2436

YÜKSEK

3.1606

-3.2024*

∆YÜKSEK

-3.4218

-3.2046

LYÜKSEK

-2.4236

-3.2024*

∆LYÜKSEK

-3.3358

-3.2046

MEB

-2.5238

-4. 2349***

∆MEB

-5.4016

-4.2436

***, *

iĢaretleri sırasıyla % 1 ve % 10 anlamlılık düzeyine göre alınmıĢtır.

Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre hem ADF hem de Phillips-Perron test sonuçlarına
bakıldığında çalıĢmadakullanılan serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığı fark alma iĢlemi
sonucunda ise durağanlaĢtığı görülmektedir. Dolayısıyla birinci farkı alınan serilerin her iki birim
kök testine göre de durağanlaĢtığı ve birinci dereceden entegre olduğu belirlenmiĢtir.
4.2. Durbin-Watson EĢbütünleĢme Analizi
Yapılan çalıĢmada eĢbütünleĢme analizi için kullanılan yöntemlerden birisi Durbin-Watson
yaklaĢımı olup, elde edilen sonuçlar ise Tablo 3’ de verilmiĢtir.
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Tablo 3. Koentegrasyon Test Sonuçları
Trendli

Trendsiz

Durbin-Watson

Kritik değerler

d istatistiği

Durbin-Watson
d istatistiği

Kritik değerler

Model 1 için

0.812

0.511***

0.776

0.511***

Model 2 için

0.489

0.386**

0.538

0.511***

Model 3 için

0.704

0.511***

0.597

0.511***

*** ve ** iĢaretleri sırasıyla % 1 ve % 5 anlamlılık düzeylerini vermektedir.

Her iki model için Durbin-Watson değerlerinden anlaĢılacağı üzere sıfır hipotezi red
edilmektedir. BaĢka bir ifadeyle model 1 için % 1 anlamlılık düzeyinde Durbin-Watson d
istatistiği (d=0.812 ve d=0.776) kritik değerlerden büyük olduğundan kalıntılar sıfıra yakın
değerler almamaktadır. Model 2 de ise trendli denklem için Durbin-Watson d istatistiği (d=0.489)
% 5 kritik değerden, trendsiz denklemde ise (d=0.538) % 1 kritik değerden daha büyüktür. Model
3 için ise % 1 anlamlılık düzeyinde Durbin-Watson d istatistikleri (d=0.704 ve d=0.597) kritik
değerlerden büyüktür. Dolayısıyla sıfır hipotezi red edilmiĢ, alternatif hipotez kabul edilmiĢtir.
Özet olarak Durbin-Watson yaklaĢımında modelde yer alan değiĢkenler arasında uzun dönemli
bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. MEB'in bütçeden aldığı pay oranları, meslek liseleri ve
yükseköğretim öğrenci sayıları ile GSYĠH arasında uzun dönemli bir iliĢki vardır. Bu iliĢkiyi
gösterdikten sonra hata düzeltme modeli ve regresyon analizi sonuçları verilmiĢ, daha sonra
iliĢkinin yönünü ortaya koymak için Granger Nedensellik Testi yapılmıĢtır.
4.3. Hata Düzeltme Modeli ve Regresyon Analizi
EĢbütünleĢme analizi, durağan dıĢı değiĢkenlerin aralarında uzun dönemli bir iliĢki olup
olmadığını incelemektedir. Yani eĢbütünleĢme analizi, durağan dıĢı zaman serilerinde iki veya
daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır.
Hata düzeltme modeli regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre, meslek lisesi öğrenci
sayıları ve milli eğitim bakanlığının bütçeden aldığı pay oranlarındaki kısa dönemli değiĢmeler
GSYĠH üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Yüksek öğretim öğrenci sayılarındaki kısa dönemli
değiĢmeler ise GSYĠH üzerinde negatif etkiye sahiptir.
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Tablo 4. Hata Düzeltme Modeli Regresyon Sonuçları
DeğiĢkenler

Katsayılar

Sabit Terim

0.092405

D(MESLEK)

Standart Hata

t-istatistik

Olasılık Değeri

0.031451

2.938043

0.0062

0.528729

0.304666

1.735437

0.0926

D(YÜKSEK)

-0.469889

0.271295

-1.732022

0.0932

D(MEB)

0.038426

0.015187

2.530253

0.0167

Hata Terimleri(-1)

-0.351122

0.101831

-3.448080

0.0016

Regresyon Analizi
D(GSYĠHt) = 0.092405 + 0.528729D(MESLEKt)
– 0.351122Hata Terimi(-1)
2

R = 0.38

– 0.469889D(YÜKSEKt) + 0.038426D(MEBt)

DW = 2.39

Prob – F =0.003

Model 3: GSYĠH = β0 + β1 MESLEK + β2 YÜKSEK + β3 MEB + zt

Regresyon analizinde meslek liseleri öğrenci sayılarında meydana gelen % 1'lik artıĢGSYĠH’yı
yaklaĢık% 0.528729 oranında arttırmaktadır. Yüksek öğretim öğrenci sayılarında % 1'lik artıĢda
GSYĠH’yı % 0.469889 oranında düĢürmektedir. Milli eğitim bakanlığının bütçeden aldığı pay
oranlarına bakıldığında ise bütçeden milli eğitime ayrılan payda % 1'lik artıĢolduğunda GSYĠH’
da % 0.038426 oranında artmaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda belirlilik katsayısı
0.38, Durbin-Watson değeri de 2.39 bulunmuĢtur.Regresyon parametrelerinin anlamlılık testine
baktığımızda ise F-olasılık değeri 0.003 olarak elde edilmiĢtir. Buradan hareketle modelde yer
alan bağımsız değiĢkenlerin GSYĠH üzerinde etkili olduğu anlaĢılmaktadır.
4.4. Granger Nedensellik Testi
Granger nedensellik testine geçmeden önce gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerektiğinden
öncelikle vektör otoregresif modeliyle uygun gecikme uzunlukları belirlenmiĢtir. VAR yöntemi
modeldeki değiĢkenlerin birbirinden etkilenebileceğini ileri sürmektedir. Tablo 5 ve 6’ da VAR
modeli için gecikme uzunlukları gösterilmiĢtir.
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Tablo 5. Model 1 ĠçinUygun Gecikmenin Belirlenmesi
Gecikme

AIC

SIC

HQ

0

117.4081

117.6393

117.4835

1

117.3163

118.7041

117.7687

2

117.1866

119.7308

118.0160

3

117.3797

121.0803

118.5860

4

113.1258

117.9828

114.7090

5

101.7310*

107.7445*

103.6913*

*simgesi model için uygun gecikmeleri göstermektedir.
AIC : Akaike Bilgi Kriteri

SIC : Schwarz Bilgi Kriteri

HQ : Hannan-Quinn Bilgi Kriteri

Tablo 5’de verilen seçim kriterlerinin hepsi beĢinci gecikmeyi gösterirken Tablo 6’da ise Akaike
Bilgi kriterine göre uygun gecikme iki, Schwarz ve Hannan-Quinn Bilgi kriterlerine göre de
sıfırıncı gecikme olduğu iĢaret edilmektedir.
Tablo 6. Model 2 ĠçinUygun Gecikmenin Belirlenmesi
Gecikme

AIC

SIC

HQ

0

64.03458

64.12618*

64.06494*

1

64.14327

64.41810

64.23437

2

63.96231*

64.42035

64.11414

3

64.04425

64.68551

64.25681

4

64.23503

65.09951

64.50832

*simgesi model için uygun gecikmeleri göstermektedir.
AIC : Akaike Bilgi Kriteri

SIC : Schwarz Bilgi Kriteri

HQ : Hannan-Quinn Bilgi Kriteri
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Gecikme uzunluğunu belirlemek için Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn Bilgi Kriterleri
dikkate alınmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında Tablo 5’de yer alan seçim kriterlerine göre uygun
gecikmenin beĢinci gecikme, Tablo 6’ da ise Akaike Bilgi Kriterine göre ikinci gecikme
olduğu belirlenmiĢtir. Dördüncü ve ikinci gecikme uzunluğu ile de tahmin edilen VAR modeli
sonucu Granger nedensellik testi yapılmıĢtır. Granger nedensellik test sonuçları ise aĢağıda
tablolar Ģeklinde verilmiĢtir.
Tablo 7. Bağımlı DeğiĢken GSYH Granger Nedensellik Test Sonuçları
DeğiĢkenler

Olasılık Değeri

ĠLK

→

GSYĠH

0.0004

ORTA

→

GSYĠH

0.0000

MESLEK

→

GSYĠH

0.0586

YÜKSEK

→

GSYĠH

0.0384

Tablo 7’de görüldüğü gibi modelde yer alan tüm değiĢkenlerin GSYĠH’nın nedeni olduğu
görülmektedir. Ġlköğretim ve genel ortaöğretim % 1, yükseköğretim % 5 ve mesleki
ortaöğretim de % 10 anlamlılık düzeyinde GSYĠH’nın nedenidir. Ġlgili literatürde, Akçacı
(2013), eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve eğitim
harcamalarından GSMH'ye doğru olan nedensellik iliĢkisini %5 güven düzeyinde anlamlı
bulmuĢtur.Özsoy (2009) yaptığı çalıĢmada, Türkiye’de eğitim ile ekonomik büyüme arasında
pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu sonucuna varmıĢtır.
Tablo 8. Bağımlı DeğiĢken MESLEK Granger Nedensellik Test Sonuçları
DeğiĢkenler

Olasılık Değeri

GSYĠH

→ MESLEK

0.0111

ĠLK

→ MESLEK

0.1338

ORTA

→ MESLEK

0.0018

MESLEK

0.0062

YÜKSEK →

Tablo 8’de yer alan sonuçlara göre de ilköğretim hariç diğer değiĢkenler mesleki
ortaöğretimin nedeni çıkmıĢtır. Kısaca GSYĠH % 5, ortaöğretim ve yükseköğrenim de % 1
anlamlılık seviyesinde mesleki ortaöğretimin nedenidir.
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Tablo 9. Model 2’de Granger Nedensellik Test Sonuçları
DeğiĢkenler

Olasılık Değeri

MESLEK

→ GSYĠH

0.0019

GSYĠH

→ MESLEK

0.3671

Tablo 9’da yer alan sonuçlara bakıldığında ise model 2’ ye göre yani sadece iki değiĢken
arasındaki iliĢki incelendiğinde mesleki ortaöğretimden GSYĠH’ ya doğru bir nedensellik
iliĢkisi bulunmuĢtur. Fakat GSYĠH’dan mesleki ortaöğretime doğru bir nedensellik olmadığı
sonucuna ulaĢılmıĢtır.
ÇalıĢmanın içeriğine yönelik olarak regresyon analizinden elde edilen verilere göre Milli
Eğitim Bakanlığının bütçeden aldığı pay oranında yaĢanan % 1'lik artıĢ sonucunda GSYĠH
%0.038426 oranında artıĢ göstermektedir. Literatüre bakıldığında Yardımcıoğlu ve diğerleri
(2014), 25 OECD ülkesinin tamamında, kamunun eğitim harcamalarında meydana gelen
%1’lik bir artıĢın, iktisadi büyüme üzerinde uzun dönemde %0.283’lük bir artıĢ sağladığı
sonucuna varmıĢlardır. Bu ampirik sonuçlar, öğrenci sayılarından hareketle eğitime yapılan
harcamaların uzun dönemde ülkenin ekonomik büyümesi ile iliĢkisinin olduğunu ifade
etmektedir.
5.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Günümüzde ortaya çıkan hızlı teknolojik geliĢmeler, üretim yapısında önemli değiĢiklikler
meydana getirmiĢve emek yoğun üretim yapısından sermaye yoğun üretim yapısına doğru bir
geçiĢyaĢanmıĢtır. Bu yapısal değiĢim, özellikle kalkınma hamlesi gerçekleĢtirecek olan AGÜ
ve geliĢmekteolan ülkelerde ileri teknolojilere uyum sağlayacak nitelikli emeğe olan ihtiyacı
da artırmıĢtır. Eğitim sistemlerini bu geliĢmelere uygun olarak planlayan ülkeler nitelikli
emek ihtiyacını karĢılayarak kalkınma hamlelerini gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Yapılan ampirik çalıĢmada, Türkiye’de 1975-2011 dönemine ait veriler kullanılarak, eğitim
kademeleri ile ekonomik büyüme düzeyi arasında pozitif yönlü bir iliĢki olup olmadığı
araĢtırılmıĢtır. Analiz sonucunda, eğitim kademelerini ifade eden ilköğretim, genel
ortaöğretim, mesleki ortaöğretim ve yüksek öğretimdeki öğrenci sayıları ile GSYĠH arasında
uzun dönemli bir iliĢkiye rastlanmıĢtır.
Regresyon analizinden elde edilen verilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeden aldığı
pay oranında meydana gelen % 1'lik artıĢ sonucunda, GSYĠH % 0.038426 oranında artıĢ
gösterdiği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢma, eğitime yapılan yatırımların uzun dönemde
ülkenin ekonomik büyüme düzeyi ile iliĢkisinin olduğunu ortaya koymuĢtur. Ampirik
çalıĢmadaelde edilen bulgular, literatürde yapılan çalıĢmalarla benzer sonuçlar içermektedir.
ÇalıĢma genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'de ekonomik büyüme ve
kalkınmanın sağlanması için eğitim alanında yapılması gerekenler Ģu ana baĢlıklar halinde
sıralanabilir;
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Türkiye’nin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde, katma değeri yüksek sanayi mallarını
üretecek nitelikli emeğe ve iyi planlanmıĢmesleki eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Türkiye'de
uygulanan mesleki eğitim sistemi AB ülkeleriyle karĢılaĢtı
rıldığında özellikle Almanya
modeli olan “dual” öğretim yapısına uygun bir yapı oluĢturulmalıdır. Bu sistemde, haftanın
belirli günleri okulda teorik bilgiler alınırken diğer tarafta iĢbaĢınd
a eğitime imkan sağlayan
bir yapı söz konusudur. Bu sisteme uygun olarak iĢyerleri ve eğitim kurumları arasında
koordinasyon sağlanmalıdır.
Türkiye’deki firma yöneticileri, mevcut eğitim sisteminin ve özellikle de mesleki eğitim
sisteminin, iĢgücü piyasalarının ihtiyacına uygun nitelikte eleman yetiĢtirmekten oldukça uzak
olduğu görüĢündebirleĢmektedirler. Bu eksikliği gidermek amacıyla orta öğretimde sağlıklı
bir yönlendirme yapılması, sistemin yeniden yapılandırılması ve özelde meslek liselerinin,
genelde ise bütün eğitim kademelerinin niteliğinin artırılması gerekmektedir.
Ekonometrik analiz sonuçlarına göre eğitimin uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif
yönde etkilemesi, kamunun bu alana daha fazla kaynak aktarmasını ve yeni projeler
uygulamasını gerekli kılmaktadır.
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ADIYAMAN HAVALĠMANININ ÖRGÜTSEL SAĞLIĞI VE ÇALIġANLARININ Ġġ
TATMĠN DÜZEYLERĠNĠN N
AALĠZĠ
Hasan ÇĠFTÇĠ*
Öz
Havacılık sektöründe Türkiye’de önemli mesafeler kat ederek, diğer ülkelere oranla yolcu, uçuş ve uçak sayısı
artışında son on yılda kapasitesinin üzerinde bir gelişme göstermiştir. Hızla büyüyen ve gelişen havacılık
sektöründe birçok yeni ihtiyaç ve sorun da ortaya çıkmaktadır. Bu hizmet sunumunu gerçekleştiren çalışanların
(iç müşterinin) iş tatmininin yüksek olması, kurumsal yönetimdeki örgüt sağlığının olumlu olması ile doğru
orantılıdır. Araştırmada, Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel sağlık ve iş tatmin düzeylerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Adıyaman Havalimanı’nda Duran’ın (2001) geliştirdiği “Örgütsel
Sağlık ve İş Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler; güvenilirlik, tanımlayıcı istatistikler ve frekans
analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel
sağlık ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sağlık, İş Tatmini, İletişim, Ulaşım, Adıyaman Havalimanı.
ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL HEALTH OF ADIYAMAN AIRPORT AND JOB
SATISFACTION LEVEL OF EMPLOYEES
Abstract
Having attained significant distances in Turkey in the aviation sector, it has shown an improvement over the
capacity of passenger, flight and aircraft in the last decade compared to other countries. There are many new
needs and problems in the fast growing and developing aviation sector. The high level of job satisfaction of
employees (internal customers) who perform this service provision is directly related to the positive health of the
organization's corporate governance. It is aimed to study the level of job satisfaction and organizational health of
Adıyaman Airport employees in this study. "Organizational Healt and Job Satisfaction Scale" in Adıyaman
Airport developed by Duran (2001) is used in this context. The resulting data were evaluated using reliability,
descriptive statistics and frequency analysis. From the research it is concluded that organizational commitment
and job satisfaction level of Adiyaman Airport employees were high.
Keywords: Organizational Health, Job Satisfaction, Communication, Transportation, Adıyaman Airport.

1. GĠRĠġ
Ulaşım, insanoğlu ile beraber var olan en temel ihtiyaçlardan biridir. İlk yıllarda ilkel
şartlarda sağlanan ulaşım, gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde havayolu ve diğer
alternatif ulaşım yollarıyla gerçekleştirilmektedir. Ulaşım sektörünün alt sektörlerinden biri
olan havayolu taşımacılığı; insan ve malzemelerin hızlı bir şekilde yer değiştirmesini sağlayan
çağdaş bir hizmettir.
Ekonomik gelişmişlik ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında havaalanı işletmeciliği ve
havayolu taşımacılığı, büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de, bu yarışın içine
giren ülkeler arasındadır. Küreselleşen dünyada oluşan liberalleşme, özelleştirme, ticarileşme,
rekabet yapılarındaki değişimler ve diğer etkenler havayolu taşımacılığı ile birlikte bu

*

Yrd. Doç. Dr.,Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Programı, e- mail:hasanciftci@harran.edu.tr

463

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

sektörde hizmet veren tüm kurumları değiştirmekte ve dönüştürmektedir (Küçükyılmaz, 2007:
34).
Türkiye’de havacılık sektörü büyük bir hızla gelişmektedir. 2000 yılında yolcu taşıyan
uçak sayısı 162 iken 2015 yılında 385’e ulaşmıştır. Çalışan sayısı 2000’li yıllarda 65.000
kişiden, 2015 yılında 167.000’e yükselmiştir. İç hat uçuş noktası geçmişte 60’tan, 2015
yılında 236’ya çıkmıştır. Havalimanı sayısı 10 yılda 2 kat artmıştır. 2002 yılında 25
havalimanına uçuş gerçekleştirilirken bu sayı 2015 yılında 55’e yükselmiştir. Türkiye
genelinde 2013 yılında % 14,5 artışla 150 milyon yolcu trafiği gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı
sonunda ise bu sayı 166 milyonu aşmıştır. Hizmet verilen uçak trafiği ise 2013 yılında üst
geçişlerle birlikte % 9,3 artışla 1,5 milyon, 2014 yılı sonunda ise bu sayı 1,6 milyona
ulaşmıştır. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (The International Air Transport
Association - IATA) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (The European
Organisation for the Safety of Air Navigation - Eurocontrol)’ün hesaplamalarına göre
Türkiye’nin 2015 yılında erişeceği havayolu trafik artış ve yoğunluğuna 2005 yılı verileriyle
ulaşmıştır (www.dhmi.gov.tr, 2015).
1.1. Örgütsel Sağlık
1.1.1. Örgütsel Sağlık Kavramı
Bir kurumun örgütsel sağlığından bahsedebilmek için onun iç ve dış çevresiyle etkin
bir iletişim ve etkileşimde olması, belirgin bir kurum kimliğine sahip olması, etkin bir lider ve
ekibinin olması, rekabet edebilir olması, müşteri beklentileri paralelinde ürün ve hizmet
sunabilmesi, gelişim ve dönüşümüyle sürdürülebilirliğini her zaman sağlayabilmesi vb.
faaliyetleri gerçekleştiriyor olması gerekmektedir (Akbaba, 1997: 53).
Sağlıklı örgütler; kendi yapıları ile dış çevresine uyum sağlayan, çalışanlarının ortak
amaç birliği ve gayretiyle sinerji oluşturabilen, kurum hedeflerine herkesin katılımı ile ulaşan
kurumlar olarak da tanımlanabilmektedir (Köseoğlu ve Karayormak 2009: 177). Miles’in
ifadesiyle sağlıklı bir örgüt; mevcudiyetini sağlarken, geleceğe hazırlık yapan ve bunu
gerçekleştirerek sürdürebilirliği sağlayan ve devamlı rekabet edebilen yapılardır (Miles, 1969:
382). Örgüt sağlığı kavramı, diğer birçok yönetim kavramı gibi üzerinde uzlaşıya varılmış ve
net bir şekilde tanımlanmış değildir. Gerek tanımlama olarak gerekse boyutlarının tespiti
olarak birçok araştırmacı kendi yaklaşımını ortaya koymuştur.
Verimli ve başarılı bir örgüt için toplam kalite anlayışı içinde tüm tarafların
kazanımına yönelik yöntemler geliştirilerek sürdürülebilir rekabeti gerçekleştirmek
gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak çalışanların refahını gözeterek örgütün etkin ve
verimli çalışmasını sağlamak hedeflenmelidir. Örgüt yönetici ve çalışanların tüm yetkinlik ve
birikimlerini kurum içinde sergilemeleri yönetim tarzına ve örgüt iklimine bağlı olarak
şekillenmektedir. Bu durumu gerçekleştiren örgütlere sağlıklı, aksi durumların yaşandığı
örgütlere de sağlıksız örgüt tanımlaması yapılmaktadır (Ardıç ve Polatçı: 2008: 139).
Miles önerdiği modelde sağlıklı örgütü şöyle tanımlamıştır: “Sağlıklı örgüt, sadece
bulunduğu ortamda yaşamını sürdürmekle kalmayan, devamlı gelişen, baş etme ve yaşama
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yeteneklerini geliştiren bir örgüttür.” Miles’a göre sağlıklı yaşam, tüm yönleriyle işlevsel
olarak yaşamaktır. Başka bir deyişle daha sonra olacakların, önceden keşfedilerek
önlemlerinin alınması ve maceraya atılmadan değişime açık bir yaşam sürdürmedir. Miles’a
göre bir organizmada hastalığın, rahatsızlığın, acı çekmenin ve yanlışlığın olmaması, onun
sağlığı temsil etmekte olduğunu belirtmektedir. Miles çalışmalarında sağlıklı örgüt
tanımlamasını 3 ana ve 10 alt boyut altında değerlendirmiştir. Bu boyutlar aşağıda
açıklanmıştır (Miles, 1969: 387).
1.1.1.1.

Görev İhtiyaçları Boyutu

Amaç; sistemin amacı tüm sistem üyelerince açık ve kabul edilebilir olmasıdır. Sağlıklı bir
örgütün temel amaçlarından biri kurum amaçlarının kurum çalışanları tarafından bilinmesi,
benimsenmesi, sahiplenilmesi ve paylaşılmasıdır.
ĠletiĢim Yeterliliği; serbest ve her yöne açık bir iletişimle insanlar bilgiye sahip olurlar ve
bilgi elde etmek için gereksiz çaba sarf etmezler. Her hizmet sektöründe olduğu gibi ulaşım
sektöründe hizmet veren Havalimanı işletmelerinde de üretilen hizmet aynı anda
tüketilmektedir. Sektörün ürettiği hizmet gereği oluşan bu ilişkilerin büyük çoğunluğu
iletişime dayanmaktadır. Çalışanların üstleri, astları, kendi aralarında, kurumları ve müşteriler
ile kurdukları iletişim düzeyi havalimanlarında verilen hizmetin esasını teşkil etmektedir.
Uygun Erk EĢitliği; sağlıklı örgütlerde etkinin dağılımı nispeten eşit olmakla birlikte
etkinin kullanılması, etkiyi kullananın uzmanlığı ile ilgilidir. Her ne kadar kamu kurumlarında
görev ve yetkiler yasalarla belirlenmiş ve güç dağılımı üstten asta doğru hiyerarşik bir düzen
takip etse de, çalışanların karar alma aşamasında kararlara katılımının sağlanması kurumsal
aidiyete ve kurumsal verimliliğe olumlu etkisi olduğu bilinmektedir (Tekin ve Ehtiyar, 2011:
410).
1.1.1.2.

Yaşamını Sürdürme İhtiyaçları Boyutu

Kaynakların Kullanımı; personelin etkili kullanımını vurgulamaktadır. İnsanlar ne
başıboştur ne de aşırı derecede baskı altındadırlar. Sağlıklı örgütlerde insanlar sadece işlerinde
iyi olduklarını düşünmekte, aynı zamanda örgüte katkı yapma sürecinde birey olarak içten
öğrenme, büyüme ve gelişme duygularının da tatmin olmasını istemektedirler. Bir işletmenin
amaçları doğrultusunda verimliliğini ve karlılığını artırabilmesi için elindeki en önemli
kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Her işletme gibi kamu hizmeti veren kuruluşlarında topluma
sundukları hizmetin kalitesini yükseltmeleri, hizmetten faydalanan kesimde memnuniyeti
artıracaktır.
Bağlılık; örgüt üyeleri, sağlıklı bir örgüte üye olmaktan memnuniyet duymakta ve üye
olarak kalmak istemektedirler. Giriş bölümünde belirtildiği üzere, sağlıklı bir örgütte,
çalışanlar örgütü sever ve orada kalmaya devam ederler. Örgütsel bağlılık düzeyinin yüksek
olduğu bir örgütte, çalışanlar tüm güçlerini örgütün birlikteliği için sarf ederler. Örgütsel
bağlılık; çalışanın mesleğine ve çalıştığı işletmeye karşı geliştirdiği duygusal bağdır. Bu bağın
güçlü olması ölçüsünde çalışanın etkinliği ve verimi artmaktadır. Bu verim de işletmenin
karlılığı ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır.
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Moral; örgütsel seviyede bireylerin duygularına hitap ederek, onların kendilerini iyi
hissetmelerini ve bu duygular etrafında örgüt ikliminin ılımanlaşması sağlanmaktadır.
İşletmelerde motivasyon, çalışanın işletme amaçlarına yoğunlaşmasını sağlayan, çalışanın
performansını olumlu yönde etkileyen içsel psikolojik bir etki olarak değerlendirilmektedir.
Havalimanları, yolcuların ve uğurlayıcıların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek için
hizmet sunumu gerçekleştiren kuruluşlar şeklinde tanımlanabilir. Hizmet kalitesini
havalimanlarında yükseltmek, yalnız müşteri memnuniyetine bağlı olmayıp, aynı zamanda
hizmeti sunan konumunda bulunan çalışanların hizmeti verme isteği de büyük önem arz
etmektedir. Bu yönüyle personelin moral ve motivasyon düzeyi, hizmet kalitesi açısından çok
önemlidir (Uyguç, 1998: 73).
1.1.1.3 Büyüme ve Gelişme İhtiyaçları Boyutu
YenileĢme; sağlıklı bir sistem yeni süreçleri davet etmeye eğilimlidir. Yeni amaçlara
yönelmekte, yeni çeşit ürünler üretmekte ve kendi kendilerini değiştirmektedirler.
Özerklik; örgüt çevreden bağımsız olma eğilimindedir. Türkiye’de tüm sivil havalimanı
işletmeleri yakın zamana kadar sadece Kamu İktisadi Kuruluşu olan Devlet Hava Meydanları
İşletmesi tarafından işletilmekte olduğundan bir devlet tekeli söz konusuydu.
Uyum; sistem kendi içindeki düzeltici değişimi çevresinden daha hızlı yapma yeteneğine
sahip olmalıdır. Hizmeti daha kaliteli bir şekilde yolculara sunabilmek maksadıyla kurum
çalışanlarının (iç müşteri) kendi arasındaki iletişim ve iş yapış şeklinin kaliteli olması şarttır.
Sorun Çözme Yeterliliği; yeterli bir örgüt, problemin varlığının hissedilmesinde, olası
çözümlerin bulunmasında, çözümlere karar verilmesinde, bu çözümlerin uygulanması ve
etkililiğin değerlendirilmesi için geliştirilmiş yapı ve süreçlere sahiptir..
1.2. ĠĢ atmini
T
İş tatmini, her zaman çalışma hayatının en önemli konularından biri olmuştur. İş
tatmininin bu derece önem kazanmasının nedenlerinden birisi çalışanların verimiyle yakından
ilgili olmasıdır. Çalışma eylemi, insan hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Zamanının
büyük bir kısmını iş hayatında geçiren bireyin mutlu yaşayabilmesi ve yaptığı işten tatmin
olması kurumsal verim açısından olduğu kadar bireysel tatmin açısından da çok önemlidir.
Ayrıca, iş tatmininin, bireyin mutluluğu ve verimliliği üzerinde büyük rol oynadığı
bilinmektedir (Şişman, 2007: 66).
Çalışanların iş tatmini etkileyen birçok unsur vardır. Bunları, bireysel ve örgütsel olmak
üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bireysel unsurlar; eğitim, statü, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel
çevre ve kişiliktir. Örgütsel unsurlar ise; ücret, kariyer, fiziksel koşullar, örgütsel işleyiş,
politika ve olanaklar olarak ifade edilmektedir (Aksu, 2012: 59).
Çalışanların iş hayatında yaşadıkları olumlu ortam, onların özel hayatlarına da
doğrudan yansımaktadır. İşletmelerde verimlilik, kalite artışı veya azalışı çalışanların tatmin
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olup olmamasına bağlıdır. Çalışanların yaptıkları işten tatmin olmaları ise, o örgütte örgütsel
sağlığın mevcudiyetinin de bir göstergesidir (Toker, 2007: 92).
2.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeyini belirlemek,
bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırmadan elde edilen veriler ışığında
havalimanlarında örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeylerinin artırılabilmesi için öneriler
sunulmaya çalışılmıştır.
Örgütsel sağlık ve iş tatmini ilişkisi birçok çalışmada, çeşitli örgütler üzerinde
araştırılmıştır. Ancak, havalimanlarının örgüt sağlığı yönünden incelemesinin daha önce fazla
çalışılmamış olması, bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda,
Adıyaman Havalimanı’nda hizmet veren çalışanların örgütsel sağlık ve iş tatmin düzeylerine
yönelik algılarının ortaya çıkması beklenmiştir.

2.2. Örneklem
Araştırmanın evrenini; Adıyaman Havalimanı’nda hizmet sunan tüm çalışanlar
oluşturmaktadır. Araştırmada, basit seçkisiz(rastgele) örnekleme (simple random sampling)
yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre; evren listesinde yer alan çalışanlar, görev
pozisyonları ayırt edilmeden örneklem olarak seçilmiştir (Büyüköztürk, 2012: 7). Bu
kapsamda, küçük-orta ölçekli havalimanlarından olan Adıyaman Havalimanı’nda işletme
hizmetlerine yönelik 166 personel çalışmaktadır. Bu sayı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ), Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (Havaş), Türk Hava Yolları (THY), Meteoroloji
personeli ile hizmet satın alma personelini de kapsamaktadır.
Araştırmada, tüm personele ulaşma hedeflendiğinden personel sayısı kadar anket
dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 107 tanesi geri dönmüştür. Ankete cevap verenlerin, bütün
soruları okuyarak düşüncelerini ankete doğru bir biçimde yansıttıkları varsayılmaktadır.
2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Adıyaman Havalimanı’nda örgüt sağlığının incelendiği bu araştırmada, anket formu
kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda 74 soru sorulmuş ve sorularda 5’li likert ölçeği
kullanılmıştır. Hazırlanan ankette cevap şıkları; (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum,
kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) şeklinde sıralanmıştır. Ankette iki ana
bölüm kullanılmıştır. Birinci bölümde; bağımsız değişkene ait 7 soru, ikinci bölümde ise;
bağımlı değişken olan çalışanların, işletme hizmetlerini yürütürken etkili olduğunu
düşündükleri yargılarının belirlenmesine yönelik olarak 67 soru sorulmuştur.
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Bu çalışmada, Matthew Miles’in örgüt sağlığı konusunda ileri sürdüğü faktörler ve
Minnesota İş Tatmin Ölçeği esas alınarak, Duran’ın (2001) geliştirdiği “Örgütsel Sağlık ve İş
Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır (Duran, 2001: 50).
2.4. Verilerin Analizi
Yapılan çalışmada, 107 anket değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan
anketler SPSS 21.0 (statistical package for social sciences) programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Kullanılan ölçeğin güvenilirliği, norm-referans güvenirliği testi (norm-referenced
test) ve geçerliliği, kapsam geçerliği testi (content validity) ile test edilmiştir (Ercan ve Kan,
2004: 213-214)
Oluşturulan tablo ve yorumlar anket formundaki düzene bağlı kalarak ana değişkenler
bazında gruplandırılmıştır. Son değerlendirmeler ise demografik özellikler ve ana değişkenler
arasındaki ilişkiler üzerinden yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler; frekans analizleri
kullanılarak incelenmiştir.
Araştırmada, Duran’ın (2001) Matthew Miles’in (Miles, 1969: 387) Örgüt Sağlığı
Ölçeği ve Minnesota İş Tatmin Ölçeği esas alarak oluşturduğu faktörleri esas alarak
geliştirdiği “Örgütsel Sağlık ve İş Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır (Duran, 2011: 50). Ölçekte,
kırk yedi adet soru örgütsel sağlığı ve on dokuz adet soru da iş tatmini ölçmeye yönelik olarak
hazırlanmıştır.
3.

BULGULAR

3.1. Araştırmada Tespit Edilen Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine İlişkin frekans ve yüzdeler
Tablo 3.1’de gösterilmiştir. Demografik yapı incelendiğinde Adıyaman Havalimanı
çalışanlarının çoğunluğunun erkek (%93,5), evli (%85) ve genç (%93,4) kişilerden oluştuğu
görülmektedir. Havalimanı çalışanların büyük bir çoğunluğu lise (%43), ön lisans (%11,2) ve
lisans mezunu (%29,9), çalışma süresi olarak (1-7) hizmet yılları arasında olanların oranı
(%70,1)’dir. Bu veriler ışığında, Adıyaman Havalimanı çalışanlarının eğitimli ve genç bir
yapıya sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 3.1. Havalimanı ÇalıĢanlarının Demografik Özellikleri.
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Medeni Durum
YaĢDurumu

Erkek
Kadın
Evli
Bekâr
18-23
24-29
30-35

Frekans (N)

Yüzde (%)

100
7
91
16
1
41
32

6,5
93,5
85
15
0,9
38,3
29,9
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Eğitim Durumu

Görevi

Hizmet Yılı

Ücret Durumu

36-41
42 ve üstü
İlk-Orta
Lise
Önlisans
Lisans
Y.Lisans
Hizmet Alımı
İşçi
Memur
Şef
1-3
4-7
8-11
12-15
15 üstü
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

26
7
14
46
12
32
3
40
20
41
6
31
44
14
11
7
17
21
55
14
-

24,3
6,5
13,1
43
11,2
29,9
2,8
37,4
18,7
38,3
5,6
29
41,1
13,1
10,3
6,5
15,9
19,6
51,4
13,1
-

3.2. Araştırmada Kullanılan Ölçeğin Güvenilirliği
Çalışmada, öncelikle verilerin güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik
katsayısı (0,965) olarak tespit edilmiştir. Kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısının
(0,700)’ün üzerinde olması durumunda ölçeğin yüksek oranda güvenilir olduğu ifade
edilebilir (Karasar, 1999: 148-151). Bir ölçeğin güvenilirlik katsayısı, 0,80 ≤ a < 1,00 arasında
ise ölçek yüksek güvenilirliktedir (Duran ve Çelik, 2011: 32) .
Tablo 3.2. Amaçların Ortaklığı
Amaçların Ortaklığı
N
Ort
Sp
Kurumumuzun amaçları çalışanlar tarafından açıkça bilinir
Kurumumuzda herkes üstendiği görevin bilincindedir
Kurumumuzda herkes üstlendiği görevi yapabilecek yetenektedir

82
66
52

3,84
3,54
3,25

0,982
1,092
1,099

Çalışanlar hizmet kalitesini yükseltmek için imkânlarını kullanmaktadır

68

3,55

1,083

Ben kurumun amaçları için elimden geleni yaparım
Ortalama

89

4,09
3,65

1,041

Tablo 3.2’de amaçların ortaklığına yönelik alt başlıklar, frekans analizi bazında
değerlendirildiğinde, çalışanlar (4,09) gibi yüksek bir ortalama ile kurum amaçları için
ellerinden geleni yaptıklarını düşünmektedirler. Kurum amaçlarının bilinirliliği (3,84), hizmet
kalitesini yükseltmek için imkânların kullanıldığı (3,55), görevinin bilincinde olma (3,54)
şeklinde belirlenirken, (3,25) ortalama ile çalışanların üstlendiği görevi yapabilecek yetenekte
olması ifadesi son sırada yer almaktadır. Bu durumda çalışanlar, bireysel olarak kurum
amaçları için ellerinden geleni yaptıklarını düşünürken, bir başka çalışanın üstlendiği görevi
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yapabilecek yetenekte olduğu konusunda daha olumsuz düşündüğü söylenebilir. Havalimanı
çalışanlarının, amaçlarının ortaklığı konusundaki tutumlarının ortalaması ise (3,65)’tir. Bu
düzeyde çalışanların amaçların ortaklığı konusunda çok olumlu bir tutuma sahip oldukları
ifade edilebilir.

3.3. ĠletiĢimDüzeyi Frekans Analizi
Tablo 3.3. ĠletiĢim Düzeyi
ĠletiĢim Düzeyi
Çalışanlar kurumdaki gelişmelerden haberdar olur
Çalışanlar görüş ve önerilerini kolayca yetkililere iletir
Çalışanlar kurumdaki değişmeleri sormaktan çekinmez
Çalışanlar alınan kararlardan serbestçe haberdar olur
Kurumumuz halkın şikâyetlerini anında öğrenir ve değerlendirir
Kurumumuzda gizli kapaklı işler yapılmaz
Ortalama

N
51
66
49
51
83
42

Ort.
3,04
3,37
3,09
2,96
3,78
3,10
3,22

Sp.
1,261
1,169
1,232
1,273
1,018
1,288

Örgütsel iletişimi sağlamış kurumlarda çalışanlar kendilerini daha iyi hissetmekte ve iş
verimlilikleri artmaktadır (Duran, 2011). Sağlıklı bir örgütte açık örgüt içi iletişim mevcuttur.
Çalışanlar doğru bilgiye kolay ulaşmakta ve örgüt verimliğini artırmaktadır. Havalimanı
çalışanlarının iletişim düzeyinin incelendiği Tablo 3.3’teki ortalamalar değerlendirildiğinde
katılımcılar, (3,04) ortalama ile kurumdaki gelişmelerden haberdar olduğu, (3,37) ortalama ile
görüş ve önerilerin kolayca yetkililere ilettiğini, (3,09) ortalama ile kurumdaki değişmeleri
sormaktan çekinmez, (2,96) ortalama ile alınan kararlardan haberdar olur, (3,78) ortalama ile
halkın şikayetlerini anında öğrenir ve değerlendirir ve (3,10) ortalama ile kurumda gizli
kapaklı işlerin yapılmadığı dair bir tutum geliştirdikleri görülmektedir.
Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’ün genel ortalamasına bakıldığında iletişim düzeyi, amaçların
ortaklığına göre daha düşük çıkmıştır. Bu değerlendirme Duran’ın 2001 ve 2011 yılında
Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde yaptığı çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir
(Duran ve Çelik, 2011). Kamu hizmeti veren kurumların hiyerarşik ve bürokratik yapısının bu
duruma neden olduğu söylenebilir.
Sunulan hizmetler itibariyle problemleri ve hizmetlerle ilgili şikâyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik çalışmalarda kaliteye önem veren kurumların başarısı daha çok olacaktır.
Bir kurum veya işletmenin sürekliliğinin temel esaslarından biri de hizmetten faydalananların
şikâyet, ihtiyaç ve önerilerine uygun hızlı geri dönüş yaparak kaliteli hizmet üretimi
sağlamaktır. Bu yönüyle „kurumumuz halkın şikâyetlerini anında öğrenir ve değerlendirir‟ alt
değişkeni değerlendirildiğinde, çalışanların (3,78) gibi yüksek bir ortalama ile halkın
şikâyetlerinin değerlendirildiğini düşünmesi örgütün iletişim konusundaki etkinliği olarak
düşünülmektedir. Çünkü Adıyaman Havalimanı’nda öneri ve şikâyet kutuları aracılığıyla
memnuniyet veya memnuniyetsizlikler rahatlıkla iletilebilmekte ve oluşturulan sistem gereği
ilgili birim tarafından en geç iki gün içerisinde cevaplanması gerekmektedir.
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3.4. Güç Dağlımı Frekans Analizi
Tablo 3.4. Güç Dağılımı

Güç Dağılımı
Kurumumuz çalışanları yaptıkları görevle uyumlu yetkiye sahiptirler
Kurumumuz çalışanları görevleri ile ilgili yetkileri özgürce kullanırlar
Kurumumuzda kararlar ortak alınır
Alt kademedekiler uygulanacak kararlara katılırlar
Ben bir çalışan olarak görüşlerimi açıkça ortaya koyarım
Ortalama

N
64
58
38
44
68

Ort.
3,40
3,20
2,79
2,89
3,41
3,14

Sp.
1,156
1,179
1,241
1,280
1,273

Tablo 3.4’de değişkenler ortalamalar bazında incelendiğinde; katılımcılar (3,40)
ortalama ile yaptıkları görevle uyumlu yetkiye sahiptir, (3,20) ortalama ile görevleri ile ilgili
yetkileri özgürce kullanırlar, (2,79) ortalama ile kararlar ortak alınır, (2,89) ortalama ile
uygulanacak kararlara katılır, (3,41) ortalama ile çalışan olarak görüşlerini açıkça ortaya
koymasına yönelik olarak tutumları belirlenmiştir. Çalışanların bir kısmı kararların ortak
alınmadığı görüşündedir. Uygulanacak kararlara katılma oranı ile kararların ortak alınması
konusunda çalışanların tutumları diğer değişken düzeylerinin altında kalmaktadır. Bu
durumun, havalimanının kamu kuruluşu olması nedeniyle hiyerarşik yapıya göre çalışma
düzeninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer bir nedeninin de çalışanların önemli bir
kısmının (% 45) özel güvenlik personeli olması dolayısı ile yaptıkları görev gereği alınan
kararları uygulama noktasında bulunmalarından kaynaklanmakta olduğu şeklinde
değerlendirilmektedir. Alt değişkenlerin toplamı olan güç dağılımı tablosunun sonucu (3,14)
ile genel ortalamanın üzerinde iyi bir değere sahip olmuştur.
3.5. Kaynakların Verimli Kullanımı Frekans Analizi
Tablo 3.5. Kaynakların Verimli Kullanımı
Kaynakların Verimli Kullanımı
Kurumumuzda verilen görevler rahatlıkla yapılabilir
Kurumumuzda herkes uzman olduğu alanda çalıştırılır
Kurumumuzda çalışanların istekleriyle yöneticilerin istekleri aynıdır
Kurumumuzda personeli yıpratacak işler verilmez
Görevimizle ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliriz
Kurumumuzdaki teknolojik kaynaklar verimli kullanılır
Ortalama

N
78
41
42
59
73
72

Ort.
3,71
2,99
2,91
3,14
3,51
3,54
3,3

Sp.
1,090
1,270
1,221
1,306
1,215
1,215

Kaynakların verimli kullanılması değişkenleri olumludan başlayarak sıralanacak olursa;
verilen görevlerin rahatlıkla yapılabilirliği (3,71) ortalama ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu
sırasıyla teknolojik kaynakların verimli kullanılması (3,54), görevle ilgili bilgilere ulaşabilme
(3,51) ve yıpratıcı işlerin verilmemesi (3,14) takip etmektedir. Herkesin uzman olduğu alanda
çalıştığına inanması (2,99), çalışan istekleri ile yönetici isteklerinin aynılığı (2,91) ile en son
sırada yer almaktadır.
Çalışanların (3,71) gibi yüksek bir ortalama ile verilen görevin rahatlıkla yapılabileceği
konusunda olumlu düşünmektedirler. Dolayısıyla görevin rahatlıkla yapılabilirliği kaynak
israfını engellemektedir. Bu durum, kurumumuzdaki teknolojik kaynaklar verimli kullanılır,
alt değişkeninin çalışanlar tarafından (3,54) ortalama ile tercih edilmesiyle de
desteklenmektedir. Herkesin uzman olduğu alanda çalışması (2,99) ile çalışan ve yönetici
isteklerin aynı olması değişkenleri (2,91) kaynakların verimli kullanılması değişkeninin genel
471

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

ortalamasının altında çıkmıştır. Kamu alımlarında yasal sistem gereği yapılan merkezi
alımlar, hizmet satın alımlarında ise yerel siyasi dengelerin etkin olması sonucu oluşan
olumsuzluk, bu kanaatin nedeni olarak düşünülebilir.
3.6. Örgütsel Bağlılık Düzeyi Frekans Analizi
Tablo 3.6. Örgütsel Bağlılık Düzeyi
Örgütsel Bağlılık Düzeyi
Bu kurum mensubu olmaktan memnunum
Kurumumuz çalışanları mesleklerini seviyorlar
Şu anda işe girseydim yine aynı kurumu seçerdim
Bu kuruma mensup olmak bana güven veriyor
Bu kurum mensubu olmak bana önemli değerler kazandırdı
Ortalama

N
85
62
80
80
72

Ort.
4,00
3,50
3,85
3,91
3,71
3,79

Sp.
1,145
1,176
1,193
1,158
1,266

Kurumun mensubu olmaktan memnun olanların ortalaması (4,00), şu anda işe girseydim aynı
kurumu seçerdim diyenler (3,85), bu kurumun mensubu olmak bana güven veriyor diyenler
(3,91), bu kurumun mensubu olmak bana değer kazandırıyor diyenler (3,71) ve kurum
çalışanları mesleklerini seviyorlar ifadesine katılanlar (3,50) olarak belirlenmiştir. Kurum
çalışanlarının mesleklerini sevme oranının diğer değişkenlere göre düşük çıkması (3,50),
hizmet satın alma yolu ile işe alınan bazı vasıfsız personelin (%56: hizmet alımı + işçi)
düşük veya asgari ücretle çalışıyor olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Çalışanların
örgütsel bağlılık düzeyi genel ortalaması (3,79) ile çok iyi olduğu belirlenmiştir.
3.7. Moral ve Motivasyon Frekans Analizi
Tablo 3.7. Moral ve Motivasyon.
Moral ve Motivasyon
Kurum mensupları kurumlarının başarısı için çalışır
Çalışanlar mesleki sorumluluklarını severek yerine getirirler
Çalışma arkadaşlarımla uyum içindeyiz
Kurumumuz çalışanları ekip ruhuyla birbirine bağlıdır
Çalışanlar birlikte çalıştıkları amirleriyle dostane ilişkiler içindedir
Kurumumuzda çalışanlar takdir edilir
Kurumumuzda terfi etme - yükselme olanakları iyidir
Çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli buluyorum
Ortalama

N
65
66
79
61
60
44
43
71

Ort.
3,53
3,51
3,69
3,30
3,37
2,96
2,77
3,51
3,33

Sp.
1,160
1,135
1,152
1,254
1,247
1,359
1,449
1,389

Tablo-3.7’deki moral ve motivasyon değişkenlerine ait ifadelere bakıldığında; çalışma
arkadaşları ile uyum içinde olma değişkeni (3,69) ortalama ile ilk sırada yer almaktadır.
Çalışma ortamını güvenli buluyorum (3,51), kurum mensupları kurumlarının başarısı için
çalışır (3,53), mesleki sorumluluklarını severek yerine getirme (3,51), çalışanlar ekip ruhuyla
birbirine bağlıdır (3,30), çalışanlar takdir edilir (2,96) ve terfi etme-yükselme olanaklarının iyi
olduğunu düşünenlerin oranı ise (2,77)’dir.
Yönetim sistemlerinin en önemli hedeflerinden birisi çalışanların motivasyon
düzeyinin artırılmasıdır. Değerler incelendiğinde terfi ve yükselme olanaklarının iyi olduğunu
düşünenlerin ortalaması (2,77) gibi bir düzeyde olduğu dikkatimizi çekmektedir. Çalışanların
(%56)’sını hizmet alımı ve işçiler oluşturmaktadır. Bu grupta çalışanların terfi ve yükselme
olanakları yok denecek kadar az olduğundan bu değişken düzeyinin diğer alt değişken
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düzeylerine göre düşük çıktığı söylenebilir. Kurumda terfi etme - yükselme olanaklarının az
olduğunun belirtilmesinin diğer bir nedeni de terfi edilecek pozisyonların azlığından
kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. Çalışanların takdir edilmediğini düşünenlerin
oranının kısmen yüksek olması ise, kamu kurumlarındaki takdir olanaklarının sınırlı ve maddi
olmaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu durum, kamu yönetiminde takdir edilme
konusunda bir sistem değişikliği gerektiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.
3.8. Yeniliklere Açık Olma Frekans Analizi
Tablo 3.8. Yeniliklere Açık Olma Durumu
Yeniliklere Açık Olma Durumu
Kurumumuz görevlerimizdeki başarı için sürekli yenilik yapar
Vazifemizi yaparken yeni yöntemleri çekinmeden kullanırız
Vazifemizi yaparken yeni teknolojileri çekinmeden kullanırız
Kurumumuz çalışanları ihtiyaca göre kendilerini değiştirirler
Kurumumuzun teşkilat yapısı sürekli olarak yenilenir
Ortalama

N
65
70
72
61
57

Ort.
3,42
3,45
3,53
3,47
3,26
3,43

Sp.
1,173
1,084
1,261
1,049
1,192

Tablo-3.8 incelediğinde; kurumun, görev başarısı için yenilik yaptığını düşünenler (3,42),
görevlerini yaparken yeni yöntemleri çekinmeden kullanırız (3,45), yeni teknolojileri
çekinmeden kullanırız diyenler (3,53), çalışanlar ihtiyaca göre kendilerini değiştirirler (3,47)
ve teşkilat yapısının sürekli olarak yenilendiğini düşünenler ise (3,26) gibi bir ortalamayı
oluşturmaktadır. Yenilikler açık olma durumu genel ortalaması (3,43)’tür. Yenilikler açık
olma durumu belirleyen etmenler kamu kurumu olması hasebiyle yatırım programları
kapsamına girmektedir. Yatırım programları merkezi otoritenin onayına bağlıdır. Buna
rağmen Adıyaman Havalimanı çalışanlarının (3,43) ortalaması ile yeniliklere açık olma
konusunda çok olumlu bir düşünceye sahip oldukları görülmektedir.
3.9. Özerklik ve Otonomi Frekans Analizi
Tablo 3.9. Özerklik ve Otonomi.
Özerklik ve Otonomi

Siyasi baskılar görevimizi yapmayı aksatmaz
Amirlerin direktifleri karşısında yasal görevimize göre bağımsız karar verebiliriz
Çalışanlar çevreye göre değil, vazife bilincine göre hareket eder
Ben bulunduğum her yerde yasal sorumlulukları olan bir memur gibi davranırım
Çalışanlar amirlerinden emir almasa da kanuni görevlerini yerine getirirler
Çalışanlar muhatapların gücüne göre tavır değiştirmez
Ortalama

N

61
45
74
80
79
61

Ort.
3,25
2,98
3,67
3,82
3,77
3,49
3,5

Sp.

1,360
1,251
1,139
1,079
1,057
1,168

Tablo-3.9 incelediğinde, siyasi baskılar görevimizi yapmayı aksatmaz (3,25), direktifler
karşısında bağımsız karar verebiliriz (2,98), çalışanlar vazife bilinciyle hareket eder (3,67),
yasal sorumluluklarımın gerektirdiği gibi davranırım (3,82), emir almasa da görevimi yerine
getiririm (3,77) ve çalışanlar muhataplarının gücüne göre tavır değiştirmez diyenler (3,49)
ortalama düzeyinde belirlenmiştir. Yasal sorumluluklarımın gerektiği gibi davranırım (3,82)
ile emir almasam da kanuni görevlerimi yerime getiririm (3,77) değişkenleri konusunda
çalışanların arasında yüksek bir oranda olumlu katılım olmuştur. Çalışanların yasal hakları ve
sorumlulukları konusunda belli bir bilinç düzeyine sahip oldukları sonucuna varabiliriz.
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Havalimanı bir kamu kurumu olmasına rağmen yine de çalışanlarının genel olarak özerklik ve
otonomi konusunda iyi düzeyde olumlu düşünceye sahip olduğu (3,50) söylenebilir.
3.10. Uyumlu Örgüt Yapısı Frekans Analizi
Tablo 3.10. Uyumlu Örgüt Yapısı

Uyumlu Örgüt Yapısı
Kurumumuz diğer kurumlarla ve halkla uyumlu çalışır
Kurumumuz yasal değişikliklere göre hızlı bir şekilde kendini yeniler
Çalışanlar görev gereği ihtiyaç duyduğu kurumlarla çekinmeden işbirliği yapar
Çalışanlar işini yaparken insan haklarını gözeterek davranır
Kurumumuzda bütün ekipler ve birimler işbirliği içindedir
Ekip çalışanları görev bilinciyle birbirine bağlıdır ve uyumlu çalışır
Ortalama

N
82
76
72
80
68
64

Ort.
3,85
3,74
3,55
3,81
3,34
3,43
3,62

Sp.
1,067
1,182
1,151
1,100
1,339
1,175

Çalışanların uyumlu örgüt yapısı ile ilgili düşünceleri belirlenen altı değişken
aracılığıyla Tablo 3.10’da değerlendirilmiştir. Tablo incelediğinde; kurumumuz diğer
kurumlarla ve halkla uyumlu çalışır (3,85), çalışanlar işini yaparken insan haklarını gözeterek
davranır (3,81), kurumumuz yasal değişikliklere göre hızlı bir şekilde kendini yeniler (3,74),
çalışanlar görev gereği ihtiyaç duyduğu kurumlarla çekinmeden işbirliği yapar (3,55),
kurumumuzda bütün ekipler ve birimler işbirliği içindedir (3,34) ve ekip çalışanları görev
bilinciyle birbirine bağlıdır ve uyumlu çalışır (3,43) şeklinde bir düşünce düzeyi
belirlenmiştir.
Ortaya çıkan sonuca bakıldığında, çalışanların diğer kurumlarla ve halkla uyumlu çalışıldığına
inanma ortalaması (3,85)’tir. Farklı kurum ve kuruluşlarla çalışılan bir ortamda kurumlar arası
işbirliği düzeyinin yüksek olması kaliteli hizmet üretimini ve dolayısıyla müşteri
memnuniyetini beraberinde getirmektedir. Uyumlu örgüt yapısına inanma genel ortalaması
(3,62)’dir. Bu durumda, uyumlu örgüt yapısının havalimanında önemli bir oranda sağlandığı
söylenebilir.
3.11. Sorun Çözme Kapasitesi Frekans Analizi
Tablo 3.11. Sorun Çözme Kapasitesi
Sorun Çözme Kapasitesi
Kurumumuzda sorunlar çıkmadan tedbir alınır
Çalışanlar karşı karşıya kaldığı sorunu amirine sormadan çözer
Ekipler iç sorunlarını amirine götürmeden çözmeye çalışır
Sorunların çözümü için hemen işbirliğine gireriz
Problem çıktığında ihmali olanlar aranmaz ve problem çözülür
Ortalama

N

67
36
56
69
50

Ort.
3,45
2,82
3,15
3,46
3,07
3,18

Sp.

1,253
1,105
1,142
1,101
1,241

Tablo 3.11 incelediğinde; sorunların çözümü için hemen işbirliğine gireriz (3,46),
kurumumuzda sorunlar çıkmadan tedbir alınır (3,45), ekipler iç sorunlarını amirine
götürmeden çözmeye çalışır (3,15), problem çıktığında ihmali olanlar aranmaz ve problem
çözülür (3,07) ve çalışanlar karşı karşıya kaldığı sorunu amirine sormadan çözer (2,82)
şeklinde sıralandığı görülmektedir. Sorun çözme kapasitesi değişkenlerinin genel ortalaması
ise (3,18)’dir.
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Bu çalışmada, Duran’ın geliştirdiği “Örgütsel Sağlık ve İş Tatmini Ölçeği” nde,
örgütsel sağlık ve iş tatmin düzeyleri bütünleşik olarak ele alınmıştır. Ölçek, örgütsel sağlık
ve iş tatmin değişkenleri olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde örgütsel sağlığı ölçmeye yönelik
sorulara ilişkin Tablo 3.12’de ortalama değerin (3,49) düzeyinde, iş tatminini ölçmeye yönelik
sorulara ilişkin Tablo 3.13’de ortalama değerin ise (3,24) olduğu tespit edilmiştir. Her iki
değişken arasında ki farkın olumlu olduğu ortaya çıkmıştır.
3.12. Örgütsel Sağlık Düzeyi

Örgütsel Sağlık

N

Ort

Sp

Kurumumuzun amaçları çalışanlar tarafından açıkça bilinir
Kurumumuzda herkes üstendiği görevin bilincindedir
Çalışanlar hizmet kalitesini yükseltmek için imkânlarını kullanmaktadır
Ben kurumun amaçları için elimden geleni yaparım
Çalışanlar kurumdaki değişmeleri sormaktan çekinmez
Kurumumuz halkın şikâyetlerini anında öğrenir ve değerlendirir
Kurumumuzda gizli kapaklı işler yapılmaz
Kurumumuz çalışanları yaptıkları görevle uyumlu yetkiye sahiptirler
Kurumumuz çalışanları görevleri ile ilgili yetkileri özgürce kullanırlar
Ben bir çalışan olarak görüşlerimi açıkça ortaya koyarım
Kurumumuzda verilen görevler rahatlıkla yapılabilir
Görevimizle ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliriz
Kurumumuzdaki teknolojik kaynaklar verimli kullanılır
Bu kurum mensubu olmaktan memnunum
Şu anda işe girseydim yine aynı kurumu seçerdim
Kurum mensupları kurumlarının başarısı için çalışır
Çalışanlar mesleki sorumluluklarını severek yerine getirirler
Çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli buluyorum
Kurumumuz görevlerimizdeki başarı için sürekli yenilik yapar
Vazifemizi yaparken yeni yöntemleri çekinmeden kullanırız
Vazifemizi yaparken yeni teknolojileri çekinmeden kullanırız
Kurumumuz çalışanları ihtiyaca göre kendilerini değiştirirler
Kurumumuzun teşkilat yapısı sürekli olarak yenilenir
Siyasi baskılar görevimizi yapmayı aksatmaz
Amirlerin direktifleri karşısında yasal görevimize göre bağımsız karar
verebiliriz
Çalışanlar çevreye göre değil, vazife bilincine göre hareket eder
Ben bulunduğum her yerde yasal sorumlulukları olan bir memur gibi
davranırım
Çalışanlar amirlerinden emir almasa da kanuni görevlerini yerine getirirler
Çalışanlar muhatapların gücüne göre tavır değiştirmez
Kurumumuz diğer kurumlarla ve halkla uyumlu çalışır
Kurumumuz yasal değişikliklere göre hızlı bir şekilde kendini yeniler
Çalışanlar görev gereği ihtiyaç duyduğu kurumlarla çekinmeden işbirliği yapar
Çalışanlar işini yaparken insan haklarını gözeterek davranır
Kurumumuzda bütün ekipler ve birimler işbirliği içindedir
Ekip çalışanları görev bilinciyle birbirine bağlıdır ve uyumlu çalışır
Kurumumuzda sorunlar çıkmadan tedbir alınır
Çalışanlar karşı karşıya kaldığı sorunu amirine sormadan çözer
Ekipler iç sorunlarını amirine götürmeden çözmeye çalışır
Problem çıktığında ihmali olanlar aranmaz ve problem çözülür

82
66
68
89
49
83
42
64
58
68
78
73
72
85
80
65
66
71
65
70
72
61
57
61

3,84
3,54
3,55
4,09
3,09
3,78
3,10
3,40
3,20
3,41
3,71
3,51
3,54
4,00
3,85
3,53
3,51
3,51
3,42
3,45
3,53
3,47
3,26
3,25

0,982
1,092
1,083
1,041
1,232
1,018
1,288
1,156
1,179
1,273
1,090
1,215
1,215
1,145
1,193
1,160
1,135
1,389
1,173
1,084
1,261
1,049
1,192
1,360

45

2,98

1,251

74

3,67

1,139

80

3,82

1,079

79
61
82
76
72
80
68
64
67
36
56
50

3,77
3,49
3,85
3,74
3,55
3,81
3,34
3,43
3,45
2,82
3,15
3,07

1,057
1,168
1,067
1,182
1,151
1,100
1,339
1,175
1,253
1,105
1,142
1,241
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Toplam Ortalama
3.13. ĠĢTatmin Düzeyi

ĠĢTatmin Düzeyi

Kurumumuzda herkes üstlendiği görevi yapabilecek yetenektedir
Çalışanlar kurumdaki gelişmelerden haberdar olur
Çalışanlar görüş ve önerilerini kolayca yetkililere iletir
Çalışanlar alınan kararlardan serbestçe haberdar olur
Kurumumuzda kararlar ortak alınır
Alt kademedekiler uygulanacak kararlara katılırlar
Kurumumuzda herkes uzman olduğu alanda çalıştırılır
Kurumumuzda çalışanların istekleriyle yöneticilerin istekleri aynıdır
Kurumumuzda personeli yıpratacak işler verilmez
Kurumumuz çalışanları mesleklerini seviyorlar
Bu kuruma mensup olmak bana güven veriyor
Bu kurum mensubu olmak bana önemli değerler kazandırdı
Çalışma arkadaşlarımla uyum içindeyiz
Kurumumuz çalışanları ekip ruhuyla birbirine bağlıdır
Çalışanlar birlikte çalıştıkları amirleriyle dostane ilişkiler içindedir
Kurumumuzda çalışanlar takdir edilir
Kurumumuzda terfi etme - yükselme olanakları iyidir
Çalışma arkadaşlarımla uyum içindeyiz
Sorunların çözümü için hemen işbirliğine gireriz
Toplam Ortalama

3,49
N

Ort.

Sp.

52
51
66
51
38
44
41
42
59
62
80
72
79
61
60
44
43
79
69

3,25
3,04
3,37
2,96
2,79
2,89
2,99
2,91
3,14
3,50
3,91
3,71
3,69
3,30
3,37
2,96
2,77
3,69
3,46
3,24

1,099
1,261
1,169
1,273
1,241
1,280
1,270
1,221
1,306
1,176
1,158
1,266
1,152
1,254
1,247
1,359
1,449
1,152
1,101

4. SONUÇ
Bir örgütün verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri örgüt sağlığıdır. Örgüt
sağlığını belirlemede temel amaç sadece mevcut durumu tespit etmek değil, elde edilen
sonuçlara göre mevcut sorunlara çözüm üretmektir. Örgütsel bir iyileştirme ve yenileşme
programı geliştirmektir. Sağlıksız örgüt yapısına neden olan olumsuzlukların belirlenmesi ve
bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır. Bir işletmenin en önemli kaynağı yetişmiş insan
kaynağıdır. Çünkü insan unsuru, ürettiği ürüne veya hizmete deneyimini, şevkini ve
üreticiliğini katarak fark oluşturduğu bilinmektedir. Havalimanı işletmeleri, hizmet
sunmadaki başarısını değerlendirirken hizmet kalitesi hakkındaki müşteri kararlarına göre
belirlemektedir. En büyük hedef ve başarı müşteri memnuniyetidir. Hizmet sunan çalışanlar,
iç müşteri konumunda olduklarından dolayı önemleri daha da artmaktadır.
Örgüt sağlığını belirlemek amacıyla belirli periyotlarla yapılan ölçümler, sistem
performansını değerlendirmek ve gelişimine katkı sağlamak yönünden bir gerekliliktir.
Adıyaman Havalimanının örgütsel sağlığı; güç, yaşamını sürdürme ve büyüme-gelişme
ihtiyaçları ana boyutlarında ölçülmüştür. Çalışanların iş tatminleri de bu ana boyutlar altında
ele alınmıştır. Elde edilen verileri alt değişken genel ortalamaları üzerinden
değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
1. Adıyaman Havalimanı çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri diğer değişken
ortalamalarına göre (3,79) ile daha yüksek çıkmıştır. Bu durumda çalışanların yüksek
oranda kurumlarını ve işlerini benimsedikleri söylenebilir.
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2. Örgütsel bağlılık düzeyini (3,65) ile amaçların ortaklığı değişkeni takip etmektedir.
Havalimanı işletmesi, bünyesindeki her çalışan için yaygın ve sürekli eğitim ile
geliştirme programları uygulamaktadır. Bu eğitim faktörünün etkisiyle çalışanların
büyük bir kısmının ortak bir amaç inancını paylaştığı söylenebilir.
3. Uyumlu örgüt yapısı (3,62) ile üçüncü sırada yer almaktadır. Çeşitli kurumların görev
yaptığı bir kamu hizmet alanında çalışanların, yüksek uyumlu bir örgüt algısına sahip
olmaları sağlıklı örgüt yapısı açısından başarılı bir durum olarak algılanabilir.
4. Havalimanı bir kamu kurumu olmasına rağmen, özerklik konusunda olumlu düşünenler
(3,50)’lik önemli bir kısmı teşkil etmektedir. Bu durum çalışanların siyasi baskılar ile
değil görev bilinciyle hareket etme konusunda daha bilinçli oldukları sonucuna
varılabilir.
5. Teknolojinin ve buna bağlı olarak ulusal ve uluslararası uygulamaların hızlı değiştiği
havacılık sektöründe, kurumun ve çalışanların yeniliklere açık olduğunu düşünenlerin
ortalaması (3,43)’tür.
6. Kaynakların verimli olarak kullanıldığını düşünenler (3,30) olarak belirlenmiştir.
7. Moral ve motivasyon düzeyi (3,33) olarak tespit edilmiştir.
8. İletişim düzeyi (3,22) olarak belirlenmiştir.
9. Sorun çözme kapasitesi (3,18) düzeyindedir.
10. Güç dağılımı (3,14) olarak en düşük değer olarak saptanmıştır.
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SIĞINMACILARDA SAĞLIK İLETİŞİMİ: SURİYELİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA
Salih GÜRBÜZ

Özlem DUĞAN

Öz
Sığınmacılar, sağlık hizmeti alırken dil farklılığından dolayı iletişim problemleri yaşamaktadır. Sağlık personeli
ile iyi iletişim kuramayan sığınmacılar sağlık sorunları ile yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, sığınmacıların sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunlarına yönelik görüşlerinin
belirlenmesidir. Bu amaca yönelik üniversite mezunu bireylerin sorulara daha gerçekçi cevaplar verecekleri
düşünülerek, çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacıların en çok yaşadıkları şehirlerden biri olan Konya ilinde
Geçici eğitim merkezlerinde çalışan 8’i kadın 8’i erkek 16 Suriyeli sığınmacı öğretmenle görüşülmüştür.
Araştırmanın verileri açık uçlu sorular oluşturularak toplanmış, elde edilen verilerin analizinde NVİVO 11
programı ve nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Suriyeli sığınmacıların dil yetersizliği
nedeniyle sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları, tercümanlar aracılığıyla sorunlarını çözmeye
çalıştıkları ortaya çıkmıştır. İletişim sorunun çözümü için öncelikli olarak sığınmacıların Türkçe öğrenmesini
sağlamak, resmi tercümanları sağlık merkezlerinde istihdam etmek ve sığınmacı doktorları sağlık merkezlerinde
istihdam etmek öneri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Sağlık İletişimi, Suriyeli Sığınmacılar, Sağlık Personeli, Konya.
HEALTH COMMUNICATION IN REFUGEES: A STUDY ON SYRIAN TEACHERS
Abstract
The refugees have had communication problems because of language difference while they take health service.
The refugees, who can not communicate with the healhtcare personnels correctly, have to live with their health
problems. This study aims to determine views of the refugees about the communication problems during
healthcare service. The data were collected by open ended question forms, analyzed by NVivo program and
qualitative research method. The participants in this study were 16 Syrian refugee teachers have been working
in Temporary Learning Centres (TLC) in Konya, which is one of the most prefered metropolitan cities by Syrian
refugees. The reason why the teachers were chosen as participants is their educational level and teachers are
generally thought the people whose views are admitted and reliable in all societies. As a result of this study, the
findings show that Syrian refugees can not take healthcare services sufficiently because of language barrier and
they have been trying to solve this problem through non-commissioned translators. It can be suggested that to
enable the Syrian refugees to learn Turkish, to employ official translators and the refugee doctors in health
centres.
Keywords: Communication, Health Communication, Syrian Refugees, Healthcare Personnel, Konya.

1. GİRİŞ
İnsanoğlu tarihin ilk dönemlerinden beri sürekli göç etmiştir. İlkel çağlarda insanlar
doğal afetler, beslenme ihtiyacı, iklim, temel ihtiyaçlarını karşılama gibi nedenlerle göç
ederken daha sonraları sanayileşmeyle birlikte, çoğunlukla ekonomik, hastalık, savaş ve iş
ihtiyacını karşılama gibi nedenlerle göç etmeye başlamıştır. İnsanlık tarihinin başlangıcından
beri var olan göç bütün toplumlar için sosyal bir olgudur. Günümüzde göç, giderek daha fazla
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gündeme gelen ve tüm ülkeleri dolaylı veya doğrudan çeşitli nedenlerle etkileyen bir sorun
olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle farklı sığınmacı
grupları için önemli bir geçiş yolu ve ev sahibi bir ülkedir. Sığınmacılar, ülkelerini terk edip
yerleştikleri yeni ülkelerde dini, sosyal ve kültürel açıdan birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu
sorunların başında barınma ve sağlık sorunları gelmektedir. Zor yaşam koşulları, barınma,
beslenme ile ilgili sorunlar sağlık hizmetlerine ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler gibi
nedenler açısından hayatlarını zor sürdürmektedir. Ayrıca özellikle dil sorunu birçok sorunun
da kaynağını oluşturmaktadır. Geldikleri ülkenin dilini bilmeyen sığınmacılar sağlık alanında
da sıkıntı yaşamaktadır. Sağlık hizmeti için gittiği kurumlarda dil sorunu nedeniyle sağlık
personeli ile sağlıklı iletişim kuramamaktadır. Sağlık personeli ile sağlıklı iletişim kuramayan
sığınmacılar tedavilerini ertelemekte, kurdukları iletişim kadar tedavi olanağı elde etmekte ve
tercüman aracılığıyla iletişim kurmanın yollarını aramaktadır. Bu çalışma dil yetersizliği
nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşamayan Suriyeli sığınmacılar üzerine yapılmıştır.
2. SAĞLIK PERSONELİ VE HASTA İLETİŞİMİ
Sağlık çalışanı ile hasta arasında yaşanan iletişim süreci birçok açıdan önemlidir. İlk
olarak hasta sağlıklı ve doğru iletişim sayesinde sağlık çalışanına sağlık sorunlarını
anlatabilir. İkincisi ise sağlık çalışanı karşısındaki hastayı ne kadar doğru anlarsa, tedavi
süreci de o kadar sağlıklı gelişir.
Kişilerarası iletişimin en karmaşık tarafı hekim ile hasta arasında yaşanan iletişimdir.
Bu iletişimin kalitesi, hastaların sosyo-demografik faktörlerin yanı sıra hekimin kullandığı
dile, lehçeye ve hastanın hastalığı hakkındaki görüşüne de bağlıdır (Eckler ve diğerleri, 2009:
284). Hekim ile hasta arasındaki iletişim, yaş, cinsiyet, etnisite, eğitim gibi faktörlerden
etkilenmektedir Mekanın rahatlığı ve temizliği, mekana girildiği andan çıkılana kadar geçen
sürede oluşan zihinsel çağrışımlar gibi diğer faktörler de hekim ile hasta arasındaki iletişimin
kalitesini etkileyebilmektedir (De Negri ve diğerleri, 1999: 10). Hekim, hastanın sorunlarını
saptamak amacıyla hastanın sorunlarıyla ilgili geçmişini öğrenmeye çalışır. Hekimlerin
günümüzde hastalıkları teşhis etmek için çok sayıda teknik yardım alabilme olanağı varken
(tahliller, röntgenler vs.) hasta ile gerçekleştirdikleri görüşme, sorunun tamamen
saptanabilmesi açısından halen büyük önem taşımaktadır (Okay, 2009: 101). Hekimlerin
iletişim başarısı, hastanın sahip olduğu düşüncelerini anlamasına, hastaların ise hekimlerin ne
anlattıklarını anlamalarına bağlıdır. Hekimler bir anlamda hastanın sırdaşıdır ve çoğu zaman
hastalar ailelerinden gizledikleri sorunları hekimlerle paylaşmaktadırlar. Hastanın doktoruna
rahatça ulaşabilmesi, doktoruna güven duymasını sağlamakta ve böylece uzun tıbbi süreçleri
gerektiren durumlarda bu konu daha da önemli hale gelmektedir (Yağbasan ve Çakar, 2005:
610). Keller (2014: 23), sağlık bakım hizmetlerinde hastanın tatmininin, sürece ortaklığın ön
koşulu olarak da sunulan önerilerin ya da söylenenlerin hasta tarafından anlaşılmasına bağlı
olduğunu dile getirmektedir. Marrison'a göre, hastalar hizmeti aldıkları kurumlardan hizmetin
en yüksek düzeyini beklerler. Sağlık hizmeti sunucuları da onların nabzını tutmaya ihtiyaç
duyarlar ve onların istek ve gereksinimlerine yanıt vermek isterler (Marrison, 2006: 5). Hasta
ve hasta yakınları, bazı durumlarda kendilerinden kaynaklanan, bazı durumlarda ise, sağlık
kurumun işleyişi veya sağlık çalışanının davranışları nedeniyle aldığı hizmetten memnun
olmayabilir (Duğan ve Arslan, 2015: 79). Sağlık hizmetinden memnuniyet ve hastalıkla başa
çıkma, aydınlatılmış rızanın alınması, tedavi hizmetinde işbirliği, olası malpraktis (kötü
uygulama) davalarını ve çalışanlarda oluşacak tükenmeyi azaltır (Bredart ve diğerleri, 2005:
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351). Sağlık çalışanı ile hasta arasındaki iletişim ne kadar sağlıklı işlerse, tedavi süreci de o
kadar kolay olmaktadır. Özellikle ülkesini terk ederek, yaşamaya başladığı yeni ülkede dil
sorunu yaşayan sığınmacılar, sağlık personeli ile sağlıklı iletişim kurmakta zorlanmakta,
hastalığını yeteri kadar anlatamamakta ve sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla
faydalanamamaktadır.

3. SURİYELİ SIĞINMACILARIN SAĞLIK SORUNLARI
Suriye'de meydana gelen iç karışıklığın etkilerini en fazla çevre ülkeler hissetmiştir. Bu
ülkelerden biri de Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır olmuştur. Suriye'den
Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı gelmiştir. Bu sığınmacıların bazıları kamplarda yaşarken
bazıları da Türkiye'nin birçok şehrinde yaşamını sürdürmeye başlamıştır. Bu süreç zaman
içerisinde değişerek Suriyelilerin Türkiye'nin bütün illerine dağılmalarına neden olmuştur.
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç.Dr. M.
Murat Erdoğan, Türkiye'de toplam sığınmacı sayısının 3.6 milyonu geçtiğini ifade etmiştir
(http://www.hurriyet.com.tr/hugo-turkiyedeki-toplam-multeci-sayisi-3-6-mi-40425054/erişim
tarihi: 16.11.2017). Suriyelilerin % 85'lik kısmı kamp dışında yaşamaktadır. Bu durum göç
eden ve göçü kabul eden insanların psikolojilerini ve tepkilerini de etkilemektedir (Oytun ve
Gündoğar, 2015: 10). Suriyeli sığınmacılar ülkelerini terk edip, başka ülkelere yerleşirken,
sığınmacıların yaşadıkları ülkede en fazla karşılaştıkları sorunlar ise barınma, sağlık ve eğitim
alanlarında oluşmaktadır (Ataman, 2015: 29). Sığınmacılar dünya çapında danışmanlık, temel
sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi olanakları ve ilaca erişim konusunda da
ciddi sorunlar yaşamaktadır (Karadağ ve Altınbaş, 2010: 56). Türkiye'deki gibi AB'de
sığınmacılar ile ilgili sağlık hizmetlerini teminat altına alan standart bir düzenleme
bulunmamaktadır, uygulama ülkelere göre değişkenlik göstermektedir (Yasin ve Elbek, 2015:
87-95). Ayrıca yasal sınırlamalar sağlık hizmetlerine ulaşım için büyük bir engeldir. Özellikle
mülteciler ve sığınmacılar için sağlık hizmetleri genellikle acil tıbbi yardım, gebelik bakımı
ve doğum hizmetlerinden oluşmaktadır (Langlois ve diğerleri, 2016). Yasal engeller olmasa
bile sağlık hizmeti alma konusunda karşılaşılan bir dizi güçlüklerin olduğu ifade edilmektedir.
Bunlar arasında ilaç ve tedavi için gerekli olan harcamayı yapamama, sağlık hizmetlerinden
nasıl yararlanacağını bilememe, BMMYK’nın (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği) anlaşmalı olduğu özel poliklinik ve hastanelerde ücretsiz tedavi olamama gibi
zorluklar yer almaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti hakkı konusunda bilgilendirilmemiş olmak,
sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramama, sağlık kuruluşuna ulaşmak için yol parasını
karşılayamama, kimliğini ispatlayamama, idari/yasal engeller gibi sorunlar da bulunmaktadır
(Buz, 2004: 145). Türkiye ekonomik anlamda bütçesinden büyük bir pay ayırarak
Suriyelilerin barınma, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV)'in Ocak ayında yayımladığı "Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Etkileri"
başlıklı raporda sığınmacılara verilen sağlık hizmetleriyle ilgili şu tespitlerde bulunulmuştur:
"Sınır illerindeki devlet hastaneleri toplam hizmetin yüzde 30 ile yüzde 40'ı arasında
bir oranda Suriyelilere hizmet vermektedir. Bu hastanelerde sadece sığınmacılar değil,
Suriye'deki çatışmalarda yaralanan kişiler de tedavi edilmektedir. Bu nedenle sınır illerindeki
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devlet hastanelerinde kapasite sorunu yaşanmaktadır." (http://tesev.org.tr, erişim tarihi:
15.11.2017). Kamplarda yaşayan Suriyelilerin çok yüksek bir yüzdesi kamplardaki güvenlik,
sağlık, eğitim, dini ve diğer hizmetleri çok olumlu değerlendirmesine rağmen kamp dışında
yaşayanlar bu sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Kamplardaki Suriyeli
sığınmacılardan erkekler % 90 ve kadınlar % 94 oranında sağlık hizmetini kullanmıştır. Kamp
dışında yaşayan erkek sığınmacıların yaklaşık % 60'ı ve kadın sığınmacıların % 58'i
Türkiye'de sağlık hizmeti kullanmıştır (http://www.afad.gov.tr, 17.11.2017). Kamplarda
yaşayan Suriyelilerin sağlık hizmetine erişim imkanı bulunmaktadır. Kamp dışında yaşayan
ve çoğunluğu oluşturan gruba ise kayıt yaptırmaları halinde sağlık hizmeti ve ilaçlara ücretsiz
erişim hakkı verilmektedir (Oytun ve Gündoğar, 2015: 20). Suriyeliler, kültürel farklılıklardan
kaynaklanan uyum sorunları ve dil yetersizliği nedeniyle de iletişim sorunu yaşamaktadır
(Tunç, 2015: 35; Karadağ ve Altıntaş, 2010: 57; Demirbaş ve Bekaroğlu, 2013:13). İletişimde
meydana gelen sorunlar toplum içerisinde günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kurulacak
iletişimi engellediği gibi sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmasını da
engellemektedir. "Bir Toplum Sağlığı Merkezi Örneğinde Sığınmacı ve Mültecilere Verilen
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmada doktorlar,
hastalarla kendileri arasında dil farklılığı nedeniyle anlaşma konusunda problem yaşadıklarını
ve onların problemlerini anlayamadıkları için tercüman kullanmak zorunda kaldıklarını ifade
etmiştir. Fakat tercümanın da kendilerine problemleri ne kadar doğru anlattıklarına emin
olamadıklarını ve verdikleri önerilerin ya da tedavilerin ne derece anlatılabildiğinden emin
olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hekimler, "Dil anlamıyorlar, bunun hekimin çözmesi
gereken bir sorun olduğunu düşünüp kendilerine her şeyi hak görüyorlar'', ''Gereksiz sevk
almak istiyorlar, vermezsen olay çıkarıyorlar. Sağlık güvenceleri farklı ve bu sorun yaratıyor''
şeklinde görüş belirtmişlerdir (Aygün ve diğerleri, 2016: 8-11). Isparta'da
mülteci/sığınmacılara yönelik yapılan başka bir çalışmada ise, Suriyelilerin ekonomik
sıkıntılar nedeniyle sağlık harcamalarına yeteri kadar bütçe ayıramadıkları, çok zorunlu
olmadıkça sağlıklarına bir harcama yapmadıkları belirlenmiştir (Önal ve Keklik, 2016: 146).
Yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere sığınmacıların sağlık hizmetlerinden dil
yetersizliği nedeniyle yararlanamadıkları için ortaya çıkan memnuniyetsizlik durumu sağlık
personelinde de sorunlara neden olmaktadır. Ancak artık Suriyelilerin % 86'sı Türkçe
öğrenmek istediği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur (htt://www.afad.gov.tr,
17.11.2017). Türkçe öğrenen Suriyeli sığınmacıların topluma uyumu kolaylaşacağı gibi
günlük birçok temel ihtiyacını iletişim kurarak karşılayabilme olanağına da kavuşacaktır.
4. YÖNTEM
Suriyeli sığınmacı öğretmenlerin sağlık hizmeti alırken yaşadıkları iletişim sorunları ile ilgili
görüşlerinin belirlenmesini amacıyla yapılan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçiminde amaçlı örneklem
kullanılmıştır. Çalışmada örneklemin Konya'dan seçilmesinin nedeni Suriyelilerin şehirde
yoğun olarak yaşamasıdır. Öğretmenlerin seçilme nedeni ise, eğitim seviyelerinin yüksek
olması ve iletişim becerilerinin daha iyi olacağının düşünülmesidir. Çalışma, Konya’daki
Geçici Eğitim Merkezlerinde öğretmenlik yapan ve araştırmacının ulaşabildiği toplam 16
öğretmenin (8 Kadın, 8 Erkek) görüşleri ile sınırlıdır. Çalışmanın verilerini elde etmek
amacıyla literatür taramasıyla oluşturulan sorular 2 bölüm şeklinde hazırlanmıştır. İlk
bölümde kişisel bilgilere, ikinci bölümde ise öğretmenlerin sağlık hizmeti alırken yaşadıkları
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iletişim sorunları üzerine görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan sorulara yer verilmiştir.
Araştırmacılar tarafından oluşturulan sorular, başlıklar ile kategorilere ayrılmıştır. Kategori
konuları, "sağlık giderleri", "başvurulan sağlık kurumları", "sağlık kurumlarında yaşanan
sorunlar", "iletişim sorunu", "sağlık personelinin tutumu", "tedaviyi erteleme", "sağlık
sorunlarının çözümüne yönelik beklenti" şeklinde oluşturulmuştur. Verilerin analizi belirlenen
bu kategorilere göre yapılmıştır.
5. BULGULAR
Çalışmaya Türkiye'nin Konya ilinde yaşayan ve Geçici Eğitim Merkezi'nde öğretmenlik
yapan % 50 (n=8) kadın ve % 50 (n=8) erkek katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 27 ile 65
yaş arasında değişmektedir. Katılımcıların hepsi evlidir. 1 katılımcının çocuğu
bulunmamakta, diğer 9 katılımcının 1-5 arasında çocukları bulunmaktadır. Eğitim durumuna
göre katılımcıların 15'i lisans mezunu iken 1 kişi de lisansüstü mezunu olarak belirlenmiştir.
Katılımcılar 1 yıl ile 4.5 yıl arasında Türkiye'de yaşamaktadır. Katılımcıların hepsi
öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcılar, aile sağlığı merkezi, devlet hastanesinde muayene
olmakta ve herhangi bir ücret ödememektedir. Analizin kolay yapılabilmesi için katılımcılar
sırasıyla K1, K2, K3,......K16 şeklinde kodlanmıştır.
5.1. Sağlık Kurumlarında Yaşanan Sorunlar
Katılımcıların 8'i herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken, 8'i ise sorun yaşadıklarını dile
getirmiştir.
"Bazen hemşireler bağırabiliyor. Türkçemiz tam olmadığı için anlayamıyoruz. Sıramız
geçiyor sonradan haberimiz oluyor. Haliyle muayene olmak için içeri girmek istiyorum.
Sıramızın geçtiği için tekrar sıra bekliyorum. Bunun sebebi de dil sorunudur. Ben diğer
Suriyelilerden (yakınlarımdan) daha iyi biliyorum. Yakınlarımın dil sorunu olduğundan
benden yardım istiyorlar. Ben de onlarla birlikte hastaneye gidiyor ve yardımcı olmaya
çalışıyorum."(K8). "Bir keresinde acile çocuğumu götürdüm. Nöbetçi doktor vardı. Teşhis
koyamadı. Uzmana git demişti. Uzman doktora hafta sonu olduğu için pazartesi gidebildim.
Uzman doktorda bize kızdı çocuğu neden böyle geç getirdiniz diye. Burada acil doktorunun
ihmali olduğunu düşünüyorum. Ayrıca diş hastanelerinde sorun oluyor. Tek çare diş
çekiyorlar."(K9). "Benim çocuğum sürekli ishal oluyor. Doktora ishal ilacı yazmasını
istiyorum, biliyorum sorun bu. Ancak ishal ilacı yazılmıyor. Ayrıca benim tansiyon sorunum
var. Yaşımın genç olduğunu söyleyerek senin yaşında ilaç yazılmaz diyorlar ve ilaç
yazmıyorlar. Aynı durum Suriye’de olsa yazarlardı."(K10). "Bir keresinde kötü bir olay
yaşadım. Bebeğimi hastaneye götürdüm. Acilden giriş yaptım. Yanlış teşhis yaptı. Hep ağrı
kesiciler verdi. Bebeğim iyileşmedi. Bende Suriye'den gelip burada yaşayan doktora
götürdüm o doğru teşhis koydu ve tedavi etti." (K3). "Evet sorun yaşadım. 1 ay önce kızım için
hastaneye gittim. Kızım çok ateşliydi. Kızımın damarını bulamadılar. Canım çok sıkıldı.
Suriyeli bir doktora götürdüm, o muayene etti."(K7). "Hastanelerde sadece bir kere sıra
sorunu yaşadım başka bir sorun yaşamadım." (K4). "Bence Suriyelilerle yeteri kadar ilgi
göstermiyorlar." (K16)."Ben sıra sorunu yaşıyorum. Önce Türkler muayene oluyor. Bir ay
sıra beklediğim oldu."(K2).
Karadağ ve Altıntaş'ın çalışmasında da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Mülteci/sığınmacı
dünya çapında danışmanlık, temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hizmetler, tanı, tedavi
olanakları ve ilaca erişim konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır (Karadağ ve Altınbaş, 2010:
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56). Buz'un yaptığı çalışmada, ilaç ve tedavi için gerekli olan harcamayı yapamama, sağlık
hizmetlerinden nasıl yararlanacağını bilememe, yabancı sağlık sistemine uyum sağlayamama,
sağlık hizmeti hakkı konusunda bilgilendirilmeme, sağlık kontrollerini düzenli olarak
yaptıramama ve karşı cinsten olan sağlık görevlisine şikayetlerini rahat ifade edememe, sağlık
kuruluşuna ulaşmak için yol parasını karşılayamama, kimliğini ispatlayamama, idari/yasal
engeller gibi sorunların olduğu ortaya çıkmıştır (2004: 145).
5.2. İletişim Sorunu
Katılımcıların 13'ü sağlık hizmetleri alımında dil yetersizliği nedeniyle sorun
yaşadıklarını dile getirmiştir.
"Tercümanlar aracılığıyla iletişim kuruyorum. Ancak tercüman dediğimiz ise
Suriye'den Türkiye'ye gelen Türkmenler, çünkü hem Arapça hem Türkçe bildikleri için
hastanelere geliyorlar ve bir miktar ücret karşılığında onlarla anlaşıp doktorlara o şekilde
muayene olabiliyorum.(5-15 TL arasında değişen para ödüyorum- ödüyoruz). Zaten
doktorların yanına doğrudan girdiğimizde doktorlar tercüman getir diyorlar ve bunu
söylerken azarlayarak söylüyorlar. Muayeneye almıyorlar. Ancak bu tercümanlar sıradan
insanlar tıp terimlerini bilmiyorlar. Haliyle tam olarak derdimi onlar aracılığıyla da
anlatamıyorum. Yani dil çok büyük sorun benim için. Ayrıca yabancı bir insana özelimi
açamam, utanıyorum. Ve bu sebeple muayene konusunda sorun yaşıyorum." (K2). "Evet
yaşıyorum, Çok değil, ancak bazen hastanelere gelen tercümanlardan yardım alıyorum. Bu
hastanelerdeki tercümanlar ya Arap ya da Türkmen olup, hem Türkçe hem de Arapçayı bilen
insanlar. Onlardan bizim gibi Suriye'den gelen insanlar. Çoğu Türkmen. Gün boyunca
hastaneye gelerek, polikliniklerde ya da hastane girişlerinde bekliyorlar. Ve para karşılığı
onlardan yardım alıyoruz. Ancak iletişim bakımından derdimi anlatmak açısından yeterli
olmuyor." (K12). "İletişim benim için tabii ki de en büyük sorun. Her yerde olduğu gibi,
hastanelerde de derdimi tam olarak anlatamıyorum. Bu sebeple tam olarak muayene
olamıyorum." (K5). "İletişim benim için tabii ki de en büyük sorun. Her yerde olduğu gibi,
hastanelerde de derdimi tam olarak anlatamıyorum." (K4). "Her yerde olduğu gibi sağlık
kurumlarında da dil sorunu yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü tanıdığım Suriyelilerin en
önemli sorunu dil sorunu. Bu sorunu da hastanelerdeki tercümanlar aracılığıyla çözdüklerini
söylüyorlar." (K1). "İletişim sorunu yaşıyorum. Türkçe bilsem de bazen sorun oluyor. Yöresel
kelimeleri tercümanlarda anlamıyor. Tercümanları hiç sevmiyorum. Çünkü onların derdi
para kazanmak." (K15). "Türkçeyi iyi bilmediğim için bazen sorun yaşıyorum. Ancak
genellikle anlaşabiliyorum. İşimi görecek kadar Türkçe bildiğimi düşünüyorum." (K8).
"Suriyelilere muayene olduğum için sorun yaşamıyorum artık. Ancak iletişim sorunu her
zaman var." (K3). "Tercümanlardan yardım alsam da yani dil bilmediğim için iletişim sorunu
yaşıyorum." (K6). "Resmi tercüman olursa iyi olur. İletişim sorunu yaşıyorum." (K9). "Dil
sorunu yaşıyorum ve tercümanlarla aşıyorum." (K13). "Doktorlarla iletişim sorunu
yaşıyorum." (K10 ve K7).
Aygün ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada doktorlar, hastalarla kendileri arasında dil
farklılığı nedeniyle anlaşma konusunda problem yaşadıklarını, onların problemlerini
anlayamadıkları için, tercüman kullanmak zorunda kaldıklarını; fakat tercümanın da
kendilerine problemleri ne kadar doğru anlattıklarına emin olamadıklarını ve verdikleri
önerilerin ya da tedavilerin ne derece anlatılabildiğinden emin olmadıklarını belirtmişlerdir
(Aygün ve diğerleri, 2016: 8-11). Yapılan bir çalışmada aile hekimliği personelinin % 97,9'u
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mülteciler/sığınmacılar ile iletişim sorunu yaşadıklarını dile getirmiştir (Yardan ve diğerleri,
2016: 83). Dil sorunu mültecilerin/sığınmacıların sağlık hizmetinden yararlanmalarını ve
sağlık bakım hizmetini almalarını etkileyen en önemli faktör olarak belirtilmektedir (Fassaert
ve diğerleri, 2009). Hemşirelerin bakım verme sürecinde hemşireler ile sığınmacılar
arasındaki dil engelini araştıran bir çalışmada, dil farklılığının semptomları belirlemede
engelleyici olduğu bulunmuştur. Dil farklılığının sağlık hizmet kalitesini olumsuz etkilediği
ve bu nedenle profesyonel bir tercümandan yardım alınmasının gerekli olduğu
belirtilmektedir (Kelaher ve Manderson, 2000). BMMYK Türkiye temsilcisi ile yapılan
söyleşide Batchelor, "Suriyelilere yardım etmek istiyorsanız onlara Türkçe öğretin.
Çalışabilmeleri, eğitim alabilmeleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için mutlaka
dilinizi öğrenmeleri gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştur." (Tunç, 2015: 59-60).
5.3. Sağlık Personelinin Tutumu
Katılımcıların 13'ü sağlık personelinin gayet iyi davrandığını, herhangi kötü bir durumla
karşılaşmadığını belirtmiştir. 3'ü ise sağlık personelinin kendilerine çok iyi davranmadığını
ifade etmiştir.
"Doktorların hemşirelerin hepsi bir değil. Kimi iyi kimi değil. Kızımın ayağı kırılmıştı,
hastaneye götürdük. Ayağı hatalı bir şekilde sarıldı. Sonra yanlış olduğu açıklandı. Yeniden
tekrar bir daha alçı koyduk." (K16). "Bazıları iyi davranmıyor. Kötü davrananlar var.
İletişim dilleri, üslupları sert olabiliyor. Tavırları iyi değil bazılarının." (K2). "Bir kere
gittiğimi söylemiştim. O gün bana baştan savarak davrandı. Bu beni üzdü." (K3).
Hasta memnuniyetini artırmak amacıyla özellikle kendi ülkelerinden uzakta yaşayan ve dil
problemleri olan hastalara daha fazla dikkat edilmeli, hastalık öyküleri yaşadıkları zor
koşullar da değerlendirilerek alınmalıdır. Bu yüzden iyi bir hekim-hasta iletişimi çok
önemlidir, çünkü sağlık hizmetinden memnuniyet ve hastalıkla başa çıkma, aydınlatılmış
rızanın alınması, tedavi hizmetinde işbirliği, olası malpraktis (kötü uygulama) davalarını ve
çalışanlarda oluşacak tükenmeyi azaltır (Bredart ve diğerleri, 2005: 351). Yaptığımız
çalışmada hasta memnuniyetsizliğinin az olmasına rağmen 3 katılımcının özellikle sağlık
personelinin tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi önemlidir. Bu memnuniyetsizliği
ortadan kaldıracak çalışmaların yapılması gerekmektedir.
5.4. Sağlık Tedavisini Erteleme
Katılımcıların 12'si maddi yetersizlikler ve iletişim sorunu nedeniyle herhangi bir sağlık
sorununu ertelemediğini belirtmiştir. 4 katılımcı ise, iletişim sorunu nedeniyle ertelemek
zorunda kaldığını belirtmiştir.
"Maddi sorundan dolayı ertelemedim, ücretsiz olduğu için. Ancak dil sorunundan
dolayı hastanelere daha az gitmeyi tercih ediyorum." (K15). "Diş tedavimi ertelemek zorunda
kaldım." (K16). "Bazen ertelediğim oluyor." (K14). "Evet sorun oluyor." (K1).
Yaptığımız çalışmada da sağlık personeli hasta arasındaki sorunların en önemlisi olarak
iletişimsizlik ortaya çıkmaktadır. İletişim sorunu tedavinin gecikmesine dolayısıyla tedavinin
ertelenmesine neden olmaktadır. Bu durum hastanın sağlığını tehlikeye sokabilir.
5.5. Sağlık Sorunları ile ilgili Beklenti

485

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Katılımcıların 13'ü kendi dillerini bilen sağlık personeli olmasını, hastanelerde tercümanların
görevlendirilmesini, Suriyeli doktorların muayene edebileceği sağlık kurumlarının olmasını
ve kendilerine Türkçenin öğretilmesini talep etmektedirler.
"Doktorlar dil bilse iyi olur. İletişim kuracak kadar İngilizce bilmeleri gerekirdi. Ben
İngilizceyi iyi biliyorum. Ancak İngilizce olarak şuana kadar hiçbir doktorla anlaşamadım,
konuşamadım. Doktorlar en üst seviyede eğitim gören insanlar oldukları için İngilizce
bilmelerini beklerdim. Buna çok şaşırdım. Bence tüm doktorlara dil kursu gerekiyor. Dil
bilseler hastanın iyileşme sürecine de olumlu yansır. Tercümanlarla her şeyi
paylaşamıyorsun. Ama yüz yüze iletişim olsa doktorlar bize moral de verirler. Psikolojik
olarak da bizi rahatlatırlar." (K12). "Resmi tercümanları gerekli görüyorum. Çünkü her
muayenede tercümanlara 5-10 TL para vermek zorunda kalıyoruz." K13. "Keşke doktorlar
Arapça bilse. İngilizce de bilseler iyi olur. Türkiye’deki hastanelerde iletişim en büyük sorun.
Bu sebeple resmi tercüman olması, ya da doktorların en azından iletişim kuracak kadar
İngilizce bilmelerini isterdim." (K7). "Türkiye'den beklentim, doktorların hemşirelerin daha
iyi muamele etmesini istiyorum. Resmi tercümanlar olursa daha iyi olur. Tıp dilini bilen
tercümanlar tabii ki. Ayrıca muayene olurken Türk-Suriyeli fark etmeden muayene olmak
istiyorum. Uzun sıra beklemek istemiyorum. Uzun sıradan kastım randevu alınca uzun zaman
bekliyorum." (K2). "Suriyeli doktorların muayene etmesini isterdim. Suriye’den gelen
doktorların Suriyelilere hizmet vereceği bir hastane kurulmasını isterim. Ayrıca resmi
tercümanların hastanelerde olması da iyi olur. Suriye'de kullandığım bir ilacı burada
bulamadım. Eğer Suriyeli bir doktor olsaydı o ilacımı bilirdi. Burada bilinemedi ve ilacımı
kullanamıyorum." (K1). "Doktorlar dil bilse iyi olur, çünkü onlar doktor. Ben onların
İngilizce konuşmasını umardım. Bizde öğretmen olarak çalışıyoruz, bize de sağlık sigortası
yapılsa iyi olur." (K14). "Resmi tercümanların hastanelerde çalışmasını istiyorum. Özellikle
tıp terimlerini bilenlerin tercih edilmesini istiyorum." (K6). "Suriyeli doktorların çalıştığı
sağlık ocakları olursa, iletişim sorunu çözülür." (K11). "Suriyeliler için Suriyeli doktorların
çalıştığı sağlık ocakları olsa çok iyi olur." (K16). "Suriyeli doktorların muayene edebileceği
sağlık kurumları olursa daha güzel olur." (K9). "Tercüman ve iletişim sorunlarının çözülmesi
dışında başka beklentim yok." (K10). "Türkiye'de hastanelerde doktorların iyi muamelede
bulunmasını istiyorum." (K3). "İletişim sorunu için resmi tercüman çalıştırılmasını isterim."
(K4).
Hastanelerde en çok yaşanan sorun, sağlık çalışanları ile Suriyeliler arasında iletişim sorunu
ve işleyişin bilinmemesidir. Bu nedenle Suriye'den gelenler, iletişim kurabilecekleri sağlık
kurumlarını tercih etmektedir. Mezitli İlçesi sınırları içinde Suriyeli bir dernek tarafından
açılan, Suriyeli sağlık çalışanlarının hizmet verdiği ve Sağlık Müdürlüğü tarafından
çalışmasına izin verilen özel bir klinik bulunmaktadır. Suriye'den gelenler daha çok bu kliniği
kullanma eğilimindedir. Bu klinikte temel sağlık hizmetleri yanında tedavi edici sağlık
hizmetleri de sunulmaktadır (Eskiocak ve diğerleri, 2014: 50-51). Yaptığımız çalışmada
benzer sonuçlara ulaşılmış ve Suriyeli sığınmacılar, Suriyeli doktorların muayene edebileceği
sağlık kuruluşları talep etmekte, Türkçe öğrenmek ve doktorların kendi dillerini öğrenmelerini
istemekte, sağlık personelinin iyi davranmasını beklemekte, hastanelerde tercüman
görevlendirilmesini istemektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Suriye'deki savaşın ve insani krizin en büyük etkisi Türkiye'de hissedilmiştir. Türkiye bu
savaştan sonra ülkeye gelen Suriyelilere sahip çıkmış ve onların temel ihtiyaçları için büyük
harcamalar yapmıştır. Türkiye uyguladığı "açık kapı politikası" ile sınırdan giriş yapan her
Suriyeliye "geçici koruma statüsü" vermiştir. Haliyle Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların sayısı
her geçen gün artmaktadır. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönme ihtimali de
savaşın sürmesi nedeniyle gün geçtikçe zayıflamaktadır. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, artık
bu ülkeye yerleşmiş insanlar olarak yaşamını sürdürmektedir. Suriye’deki iç savaş sona erse
bile, Suriyelilerin büyük bir kısmının, yıkılan yerleşim yerleri tekrar yaşanabilir hale
getirilene kadar ülkelerine dönemeyeceği öngörülmektedir. Türkiye'nin Suriye sınır
bölgesinde oluşturduğu kamplarda ya da kamp dışında yaşayan Suriyelilerin sayısı 3 milyonu
aşmış durumdadır. Ülkelerinden iç karışıklık nedeniyle ayrılan ve Türkiye'de yaşamak
zorunda kalan Suriyeliler, birçok sorunla da yaşamak zorunda kalmaktadır. Özellikle
ekonomik, barınma, beslenme, iş olanağı, uyum süreci gibi birçok sorunla baş etmek
durumunda kalmaktadırlar. Yaşadıkları sorunların başında dil sorunu da gelmektedir.
Türkiye'nin Konya şehrinde yaşayan sığınmacı öğretmenler de dil sorunu nedeniyle
sorunlarını çözememektedir. Özellikle sağlık hizmeti alırken Türkiye'deki sağlık personelinin
Arapça bilmemesi ya da sığınmacıların Türkçe bilmemesi nedeniyle sorun yaşanmaktadır.
Çalışmamızda da bu sorun ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda Suriyeli öğretmenler,
sağlık personeli ile dil sorunu (Türkçeyi bilmedikleri için) nedeniyle iletişim sorunu
yaşadıklarını, bunu aşmak için tercüman bularak sorunu çözmeye çalıştıklarını, tercümanların
da tıbbi terimleri bilmedikleri için doğru ifade edemediklerini belirtmişlerdir. Bu iletişim
sorunu nedeniyle Suriyeliler, sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamamaktadır.
Suriyeli sığınmacılar, dil yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sorunları ancak Türkçe öğrenerek
çözebilirler. Bu durum onların Türkiye'ye uyumu için de bir şart olarak görünmektedir.
Türkiye'deki yerel yönetimler çeşitli kurslar düzenleyerek Suriyeli sığınmacılara Türkçeyi
öğretmek konusunda çalışmalar yapmaktadır. Şanlıöz'e göre, göç veya iltica sonucu yeni
hayatına adapte olmaya çalışan kişilere dil ve iletişim, sağlık ve şehir yaşamı hakkında bilgi
verilmesi amacıyla gönüllülük esasına dayalı aktiviteler gerçekleştirilmesi kültürel adaptasyon
sürecini hızlandıracaktır (2016: 144). Tuzcu ve Ilgaz'da yaptıkları çalışmada, göçmen
grupların yeni topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için dil kursları düzenlenmeli,
sosyo-ekonomik düzeylerini güçlendirmek için iş imkânları sağlanmalı, sağlık hizmetlerinden
yararlanmaları kolaylaştırılmalı, sağlık ve hastalıkta etkili olan kültürel faktörler
değerlendirilmeli önerisinde bulunmuştur (2015: 64). Sığınmacıların yaşadıkları sağlık
sorunları üzerine yapılan araştırmalar ve alan yazında sağlık çalışanları ve hasta arasında
yaşanan sağlıkla ilgili sorunlara sebep olan faktörler değerlendirildiğinde, sığınmacıların
sağlık alanında karşılaştıkları sorunların temelinde doğru ve sağlıklı bir iletişimin tam
gerçekleşmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmaktadır. Dil bilmeyen
sığınmacın derdini açıkça anlatması olanaksızdır. Suriyeliler temelde sağlık sorunlarını
rahatça ifade edebildikleri doğru bir iletişim ortamı istemektedir. Bu sorunların genel olarak
çözümü ise, yaptığımız çalışma sonucunda da ortaya çıkan veriler üzerinden
değerlendirildiğinde Suriyeli sığınmacılara Türkçe öğretmekten geçmektedir. Türkçe öğrenen
Suriyelilerin topluma uyum süreci kolaylaşacaktır. Suriyelilerin özellikle farklı kültürü
tanıması ve sağlıklı çözümler geliştirebilmesi için Türkçe öğrenmesi başka bir deyişle eğitim
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alması çok önemlidir. Topluma uyum sürecinin en kolay yolu bu olarak görünmektedir.
Ayrıca hastanelerde Arapça bilen tercümanların görevlendirilmesi ve Türkiye'deki sağlık
hizmeti hakkında bilgi veren Arapça broşürlerin hazırlanması sığınmacıların sağlık alanında
yaşadığı iletişim sorununu azaltacaktır.
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MASALLARDA AĞAÇ KÜLTÜ*

ġahin BÜTÜNER**
Özet
Tabiatüstü varlıklarla uyum içinde olmak, onların lütuflarına nail olabilmek, mevcut olumsuz durumu olumlu
hale getirebilmek için bütün olağanüstülüklere atfettiğimiz kelime “ kült” tür. Kült olağanüstü bir hayat
görüşüdür. Türk halk kültüründe geçmişten günümüze kadar gelmiş birçok kült bulunmaktadır. Bunlardan öne
çıkan kültler: ağaç, yer, su, ateş, gök, dağ, mağara ve atalar kültüdür. Konu kapsamına giren ağaç kültü,
mitolojik dönemden günümüze kadar çeşitli anlatılarda kendini gösterirken aynı zamanda mitolojik dönemdeki
bazı işlevlerini de halen yansıtmaktadır. Mitolojik düşüncede ağaç, koruyucu ve merhametli ana Tanrı Umay ile
beraber Ülgen tarafından yere indirilmiştir. Kült özelliği taşıyan ağaçlarda kutsallığın bir yansıması
bulunmaktadır aynı zamanda ağaç ata ruhlarının makamıdır. Bu makalede Türk tabiat kültlerinden olan „ağaç
kültü‟ nün Kunoş‟tan günümüze kadar Anadolu‟da derlenen masallarda ne şekilde yer aldığı işlevsel anlamda
sınıflandırıldıktan sonra mitolojik yönlerine yapılan atıflar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masallar, Din, Kült, Ağaç Kültü

THE CULT OF TREES ĠN TALES

Abstract
The word "cult" we have allotted to all the extraordinary powers to be in harmony with supernatural presence, to
receive their bounties, to make the negative situation positive. In the Turkish folk culture there are many cults
that have come from the past to the present day. The important cults are: Tree, ground, water, fire, sky,
mountain, cave and ancestral cult. Tree cult covered toppic, while appearance in various narrative from the
mythological period to the day same time is reflects currently some of its functions in the mythological period.
Tree in mythological thought, was brought down by Ülgen and Mother God Umay who protector and merciful.
There is a reflection of sanctity in trees carrying cult features and tree is place of ancestral spirits. In this article,
tree cult which one of the Turkish natural cult references to mythological aspects will be discussed after
classifying in functional sense in tales complied in Anatolia until today from Kunos.
Key Words: Folktales, Religion, Cult, Tree Cult

GiriĢ
Türk halk kültüründe geçmişten günümüze kadar gelmiş birçok kült bulunmaktadır.
Bunlardan öne çıkan kültler: ağaç, yer, su, ateş, gök, dağ, mağara ve atalar kültüdür.
Günümüzde derlenen masallar içerisinde bu kültlerin birçoğuna rastlanılmakla birlikte konu
kapsamımıza giren ağaç kültü, mitolojik dönemden günümüze kadar çeşitli anlatılarda kendini
gösterirken aynı zamanda mitolojik dönemdeki bazı işlevlerini de halen yansıtmaktadır.

*

Bu makale, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalında yürütülen “
Masallarda Kültlerin Çözümlenmesi ve Geçişliliği” adlı doktora tezinden üretilmiştir.
**
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi, butunersahin@gmail.com
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Ağaç kültünden bahsetmeden önce “Kült kavramı tam olarak ne demektir?” sorusunun
giderilmesi gerekmektedir. Kült ile ilgili sözlüklerde geçen tanımlardan yola çıkacak olursak:
Culte, “ 1. Tapma, Tapınma, Tapınış, Tapınç. 2. Din, Mezhep. 3. Ayin, İbadet. 4.
Saygı, Derin Saygı, Büyük Sevgi.” ( Büyük Fransızca- Türkçe Sözlük, 1999: 355).
229).

Cult, “ Mezhep, çığır, inanç, tapınma” ( İngilice- Türkçe Redhouse Sözlüğü, 1994:

Kult, “ 1. Kült, tapma, tapınma 2. Din, mezhep, ibadet, ayin. 3. Mec. Aşırı düzeyde,
çok derin saygı ve sevgi; taparcasına sevme.” ( Almanca- Türkçe Sözlük, 1993: 613).
Türkçe Sözlükte ise Batı‟daki anlamıyla kullanılan “ kült” sözcüğü “ 1. Tapma,
tapınma. 2. Din. 3. Dini tören, ibadet, ayin.” ( Türkçe Sözlük, 2005: 1282). şeklinde
geçmektedir.
Sözlüklerdeki tanımdan da anlaşılacağı üzere kült, insanoğlunun kutsal kabul ettiği
varlıklara gösterdiği derin sevgi ve saygıdır. Bu derin sevgi ve saygı sonucu yapılan tüm tören
ve ayinler de kültün bir parçasıdır diyebiliriz.
Sözlüklerde yapılan tanımların dışında konuyla ilgilenen araştırmacıların da kült ile
ilgili çeşitli tanımları mevcuttur.
Erginer‟ e göre “ kült” ün tapınım, özellikle doğaüstü olduğu tasarımlanan kişiler,
objeler veya onların sembolik temsilcileriyle ilişkiyi kurmayı içeren geleneksel ritüeller
topluluğu anlamına geldiğini, bir “kült” ün belirli bir tanrısallık veya sosyal grup ile
birleştirilmiş düşünceler, etkinlikler ve uygulamalar koleksiyonunu içerdiğini ( Erginer, 1997:
41) ifade etmektedir.
Bayat‟a göre ise “ kült” , Türk mitolojisinde doğaüstü varlıklar şeklinde tasarlanan
yüce ve kutsal varlıklara gösterilen saygı, ihtiram ve bazen de tapınmadır. ( Bayat, 2007, 80).
Çobanoğlu‟na göre ise kült, yüce ve kutsal olarak bilinen bu nedenle de doğaüstü
güçlere sahip olduklarına inanılan varlıklara, nesnelere karşı gösterilen saygı ve onlara
gelenekselleşip kalıplaşan yollarla ve ritüellerle tapınış biçim ve pratikleridir. ( Çobanoğlu,
2003: 68).
Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıpnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri isimli
eserinde, bir kültün mevcudiyeti için üç şartın bir araya gelmesi gerektiğini ifade etmiştir: “ a)
Külte konu olabilecek bir nesne veya şahsın mevcudiyeti, b) Bu nesne veya şahıstan insanlara
fayda yahut zarar gelebileceği inancının bulunması, c) Bu inancın sonucu olarak faydayı celb
edecek ve zararı uzaklaştıracak ziyaretler, adaklar, kurbanlar ve benzeri uygulamaların
varlığı” ( Ocak, 1983: 70).
Buradaki tanımlardan ve açıklamalardan yola çıkarak kült, mit çağından gelip
günümüzde halen saygı duyulan ve hürmet gösterilen, insanlara fayda veya zarar getirdiğine
inanılan, günümüzde çeşitli dinlerin ( İslamiyet, Hıristiyanlık, Budizm vb.) etkisiyle değişen ve
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gelişen, toplumun bazı kesimleri tarafından halen yaşayan/ yaşatılan Tanrı’nın kutsallığının
yeryüzündeki yansımasıdır.
Bir başka deyişle, tabiatüstü varlıklarla uyum içinde olmak, onların lütuflarına nail
olabilmek, mevcut olumsuz durumu olumlu hale getirebilmek için bütün olağanüstülüklere
atfettiğimiz kelime “ kült” tür. Kült olağanüstü bir hayat görüşüdür.
Herhangi bir canlı veya cansız varlığa kült diyebimemiz için kült tanımlarından da
yola çıkacak olursak bu varlığın olağanüstü özellikler taşımasının yanında fayda veya zarar
gelebileceğine insanoğlu tarafından inanılması ve bu faydadan yararlanmak veya zarardan
korunmak için de çeşitli ritüeller yapması gerekmektedir. Eliade‟ye göre bitki kendisinden
farklı bir şeyi temsil ettiği ölçüde yani kutsalı ortaya koyduğu ve canlandırdığı sürece bir
hiyerofanidir. Bir ağaç ya da bir bitki, bir bitki ya da ağaç olarak kutsallık kazanmaz; aşkın bir
gerçekliğin bir parçası olduğu için bu aşkın gerçekliği temsil ettiği için kutsallık kazanır. (
Eliade, 2014: 317). Herhangi bir ağacın kült olması noktasında kutsalı ortaya koyması veya
canlandırması gerekir. İlk başta da dediğimiz gibi kült olan ağaçta Tanrı‟nın bir kutsallığının
bulunması gerekir.
Bazı ağaçlara kült nazarında bakılmasının sebebi bir ağaç mitolojisinden ya da ağacın
bir Tanrı tarafından yeryüzüne indirilmesinden kaynaklanabilir. Eliade‟nin de dediği gibi bazı
otların büyüsel erdemlere ve iyileştirici güçlere sahip olduklarına inanılmasının gökten gelen
bir bitki mitinden ya da ilk kez bir Tanrı tarafından toplandıkları olgusundan kaynaklanır. Bu
bitkilerden hiçbiri tek başına değerli değildir; ama bir arketiple belli bir özelliği paylaştığı için
ya da bu bitkiyi kutsal olmayan alandan çıkaran bazı sözler ve hareketler nedeniyle kutsallık
kazanır. ( Eliade, 2014: 294).
Türklerde ağaç inanışının kökenlerini Altay mitolojisinden okuyabiliriz. “ Kayın ağacı
koruyucu ve merhametli ana Tanrı Umay ile beraber Ülgen tarafından yere indirilmiştir.
Altaylıların dualarında daima kayın zikrolunur. Beltirler ve Sagaylar gök ve dağ kurbanı
ayinini kayın ağaçları altında yaparlar. Yakutlar kara çam ağaçlarını da sayarlar. Çocuğu
olmayan Yakut kadını kara çam ağacına gelir, beyaz at derisini ağacın altına serer ve ağacın
karşısında dua eder.” ( İnan, 1986: 64). Türk inanış sisteminde ağacın Umay ve Ülgen
tarfından yeryüzüne indirilmiş olması inanışı, yüzyıllarca Türk toplumu içerisinde heybetli,
güzel ağaçalara kült gözüyle bakılmasını sağlamıştır.
Kült özelliği taşıyan ağaçlarda kutsallığın bir yansıması bulunmaktadır. Esin‟in verdiği
bilgilere göre ağaç ata ruhlarının makamıdır. Şuların ilk atası ve aynı zamanda yer tanrısı
olarak kabul edilen Hou- chi‟nin mezarı bir göl içinde bir ağaç dibindedir. Bu bilgi türeyişte
var olan ağacın aynı zamanda ölümde de mezar görevini yapması şeklinde bizlere ulaşmıştır. (
Bayat, 2007: 184). Günümüzde ağaç yatırların ortay çıkması ve bu ağaçların ziyaret edilmesi,
dileklerde bulunulması Türk inanış sisteminde ağaç kültünün bir yansımasıdır.
Buraya kadar söylediklerimizin dışında ağaç kültüyle ilgili olarak ağaçtan türeme ilgili
çeşitli inanışlarda mevcuttur. Eski Türk inanç sisteminde ağaçtan türeme ile ilgili çeşitli
anlatılara rastlanılmaktadır. Ögel‟in naklettiğine göre Yakut Türklerinde ölümsüz şamanlar
gökteki ağaçtan türemişlerdi. Tanrı dekiz ağaç dikmiş ve onları böyle yaratmıştı. Gökteki bu
kutlu ağacın yaprakları solmazdı. Ölümlü şamanlar ise yerdeki ağaçlardan türemişlerdi.
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Onların ağaçları ise soluyordu. Altay Türklerine göre insanlar türediği zaman UmayAna‟mızla birlikte iki kayın ağacı da yere inmişti. ( Ögel, 2006: 482).
Ağaca kutsallık atfedilmesinin kökeni Eski Türk inanç sisteminde aranmalıdır.
Günümüzde ağaçla ilgili inanışların temelinde eski Tük inanç sistemi yatmaktadır. Altay
Tatarlarından örnek verecek olursak Altay Tatarları her şeyin merkezinde yeryüzünün göbeği
üzerinde dünyadaki ağaçların en büyüğü, tepesi Bay Ülgen‟in ( Göksel Tanrı) oturduğu yere
değen devasa bir çam ağacı bulunmaktadır, demektedir. Yakutlar yeryüzünün merkezinde
göğü kateden büyük gövdeli bir ağacın olduğunu ve köklerinin altından güç verme yeteneği
bulunan ebedi bir dalganın fışkırdığını, bunun köpüklü bir sarı sıvı olduğunu söylemektedir. (
Roux, 1999: 155).
Ağaç inanışı ile orman inanışını aynı noktada düşünemeyiz. Anlatılara baktığımızda
ağaçla ilgili çok fazla inanış tespit etmemize rağmen orman ile ilgili inanışa rastlanmamıştır.
Ergun‟a göre Türk dünyası kültüründe ve mitolojisinde kutsal ağacın yaygınlığına ve
canlılığına karşın, ormanların fazla bir önemi yoktur. O ancak masallarda cinlerin, perilerin,
devlerin yaşadığı ya da kutlu kahramanların onlardan kurtulmak için sihirli bir obje ile
meydana getirdikleri bir mekan tasvirinde yer almaktadır. ( Ergun, 2010: 115). Bu nedenle
incelediğimiz masallarda orman ile ilgili bir tespit yapılmamıştır.
Türk ve dünya kültüründe inanç bağlamında ağaç çeşitli işlevlerde karşımıza
çıkmaktadır ve insanlar tarafından pek çok rol verilmiştir. Dünya kültürüne baktığımızda
Yunan devrinin halk dininde de ilahi kuvvet kendini taşlarda, ağaçlarda da göstermiştir; bu
kökten sonraki ilahların birkaçı gelmiştir. Keltlerin inancında mukaddes ağaç, meşe ağacıydı.
Hindistan‟ın en eski dini teşekküllerinde başka indojermen milletlere de mahsus olan
tasavvurlara rastlamaktayız. Ağaç, su ve ateş mukaddes şeylerdir. ( Schimmel, 1999).
Türk inanç sisteminde ise kozmik ağaç, Tanrıyla iletişim aracı olarak ağaç, şeytan ya
da kötü ruhları kovma töreninde ağaç, tabiat olaylarını yönlendirme törenlerinde ağaç,
güneşin batışını engelleme ya da geciktirme törenlerinde ağaç, rüzgar estirme ya da durdurma
törenlerinde ağaç, yağmur yağdırma törenlerinde ağaç, sağaltma törenlerinde ağaç, defin
törenlerinde ağaç, bereketi artırmaya yönelik mevsimlik törenlerde ağaç, şekil değiştirme ya
da bitkilerin kökenleri ile ilgili mitlerde ağaç ... ( Ergun, 2004: 17-66). şeklinde geçmişten
günümüz Türk inanış ve düşünüşünde çeşitli işlevlerde yaşandığını ve yaşatıldığını
görüyoruz.
Çalışmamızda derlenmiş masallara baktığımızda yukarıda saydığımız işlevlerden
birkaçına ulaşılmıştır: Kutsallığın iletilmesinde aracı olan ağaç, zor durumda kalan insanları
koruyan ağaç, şifa kaynağı olan ağaç, kutsal olarak bilinen ağaç, zor durumda kalan insanlara
yardım eden ağaç, insanların yaratılmasında aracı olan ağaç, çocuğu olmayana çocuk veren
ağaç.
Ağaç Türk inanışından geçmişten günümüze Gök-Tanrı‟nın simgelerinden biridir ve
Tanrı‟nın kutsallığının yeryüzündeki yansımasıdır. Türkler hiçbir zaman ağaca tapınmamıştır.
Türklerdeki ağaç sevgisi ve saygısı Tanrı‟nın kutsallığından ileri gelmektedir.
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Halk anlatılarından günümüze en yakın kaynaklar olan masallar, icra ortamındaki
toplumun duyuş ve düşünüşlerini; maddi ve manevi kültürel değerlerini yansıtan yegâne
kaynaklardır. Bu bağlamda çalışmamızda masallar içinden özellikle Türkiye‟de yapılan ilk
bilimsel derleme çalışması olan I.Kunoş ile başlayıp Pertev Naili Boratav ile düzenli, bilimsel
bir derlemeye ulaşan ve Cumhuriyet sonrası yüksek lisans ve doktora düzeyinde derlenen
1001 masal ele alınmıştır. Bu sınırlandırmayı yapmamızın temel nedeni ise günümüz
Türkiye‟sindeki insanların inanç noktasındaki duyuş ve düşünüşlerini tespit edebilecek en
yakın kaynaklar olmasıdır. Seçilen bu masallarda yer alan ağaç kültü işlevlerine göre
sınıflandırıldıktan sonra mitolojik kökenine atıflar yapılacaktır.
Masallarda Ağaç Kültü
Kutsallığın Ġletilmesinde Aracı Olan Ağaç
“Tasa Kuşu” masalında ağacın altında dinlenirken bir dervişin gelmesi, ağaç kültüyle
ilişkilendirebilir. Çünkü ağaç kutsallığın yeryüzüne iletilmesinde aracı olduğu gibi aynı
zamanda Tanrı ile iletişim aracı olarak da kullanılır. Ağaç Tanrı‟nın kutsallığının
yeryüzündeki temsilidir. Gök ile yer arasında bir aracı işlevinde kullanılmaktadır. Ögel‟in
İnan‟dan naklettiğine göre “ Çocuğu olmayan Yakut kadınları, kutlu bir ağacın dibinde ak-boz
bir at derisinin üzerine oturup Yerin Sahibi‟nden ağlaya sızlaya çocuk dilerlerdi. ( Ögel, 2006:
485). Burada Tanrı‟ya dileklerin ve isteklerin ulaşması için ağaç aracı olarak kullanılmıştır.
Masalda ise Padişahın ağaç altında dinlenmesi ve devamında kutsal olduğuna inanılan
dervişin burada padişaha görünmesi tesadüfî değildir. Bu durum birçok masalda kendini
göstermektedir. Derviş veya Hızır ya ağaç ya da su kenarında insanlara görünerek onlara
yardım etmektedir.
" Ava çıktıkları zaman bir ağacın altında dinlenirler. O zaman bir derviş gelir: '
Selamünaleyküm padişahım sağolsun.' der. Padişah: ' Aleykümselam, sen benim
padişah olduğumu nereden anladın? Öyleyse kalbimdekini de bilirsin.' ' Evet
padişahım, çocuğun olmadığı için çok üzülüyorsun, şu elmayı al akşam valide
sultanla birlikte yiyin. İnşallah çocuğunuz olur.'" ( Seyidoğlu, 2006: 112).

“Çocuğun Rüyası” masalında da ağaç kutsallığın yeryüzüne iletilmesinde araç olarak
kullanılmaktadır. Ergun‟un Ögel‟den naklettiğine göre; Manas‟ın ulu hatunu Kanıkey‟in
rüyasında gördüğü evin ocağında büyüyen Çınar ağacı, kaynanasını ve kayın babasını
oğullarına kavuşturan kutlu yol olmuştur. ( Ergun, 2010: 187). Masallarda da kahramanların
yardıma ihtiyacı olduğu anda Hızır veya Derviş‟in kahraman görünmesi ağaç dibinde veya su
kenarındadır.
“Oğlan buradan ata biner, doğru dut ağacının dibine varır. Atını dut ağacına
bağlar. Gapıyı açar ki içerisi cennet gibi havız ortasında güllük gülistanlık bir yer.
Havızın başındaki bir gül ağacının garaltısına otururka, yokardan birisi gövercin
gibi tık tık gelir, havızın kenarına gonar. Soyunduğu zaman onun bir dünya güzeli
olduğu ortaya çıkar. O soyunurkan beraber Mehmet Bey der ki:
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“ Ademoğlu beni cennete goymazlar gayrı, gel etme eyleme benim gömleğimi
getir.” Biraz yalvarır malvarır guş gene cennete geder ve gapıyı çalar:
“ Açın gapıyı!”
“ Sana bura yasak.”
“ Neye?”
“ Sen ademoğluyla görüşdün buralar artık sana yasak.”
Ordan uçar doğru gerisin geriye gelir oğlana der ki :
“ Beni oraya gabul etmediler, ben de seninim gayrı.”
“ Tamam.” ( Alptekin, 2002: 261).
“Sırmalı Pabuç” masalında ağaç ruhunun yeryüzündeki bir canlıya bazı olağanüstü
özellikler vermesinden bahsetmektedir. Bu masaldaki ağaç ruhu kendini ağaç perisi şeklinde
göstermektedir. “ Ağaç yeni doğanların koruyucusudur; doğumu kolaylaştırır ve yeryüzü gibi
küçük çocukları da korur. Toprak ya da ondan çıkan bir bitki var olan gibi kendini gösterir,
canlıdır, sürekli ürer, sürekli bir yeniden doğum süreci içindedir. Yere dokunmak gibi
ağaçlara dokunmak ya da yaklaşmak da yararlı, üretici ve etkin bir eylemdir.” ( Eliade, 2014:
303). Masaldaki kahramanlar ağaca dokunmak, ağacın yakınında bulunmakla Tanrı‟nın
kutsallığından ve iyiliğinden faydalanmaktadır.
O böyle ah u vah ederken sarı inek dile gelmiş:
“ Ağlama öksüzüm ağlama, demiş; bir gün bir ağaç perisinin eli değmişti alnıma,
değdiği yerde üç kıl seğiriyor şimdi. Bu, ya o periden bir işaret, ya da o nur yüzlü
karıdan bir müjde, bir beşaret; sen hele şu kıllardan birini kopar da yak bakalım,
Allah ne gösterecek.
Öksüz kızın gözlerinde bir ümit çırası yanmış; bu çıra ile kıllardan birini yakmış;
bir de bakmış ki ne baksın kapının önünde bir araba arabanın içinde dürülü bir
bohça, bohçanın arasında da tellisinden pullusuna, allısından bindallısına kadar
düğünlük diye ne ararsan var. Kızcağız baktıkça bakmış, kuruyup kalmış buna. (
Güney, 2006: 16).
Altay halk biliminde Kayın Ağacı‟ndan inip yeni doğmuş çocuğa ad veren, insanlara
yardım eden, ak sakallı yaşlı motifler görmek mümkündür. Ancak türk mitolojisinde ağaçtan
doğma motifi görülmez. Kahramanlar ağaç yoluyla cennetten gelir. ( Beydili, 2015: 28). Altay
anlatılarında gördüğümüz inancı, günümüz masallarında da görmekteyiz. Masallarda dervişin
veya Hızır‟ın veya ak sakallı ihtiyarın ağaç vasıtasıyla cennetten geldiğini söyleyebilmek
mümkündür.
Zor Durumda Kalan Ġnsanları Koruyan Ağaç
Ağacın zor durumda kalan insanlara yardım edecek varlıkları ulaştırması ve Tanrı‟nın
kutsallığını yeryüzüne iletmesi gibi zor durumda kalan insanları koruma gibi bir rolü de
bulunmaktadır. " Üç Karpuz Güzeli" masalında yalnız kalan kız, ağacın tepesine çıkarak
korunmaya çalışır.
" Oğlan: ' Sen o kadar güzelsin ki ben seni nasıl yaya götüreyim.' Kız: ' Peki' der
ve oradaki selvi ağacına: ' Eğil selvim eğil, doğrul selvim doğrul.' der ve çıkıp
ağacın tepesine oturur." ( Seyidoğlu, 2006: 188).
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" Ütelek" masalında babasıyla evlenmek istemeyen kız dağa kaçar ve bir ağaç
kovuğuna saklanır.
"Gidiyor dağlara . . . Bir ağacın kovuğuna giriyor, orada yatıyor. Sabah oluyor.
Memleketin beyinin oğlu ava çıkmış, arkadaşlarının her biri bir yere dağılmış, bu
da o ağacın olduğu yere gelmiş . . . Bir de bakıyor ki, orada, ağacın kovuğunda bir
hayvan yatıyor, ama hiçbir hayvana benzemez. Yanına yaklaşıyor, hayvan ilkin
korkuyor. Sonra usul usul Beyoğlu bunu okşayınca, başlıyor hayvan: 'bici, bici!'
demeye. . . Bu hayvancağız Beyoğlu'nun o kadar hoşuna gidiyor ki, onu alıp
sarayına götürüyor." ( Boratav,1969 : 211).
“Alicengiz Oyunu” masalında zor durumda kalan Keloğlan ve anası bir ulu ağacın
gölgesine sığınmışlar daha sonra anası derin bir of çektiğinde onlara yardım etmek için ulu
ağaçtan bir olağanüstü varlık çıkmış.
Çayır çimenlik bir yere vardıklarında anası burasını pek beğenmiş:
„ Oğlum‟ demiş. „ Yoruldum kaldım. Ne halim var ki zaten. Şu çayır çimenlikte
biraz dinlenelim. Bak orada kocaman bir ağaç var. Çınar ağacı desem değil, ceviz
ağacı desem değil. İlle bir ulu ağaca benziyor.‟
Göğe dal budak salmış ulu ağacın gölgesine sığınmışlar. Kadıncağız sırtını ağacın
kalın gövdesine yaslamış, derin bir of çekmiş. Çok geçmemiş aradan esirgesin
yaradan ağaçtan ulu bir kapı açılmış, bir adam çıkmış içinden. Boyu biraz kısaca
sakalcığı kösece, çipil gözlü, sarı safran yüzlü. Otuz yaşında mı, altmış yaşında
mı, doksan yaşında mı, yoksa yüz doksan yaşında mı, belli değil. İnce bir sesle:
„ Beni niçin çağırdınız?‟ demiş.
Keloğlan:
„ Amca bir yanlışlık olacak. Biz kimseyi çağırmadık‟ dediyse de Kösecik söz
dinlememiş. ( Sarıyüce, 2010: 51).
“Tasa Kuşu” masalında dağlarda aç susuz gezen kız yırtıcı hayvanlardan korunmak için
ağacın üzerine çıkarak korunmaya çalışır.
Kız oradan ağlayarak giderken:
“ Bu kadar dükkâna girdim, bu kuşun yüzünden rahat bulmadım, bari başımı
alayım da dağdan dağa gideyim” deye dağlara düşer. Bir zaman dağlarda aç susuz
gezdikten sonra yırtıcı hayvanların korkusundan geceleri bir ağaç üstüne çıkar,
yatardı. O gün memleketin padişahının oğlu ava çıkup bu oğlanı görür. Kuş
zanneder, nişan alır bir ok atar, ok ağaca saplanır. Şehzade olmaya geldiyi vakıt
bakar ki ağaçtaki bir adam, şehzade korkar:
“ İn misin, cin misin” deye sorar. Oğlan:
“ Ne inim ne cinim ben de senin gibi bir insanım” deyince Şehzade oradan bunu
aşağı indirir. Sarayına götürür, hamamda bir temiz yıkattırdıktan sonra kız
esbabları geydirir. Kız ayın on dördü gibi güzel bir kız olduğunu şehzade görünce
o anda kıza aşık olur. ( Kunos, 1998: 239).
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“Helvacı Güzeli” masalında diğer masallarda da tespit ettiğimiz gibi kız yırtıcı
canavarlardan korunmak için ağacın üzerine çıkarak güvende olacağını düşünmüştür.
Masallarda yalnız kalan kızların çeşitli tehlikelerden korunmak için ağacın tepesine çıkması
öncelikle ağacın yüksekliğindendir. Bunun dışında inanç noktasından bakacak olursak ağacın
göğe yüksekliği, Tanrı‟ya daha yakın olması, Tanrı‟nın kutunun ağaç üzerinden dağıtılması da
masallarda böyle bir motifin kullanılmasına sebep olmuştur, diyebiliriz.
Kız dağdan gide gide bir havuzun başına gelir, havuzdan biraz su içer. Orada bir
ağaç varmış, o ağacın gölgesine oturur, biraz rahat ederse de oralarda yırtıcı
cenavarlar olduğundan:
“ Akşam olunca ben nereye gideyim?” deye düşünmeye başlar. Nihayet hatırına
ağaç gelir:
“ Bari şu ağaca çıkayım da kendimi saklayım” deye ağacın tepesine çıkar, o gece
sabahı ağaçta eder. Sabah olunca o memleketin padişahının oğlu o gün ava
çıkmışmış, hayvanı susar, gele gele bu havuzun başına gelir, şehzade hayvanın
yularından tutup suyu götürünce hayvandır ağzını suya uzadıp tamam içeceyi
vakit ürker. Meyerse güneş ağaçta olan kızın şeklini suyu aks ettirmiş. Şehzade
hayvana ne kadar zor ederse de hayvan bir türlü suya yanaşmaz, bir de şehzade
başını yokarı kaldırup kızı görünce aklı başından gider. Kıza: “ İn misini cin
misin?” der. Kız da:
“ Ben-i ademim.” der; nihayet kızı aşa indirip:
“ Bu gün benim avım bu imiş” deye kızı doru sarayına götürür, babasına haber
verir. Kzıı Allah‟ın emriyle kendine nikah etmek ister, kırk gün kırk gece dün
dernek, kırk birinci gece gerdeye girer. ( Kunos, 1998: 251).
“Üç Turunçlar” masalında yine yalnız kalan kız ağaca eğil dalım eğil dediğinde kızın
sözüne cevap vermesi ve kızın ağaçta tehlikelerden korunması doğrudan ağaç kültü ile
ilgilidir.
“Eğil dalım eğil!” der demez, dalın biri eğim eğim eğilir, çopur kızı almasıyla
doğrulması bir olur. Kurnazın kızı, kendini ağacın tepesinde bulunca ağır ezgi,
fıstıki makamdan söze başlayıp: “ A bacı, nar tanesi mi desem, nur tanesi mi
desem, sana? Bu yaşıma dek nice güzeller gördüm ama; gözüm değmesin, senin
gibisini görmedim. Bu güzellik sana haktan mı vergi, bu ne güzellik böyle? der. (
Güney, 1971: 22).
“İlk Bahtım Altın Tahtım” masalında zor durumda kalan sultana ağacın el verip onu
üzerine alması aynı zamanda sultanın isteğine cevap vermesi yine ağaç kültüyle
ilişkilendirilebilir. Sultanın ağacın yanında dilekte bulunması, isteğin Tanrı‟ya ulaşmasında
ağacı Tanrı ile iletişim kurmada araç olarak okumak da mümkündür.
Şehzade dağdan dağa derken varıp konacağı dala konmuş. Meğer altın toplu
sultan da gül topluyormuş birim birim. Gayri şakı bülbülüm şakı! Öyle firaklı
firaklı öteye başlamış ki bizimki acep taş olsa dayanır mı ola!
Altın toplu sultan da neye uğradığını bilememiş. “ Ömrümde duymadım
böylesini; bana beni söylüyor beni. Ne olur şu ağaç el verse, el verse; el atıp
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tutmaya dalı verse, deyip de inim inim inleyince ihtiyar ağaç başını eğmiş; altın
toplu sultan da el sunup dalından almış onu. Sonra öpüp koklamış gül gibi götürüp
bir kafese koymuş bülbül gibi. ( Güney, 1992: 382).
“Limon Kız” masalında zor durumda kalan kız ağaca seslenerek ağacın üzerine
çıkarak korunmaya çalışmıştır.

-

Şehzade unutadursun, biz gelelim limon kıza. Şehzade uzaklaştıktan sonra Limon
Kız sudan çıkmış. Havuzun kenarında yüksek bir çınar ağacı varmış. Ona
yaklaşarak:
Eğil çınar ağacı! diye seslenmiş.
Çınar ağacı yavaş yavaş eğilmiş. Limon Kız dallardan birine oturduktan sonra
ağaç düzelmiş.
Limon Kız, ağaçta yapraklar arasına gizlenmiş. Bir taraftan da başını uzatarak
havuzun durgun suyunu seyrediyormuş. ( Tezel, 1985b: 89).

“Hürü” masalında Hızır zor durumda kalan kızın yanına gelir ve bazı tavsiyelerde
bulunur ve bu tavsiyelerin arasında kıza yerde işi bittikten sonra ağacın üzerine çıkması
telkininde bulunur.
Hava da eyiden eyiye kararmıştı. Böyle ağlayup enşeyüp dururken bir de baktı ki
beyaz bir ata binmiş aksakallı eli yüzü parıl parıl yanan bir adam kendisine doğru
geliyordu.
- Hır mı hayır mı, derken ihityar adam yanına gelüp selam verdi. Kızın bağlarını
çözdü, parmağını sığadı; eskisi gibi sapasağlam oldu. Hürü‟nün durmayup
dinlenmeden bangır bangır ağladığını görünce, onu azacık avutabilmek için:
- Ağlama kızım, hacı hoca ile cazı karının iki gözleri kör olsun. Ne yaparsın
kaderde ne varsa o başa gelir; başa gelen de çekilir. Senin de çilen bu; çekeceksin.
Sana her gün akşam sabah bir geyik gelecek. Bir memesini sen bir memesini de
geyiğin iki yavrusu emer. Yerde işin bittikten sonra yandaki kavak ağacını
göstererk:
- Su kavağa, eğil kavağım eğil ben çıkayım da sen doğrul, dersin, çıkar üzerinde
oturursun, dedi ve parmağından hatemini çıkarup gözden gaip oldu.
Kul bunalmayınca Hızır erişmez derler; meğerse bu adam Hızır aleyhisselam imiş.
( Dilçin, 2002: 242).
Buraya kadar olan kısımda masallarda zor durumda kalan kızların tehlikelerden
korunmak amacıyla “ eğil dalım eğil” veya “ eğil kavağım eğil” diyerek ağacın üzerine
çıkmaları ve tehlikelerden korunmaları birçok masalda görülmektedir. Aynı zamanda dilek ve
isteklerin iletilmesinde de aracı olarak ağacın bulunduğunu görüyoruz. Masallarda bu
motiflerin görülmesinin altında eski Türk inanışları yatmaktadır.
Türk mitolojisinde orman, yaşamın kaynağı; ağaçlar ise kahramanları doğurması ve
yedirmesi ile onlara hayat veren, soyun koruyucusu ve nihayet dünya direği rollerini
üstlenmiştir. ( Bayat, 2007: 180). Eski Türk inanışındaki ağaca verilen bu rollerin halen
masallarda yer aldığını gözlemlenmektedir.
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" Dünya Güzeli" masalında dağ ve ağaç kültü:
Şimdi geri döneceksin, gidip padişahtan semiz bir katır isteyeceksin. Ondan sonra
Kaf Dağı'na gideceğiz. Bu kuş, Kuşlar-Padişahıdır. Sen de bir kere dağın eteğinde
bütün kuşlar toplanır. Şu sıra toplanmaları yakın. Orada sen katır keseceksin, etini
parça parça edip dağıtacaksın. Katırın sepetliğinin üstünde biraz et kalır. Sen
sepetliğin içine girip saklanır, gözlerini yumar, Ulu-Ağacın dibinde bekler
durursun. Kuşlar toplanır, en son padişahları gelir. Konuşur, danışırlar. Sonra
Padişah izin verir, kuşlar eti kapışırlar. Kendi de sepetliğin tepesine konar. Bir
gaga vurur. Gagayı vurur vurmaz, sepetliğin içinden elini uzatır, kuşu yakalar,
bağırtmadan kafasını kanadının altına sokarsın; ondan sonra bana atlar, kaçarsın. (
Boratav, 1969: 84).
ġifa Kaynağı Olan Ağaç
Türk mitolojik inanç yapısı kutsal ağaçlarla doludur. Anlatılara baktığımız zaman ağaç anlatı
kahramanlarına hayat verirken aynı zamanda kahramanı koruyan, besleyen ve şifa dağıtan
Tanrı‟nın kutunun bir yansımasıdır. İncelediğimiz masallarda şifa dağıtan bitki veya ağaçlara
rastlanmaktadır. “ Tuvalar arasında su kaynakları, özellikle şifalı su kaynak kültü, söz konusu
kaynakların çevresinde büyüyen ağaçların kültüyle iç içe girmişti. Bu daha çok büyümesi ve
biçimi normalden farklı olan ağaçlar için geçerliydi.” ( Hoppal, 2001: 214).
“İyilikle Kötülük” masalında ağacın dalının gözleri görmeyen adama sürülmesiyle
gözleri açılmıştır.
“ Bu bölgeden de bir gece Hızırlar bir gece şeytanlar geçermiş. O gece Hızırların
geleceği günmüş. Akşam olmuş bir sesler gelmeye başlamış. Eyinnik ne gadar
olsa galbini Allah‟a bağışlamış, Allah‟ın izniyle burada heç bir şey olmaz burada
diye Allah‟a dua etmeye başlamış. Ağacın dibine gelmişler, ağacın başında bu
gözleri görmez adamı görünce demişler ki:
“ Sen kimsin, nerden geldin?”
O da başından geçenleri anlatmış:
“ Böyle böyle bir Kötünnük isimli bir arkadaşım vardı. Böyle böyle yola çıktık.
Bana bu muameleleri teklif etti. Ben de nefsimi köreltmek için dediği vaatleri
yerine getirdim. O da beni burada terk etti getti.
Bunlar ellerini galdırıp dua etmişler, ağaç bir sallanmış yerinden ağaç sallandıktan
sonra demişler ki:
“ Ağaçdan bir dal gopar.”
Ağaçdan bir dal gopardıktan sonra:
“ Gözün birisine sür.”
Dalı gözünün birisine sürmüş, o göz açılmış. Tekrar bir daha goparmasını
söylemişler, bir dal daha goparmışlar, o bir gözüne sürünce o bir gözü de açılmış.”
( Alptekin, 2002: 290).
Yine Şimşek‟in derlediği “ İyilik ve Kötülük” masalında maya ağacının yaprağının
İyilik‟in gözlerine sürülmesiyle gözlerinin açılacağı cinler tarafından bildiriliyor.
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İyilik‟in gözü görmüyor, her yer garannık. Bir yere varıyor, bir maya ağacının
dibine oturuyor. O da cini mayayımış. Neyise oriye oturagalıyor, orda da cinner
varımış. Cinner akşam olunca ortaya çıkıyorlar. Bunar kendi aralarında
gonuşurlarımış. İyilik de o mayanın dibinde amma cinner bunu görmemişler.
Cinner içlerindenarı diyorlarmış kine:
„ Yahu, bu körlerin de hiç akılları yok. Şu cini mayanın yaprağını ıslayıverseler de
gözlerine çalsalar, hemen gözleri açılır. Şu daşın altını da galdırsalar, bütün
dinyaya yetecek su çıkar‟ diyorlar. ( Şimşek, 1990: 548).
“Kör Dev” masalında padişahın görmeyen gözlerinin kırk devin ortasındaki ağacın
yapraklarının kurutulup sürülmesiyle açılacağı söyleniyor.
“Bir varımış bir yokımış çok demesi günahımış. Bir padişahın üç oğlu varımış.
Oğlunun ikisi küçük avratdan biri büyük avratdanmış. Bu padişahın gözleri kör
oluyor. Kör olunca bu ne yapdıyısa nereye getdiyise dokdurlara, cerrahlara neyise
gidiyor bir türlü çare bulamıyor. Buna diyorlar ki:
„ Gırk devin ortasında bir ağaç var, onun yaprağı gurutulup gözüne sürülürse
gözün açılır.‟ diyorlar.” ( Şimşek, 1990: 569).
“Evliya ile Kevliya” masalında gözleri görmeyen evliyanın akşam tehlikelerden
korunmak için üzerine çıktığı ağacın yapraklarının görmeyen gözlerini iyileştirmesi üzerinde
durulmuştur.
Çaresiz bir başına kalan Evliya, oradaki bir ağacın dibine oturarak, ne yapacağını
düşünmeye başlamış. Akşam olunca da kurda kuşa yem olmayayım diye ağaca
tırmanmış. Gece yarısı ağacın dibinde toplanan cinler, bir zaman çalıp oynadıktan
sonra aralarında şöyle konuşmaya başlamışlar. „ Bu insanoğulları ne kadar cahil
ve bilgisizler. Dünyada bu kadar kör insan var. Oysa şu dibinde oturduğumuz
ağacın yapraklarından birini alıp gözlerine sürseler hemen görmeye başlarlar. Şu
Bağdat‟ı besleyecek kadar altın var. Ayrıca Bağdatlılar susuzluktan kırıyorlar ve
kaç günlük yoldan katırlarla su getiriyorlar. Oysa Bağdat‟ın ortasındaki kayanın
dibinde bir değirmeni döndürecek kadar su var. Orayı bir iki metre kazsalar
fışkıracak.‟ Bütün bu konuşulanları ağacın üstünde oturan Evliya duymuş ve
sabah olup periler dağılınca hemen bir yaprak kopararak gözlerine sürmüş. Sürer
sürmez de gözleri görmeye başlamış. ( Yavuz, 1994: 229).
“Altın Perçemli Çocuhlar” masalında elmanın şifa kaynağı olmasından bahsedilmiştir.
Elmanın hasta olan insanları iyileştireceği söyleminde bulunulmuştur.
- Niye moralim bozuḫ olmiya? Felanca dağın arḫasında bi mağara varmiş, o
mağarada da bi tene elma varmiş. O elmayi getirirsin, bu çadırdan asarıh; dünya
âlem onun ġoḫusundan mest olurmiş. A bi de, yeddi senenin hestasi yerse on beş
yaşindaki delikanli olurmiş. ( Kasımoğlu, 2010: 645).
Eliade, bazı otların büyüsel erdemlere ve iyileştirici güçlere sahip olduklarına
inanılmasının gökten gelen bir bitki mitinden ya da ilk kez bir Tanrı tarafından toplandıkları
olgusundan kaynaklandığını ( Eliade, 2014: 294) ifade etmektedir. Masallarda ağacın yanında
501

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

dua etme ritüeli görülmektedir. Şifa isteyen, Tanrı‟dan yardım dileğinde bulunan kahramanlar
ağacın yanında dua ederek dileklerini Tanrı‟ya ulaştırmaya çalışır. Tanrı‟nın şifayı kutsal
bilenen ağaçla dağıtması inancı eski Türklerde görülen bir inançtır ve günümüzde de
masallarda bu inanış kendini ağaç yaprağı ve dalıyla şifa dağıtma şeklinde kendini
göstermiştir. Bitki ve ağacın sürekli kendini yenileyen, yaşamın temel kaynakları olarak
görülmesi ve mitolojik inancın günümüze yansıması, ağacın şifa dağıtma aracı olarak
görülmesinde bir kült haline getirmiştir.
Kutsal Olarak Bilinen Ağaç
Masallarda ulu ağaç kelimesinin sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Ulu ağaç denmesinin
sebebi çevresindeki diğer ağaçlardan daha heybetli ve daha güzel görünmesinden kaynaklı
olduğu gibi inanış anlamında geçmişten günümüze bir kutsallık atfedilmesinden kaynaklanır.
Eliade‟nin Radlov‟dan belirttiğine göre Kozmik olarak Evren Ağacı, yeryüzünün ortasında
göbeğinin bulunduğu yerde yükselir, dalları da Ülgen‟in sarayına sürünür. ( Eliade, 1999:
303). Eliade‟nin de belirttiği gibi kutsal olan ağaçların heybetli ve görkemli olmaları bu
ağaçlarda aranan özelliktir.
“Baş Müneccim” masalında hırsızlar, çaldıkları altınları ulu ağacın dibine
koymuşlardır. Masalda hırsızların sakladıkları altınları tekrar bulabilmesi için belirli ve
büyüklüğü ile ön plana çıkan heybetli bir ağacın altına gömmeleri ulu ağaç kelimesinin
kullanımını sağlamıştır diyebiliriz. Çünkü civardaki ağaçların içindeki en büyük heybetli ve
diğerlerinden faklı olan ağaç, kutsal olan ağaçtır.
“Bunun üzerine hırsızların başı da gorkmaya başlayor.
“ Biz bu hırsızlığı yaptık, ne yaparsan yap bizi cellat ettirme.”
“ Yalnız bu goyduğunuz yeri bana söyle, gerisine garışman, ben bunun yerini
bilirim amma benim tılsımım bozulur.”
“ Biz bu altınları çaldık, filan yerdeki ulu bir çam ağacının dibine gömdük.”
“ Tamam siz gidebilirsiniz.” ( Alptekin, 2002: 369).
“Altın Tabak” masalında kahraman yerin altına geçtiğinde dinlenmek için ulu bir
ağacın altına uzanmıştır. Masalların birçoğunda da kahramanlar yorulduğunda veya
tehlikelerden korunmak istediğinde genelde ağacın yanında veya üzerinde dinlenmektedir.
Oğlan zor surumda kalınca gızın verdiği yüzüğü yalamış. Karşısına ağ goçla gara
goç çıhmış. Yannışlıhla ağ goça biniyim derken gar goça binmiş. Yedi kat yirin
altına daha geçmiş. Oraya varınca kasaptan bir garın almış. Başına geçirmiş bir
ulu ağacın dibine uzanmış. Orda suyolunda yedi başlı bir dev yatarmış. Ordaki bir
köyden bir feryat geliyormuş ki oğlan orda yatamamış. Ordan geçen bir yolcuya:
Bu köyünüzdeki feryat ne, demiş. O da suyumuzun başında yedi başlı dev yatıyor,
demiş. Her deve bir çocuh veriyoh onu yiyor. Dev o çocuğu yiyene gadar biz bir
aylık suyumuzu alıyoh. Bugünde bir padişahın gızı galdıydı, sıra onda. Ondan çok
feryat geliyor, keloğlan dimiş. ( Öcal, 1999: 292).
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" Dünya Güzeli" masalında da kahraman Kaf Dağı‟nda bulunan ağacın dibinde
gizlenmiştir.
Şimdi geri döneceksin, gidip padişahtan semiz bir katır isteyeceksin. Ondan sonra
Kaf Dağı'na gideceğiz. Bu kuş, Kuşlar-Padişahıdır. Sen de bir kere dağın eteğinde
bütün kuşlar toplanır. Şu sıra toplanmaları yakın. Orada sen katır keseceksin, etini
parça parça edip dağıtacaksın. Katırın sepetliğinin üstünde biraz et kalır. Sen
sepetliğin içine girip saklanır, gözlerini yumar, Ulu-Ağacın dibinde bekler
durursun. Kuşlar toplanır, en son padişahları gelir. Konuşur, danışırlar. Sonra
Padişah izin verir, kuşlar eti kapışırlar. Kendi de sepetliğin tepesine konar. Bir
gaga vurur. Gagayı vurur vurmaz, sepetliğin içinden elini uzatır, kuşu yakalar,
bağırtmadan kafasını kanadının altına sokarsın; ondan sonra bana atlar, kaçarsın. (
Boratav, 1969: 84).
Zor Durumda Kalan Ġnsanlara Yardım Eden Ağaç
Türk inanç dünyasında ağaç, Tanrı‟nın isteği ve arzusuyla zor durumda kalan insanlara
yardım etmek için yeryüzüne gönderilmiştir. Umay ve Ülgen‟in yardımıyla yeryüzüne
indirilen ağaç, Tanrı‟dan yardım isteyenlerin yardımına aracı olmuştur. Taş‟ın da belirttiği
gibi ağaç dağ gibi soy üyelerinin hayatıyla oldukça ilgilidir. Bütün Sibirya halklarının
folklorunda ağaç, çocukları doyurur ve yetiştirir. O, hayat sembolü ve kabile üyelerinin
iyiliğinin güvencesidir. Ağacın köklerini kurutmak soy bağı ile ağaca bağlı olan insanların
ölüme mahkum edilmesi demektir. ( Taş, 2002: 110).
Zor durumda kalan insanları koruma işlevi ile zor durumda kalan insanlara yardım
etme işlevini aynı açıdan ele almak mümkün değildir. Çünkü birinde karhama ağaca
sığınırken diğerinde ağaç aktif olarak kahramana yardım etmektedir.
“Keloolan” masalında Keloğlan babasını ve ağabeylerini kurtarmak ve anasını
sevindirmek için yola çıkar ve ulu ağaç Keloğlan‟ın bu dediklerini yapması için Keloğlan‟a
akıl vererek ona yardım eder.
Keloolan gine yollara düşmüş, az gitmiş, uz gitmiş. Çoh yorulmuş. Bir gavak
ağacının dibine oturmuş, uyucağmış, bi de bahmış ki tufan gopmuş. Ulu gavah
ağacı ulumaya başlamış, dile gelip:
Ey yolcu nirden gelip niriye gidiyong diyi, sormuş. Keloolan da: Ben babamı,
ağabeylerimi yitirdim. Onarı aramıya gidiyom. Hem onarı bulacaam, ben altınnarı
bulacağım. Hem de gözü yaşlı anamı sevindirecam, dimiş. Anam da benim bi şiy
yapamıyacağımı sanıyor, dimiş.
O zamana gadar gavah ağacı dimiş ki:
Bunarı yapman için önce beni kökümden söküp alacahsın, dimiş.
Keloolan o gadar yorgun olmasına garşılıh bir gahmış. Şöyle bir guvvetini
toplamış, iki eliyle bir dutmuş. O gocaman ulu ağacı kökünden söküp almış. (
Öcal, 1999: 330).
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“Padişahın Oğlu İle Evlenen Öksüz Kız” masalında öksüz kız kiraz ağaçları ile
konuşup kiraz ağaçlarına isteğini söyleyince isteği kabul olmuş. Bu masalda kiraz ağaçlarının
konuşarak kahraman yardım etmek istemesi gibi öksüz kızın isteklerinin kabul edilmesinde
ağaçlar dilek ve isteğin Tanrı‟ya iletilmesinde aracı olmuştur.
Pencerenin önündeki kiraz ağaçlarını görünce şaşırmış. Onlara:
“ Nereden geldiniz,
Cama dikildiniz.
Bir sesler duydum ben
Konuşan siz misiniz? demiş.
Kiraz ağaçları:
“ Konuşan bizleriz,
Bizi üçer kez salla,
Dileğine başla.
Şimdi bulur buluştururuz.
Dileğine kavuştururuz.
Kız kiraz ağacının dallarından tutup üç kez sallamış. Biraz sonra çok güzel bir
elbiseyle giyindiğini görmüş. Bir dal uzanmış, onu camdan alıp
yemyeşilliklerin arasına koymuş. Çevresi çiçeklerle donanmış. ( Taner, 1995:
65).
Çocukların Yaratılmasında Aracı Olan Ağaç
“Uygurlarda, Kıpçaklarda, Oğuzlarda çok sayıda eski mit, büyük insanların doğumunda ağaca
bir rol verilir, onu babaları ya da anaları yapar. Bazen ağaç ve insan arsındaki akrabalık, onun
çocuklarına verdiği öğütlerle vurgulanmıştır. Günümüzde Yakutlar ilk insanın kozmik ağacın
içinde, belinden yukarısı çıplak bir kadın tarafından beslendiğine inanılır. ( Bonnefoy, 2000:
27). Eski Türklerde gördüğümüz bu inancın izlerini günümüz masallarında halen
görmekteyiz; fakat masallarda ağaçtan türeme gibi bir duruma “Zümrüdüanka” masalı dışında
rastlanmamıştır. Ağaçtan türemeden daha çok kısır kadınların ağaç, elma veya herhangi bir
meyve sayesinde gebe kalma durumları bulunmaktadır.
Ergun‟a göre “ Hayat Ağacı” üzerine indiği ve kutlu doğumların bu şekilde
gerçekleştiğine inanılmaktadır. Kutsal dinlerde vahiyler ışık-ateş-nur şeklinde kutsal ağaç
üzerine indiği, hakanlar ve hakanların evlendiği kadınlar yine “ Hayat ağacı” nı sembolize
eden ağaca inen nurdan doğduğu ve o ağaçtan beslendiklerine inanılmaktadır. ( Ergun, 2004:
145-146).
Zümrüdüanka masalında üç kardeşin bir ağaçtan yaratılması söz konusudur.
Üç elma güzeli kem küm eden görücülerin dillerinin altındakini sezdikleri için
önceden önce düşünüp taşındıkları gibi yapmış; söze şöyle başlayıp bağlamışlar: “
Biz üçümüz bir anadan, bir ağaçtan yaratıldık, gönüllerimiz bir düşünür,
yüreklerimiz bir çarpar; gülersek beraber güler, ağlarsak beraber ağlarız. Allah
yazar da dünya evine girersek günümüz bir, düğünümüz bir olsun.” dediler. (
Güney, 1992: 273).
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Çocuğu Olmayana Çocuk Veren Ağaç
Altay halk biliminde Kayın Ağacı‟ndan inip yeni doğmuş çocuğa ad veren, insanlara yardım
eden, aksakallı yaşlı motifler görmek mümkündür. Ancak Türk mitolojisinde ağaçtan doğma
motifi görülmez. Kahramanlar ağaç yoluyla cennetten gelir. ( Beydili, 2015: 28). Eski, Türk
inancında bir dervişin veya evliyanın veya Hızır‟ın su kenarında veya ağaç dibinde
göründükten sonra çocuğu olmayanlara yardım etme motifi en çok karşılaşılan inançtır.
Günümüzde bu inancın yansımalarını masallarda halen görmekteyiz. Masallarda ağaç ile ilgili
karşılaşılan en belirgin kutsallık elma veya bir meyve vasıtasıyla gebe kalmaktır.
Kırgız ve Kazaklarda kısır kadınlar, yalnız ağacın veya suyun yanında geceleyip
kurban keserlerdi. Yakutlarda çocuğu olamayan kadınlar kutsal bir ağacın dibinde ak-boz bir
at derisinin üzerinde oturur, ağlayıp sızlayarak Yer Sahibi‟nden çocuk isterdi. ( Beydili, 2015:
28). Türk inanç yapısında ağacın veya suyun yanında dileklerde bulunup Tanrı‟dan çocuk
isteme anlayışı günümüz masallarına aynı şekilde yansımıştır. Masallarda da yine ağaç veya
suyun yanında derviş gözükür, çocuğu olmayana elma verir ve bu elma sayesinde çocuk
sahibi olurlar. Aslında burada ağaç, su, elma çocuk sahibi yapmak için Tanrı tarafından
verilen bir sebeptir.
" Nar Tanesi II" adlı masalda suyun kenarına gelen derviş masalın kahramanına elma
vererek çocuk sahibi olmasını sağlar.
" Pınarın başına oturur bakar ki ne atının izi ne de ayağının tozu ola bir derviş
baba geliyor: 'Selamünaleyküm.' der. ' Aleykümselâm, İbrahim Bey.' ' Adımı
bildin muradımı da vereceksin.' ' Muradın neyse ben veririm.' ' Benim muradım
soyumun olmayışıdır.' Derviş buna bir elma verir. ' Bu elmayı götür yarısını
hanımın yesin yarısını da sen ye sizin çocuğunuz olur.' " ( Seyidoğlu, 2006:142).
" Melikşah" masalında Hızır padişaha bir elma verir ve padişahın çocuk sahibi
olmasını sağlar.
" Bir gün bir çimenlikte otururken bir derviş gelir.' Selamünaleyküm.' Padişah
tedbil-i kıyafette olduğu için bunun kendisini tanımayacağını düşünür ve '
Aleykümselam' der. ' efendim sizin vaziyetten anladım ki siz padişahsınız.' '
Padişah olduğumu nereden bildin?' ' Efendim sizin vaziyetinizden anladım.' '
Öyleyse benim kalbimdekini de bilip derdime derman olursun.' Meğer o adam
Hızır'mış. ' Evet bilirim, siz bir şehzade istiyorsunuz.' Cebinden bir elma çıkarırı
ve verir. ' Akşam valide sultanla beraber bunu yersiniz. İnşallah bir şehzadeniz
olur. Yalnız gelip ismini ben koyacağım, siz koymayacaksınız.' "( Seyidoğlu,
2006: 160).
" Ne İdim Ne Oldum, Ne Olacağım?" masalında derviş padişah ve vezire elma vererek
onların çocuk sahibi olmasını sağlar.
" 'Geldik gidiyoruz. Şu kadar padişahlık yaptık, gücümüz de kalmadı. Bu
malımız, mülkümüz kime kalacak, evladımız da yok ki ona kalsın.'
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'Ne yapalım efendim, bir tedbir alalım. Böyle olmaz: evlat yok, çoluk çocuk yok.'
Padişah bir gün veziri ile otururken bir derviş gelip buna bir elma verir. O gece
hem padişah hem vezir elmaları yiyip gerdeğe giriyorlar. Günü ayı tamam olunca
padişahın bir kızı, vezirin de bir oğlu oluyor." ( Sakaoğlu, 2002: 356).
" Melikşah" masalında padişah suyun yanında otururken bir adam peyda olur ve
padişaha elma vererek çocuk sahibi olmasını sağlar.
" Bir varmış bir yokmuş…. Evvel zaman içinde bir padişah varmış. Bu padişah
çok zenginmiş ama çocuğu olmuyormuş. Bu padişah bir gün ailesiyle gezmeye
gider. Yolda acıktıkları bir vakitte bir pınarın başında oturup yemeklerini
yemişler, soğuk sulardan içmişler. Onlar suyun başında otururlarken bir adam
peyda olur, yanlarına gelir:
' Padişahım, burada ne geziyorsun?'
' Sen benim padişah olduğumu anladın, derdimi de anlarsın.'
' Senin derdin çocuksuzluk.'
Bu adam bunlara çıkarıp bir elma verir. ' Bunu yiyince bir oğlan çocuğunuz
olacak. Sakın ben gelmeden adını koymayın.' " ( Sakaoğlu, 2002: 397).
sağlar.

"İlik Sultan" masalında derviş padişaha bir elma vererek onun çocuk sahibi olmasını
" Vaktin birinde bir Mısır-Padişahı varmış. Bunun hiç çocuğu olmazmış. Bir gün
Padişah tebdil-i kıyafet seyahate çıkmış. Yolda bir dervişe rastlamış. ' Selamünaleyküm Derviş Baba!' 'Aleyküm-selam, Padişahım.' Padişah: ' Sen benim
padişah olduğumu bildin, gönlümün muradım da bil.' demiş. 'Senin muradın
dünyaya bir zürriyet getirmektir. Bu elmayı al. Yansım . Sultan hanım yesin,
yarısını da sen ye. Dokuz ay sonra bir kızınız dünyaya gelecek. Onu iyi gözetin,
gözü dışarıda olmasın.' demiş de kayboluvermiş Derviş." ( Boratav, 1969: 228).

olur.

" Şah İsmail" masalında dervişin padişaha elma vermesi sonucu padişahın bir oğlu
" Vardı, yoktu Allah'ın kulu çoktu. Bir padişah vardı, hiç evladı yoktu. Bu padişah
bahçeye gezmeye çıktı, o orada düşünmeğe başladı. Yukarıdan bir derviş geldi,
dedi:
' Padişahım, selamün aleyküm.'
Padişah selamını almadı, bir daha söyledi almadı. Üçüncü kere söyledi padişah
duydu:
' Aleyküm selam.'
' Padişahım, selamımı neden almadın? Tanrı selamı alınmaz mı?'
' Ne Tanrı selamını alayım, ben de koca bir padişahım, hiç evladım yok.'
' Evin yapıla, sözünde durursan Tanrı sana evlat verir, sözünde durmazsan
vermez.'
' Peki, ben sözümde duracağım.'
Derviş, Padişaha iki tane elma verdi, dedi ki:
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' Bu elmadan birini soy, Sultan hanımla beraber yeyin. Birini de atına yedir.
Yalnız ben gelinceye kadar çocuğuna ad koymayacaksın.'
' Peki.' " ( Günay, 1975:341).
“Şifai ve Selvi Han” masalında dervişin Ebusef‟e elma vermesi sonucu Ebusef‟in
çocuğu olur.

-

Günlerden bir gün Ebusef, Beyzade‟nin yanına varup aşinalık etmek istedi ise de
Beyzade hiç iltifat etmediğinden fakirliğine ve dar-ı dünyada hiç evladı
olmadığına gücenüp hanesine gelerek ağlıyordu. Ol zeman nagah kapudan bir
derviş girüp Ebusef‟e niçin ağladığını sual etti. Ebusef de çocuğu olmadığı için
ağladığını dervişe haber verdi. Derviş heman ol saat koynundan bir elma çıkarup
Ebusef‟e verdi:
Al bunu ekl eyle. Mevla bir oğlan evladı verir ise adını Şifai koy.
Diyüp kalkup Beyzade‟nin yanına dahi varup ana da:
Bir evladın olur; kız olur ise adını Selvi Han koy.
Diyüp derviş gaip oldı. Vakıt temam olunca Beyzade‟den bir kız Ebusef‟ den de
bir oğlan dünyaya geldi. ( Dilçin, 2002: 27).

“Esman ile Zeycan” masalında sultanın murat suyuna gidip kurban kesmesi sonucu sudan
iki nar geldi ve bu iki nar sayesinde çocukları oldu. Bu masalda elmanın yerini nar almıştır.
Bazen elmanın yerini bir narın aldığını veya bir ağaç yaprağının aldığını görebilmekteyiz.
Karakaş‟ın Kalafat‟tan naklettiğine göre, “ Divriği‟de Gazi Mansur köyü yakınlarındaki Ardıç
Ağacı‟nın meyvesi ve Koca Haydar türbesinin yanındaki söğüt ağacının yaprağının yenilmesi
halinde döl tutmayan kadınların hamile kalabileceklerine inanılır. ( Karakaş, 2014: 170).
Misafir, beye etti:
- Beyin ne düşüniyorsunuz?
- Bey:
- Sultanım, ikimizin de dünyaya zürriyetimiz gelmedi.
Diyince, misafir eline kalemi alup üç satır yazı yazdı. Beyin eline verdi. Bey de
yazıcıya verdi. Yazıcı alup çekmece üstüne bıraktı. Çün sabah oldu. Misafir etti:
- Bir kurban alasın, Murat suyuna varasın. Murat suyundan iki dalga kopar. Bu
dalgaların arasında kurbanı kesüp bırakın, dedi.
Şimdi bunlar bir kurban aldılar. Murat suyuna vardılar. Sabah namazını kıldıktan
sonra sudan iki dalga koptu. Kurbanı kesüp bu iki dalganın arasına bıraktılar. Bu
dalgadan iki nar geldi. Dualar ederek Deviş İsmail narları aldı. Beyin katına geldi.
Ol iki narı bıraktı. Birin Bey aldı, birin Derviş aldı. Misafir etti:
- Sultanım, bu narları alıp eve gidin. Yarısın sen yi, yarısın hanımlar yesin. Dokuz
ay on bir gün deyince dünyaya iki zürriyetiniz gele. Oğlan olursa adı Esman, kız
olursa adı Zeycan olsun. Sakın bunları birbirinden ayırmayasınız, dedi. ( Dilçin,
2002: 94).
“Sefa ile Cefa” masalında padişah bir alıç ağacının dibinde dinlenirken yaşlı bir dede
çıkıp gelmiş ve çoıcuğu olmayan padişaha elma vererek çocuk sahibi olmasını sağlamış.
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Kadınlar, kocalarının hazırlığını yapmış. Paşa ile vezir yola çıkmış. Bir çayırın
üzerine gelmişler. Paşa; “Bu çayırda biraz oturup dinlenelim.” demiş. Atlarını
çayıra bağlamışlar, kendileri de bir alıç ağacının altına geçip oturmuşlar. Yaslı bir
dede çıkmış; “Burada ne geziyorsunuz.” demiş. Paşa; “Herkesin çoluğu çocuğu
var, akraba ziyaretine gidiyor. Bizimse yanına gidecek kimsemiz olmadığı için
gezmeye çıktık.” demiş. İhtiyar; “Size bir elma vereceğim. Bu elmayı ikiye bölüp
eslerinizle birlikte yerseniz çocuğunuz olur. Elmanın kabuklarını atlarınıza
verirseniz, atların da birer tayı olur. Yalnız ben gelene kadar çocuklarınıza isim
takmayacaksınız.” demiş. Paşa ile vezir, elmayı almış eve dönmüş. Elmaları
eşleriyle birlikte yemişler. Elmanın kabuklarını da atlarına yedirmişler. Aradan
dokuz ay on gün geçmiş, pasa ile vezirin birer oğlu olmuş; atların da birer tayı
olmuş. ( Doğan, 2006: 274).
“Keloğlan” masalında dervişin padişaha verdiği elma sayesinde padişah çocuk sahibi
olmuş.
Bir varımış bir yoğumuş, bi de vahdıng birliğinde bir padişah varımış.
Padişaagın oglu uşaa olmazımış. Zürüyeti dünyaya gelmezimiş. Dimiş ki: Git
avrat, dimiş. Ben hasbahçiye gidiyom, demiş. Hasbahçiye varmış. Abdest almış,
namaza durmuş. Selam virincik sağ yanından bir derviş çıhmış. Selamünaleyküm
derviş baba, diyor. Aleykümselam padişahım, diyor.
Benin padişah oldugumı nerden biliyon, diyincik. Bizlere malum oluyo, diyor.
Padişah da: Sizlere malumise derdim de sanga malum, diyor. Derviş de: Sening
derding de ne var, oolung uşaan olmaz, zürriyeting dünyaya gelmez, diyor. Şu
elmayı götür, diyor. Yarısını sen yi yarısını avradınga yidir, diyor. Avradıyıng
çocuğu olur, oolunguz olur ya, diyor. Adını goma ben varır adını gorum, diyor.
Padişah da: İyi, diyor. ( Öcal, 1999: 222).
“Akgavak Gızı ile Babörek” masalında çocuğu olmayan adamın biri çeşme başında ak
sakallı bir pir ile karşılaşır ve pir bu adama elma vererek çocuk sahibi olması sağlanır.
Adamın biri bizim çocuğ niye olmuyor diyor. O arada bu yola revan oluyor. Az
gidiyo, uz gidiyo, dere tepe düz gidiyo altı ay bi güz giddikten sonra bir bahar
esnasında bir çişmiye geliyor. Diyorki yav şu çişmiye geldik bir su içiyim, bi
namaz gılıyım Allah‟a dua idiyim, bahalım diyor. Oturuyor namazını gılıyor,
duasını idiyor.
Bi de ağ sahalı bi pir garşısına geliyor. Pir diyor ki:
Hacemmi niriye gidiyong, diyor. Ben Allah‟a danışmaya gidiyom. Neyi
danışacaang, diyor. Benim çoluğum çocuğum olmuyor, benim atım da
gunnamıyor, itimde gunnamıyor. Bunun sebebini Allah‟a danışacam, diyor.
Pir: Tamam, diyor. Adama bir elma viriyo. Elmayı yi kabığnı da atınga yidir.
Atıng senin de itiyin de yavrısı olur, diyor. ( Öcal, 1999: 319).
“Kara Yılan” masalında çocuğu olmayan padişah bir çeşme başında bir derviş ile
karşılaşır ve derviş padişahın çocuk sahibi olması için bir elma verir.
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Vezir: “ Padişahım bunun içün esef etme, yarın sizinle tabdili kıyafet olur seyyah
çıkarız, belki uradımız memleketlerde bunun bir çaresine rast geliriz.” der. Bunun
üzerine bunlar sabah olunca tebdili kıyafet olurlar, seyyah çıkarlar; bir zaman
gittikten sonra bir çeşme başına varırlar, biraz dinnenmek için orada otururlar.
Karşı taraftan aksakallı nur yüzlü beyaz elbiseli bir derviş gelir, bunlara selam
verir; derviş cebinden bir elma çıkarır:
“ Ey Padişahım, bu elmayı al yarısını sen ye, yarısını da sultan hanıma ver,
inşallah Allah size bir evlad verir.” der kaybolur. Bunlar elmayı alırlar saraya geri
dönerler, akşam padişah elmanın yarısını kendi yer, yarısını sultan hanıma verir,
sultan hanım o gece gebe kalır. ( Kunos, 1998: 203).
“Güzel Ahmed” masalında deviş çocuğu olmayan padişaha Allah senin duanı kabul
etti, al şu elmayı ye diyerek çocuk sahibi olması sağlanır.
Padişah sual eder:
“ Nedir büyün sizin bu haliniz?”
“ Ne olacak Allah bize bir erkek evlad ihsan etmedi, onun içün mükedderim.”
Padişah lalası ile beraber bir gümüş asa ile bir gümüş çarık seyyaha çıkarlar;
gezerlerken karşılarına bir derviş rast gelir. “ Urlar olsun padişahım” deyüp
padişah tahayyürde kalır, çünkü tebdil-i kıyafet idi: “ Vay derviş, sen benim
padişah olduğumu bildin, göynümdeki muradımı da bilirsin.” Derviş: “ Padişahım
Allah u Teala hazretleri senin duanı kabul etti, al şu elmanın yarısını sen ye,
yarısını dahi hanımına yedir, kabuklarını sizin bir doğurmaz kısrak vardır ona
yedirin, senden bir erkek evlad, kısraktan da bir tay gelir, ben gelmeyince ismini
koyma.” deyüp derviş gider. ( Kunos, 1998: 262).
“Sefa ile Cefa” masalında padişah çeşme başında bir derviş ile karşılaşır ve derviş
padişaha bir elma vererek bu elma sayesinde çocuk sahibi olacağını söyler.
Günün güneşinde ayın ayazında birkaç gün dolaşıp gide gide bir çeşmenin başına
varırlar. Arı sudan abdest alıp gönüllerini Tanrı‟ya yöneltir, öğle namazında
dururlar. oturup selam verdikten sonra iki ellerini açar; açık gönülle, yana yakıla
duaya başladıktan sırada hemen yolun tozları içinden bir derviş çıkagelir. o da
onlarla bir olur, duaya katılır. “ Amin!” dedikten sonra: “ Uğurlar ola padişahım,
işin hayırlı, vaktin uğurlu, yolun kısa, devletin yüce, ömrün uzun ola, Tanrım has
niyetlerini rast getire!” deyince, padişah: “ Eyvallah derviş baba, Tanrı
günahlarımızı affetsin, duan tez vakitte yerini bulsun. buyur, birlikte öğün edelim;
ama sen ilk görüşte benim padişah olduğumu nereden anladın? tebdil gezdiğimi
bildiğine göre elbette yüreğimin dileğini de bilirsin.” deyince bu derviş bilgece
gülümseyip elinin ayasıyla padişahla lalasının sırtını sıvazlamış:
“ Ey padişahım, senin bu yaşa dek çocuğun olmamıştır. Buna üzülür,
dertlenirsin.” dedikten sonra göğsünden bir elma çıkartıp:
“ Bu elmayı soyarsanız; yarısını sultan hanımla birlikte yerseniz, yarısını da lalaya
verirseniz o da karısıyla yer. her ikinizin de vakti erişince çocuklarınız olacak.
şükredin oturun, sakın ben gelmeyince çocuklara ad vermeyin.” diyerek elindeki
elmayı padişaha vermiş. ( Alangu, 2008: 214).
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“Karayılan” masalında çeşme başında bir derviş ile karşılaşan padişah dervişten elma
alarak çocuk sahibi olur.
Terleri sırtlarından çıkıncaya kadar birkaç menzil durup dinlenmeden yürüdükten
sonra yol kenarındaki bir çeşme başına kavuşur, soluk almak, birkaç lokma yemek
için mola verirler. Ellerini, yüzlerini yıkayıp şöyle çeşme başında koyu gölgeli bir
ağacın altına çekilirler. Biraz dinlenir, azık torbalarını açar, bir iki lokma yiyip
canlanıp güçlendikleri sıra gittikleri yolun karşısından aksakallı, nur yüzlü sırtına
bir ak aba giymiş bir derviş babanın belirip geldiğini görürler. Bu derviş çeşmeye
yanaşır şöyle bir durup elini göğsüne bastırır.
“ Aman Derviş Baba himmetini esirgeme. Yaşın koca, bilgin yüce, gücün yetişir,
bir uçtan uca. Aman bir oğlum olsun da, isterse yılan olsun…” diye yana yakıla
yalvarınca bu derviş yine arifane gülümseyip elini göğsüne bastırır, başını eğer ve
göğsünden kocaman bir al elma çıkarıp padişaha uzatır:
“ Ey padişahım, bu elmanın yarısını siz yarısını da sultan hanım yesin, Tanrı‟nın
büyüklüğüne sığının ben himmet ettim, o ihsan etsin,günahlarınızı bağışlasın,
dileğinizi yerine getirsin” deyip bir duman içinde kaybolur gider. ( Alangu, 2008:
265-266).
“Dervüş Baba” masalında padişah dervişten alıp yediği elma sayesinde çocuk sahibi
olmuştur.
Bir padişah varmiş. Padişahin heç çocugu yoḫ. Ġalınmişlar bir arada işte
hanimnan özi. Bi de baḫarlar ġapi açıldiii, bi dervüş çıḫdi, geldi.
Deyi:
- Selamünaleyküm!
- Aleykümesselâm! didi padişah.
Dervüş oturdi, yedi, içti.
Bizim padişah dedi:
- Menim çocugum yoḫtur.
Dervüş çıḫartti dagarcıgından bi böyük alma. Munın yarısini verdi ġariyaa,
yarısini da padişaha virdi.
Dedi ġadina:
- Buni siz yeen, hamile olursız.
Bi zeman ġaldi. Ġaldiii, zeman ay aydan geçti, gün günden geçti; bu arvat hamile
ġaldi. Hamile ġaldiii, epeyce ġaldi... İşte, dokuz ay temam oldi, hanim dogdi.
(Anama diyim.) ( Kasımoğlu, 2010: 342).
“Zöhre Bani” masalında padişahın bir dervişten elma alıp hanımı ile birlikte aldığı
elmayı yemeleri sonucu çocuk sahibi olmuşlar ve derviş çocuğun ismini de Zöhre Bani
vermiş.
Zemanın birinde bir padişah varmiş. Evladi yoḫmuş. Bi gün bele bahçasında
oturmuş, çoḫ düşünümüş. Bi dene dervüş ġapidan girmiş içeri.
Didi:
- Selamünaleyküm!
- Aleykümesselam! didi.
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Didi:
- Haci, sen niye düşinisen elin özinde, dirsegin dizinde? Biz düşünek ki, gece
günüz rızḫ dolanırıḫ, rızḫa gidip gelirik. Bu devlet, bu zinnet; bu meşaġġat!
Didi:
- Nedim devleti, nedim zinneti!
Didi.
- Niye?
Didi:
- Evladım yoḫtur!
Didi:
- Evladın yoḫtur? Baḫ, sana bir elma verecem, o elmayi yiyeceksen. İnşallah,
Allah sana bir ġız evladi verir. İsmi, Zöhre Bani‟dır; hama gözi dişarda olacaḫ.
Elmayi aldi. Aḫşam eve geldi. Almanın yarısıni verdi hanima, yarısıni da kendisi
yedi. Get zeman, gel zeman... Onnarın bir ġız evladi oldii. İsmini de Zöhre Bani
biraḫtilar. ( Kasımoğlu, 2010: 358).
“Üç Elma” masalında ağaç bir adama murat elması yiyerek çocuk sahibi olacağını
söylemiş.
Bu söz üstüne utancından koca bir ağacın dili tutulmuş amma, Hikmet-i Hüda
kuru ağacın biri lisanı hal ile: “ İmdi sabretmesini biliyorsan üstündeki o filizleri
koparıp ele, güne karşı dikiver; bir gün gelir, benim vermediğimi o verir sana.
Adam sende, deme; vereceği elma murat elmasıdır. Yarısını sen ye, yarısın
padişaha yedir; dilerim Allah, umarım Allah her ne muradın varsa verir inşallah!”
( Güney, 1971: 79).
Tanrı‟nın kutsallığının yeryüzüne aktarılmasında özellikle çocuk sahibi olmayanlara
çocuk lütfetmesinde ağacın, elmanın veya diğer meyvelerin aracı olması durumu Türk
inanışında önemli bir yere sahiptir. “ Yaratılış konulu mitlerde kutsal kitapların aktardığı
bilgilerden de anlaşılacağı üzere meyve, yratılışın gerçekleştiği andan itibaren insan hayatında
önemli ve belirleyici bir yere sahip olmuştur. İlk insanların cennetten çıkartılıp dünya üzerine
indirilmesine ve dişiye çocuk doğurma vasfının verilmesine neden olan „ yasak meyve‟ (
elma, incir vs.) olgusu, dünya üzerinde yine benzer bir görevde çocuksuzluk ya da kısırlığın
ortadan kaldırılabilmesinde yani soyun devamlılığında önemli bir araç olark nitelendirilmiştir.
( Aça, 2008: 240).
Karakaş‟ın Öger‟den naklettiğne göre “Kaşgar‟daki Ordam köyünde her yıl muharrem
ayında kadınlar çocuk dilemek için civardaki kabirlere giderler. Buradaki velilerin mezarları
arasındaki ağaçlardan düşen yaprakları ovalayıp yerler.” ( Karakaş, 2014: 170). Bu inanışın
izleri yukarıdaki masal örneklerinde de halen yaşamaktadır. Derlenen bu masallarda
doğurganlık özelliğinin kazanılmasına neden olan meyvenin elma olduğuna inanılmaktadır.
Bu noktada Türk inanışında elma, üremenin sembolü olmuştur.
Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar insan bitki ilişkisi çeşitli şekillerde kendini
her zaman göstermiştir. İnsanoğlu çeşitli tehlikelerden korunmak, beslenmek, hayatını devam
ettirebilmek vb. sebeplerle doğa ve bitki ile ilişkisini her zaman sürdürmüştür. “ Yaşamın iki
düzlemi arasındaki çevrim iki gruba ayırabileceğimiz efsane ve masallarda sık sık karşımıza
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çıkar: a) Öldürülen bir insanın çiçeğe ya da bir ağaca dönüşmesi, b) Bir meyve ya da bir
tohum aracılığıyla mucizevî bir biçimde döllenme. ( Eliade, 2014: 300).
Çocuksuzluğun ortadan kaldırılmasında aracı olan elma, mitolojik düşüncenin ve halk
inanışlarının masallara yansımasına bir örnektir.
Sonuç
Kültlerin Türk dili ve kültürünün gelişmesinde ve zenginleşmesinde oynadığı önemli rolün
tespitinde Halk Bilimi yöntem ve bulgularının yadsınamayacak kadar önemi vardır. Bu bilim
günümüz inanç sistemlerinin köklerini Eski Türk Tarihi anlatılarında ve anlatmalarında arar.
Anlatının içinde bulunduğu inanış biçimi kültler aracığıyla masallarda, efsanelerde,
destanlarda çeşitli şekillerde kendini göstermiştir. Eski Türk toplumunun sahip olduğu inanç
sistemlerinin ve kültlerin kalıntıları günümüz Türk toplumunda halen yaşamakta ve
yaşatılmaktadır.
Yer- su kültleri içerisinde son derece önemli olan ağaç kültü Türklerin dinler tarihinde
süresinde ve inanç sistemlerinde aynı zamanda dünya üzerindeki birçok kültürde karşımızda
çıkan önemli bir olgudur. Dinler tarihi süreci içerisinde pek çok kültürün anlatmalarında ağaç
kültü karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde Anadolu coğrafyasından derlenen masallarda ağaç
kültünün halen bütün canlılığı ile yaşadığını/ yaşatıldığını görmekteyiz.
İşlevsel anlamda sınıflandırdığımız ağaç kültünün çeşitli işlevlerinin halen bu kültür
coğrafyasında yaşadığını masallar sayesinde tespit etmiş bulunmaktayız. Ancak mitolojik
dönemdeki bazı işlevlerin silindiğini, bazılarının halen hiç değişmeden devam ettiğini,
bazılarının ise kısmi bir değişime uğrayarak İslamiyet‟in kabulünden sonra İslami değerlerle
bütünleşerek devam ettiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu durum ise inanç bağlamında
kültlerin senkretik yönünü ortaya koymaktadır.
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SAVAġIN BUKALEMUN DOĞASI: “DÜġÜK YOĞUNLUKLU ÇATIġMA”
ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Ali Gök*
Özet
Günümüzde yeni nesil savaĢ çalıĢmalarının bilinen isimlerinden Martin Van Creveld ve William S. Lind gibi
yazarlar düĢük yoğunluklu çatıĢmaların eski nesil savaĢlardan farklı bir yapıya sahip olduğunu ve Clausewitz‟in
savaĢ teorisinin kesin bir biçimde sona erdiğini, düĢük yoğunluklu çatıĢmaları (DYÇ) anlamada yerinin
olmadığını belirtmektedirler. Bu çıkarım dikkate almaya değer olmakla birlikte, DYÇ gibi yeni nesil savaĢ
çalıĢmalarının açıklamaya çalıĢtığı kavramlar Clausewitz‟in teorisine göre yeniden değerlendirilmesi
gerekmektedir. DYÇ eski nesil savaĢlardan farklı bir yapıya sahiptir. Ancak bu yapı Clausewitz‟in savaĢteorisi
içinde de anlaĢılabilmektedir. Her ne kadar savaĢların aktörleri ve yapısı değiĢikliğe uğrasa da uluslararası
sistemin dönüĢümü Clausewitz yaklaĢımlarının ötesine geçememiĢtir.
Anahtar Kelimler: DüĢük Yoğunluklu ÇatıĢma (DYÇ), SavaĢ, Yeni Nesil SavaĢ, Clausewitz, Clausewitz
Üçlemesi.
THE “CHAMELEON” NATURE OF WARFARE: “AN ASSESSMENT ON LOW INTENSITY
CONFLICT
Abstract
Today, writers such as Martin Van Creveld and William S. Lind, the well known names of the new generation of
war studies, point out that low intensity conflicts have a different structure from the old generation warfare, and
Clausewitz‟s war theory has definitively come to an end and inadequate to explain low intensity conflicts.
Although this inference being worth considering, the concepts that the next generation of warfare efforts trying
to explain such as low intensity conflict, need to be reassessed according to Clausewitz‟s theory. Low intensity
conflict has a different structure than the old generation warfare. However, this structure can also be understood
in Clausewitz‟s theory of war. Although the actors and structure of wars have changed, the transformation of the
international system has not gone beyond the Clausewitz approach.
Keywords: Low Intensity Conflict, Warfare, New Generation of War, Clausewitz, Clausewitz‟s Concept of the
Trinity.

GiriĢ
Devletler Soğuk SavaĢınbitimine kadar konvansiyonel çatıĢmalarla mücadele etmek üzerine
güvenlik stratejileri geliĢtirdiklerinden, Soğuk SavaĢsonrasında ortaya çıkan DYÇ için teorik
ve taktik anlamda yeterli düzeye eriĢebilmekte zorlanmıĢlardır. Yakın zamanda en kapsamlı
ve en uzun süreli düĢük yoğunluklu çatıĢması Türkiye tarafından PKK terör örgütüne karĢı
gerçekleĢtirilmiĢ olmasına rağmen, Türkiye‟de DYÇ üzerine akademik çalıĢmalar sınırlıdır.
DYÇ üzerine doktora ve yüksek lisans düzeyindeki tez çalıĢmaları incelendiğinde; Türkiye‟de
bu konu üzerine 3‟ü yüksek lisans ve 2‟si doktora olmak üzerine toplamda 5 çalıĢmayapıldığı
görülmektedir. Harp Akademileri SAREN bünyesinde hazırlanan M. Can Kasapoğlu‟nun
“DüĢükYoğunluklu ÇatıĢmalarda Konvansiyonel Güçlerin Kullanılması: 1991 – 1999 Türk
Silahlı Kuvvetleri Örneği” ve Kara Harp Okulu SAVBEN bünyesinde hazırlanan Kıvılcım
*

Gaziantep Üniversitesi Ġslahiye Ġ.Ġ.B.F. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Öğretim Görevlisi; Ankara Yıldırım
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Romya Bilgin‟in “SavaĢ Analizinde Clausewitz„in Esas Üçlemesi: Afganistan„da Taliban
KalkıĢması Örneği” adlı doktora tezleri öne çıkan eserler olarak dikkat çekmektedirler. Bu
çalıĢmaların teorik çerçevelerini Clausewitz üzerine kurdukları, günümüz savaĢlarını ve düĢük
yoğunluklu çatıĢmaları Clausewitz‟i ele alarak açıklamaya çalıĢtıkları görülmektedir.
Türkiye‟de DYÇ üzerine yazılan makaleler ve kitaplar incelendiğinde ise, Ümit Özdağ, Sait
Yılmaz, Ergüder ToptaĢ, Tanju Akad ve Mehmet Ali KıĢlalı gibi belirli yazarların bu konu
üzerine çalıĢtıkları görülmektedir. Bahsi geçen yazarların eserlerinde düĢük yoğunluklu
çatıĢmaların teorik çerçevesi ortaya koymaya çalıĢılmıĢ ve bu doğrultuda da Clausewitz‟e
kısaca değinilmiĢtir. Türkçe literatürde bu alanda ciddi bir eksiklik göze çarpmaktadır. DYÇ
konusuna genellikle emekli askerlerin eserlerinde ya da askeri talimnamelerde rastlamak
mümkündür. Ayrıca bugüne kadar yapılan çalıĢmalar durum tespitinden öteye gidememiĢve
bu nedenle de herhangi bir model ortaya konmamıĢtır.
Bu nedenle makalenin temel amacı Clausewitz üçlemesinin düĢük yoğunluklu çatıĢmaları
anlamadaki açıklayıcı gücünün ortaya konmasıdır. Bu doğrultuda, Clausewitz‟in ortaya
koyduğu üçlemesi, günümüz savaĢlarının temel yapısı olan düĢük yoğunluklu çatıĢmaları
açıklayabilmekte midir? sorusu makalede incelenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle savaĢve
çatıĢma kavramları açıklanmıĢ ve bu konudaki çalıĢmaların geliĢimi ele alınmıĢtır. Daha sonra
Clausewitz‟in savaĢ yaklaĢımı ve üçlemesi incelenerek günümüz savaĢ çalıĢmalarında
Clausewitz‟in konumu tartıĢılmıĢtır. DYÇ ile ilgili literatürdeki araĢtırmalara yer verilerek,
literatür analizinden sonra DYÇ özellikleri üzerinde durulmuĢtur.
SavaĢın Bukalemun Doğası
SavaĢ nedir? SavaĢı diğer Ģiddet türlerinden ayıran özellikleri nelerdir? SavaĢı konu alan
akademik çalıĢmaların çoğunlukla yaklaĢımlarının birbirini bütünleyen bir yapı arz etmediği
görülmektedir. Bu durum, kavramın kuramsal bir bütünlük içinde incelenmesini
zorlaĢtırmakta, terimin yanlıĢ bir Ģekilde kavramsallaĢtırılmasına ve yorumlanmasına
sebebiyet vermektedir (Varlık, 2013: 114).
Bu konuya yönelik literatür incelendiğinde; Clausewitz, savaĢı “düĢmanı irademize kabule
zorlamak için bir kuvvet kullanımı olarak tanımlamıĢtır” (Clausewitz, 2015:30). Heywood
ise; “siyasal gruplar arasında yaĢanan bir çatıĢma türü ve silahlı mücadele durumu” olarak
tanımlamaktadır. Belirli bir ülke ya da kaynak üzerinde yürütülen devletlerarası savaĢlar en
eski savaĢçeĢidiolarak görüldüğü için genelde bu siyasal gruplar devletler olmuĢtur.Bununla
birlikte devlet dıĢı (terör örgütleri, gerilla, direniĢ ve ulusal kurtuluĢ hareketleri vb. gibi)
aktörlerin son yıllarda savaĢadahil olmasıyla savaĢların niteliği değiĢmekte ve devletlerarası
savaĢlara çok rastlanılmamaktadır (Heywood, 2013: 292). Hukukçu Hugo Grotius‟a göre
savaĢ, “uyuĢmazlıklarını zorlama yollarına baĢvurarak çözmeğe çalıĢanların karĢılıklı
durumudur.” Grotius‟un savaĢ tanımı, savaĢının incelenmesi gereken bütün çeĢitlerini
kapsamaktadır (Grotius, 1967:17). Britannica Ansiklopedisi‟nde savaĢ: “yaygın kullanımı
itibariyle politik gruplar arasında belirli bir sürede ve yoğunlukta devam eden çatıĢma”olarak
ifade edilmektedir (Varlık, 2013: 116).
SavaĢkavramının belirleyici özellikleri ise; kuvvet kullanma halinin olması, düĢmanca bir
tutum ya da eylem içermesi ve hukuki bir durum yaratmasıdır (Karabulut, 2016:295). Ayrıca
savaĢın diğer bir özelliği, Ģiddetin bir amaçla iliĢkili olmasıdır. Amaca ulaĢılmıĢsa, Ģiddetin
durması gerekmektedir. Burada ana amaç iradenin yerine getirilmesidir. Bu bağlamda savaĢ,
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siyaset alanının yetkileri içinde olan “denetimli Ģiddetkullanımı” demektir (Oktay, 2014:2223). SavaĢın temelinde üç ana unsur bulunmaktadır. Ġlk unsur, en az iki tarafın varlığıdır.
Çünkü savaĢın doğasında düello yani rekabet vardır ve birbirine düĢman olan tarafların
bulunması gereklidir. Ġkinci unsur ise Ģiddetin varlığıdır. ġiddet içermeyen bir düello ancak
uyuĢmazlık, kriz, çekiĢme vb. Ģekilde adlandırabilir ancak savaĢ olarak adlandırılmaz. Üçüncü
unsur ise organize insan gruplarının var olmasıdır. Organize insan gruplarının olmaması
durumunda kaotik bir ortamda meydana gelen sözgelimi çete kavgalarının dahi savaĢolarak
kabul edilmesi gerekir ki bu durum uluslararası iliĢkilerin konusunu oluĢturamaz.
Yalçınkaya‟ya göre bu üç unsurun çerçevesi siyasettir. Çünkü her savaĢın politik bir amacı
olmalıdır (Yalçınkaya, 2014: 410).
1993 yılında kurulan Eski Yugoslavya SavaĢ Suçları Mahkemesine göre savaĢın tanımı
yapılırken, savaĢ yerine “silahlı çatıĢma” ifadesi kullanılmıĢtır. Silahlı çatıĢma ifadesinin
kullanılması hukuki bir gereklilikten doğmuĢtur. Bu gerekliliğe tarihsel açıdan bakıldığında,
teknolojik yeniliklerin savaĢ alanlarında insani kayıpların artmasına neden olmuĢ, bu
kayıpların önüne geçebilmek için de savaĢ hukuku oluĢturulmuĢtur Y
( alçınkaya, 2014:273).
Kuvvete baĢvurmanın devletler için bir hak olduğu algısının hüküm sürdüğü uzun bir dönem
boyunca, savaĢlar sırasında uyulması gereken kuralları belirleyen “jus in bello” önemli
konumda olurken, kuvvete baĢvurulmasınıdüzenleyen kurallar olan “jus ad bellum” önemsiz
olmuĢtur. 20. Yüzyılla birlikte kuvvete baĢvurmanın önce kısıtlandığı sonra da
yasaklanmasıyla, “jus ad bellum” önem kazanmıĢ,önce Milletler Cemiyeti Misakı, sonra da
1928 Briand-Kellogg Paktı bu yönde atılan önemli adımlardan olmuĢlardır (Tosun, 2009:90).
Jus in bello Cenevre SözleĢmeleri, jus ad bellum ise Lahey SözleĢmeleri Ģeklinde
adlandırılmaktadır. Lahey SözleĢmeleri savaĢhukukunun geçerli olabilmesi adına, savaĢınne
zaman baĢladığını ve ne zaman bittiğini düzenlemiĢtir. Bu sözleĢmeler kapsamında savaĢın
devletler tarafından ilan edilmesi zorunlu hale gelmiĢ ve Ġkinci Dünya SavaĢı‟nakadar bu
kural geçerli olmuĢtur. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası kuvvet kullanma yasağı (2/4)
çerçevesinde savaĢilanı yetkisi 51. Madde meĢru müdafaa hakkı hariç devletlerden alınmıĢve
BM anlaĢmasının yedinci bölümü gereği savaĢ ilan etme yetkisi BM Güvenlik Konseyi‟ne
verilmiĢtir. Ancak bu düzenlemeler savaĢıengelleyememiĢ, bu durumda da savaĢhukukunun
ne zaman ne Ģekilde uygulanacağı sorununu tekrar tartıĢma konusu olmuĢtur. Çünkü devletler
meĢru müdafaa hakkını kullandıklarını iddia ederek savaĢlara müdahil olmuĢlardır. Ayrıca
aynı dönemdeki bir diğer hukuksal sorun ise savaĢlara devlet dıĢıaktörlerin sıklıkla müdahil
olmalarıdır (Yalçınkaya, 2014:273-274). Çünkü devlet dıĢı aktörlerin hukuksal bağlamda
kurallara tabi olup olmayacağı, olacaksa hangi kurallara tabi olacağı sorunu ortaya çıkmıĢtır.
SavaĢın hukuki bağlamı üzerinde ortaya çıkan tüm bu sorunlar jus in bellum‟un
uygulanmasını zorlaĢtırmıĢ, bu durum nedeniyle de savaĢ hukuku ifadesi yerine daha
genelleyici bir ifade olan silahlı çatıĢma hukuku ifadesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu
durumun hukuksal bir yansıması olarak da savaĢ ifadesi yerine silahlı çatıĢma ifadesinin
kullanımı daha yaygın hale gelmiĢtir. Sonuç olarak Eski Yugoslavya SavaĢ Suçları
Mahkemesi‟nin silahlı çatıĢmayla ilgili tanımı Ģöyledir: “Devletlerarasında silahlı güce
baĢvurulduğunda veya hükümet güçleri ile organize olmuĢsilahlı gruplar arasında süre giden
silahlı çatıĢma halinde veya bir devletin içinde bulunan silahlı gruplar arasında çatıĢma
meydana geldiğinde oluĢan durum silahlı çatıĢmadır.” Tanıma bakıldığında hukuksal
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bağlamda çatıĢmayı esas aldığı ve çatıĢan aktörlerin devletler veya devlet dıĢı aktörler
olabileceğini görülmektedir (Yalçınkaya, 2014:273-274).
SavaĢkavramı söz konusu olunca aktör olarak ilk önce ordu ve siyasiler akla gelmekte ve bu
nedenle savaĢ teorik olarak askeri bir bilim olarak algılanmaktadır. Peki, halk savaĢın
neresindedir? Özellikle 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın baĢlarında meydana gelen savaĢlar,
artık savaĢ alanlarının halkın yaĢadığı yerleri kapsadığını ve bu nedenle de halkın savaĢın
doğrudan bir aktörü olduğunu göstermiĢtir. Bu nedenle savaĢ,teorik olarak sadece askeri bir
bilim olarak algılanmamalıdır. Ġdeal olan barıĢın gerçekleĢebilmesi için savaĢın farklı
disiplinler tarafından incelenmesine gerek duyulmaktadır (Yalçınkaya, 2010:7).
Bu bağlamda savaĢ ve çatıĢma kavramları uzun yıllar uluslararası ĠliĢkiler disiplininde
üzerinde çalıĢılan konular arasında bulunmuĢ ve bu disiplin çatısı altında birçok akademik
çalıĢmanın et melini teĢkiletmiĢtir.
Bu çalıĢmalar incelendiğinde; savaĢların teknolojik geliĢmelere paralel olarak geliĢim ve
değiĢim gösterdiği görülmektedir. Devletler teknolojik unsurlardan faydalanarak silah
üretmeye baĢlamıĢ; ok, yay, mızrak ve kılıçla baĢlayan bu çaba nükleer ve konvansiyonel
silahlarla devam etmiĢ, hatta uzayın savunma amaçlı kullanımına kadar ulaĢmıĢtır.
Soğuk SavaĢınbitimine kadar bu silahlanma yarıĢındagenellikle teknoloji ön plana çıkmıĢve
daha üst teknoloji ürünü silahlara sahip olan taraf mücadeleden genellikle zaferle çıkmıĢtır.
Benzer teknolojik silahları kullanan ve nitelik ile nicelik bakımından birbirine yakın güçteki
tarafların mücadelelerinde ise, silahları ve askeri personeli stratejik hedefler doğrultusunda
daha iyi kullanan taraf savaĢıkazanmıĢtır. Bu bakımdan tarihsel süreçte düĢünürler daha iyi
doktrin ve strateji üretme ihtiyacı hissetmiĢ, bu çabanın neticesinde de savaĢ stratejileri ve
uygulanan doktrinlerde önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Sonuç olarak, geliĢim
gösteren teknoloji ve strateji savaĢınevrimini belirleyen iki önemli etken olmuĢtur (Gürcan,
2011: 148-149).
Söz konusu etkenler stratejik uygulamaların ötesinde savaĢınteorisini de ortaya koymaktadır.
SavaĢlar, uluslararası iliĢkiler sisteminin yarattığı zeminde meydana gelmektedirler. Bu
bağlamda uluslararası iliĢkilerin bir güçler sistemi olduğu varsayımından hareketle, savaĢlar
devletlerin birbirleriyle olan iliĢkilerinde karĢı karĢıya kalabilecekleri olasılıklar arasında
bulunmaktadır (Oktay, 2014:19).
Yalçınkaya ve TürkeĢ‟inde ifade ettiği gibi realist geleneğin bir tezahürü olarak uluslararası
iliĢkilerde savaĢ konusunda devlet temel analiz birimi olarak seçilmekte, “Soğuk SavaĢ
sonrası dönemde tek aktör olma özelliğini yitirmiĢsede, yine de baĢlıca aktör olarak varlığını
sürdürmektedir” (2008:58-59).
Uluslararası iliĢkilerin, savaĢı teorik bağlamda ele alması bu konuda en eski yazılı eserin
sahibi Peloponez SavaĢları‟nı günümüze aktaran Tukidides ile birlikte olmuĢtur. Realizmin
öncülerinden olan Tukidides‟in, fikirleri ile stratejik düĢüncenin temellerini attığı kabul
edilmektedir. SavaĢkonusunda bir diğer önemli eser Sun Tzu‟nun SavaĢSanatı kitabıdır. Sun
Tzu eserinde ordunun sevk ve idaresinin önemi üzerinde durmuĢ ve stratejik düĢünceye
önemli katkılar sağlamıĢtır. Bir diğer düĢünür de yine realizmin öncülerinden olan
Machiavelli‟dir. Machiavelli yaĢadığı dönemde meydana gelen savaĢların taktiklerini ve
askerlik kurumlarını eleĢtirmiĢ ve orduların teĢkilatlanmasının savaĢlar için önemi üzerinde
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durmuĢtur. Birçok siyasal düĢünürlerin dolayısıyla teorik yaklaĢımların savaĢ hakkında
fikirleri olmuĢtur. Thomas Hobbes, Rousseau, Immanuel Kant, Hegel sadece bunlardan
birkaçıdır (Yalçınkaya, 2014:275).
Ancak savaĢ üzerine kapsamlı bir teorik tartıĢmayı baĢlatan Prusyalı General Carl von
Clausewitz1 olmuĢtur. Uluslararası iliĢkiler bağlamında savaĢın teorisini Carl von
Clausewitz‟in kapsamlı bir Ģekilde incelediği ve ortaya koyduğu görülmektedir. Clausewitz‟in
19. yüzyılda kaleme aldığı “SavaĢ Üzerine” adlı çalıĢması bu alanın baĢyapıtı sayılmakta,
önemi düzenli-düzensiz savaĢın tabiatı ve yürütülmesiyle ilgili temel konuları tartıĢmaya
almasından kaynaklanmaktadır (Akad, 2015:28-29).
Clausewitz‟in ana amacı savaĢın niteliğini ortaya koyarak, savaĢın nasıl analiz
edilebilineceğini açıklamaktır. Clasuewitz‟in savaĢ yaklaĢımına göre, her dönemin kendine
özgü savaĢtarzları, sınırlayıcı koĢulları ve önyargıları bulunmaktadır (ToptaĢ,2015:19). Bu
yaklaĢım neticesinde savaĢın geçirdiği evrim anlaĢılabilmektedir. Bir devletin siyasi ve
toplumsal karakteri, ekonomik yapısı ve jeostratejik konumu, ordusunun yapısını ve
savaĢların karakterini belirlemektedir (Eslen, 2003:14). Bu durumu Clausewitz savaĢı
bukalemuna benzeterek açıklamaktadır. Clausewitz‟e göre savaĢ, “her somut durumda
doğasını biraz değiĢtirdiği için gerçek bir bukalemun değildir; aynı zamanda genel
görünüĢüne göre de belirgin eğilimleri bulunan üç yanlı ĢaĢırtıcı bir olaydır” (Clausewitz,
2015:47-48). Bu yaklaĢıma göre, Clausewitz‟in savaĢın niteliği bakımından bukalemunun
rengindeki değiĢime benzettiği görülmektedir (Bilgin, 2015:118).
Clausewitz‟e göre savaĢ, normal hayatın bir parçasıdır. SavaĢ, “büyük çıkarların kanla
çözümlenen çatıĢmasıdır. SavaĢ, ciddi bir amaç için ciddi bir araçtır. SavaĢ, bir Ģiddet
kullanma eylemidir. SavaĢınözü, uyuĢmaziki grubun iradelerini karĢıtarafa kabul ettirmek
amacı ile giriĢtiği bir çatıĢmadır.” SavaĢta en önemli amaç politik amaçtır ve savaĢın ana
hedefini oluĢturmaktadır. Çoğu zamansa elde edildiğinde politik amacı sağlayan hedeflerin
seçilmesi gerekir. Bahse konu olan politik amaç; politikanın belirlediği ulusal çıkarların
hedeflerine sahip olmaktır. Clausewitz‟e göre savaĢta, olumlu ve olumsuz iki amaç
bulunmaktadır. Devletin ordusunu koruması olumsuz bir amaçtır. Böyle bir durumda amaç,
düĢman ordu yıpranıncaya kadar savaĢı uzatmaktır. Burada ana hedef iki ordu arasında

1

Clausewitz 1780 yılında doğmuĢ, 1792 yılında Prusya ordusuna katılmıĢve Fransız devrimci ordularına karĢı
savaĢmıĢtır. 1801-1803 yılları arasında Berlin SavaĢKoleji‟nde eğitim görmüĢtür. 1806 yılında Fransızlara karĢı
yapılan Jena Seferi‟ne katılmıĢve Fransızlara tutsak düĢmüĢtür. 1808 yılında Prusya‟ya geri dönmüĢve Prusya
ordusundaki reformcularla birilikte hareket etmiĢtir. Prusya SavaĢ Bakanlığı‟nda görev yapan ve Berlin SavaĢ
Akademisi‟nde dersler veren Clausewitz 1812 yılında Fransa- Prusya ittifakının gerçekleĢmesi üzerine Prusya
ordusundan ayrılmıĢ ve Napoleon‟a karĢı savaĢmak için Rus ordusuna katılmıĢtır. Almanya‟daki Fransız
iĢgalinin sona ermesi üzerine Clausewitz Prusya ordusuna geri dönmüĢ ve sonra Berlin SavaĢ Koleji‟nin
yönetiminde görev almıĢtır. Bu görevinde strateji üzerine çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve SavaĢ Üzerine adlı
önemli eserini yazmaya baĢlamıĢtır. Bir süre kıta görevinde bulunan Clausewitz, 1831 yılında kitabını
tamamlayamadan hayatını kaybetmiĢtir. 1832 yılında Clausewitz‟in SavaĢ Üzerine adlı eseri eĢi tarafından
yayınlanmıĢtır. SavaĢÜzerine, aradan 130 yıl geçmiĢolmasına rağmen savaĢteorisi üzerine yazılmıĢen önemli
eser olma özelliğini taĢımaktadır. Clausewitz'in düĢüncelerinden baĢta Alman askeri düĢünce sistemi olmak
üzere Marks, Lenin ve Engels gibi düĢünürler de etkilenmiĢtir. Günümüzde ise Clausewitz‟in eseri, dünyanın her
yerinde hem askerler hem de siyasiler için önemini korumakta ve askeri okullarda okutulmaktadır (Eslen,
2003:213-214 ve Clausewitz, 2015:1).
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dengenin sağlanmasıdır. DüĢman ordularının ortadan kaldırılması ise savaĢta güdülecek
olumlu amaçların en üst seviyesini teĢkiletmektedir (Eslen, 2003:14-17).
“Clausewitz‟e göre; düĢmanın iradesi kırılmadıkça, yani düĢman hükümeti ve müttefikleri
barıĢıkabul etmedikçe ve halk boyun eğmedikçe, düĢmanca gerginlik ve düĢmanunsurlarının
etkisi sona ermiĢ kabul edilemez.” (Clausewitz, 2015:50). Clausewitz‟in, düĢman
kuvvetlerinin yok edilmesinden kastı, düĢmanın savaĢma iradesinin kırılmasıdır. Çünkü savaĢ,
iradenin düĢmana zorla kabul ettirilmesi için kullanılan kuvvet eylemidir ve bu doğrultuda
ana hedef, önemli bir moral değer olan düĢman iradesinin ortadan kaldırılmasıdır (Eslen,
2003:18).
Clausewitz savaĢtaüç konuya yoğunlaĢmaktadır. Bunlar silahlı kuvvetler, ülke ve düĢmanın
iradesidir. “Silahlı kuvvetler mutlaka yok edilmelidir, yani artık savaĢa devam edemeyecek
bir duruma sokulmalıdır. Ülke zapt edilmelidir; çünkü ülkeden yeni bir silahlı kuvvet teĢkil
edilebilir. Ancak, bunların ikisi de yapılsa bile düĢmanın iradesi kırılmadıkça, düĢman
kuvvetlerinin etkisi sona ermiĢkabul edilmez” (Clausewitz, 2015:49-50). DüĢman iradesinin
ortadan kaldırılmasından kasıt; siyasi otorite ile birlikte halkın ve ordunun yenilgiyi kabul
etmesidir (Eslen, 2003:18). Clausewitz‟e göre siyasi irade, halk ve ordu üçlemesi savaĢın
doğasının en temel unsurlarını teĢkiletmektedir. Halkı ihtiras yani nefret ve Ģiddetile siyasi
iradeyi akıl yani siyasi amaçlar kimliği ile, orduyu ise Ģans yani ihtimal, tahmin, yaratıcı güç,
yetenek, cesaret ve karakteri ile özdeĢleĢti
rmektedir. Clausewitz‟in üçlemesine göre savaĢın
kazanılması için halk, ordu ve hükümet arasında bir denge bulunmalıdır (Yalçınkaya,
ekilde açıklamaktadır:
2014:276-277). Clausewitz bu dengeyi Ģu Ģ
“SavaĢbelirgin eğilimleri olan üç yanlı ĢaĢırtıcı bir olaydır: Bir yanda doğasının özünü teĢkil
eden Ģiddet, doğal ve kör bir içgüdü sayılması gereken kin ve nefret: öte yanda savaĢı
bağımsız bir ruhsal etkinlik haline getiren olasılık hesapları ve rastlantılar, son olarak da
savaĢı tamamen akla bağlayan politik araç niteliği. Bu üç yandan birincisi daha çok ulusu,
ikincisi daha çok komutanı ve ordusunu, üçüncüsü ise daha çok hükümeti ilgilendirir. SavaĢta
kıĢkırtılıp, alevlendirilecek olan ihtirasların halkta zaten bulunuyor olması gerekir, rastlantı
olasılıklarda cesaret ve yeteneğin oynayacağı rolün büyüklüğü, küçüklüğü komutanın ve
ordunun ayırıcı özelliklerine bağlıdır; fakat politik amaçlar sadece hükümeti ilgilendirir. Tıpkı
çeĢitli kanunlara benzeyen bu üç eğilim konunun derinliklerine kök salmıĢtır ve aynı zamanda
da değiĢen boyutlara sahiptir. Bunlardan birini dikkate almayan ve bunların arasında geliĢi
güzel bir iliĢkikurmak isteyen bir kuram, derhal gerçekle çeliĢkiye düĢer ki, sırf bu yüzden
tüm değerini yitirmiĢ kabul edilir. O halde görev, teoriyi, sanki üç çekim merkezi arasında
bulunuyormuĢgibi, bu üç eğilim arasında boĢlukta dengede tutmaktır” (Clausewitz, 2015:4748).
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Akıl (Siyasi İrade)

Savaş

İhtiras (Halk)

Şans (Ordu)

Grafik 1.1. Clausewitz‟in Üçlemesinin Klasik Yorumu (Bilgin ve Türedi, 2015:141).
Özetle, Clausewitz üçlemesi klasik yorumda ele alındığında, esas üçleme ihtiras, akıl ve Ģans
unsurlarından oluĢmakta; ikincil üçleme ise esas üçlemeye bağlı olarak halk, siyasi irade ve
ordudan oluĢmaktadır. Esas üçlemedeki unsurlar, ikincil üçlemedeki unsurlarla bir araya
gelerek üçlemenin bütünsel parçalarını oluĢturmaktadırlar. Bu bağlamda üçlemedeki unsurlar
arasındaki iliĢkiler yukarıdaki grafik 1.1‟de belirtildiği gibi savaĢınmerkezde yer aldığı, esas
ve ikincil olarak adlandırılan üçlemedeki unsurların aralarındaki iliĢkinin dengeli bir Ģekilde
oluĢturduğu bir üçgen modeline iĢaret etmektedir (Bilgin ve Türedi, 2015:141). Clausewitz‟in
savaĢteorisini inceleyen Ġngilizce literatürde “more” ya da “mainly” olarak geçen “daha çok”
sözcükleri ikinci üçlemenin ikincil (tali) olduğunu, esas üçlemenin ise, birincisi olduğunu
belirtilmektedir. Bahse konu olan üçleme savaĢtan savaĢaoran farkları göstermesine karĢın,
her savaĢta karĢımıza çıkmaktadır. Clausewitz‟in sözünü ettiği üçleme yoğunlukları ve
aralarındaki etkileĢim ne oranda olursa olsun, her savaĢta mevcuttur. Ayrıca savaĢlar
incelenirken üçlemenin unsurları ve etki oranları da birlikte dikkate alınmalıdır
(Karaosmanoğlu, 2011: 10).
“Akıl, Ģans ve ihtiras üçlemesi, devletler arasındaki ĢiddetilerleyiĢini hazırlık ve düĢmanlık
baĢlangıcından barıĢave ötesine kadar çevreler. SavaĢıoluĢturan eylemler ve olaylar, bu üç
parametrenin her birinde ve genellikle her üçünde birden, yerlerini bulurlar. Ama onları
çözümlemeye elveriĢli kılmak, bağlantılarını fark etmek ve analitik çerçeveden taĢmalarını
önlemek için, uygulamaya iliĢkin ayrıntıların büyük çoğunluğu gruplanmalı ve
soyutlanmalıdır” (Paret, 2015:233).
Clausewitz‟in savaĢile siyaset arasındaki iliĢkiyi açıklamaya çalıĢtığı görülmektedir. SavaĢı,
siyasi bir araç ve siyasi bir iliĢkinin devamı olarak açıklamaktadır. Clausewitz‟e göre, savaĢ,
siyasi bir durumdan ortaya çıkmakta, kısaca siyasi nedenlerle meydana gelmekte ve siyasi bir
ortamda devam etmektedir. Sonuç olarak, Clausewitz‟in yaklaĢımında siyasi iradenin
üstünlüğü benimsenmekle birlikte; siyasi amaç esas, savaĢ ise onu sağlayan araç
konumundadır. Diğer bir ifadeyle Clausewitz‟e göre savaĢ, siyasi amacın, düĢmana kabul
ettirilmesi için baĢvurulan kuvvet kullanma eylemidir (Clausewitz, 2015:30-45).
Clausewitz‟in tespitlerine göre; savaĢ ve siyaset ayrılmaz bir yapıdır. Bu yapıda siyasi
otoritenin görevi, “bütün tüm unsurlarıyla değerlendirme, değerlendirebilme becerisini
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sergilemektir” (Oktay, 2014:44). Halkın önemi ise, savaĢa vereceği ya da vermeyeceği
destekle ortaya çıkmaktadır. Halkın bu tercihini etkileyecek unsurlar arasında; savaĢan
askerlerin halkın içinden olması, savaĢ bütçesinin halkın ekonomik kazancını etkileyecek
olması, savaĢın etik yani haklılık boyutunun halk tarafından kabul edilmesi gibi önemli
unsurlar bulunmaktadır. Eğer halk, bahsi geçen sebep veya sebeplerden dolayı siyasi iradeyi
desteklemiyorsa, hükümet halkının yanında olmadığı bir savaĢı gerçekleĢtiriyor olacaktır
(Handel, 2004:47).
Clausewitz, savaĢı analiz ederken “mutlak savaĢ” kavramını baĢlangıç noktası olarak
belirlemiĢ,teorisini de “mutlak savaĢtan”“kısıtlı hedefli savaĢa” kadar uzanan geniĢbir alan
içinde ortaya koymuĢtur. Teorisinde savaĢın doğasını, unsurlarını, amaçlarını ve toplumsal
yaĢamın bir parçası olarak gördüğü savaĢeyleminin tümünü ele almıĢtır. Clausewitz, devrinin
felsefe akımına uygun olarak, tez ve karĢı tezlerle sonuçlara ulaĢtığından, mutlak savaĢ
kavramını, o devrin idealizm anlayıĢına dayandırmıĢtır. Clausewitz‟in mutlak savaĢı,gerçek
savaĢın Ģartlarından etkilenmemiĢ, yalnızca kağıt üzerinde var olan bir ideal savaĢ Ģeklidir.
Clausewitz‟e göre mutlak savaĢ, Ģiddetin en üst seviyede kullanıldığı bir savaĢ durumudur.
Clausewitz‟e göre savaĢın doğası devletleri birbirlerine karĢı daha fazla Ģiddet kullanmaya
teĢvik etmekte ve giderek artan bu Ģiddet kullanma hali, gerçek savaĢı mutlak savaĢa
yakınlaĢtırmaktadır. Gerçek savaĢta, mutlak savaĢtan farklı olarak, kullanılacak Ģiddetin
derecesini politik amaç belirlemektedir. Ayrıca gerçek savaĢta moral güçler, Ģans ve
olasılıklar da etkili olmaktadır. Gerçek savaĢı, mutlak savaĢtan ayıran diğer bir özellikte
savaĢtaki “sürtünmedir”. SavaĢ alanı güçlüklerle dolu olmasıyla birlikte, savaĢın doğasında
var olan bu güçlükler, tehlikeler ve belirsizlikler savaĢtakisürtünmeyi oluĢturmaktave gerçek
savaĢı mutlak savaĢtan ayırmaktadır (Eslen, 2003:214-215).
SavaĢın tarihsel geliĢimi incelendiğinde ise; Birinci Nesil SavaĢlar Westfalya düzeninden
sonra ortaya çıkan klasik Ulus-devlet savaĢlarını içermekte ve hatta Napolyon savaĢlarıyla
birlikte yurttaĢ-ordu kavramı ortaya çıktığı için modern savaĢları da içinde barındırmaktadır.
Ġkinci Nesil SavaĢlar ise Topyekün Endüstri SavaĢları olarak adlandırılmakta ve Birinci
Dünya SavaĢıbu türe örnek teĢkiletmektedir. Üçüncü Nesil SavaĢda Ġkinci Dünya SavaĢıile
birlikte ortaya çıkmıĢ veManevra SavaĢları olarak adlandırılmaktadır.
Üçüncü Nesil SavaĢlar, düĢmanınsilahlı unsurlarıyla göğüs göğüse savaĢmak ve onları etkisiz
hale getirmek yerine, hatlarına sızmayı, etrafını sarmayı ve küçük parçalara bölünmeye
zorlayarak, kendini savunmasını güçleĢtirmeyi esas taktik olarak kullanan ve cepheler yerine,
derinlikte savunma taktikleri geliĢtiren çağdır (Gürcan, 2012: 92).
Soğuk SavaĢ sonrası küreselleĢme ile birlikte değiĢen güvenlik algılamalarının da etkisiyle,
savaĢ olgusunun ciddi bir dönüĢüm yaĢadığı görülmektedir. SavaĢın aktörlerinde,
amaçlarında, taktik ve stratejilerinde birçok değiĢim yaĢanmıĢ ve bu değiĢim savaĢa iliĢkin
önemli tartıĢmaları beraberinde getirmiĢtir. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla birlikte
özellikle Balkanlar‟da, Kafkasya‟da ve Orta Asya‟da ciddi savaĢlaryaĢanmıĢve çoğunluğu iç
savaĢ Ģeklinde görülen çatıĢmaların eski savaĢlardan farklılaĢan yanları dikkat çekmektedir
(Eker, 2015: 33-34).
William S. Lind, Keith Nightengale, John Schmitt ve Joseph Sutton‟un 1989 yılında
yazdıkları “SavaĢınDeğiĢen Yüzü: Dördüncü Nesil SavaĢaDoğru” adlı makalelerinde “yeni
nesil savaĢlar” biçiminde bir tanımlamada bulunmaktadırlar. ABD Deniz Piyadeleri
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Gazetesi‟nde yazdıkları bu makalede 4. nesil savaĢ; “SavaĢ ile barıĢ dönemleri arasındaki
ayırımın bulanıklaĢtığı, mücadelenin belirlenmiĢ muharebe sahaları dıĢına taĢtığı, sivil ve
askerler arasındaki farkların ortadan kalktığı ve asimetrik özellikleri de içinde barındıran
askeri, yarı-askeri ve bazen de sivil gayretler bütünü” olarak tanımlanmıĢtır (Lind ve diğerleri,
1989).
Dördüncü Nesil SavaĢlarda asimetrik tehditler söz konusu olduğundan dolayı zaman ve
mekan sınırlarları belirli olmamakla birlikte, bu yeni nesil savaĢlarda devletlerin devletlerle
savaĢıdeğil genelde devletlerin, devlet dıĢıaktörlerle (gerilla güçleri, teröristler, organize suç
örgütleri vb.) savaĢı görülmektedir. Kaldor‟un “yeni savaĢlar” olarak adlandırdığı dördüncü
nesil savaĢlar, devletin ve devlet dıĢı aktörlerin “Ģebekeleri” (networks) arasında meydana
gelen çatıĢmalardır. Bu tür savaĢlar, yasal ve yasal olmayan aktörlerce yürütülen düĢük
yoğunluklu çatıĢmalardır. Devletler, özel askeri Ģirketler, dini ve etnik gruplar, sivil toplum
kuruluĢları, uluslararası örgütler gibi çeĢitli küresel aktörler bu tür çatıĢmaların tarafları
arasında bulunmaktadırlar. Suriye, Yemen, Libya, Irak, Afganistan, Eski Yugoslavya ve
Somali‟de yaĢananlar bu tür savaĢların en güzel örnekleridir (Kaldor, 2003: 120-122).
DüĢük Yoğunluklu ÇatıĢma
Silahlı çatıĢmaların analiz edilmesinde ve kavramsallaĢtırılmasında en önemli kıstas
çatıĢmanın mahiyetinin anlaĢılmasıdır. Ancak çatıĢmaların kavramsallaĢtırılması, sosyal
bilimcilerin pek baĢarılı olamadığı bir durumdur. Bu durumun nedenlerinden ilki;
araĢtırmacıların kavramları oluĢtururken eski ve yeni kavramların birbirinden farklılık
gösteren yönlerini ortaya koyamamaları iken, ikincisi ise, kavramsallaĢtırma yapılırken
bilimsel kıstaslar yerine siyasi söylemleri dikkate almalarıdır (Özdağ, 2005:15).
Dördüncü Nesil yani yeni nesil savaĢlargrubunda yer alan DYÇ kavramının oluĢumunda da
bu iki eksiklik dikkat çekmektedir. DYÇ kavramı ile konvansiyonel olmayan, sınırlı, küçük,
özel savaĢlar, gerilla savaĢı ya da gayrinizami harp kavramları arasında derin farklılıkların
bulunmamasından dolayı sıklıkla birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmektedir. Özdağ‟a
göre (2005:16-16) bunların tümü siyasi-askeri bir mücadelenin içerisinde aynı anda var
olabilmektedir. Bu bağlamda DYÇ‟yi diğer kavramlardan farklılaĢtıran özelliği diğer
yöntemleri de içinde kapsayabilmesidir.
DYÇ‟nin tam olarak anlaĢılabilmesi için öncelikle bazı askeri kavramların açıklanması
gerekmektedir. Bunlardan ilki konvansiyonel savaĢlardır. Konvansiyonel savaĢ, devletlerin
nükleer ya da kimyasal silahları kullanmadıkları bir savaĢ biçimidir. Nizami/konvansiyonel
savaĢ,geleneksel savaĢhukukunun geçerli olduğu, nükleer olmayan silahların ve düzenli ordu
birliklerinin kullanıldığı yapıyı ifade etmektedir (Varlık, 2013: 124).
Konvansiyonel olmayan savaĢ ise; bir dıĢ kaynak tarafından çeĢitli derecelerde
örgütlendirilmiĢ, eğitilmiĢ, donanımı sağlanmıĢ, desteklenmekte ve yönlendirilmekte olan,
çoğunlukla yerli ya da vekil güçlerce yürütülen, normal Ģartlarda uzun süreli askeri ve
paramiliter operasyonları içerisine alan ve gerilla savaĢını, DYÇ‟yi, gizli ya da açık
operasyonları, sabotaj ve psikolojik harekat faaliyetlerini ve terörizmi içeren geniĢbir alandır.
Bu savaĢın aktörleri ise; saldırıya hedef olan devlet, devletin toprağının belirli bölümleri
üzerinde hak iddia ederek devletin bekasına ya da toprak bütünlüne tehdit unsuru olan bir
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terör örgütü, kendi çıkarları için bu örgüte destek vermekte olan bir baĢka devlet
olabilmektedir (Özdağ, 2005:16-17).
Bu konuyla ilgili literatüre bakıldığında konvansiyonel olmayan savaĢkavramının çok fazla
kullanılmadığı bunun yerine DYÇ kavramının kullanıldığı ancak bu kavramın da
kavramsallaĢtırılması konusunda sorunlar olduğu görülmektedir.
ABD‟nin 1980 yılından itibaren DYÇ‟yi kavramsallaĢtırma adına çalıĢmalar gerçekleĢtirdiği
ve DYÇ yaklaĢımını isyan, isyan karĢıtı operasyonlar ve terörizmle savaĢı içerisine alacak
Ģekilde değerlendirdiği görülmektedir (Özdağ, 2005:17). Özellikle Türkçe literatür
incelendiğinde gerilla savaĢı, gayrinizami savaĢ ve DYÇ kavramlarının birbirleri yerine
kullanıldığı görülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu kavramlar arasında çok belirgin
farklar bulunmamaktadır. Örneğin gayrinizami savaĢtataraflardan en az birisinin resmi silahlı
kuvvetler dıĢındaki unsurlardan oluĢması gerekmektedir. Akad‟a göre Che Gueevara‟nın
Bolivya dağlarındaki gerilla faaliyetleri gayrinizami savaĢa örnek teĢkil etmektedir.
Gayrinizami savaĢen çok “gerilla” terimiyle ifade edilmeye çalıĢılmaktadır (Akad, 2015:1516). Ancak, gerilla faaliyetleri gayrinizami savaĢınsadece bir bölümünü oluĢturmaktadır. Bu
kavram kargaĢasının bir diğer nedeni de terör örgütlerinin kendilerini “gerilla” Ģeklinde
adlandırma giriĢimlerinden kaynaklanmaktadır Bu tür sözde adlandırmaların nedeni,
teröristlere “savaĢan statüsü”, terör örgütlerine de “siyasi bir kimlik” kazandırılması çabasıdır.
“Çünkü teröristlik cürüme ait (kriminal) bir hukuki Ģahsiyet iken gerilla çatıĢmahukukunun
belirlediği haklara sahip askeri bir Ģahsiyettir” (Varlık, 2013: 124). Bu nedenle bu tür
adlandırmalar devletlerin terör örgütleriyle mücadelesinde tehlike arz etmektedir. CaĢın‟a
göre “gerilla savaĢı siyasi hedefi elde edebilmek için askeri personel ve tesislerin maksatlı
olarak hedef alınması iken, terörizm siyasi hedefi elde edebilmek için savaĢmayanların
maksatlı olarak hedef alınmasıdır” (CaĢın, 2008:159). Gerilla savaĢı ile terörizmin ortak
noktası ise düĢmanı uzayan bir silahlı çatıĢmaya çekerek onun direnme gücünü kırmaya
çabalamaktır (Heywood, 2013: 292).
Sonuç olarak, gerilla savaĢı, gayrinizami savaĢ, asimetrik savaĢ ve konvansiyonel olmayan
savaĢ gibi geniĢbir kategori içinde yer alan yeni nesil savaĢkavramları “düĢük yoğunluklu
çatıĢma” olarak tanımlamak terim dejenerasyonunu sınırlayacak, kavramsal muğlaklığı
giderecek ve hukuksal bağlamda bu kavramların istismarını engelleyecektir.
DüĢükyoğunluklu çatıĢmanınkavramsallaĢtırılması 1980‟li yıllarla birlikte baĢlamıĢolsa da,
Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra, Ġngiltere‟nin Kıbrıs‟ta, ABD'nin Vietnam‟da, Fransa‟nın
Cezayir‟de müdahil olduğu çatıĢmaları DYÇ‟ye örnek olarak göstermek mümkündür.
DYÇ kavramını akademik olarak ilk ele alan “Low Intensity Operations: Subversion,
Insurgency, and Peacekeeping” adlı kitabıyla 1971 yılında Ġngiliz General Frank Kitson
olmuĢtur(Kinross, 2004:55). Ancak DYÇ‟nin kavramsallaĢmasıve diğer devletler tarafından
da ön plana çıkarılması 16 Ocak 1981 tarihinde yayınlanan ABD Sahra Talimnamesi olarak
adlandırılan “FM 100–20 Low Intensity Conflict” ile olmuĢtur.Bu talimnameye göre DYÇ;
uyuĢmazlık içindeki devletler veya gruplar arasındaki rekabet düzeyinin üzerinde,
konvansiyonel savaĢların ise altında bir düzeyde gerçekleĢmektedir. DYÇ‟de politik, askeri,
ekonomik ve sosyal unsurlar bir arada kullanılmaktadır. Sınırlı bir bölgede, özellikle de
üçüncü dünya ülkelerinde bu tür çatıĢmalara rastlanılmaktadır. Ancak etkileri bölgesel
olabildiği gibi, küresel de olabilmektedir (FM 100–20, 1990).
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DYÇ üzerine incelemelerde bulunan Dr. Max G. Manwaring ve John T. Fishel 1992 yılında
yayınladıkları makalelerinde, baĢta Vietnam olmak üzere çeĢitli DYÇ örneklerini incelemiĢve
DYÇ‟nin özelliklerini ortaya koymuĢlardır. Manwaring ve Fishel‟e göre; DYÇ‟de en önemli
husus, politik irade yani hükümetin meĢruiyetinin olmasıdır. Diğer bir husus ise, bölünmüĢlük
görüntüsünün verilmemesidir. DüĢmana eğer destek varsa öncelikle azaltılmalı, mümkünse
tamamıyla yok edilmelidir. BaĢarılı bir istihbarat yapılanması oluĢturulmalıdır. Son olarak,
DYÇ‟de askeri unsurlar iyi eğitilmeli ve donanımlı olmalıdırlar.
Konvansiyonel ve nükleer çatıĢmalarda ana amaç düĢmanı zayıflatmak ve/veya yok etmek
iken, DYÇ‟de ana hedef politik olmakla birlikte, düĢmanı zayıflatmak ve/veya yok etmek
siyasi amaçlardan sonra gelmektedir. Bu nedenle DYÇ‟nin ana amacı gönülleri ve akılları
kazanmayı amaç edinmiĢ bir mücadele olarak halk desteği sağlayabilmektir (Galula,
1964:55). Kilcullen‟a göre (2006:5-6) halk desteğinin akıl ve duygu boyutu bulunmaktadır.
Halk kazanacak tarafta yer almayı isteyecektir, çünkü duygu bağlamında önceliği kendisini
güvende hissedebilmesidir. Akıl boyutunda ise halkın çıkarları öncelikli olmaktadır. Bu
durumlar sağlandığında halkın birçoğunun politik iradeyi ve askeri unsurları destekleyeceği
ve böylelikle de düĢmanın zayıflatılacağı düĢünülmektedir. BaĢkabir ifadeyle Gürcan‟ın da
(2012:104) belirttiği gibi DYÇ‟de “sivrisinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmak” olarak
açıklanabilecek bu yaklaĢım, halkın olumlu algı ve düĢüncelerini sağlamak suretiyle halk
desteğini kazanmayı hedeflemektedir. Halkın çoğunluğunun desteği sağlandığı durumda,
düĢman lojistik ve eleman bakımdan yoksun bırakılacak, böylelikle bataklık kurudukça
sivrisineklerin yaĢam alanları kısıtlanacaktır.
Literatürde Ġngiliz ve Amerikan DYÇ yaklaĢımlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Ġngiliz
DYÇ yaklaĢımına göre; DYÇ‟de politik irade mutlaka bir politik hedef ortaya koymalıdır.
DYÇ‟nin politik hedefi, hem ordu hem de halk tarafından net Ģekilde algılanmalıdır. Bu
Ģekilde, uzun süreli bir siyasi çabayla gerçekleĢtirilecek olan askeri desteğin sınırlarının ne
olacağı da anlaĢılacaktır. Ġngiltere‟nin IRA ile mücadelesi bu duruma en iyi örnektir. 1994
yılına kadar Ġngiliz ordusu verilen politik hedef doğrultusunda bir derece istikrarı sağlamıĢve
bu doğrultuda IRA, terör yoluyla sonuç alamayacağını anlayarak silahını bırakmak zorunda
kalmıĢtır (KıĢlalı, 1996: 48-49).
ABD‟nin DYÇ yaklaĢımı incelendiğinde daha öncede belirtildiği gibi askeri talimname olan
FM 100-20 ön plana çıkmaktadır. Bu talimnameye göre DYÇ‟nin özellikleri Ģunlardır: Politik
hedef öncelikli olmalıdır. Askeri operasyonlar bu politik hedefleri desteklemelidir. Bu
doğrultuda gerekli olan en önemli unsur halk desteğidir. Birlikler değiĢen durumlara hızlıca
adapte olabilmelidirler. Milli hedeflere ulaĢmak için sabırlı, kararlı ve dirençli olmak
gerekmektedir. Amerikan DYÇ yaklaĢımının teorik bağlamda ABD‟nin Vietnam‟da çıkardığı
derslerden oluĢturulduğu görülmektedir. 1981 yılında oluĢturulan FM askeri talimnamesinin
özellikleri bu tespiti kanıtlar niteliktedir.
Ġngiliz ve Amerikan DYÇ yaklaĢımları incelendiğinde her ikisinde de politik hedefin öncelikli
olduğu, asıl amacın askeri baĢarı olmadığı, mücadelenin halk desteği sağlanarak, önce
zihinlerde kazanılması gerektiği görülmektedir. Bu özellikleriyle DYÇ‟nin psikolojik harekat
faaliyetlerinden ayrı düĢünülmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle psikolojik harekat
disiplini DYÇ alanının hem kuramsal hem de kavramsal bir unsurudur. DüĢman, dost ve
tarafsızların düĢünce, duygu ve davranıĢlarını etkilemeye yönelik, barıĢ, kriz, çatıĢma vesavaĢ
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dönemlerinde uygulanan ve birçok faaliyeti bünyesinde barındıran psikolojik harekat yeni bir
disiplin değildir.
Psikolojik harekat kavramı kullanılmasa da Clausewitz‟in eserinde psikolojik faaliyet
unsurlarının izine rastlamak mümkündür. Clausewitz, siyasi hedefe ulaĢmada ve düĢman
kuvvetlerinin mağlup edilmesinde muharebenin dıĢında harekat türlerinin de
kullanılabilineceğini belirtmektedir.
“Clausewitz, On War kitabındaki “On Military Genius” (Askeri Deha Üzerine) bölümünde,
psikolojiden belirsiz bir alan olarak söz etmekte ve daha sonraki bölümde psikolojik öğelerin
akademik bilgeliğe boyun eğmeyecek olmasına hayıflanmaktadır. Clausewitz, psikolojik
etkilerin çözümlemesini savaĢincelemesinin tam göbeğine oturtarak nihai bir adım atmıĢtır.
On War, askerin, komutanının ve hizmet ettikleri toplumun psikolojisini, savaĢ kuramının
baĢlıca parçası haline getirmiĢtir. Yirminci yüzyılın baĢındainsan davranıĢlarına iliĢkin daha
kapsamlı ve dinamik kuramlar geliĢtirildiği için, Clausewitz‟in kuram yapısının psikolojik
içeriği, üç parçalı savaĢ tanımına zarar verilmeden güçlendirilebilmiĢtir” (Paret, 2015: 235236).
Sonuç
DYÇ kavramı, savaĢsanatının evrimi olup, askeri meselelerde önemli ölçüde örgütsel devrim
getirmiĢtir. DYÇ ile birlikte siyaset-askeri kuvvet(ordu) ve halk arasındaki iliĢkitarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar yoğunlaĢmaktadır. Bu tür çatıĢmalarda bazı aktörlere karĢıdüĢman
merkezli savaĢanlayıĢıdevam etmekle birlikte, yerini büyük ölçüde halk merkezli anlayıĢa da
bırakmaktadır. “Coğrafi ve topografik terimlerle açıklanan cephe ve ağırlık merkezi
kavramları, zamanımızın savaĢlarında toplumsal ve psikolojik kavramlarla açıklanmaktadır.
Halkın aklını ve kalbini kazanmak stratejik amaç haline gelmektedir. Halk zaman zaman
hedef haline getirilirken, zaman zaman da korunması ve kalkındırılması gereken bir özne
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yeni savaĢların en önemli özelliklerinden birisi, insan ve
halk merkezli yaklaĢımların taraflar ve üçüncü devletler bakımından meĢruiyet unsuru haline
gelmesidir” (Karaosmanoğlu, 2015: 38-39).
Yeni nesil savaĢlar içerisinde yer alan DYÇ eski nesil savaĢlardan farklı bir yapıya sahiptir.
Ancak bu yapı Clausewitz‟in savaĢ teorisi içinde de anlaĢılabilmektedir. Her ne kadar
savaĢların aktörleri ve yapısı değiĢikliğe uğrasa da uluslararası sistemin dönüĢümü Clausewitz
yaklaĢımlarının ötesine geçememiĢtir.
Özetle; DYÇ kavramı henüz kesin sınırları olmayan bir teori olarak değerlendirilmekte ve
günümüzde yaĢanan çatıĢmaların yapısını analiz etmeye yönelik bir adım olarak
görülmektedir . Ancak uygulanan stratejiler ve taktiklerin eski nesil savaĢ yöntemlerinin
dıĢına çıkması Clausewitz‟in anlayıĢının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Çağın
koĢullarının savaĢayeni Ģekiller vermesi Clausewitz‟in halk, siyasi irade ve ordu üçlemesinin
geçerliliğini yitireceği anlamı taĢımamalıdır. Bu konuda çalıĢma gerçekleĢtiren bir diğer
düĢünür Mary Kaldor 2010 yılında yayınladığı makalesinde savaĢların değiĢim ve geliĢim
gösterdiğini kabul etmekle birlikte Clausewitz‟in yaklaĢımlarının günümüzdeki savaĢları
analiz etmeyi kolaylaĢtıracağını belirtmektedir. Kaldor‟a göre, birinci, yani asıl üçlemenin,
makuliyet anlamındaki akılın ve siyasetin üstünlüğü yeni savaĢlarda da geçerliliğini
korumaktadır.
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DYÇ‟de aktörlerden birinin çoğunlukla devlet olması, diğer bir deyiĢle siyasi iradenin varlığı,
halkın çatıĢmalardan doğrudan etkileniyor olması ve orduların bu çatıĢmalarda da kullanılıyor
olması nedeniyle Clausewitz üçlemesinin mevcudiyetini günümüzde de devam ettirdiği
anlamına gelmektedir.
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YĠYECEK- ĠÇECEK ĠġLETMELERĠPERSONELĠNĠN KĠġĠLĠK
ÖZELLĠKLERĠĠLE ĠġE BAĞLILIKLARI ARASINDAKĠĠLĠ
ġ KĠ
Aykut ġĠMġEK

Neslihan ÇETĠNKAYA

Özet
Yiyecek içecek iĢletmeleri, yoğun rekabet ortamında yer alan diğer iĢletmelere göre müĢterilerine daha iyi ve
daha kaliteli hizmet sunmak istemektedir. Hizmeti daha kaliteli hale getirmek için ise iĢgörenlerin kiĢilik
özelliklerine uyumlu olan iĢlere yerleĢmesi gerekmektedir. Çünkü bu doğrultuda iĢgörenin iĢ doyumu ve
verimliliği artacak ve iĢgörenler iĢine bağlı bireyler haline geleceklerdir. Bu araĢtırmada da yiyecek içecek
iĢletmeleri personelinin kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık tutumları üzerindeki etkisini belirlemek ve iliĢkisini
ortaya koymak amaçlanmaktadır. ÇalıĢanların kiĢilik özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılan
geçerliliği ve güvenirliliği belirlenmiĢBüyük BeĢli KiĢilik Ölçeği (Big Five Personality Test) kullanılmıĢtır. ĠĢe
bağlılık için ise Kanungo (1982) tarafından geliĢtirilmiĢ ölçekten faydalanılmıĢtır. Bilgisayar destekli SPSS
(22,0) istatistik programı aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. Uyumlu olma,
duygusal/tutarlı olma ve deneyime açık olma kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu
tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: KiĢilik Özellikleri, ĠĢe Bağlılık, Yiyecek-Ġçecek ĠĢletmeleri, Erzurum
The Relation between Employees’ Personality Characteristics and their Job Commitment in Food and
Beverage Establishments
Abstract
The establishments operating in food and beverage industry want to offer better and more qualified service to
their customers in comparison with the other business enterprises that operate under fierce competition
atmosphere. In order to make the service more qualified, the employees should be directed to work in positions
which are suitable for their personality characteristics. In this vein, the employee’ job satisfaction and job
productivity will increase and they will become job committed individuals. This research aims to find out the
impact of employee’ personality characteristics working in food and beverage establishments on their job
commitment and reveal the relationship. The Big Five Personality Test whose validity and reliability were
determined and was used widely was applied so as to reveal the employee’ personality characteristics. The scale
developed by Kanungo (1982) was implemented for job commitment. The analyses such as Correlation and
Regression were run via Statistical Package Program for Social Sciences (SPSS,22,0). In the light of the research
results, it was found out that personality traits such as being canorous, being emotional/consistent and being
open for experience had a significant impact on job commitment.
Keywords: Personality Characteristics, Job Commitment, Food and Beverage Establishments, Erzurum

1. GĠRĠġ
Hızlı bir değiĢim ve geliĢim içerisinde olan günümüz dünyasında geliĢmiĢ ülkelerin
sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüĢmeleri, var olan örgütlerinde değiĢmesine sebep
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olmuĢtur. Örgütler, yoğun rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek ve geliĢebilmek için
müĢteri istek ve ihtiyaçlarını rakiplerinden daha hızlı bir Ģekilde takip etmek ve onları
memnun etmek zorunda kalmıĢlardır. Bu durumda da her müĢteri kendisinin isteklerine uygun
mal ve hizmet üreten iĢletmeleri tercih eder olmuĢtur.
Emek-yoğun özelliği ile ön planda olan turizm sektöründe yer alan iĢletmelerinde
hayatlarını sürdürebilmesi için müĢteri memnuniyeti üzerinde önemle durması gerekmektedir.
Ancak müĢterinin memnun olması doğrudan “iç müĢteri” olarak tanımladığımız personelden
geçmektedir. Ġç müĢteri memnuniyeti çalıĢanların verimliliklerinin artması açısından oldukça
önemlidir. Ġç müĢteri memnuniyeti arttıkça dıĢ müĢteri memnuniyeti de artacaktır.
KuruluĢların ilk olarak ele alması gereken konulardan biri, Ģirketi ile bütünleĢen çalıĢanların
mutluluğudur. Dolayısıyla, iĢletmede kendilerini mutlu hissetmeyen ve mutlu edilmeyen
çalıĢanlar mevcutsa o iĢletmenin varlığını sürdürmesi güçleĢmektedir (Pekmezci vd. 2008: 4).
Geleceğin baĢarılı iĢletmeleri, kaynaklarını etkin kullanarak etkili sonuçlara ulaĢan,
verimli çalıĢan ve her Ģeyden önemlisi farklılığı yaratan, insan kaynaklarını değerlendirebilen
ve onları rasyonel kullananlar olacaktır (Onur, 2007). Turizm sektöründe yer alan iĢletmeler
için iyi eğitilmiĢ, kalifiye, motivasyonu yüksek, bu sektörde çalıĢmaya istekli, hizmet
vermeye yatkın ve iĢine bağlı iĢgörenler seçilmelidir. Bu nedenle insan kaynaklarının etkinliği
artırabilmek için iĢgörenlerin kiĢilik özelliklerine göre doğru iĢlere yerleĢtirilmesi yani “doğru
iĢe doğru insan” felsefesinin benimsenmesi gerekmektedir.
ĠĢinebağlı bir iĢgören örgüt amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için çok çaba sarf etmekte
ve iĢlerini bırakma ihtimalleri çok zayıf olmaktadır. Tam tersi iĢine bağlı olmayan
iĢgörenlerin ise örgütlerinden ayrılma ihtimallerinin yüksek olduğu, iĢdıĢındaki Ģeylerle veya
kendilerinden istenilmeyen iĢ aktiviteleriyle daha fazla ilgilendikleri gözlemlenmiĢtir
(Kanungo, 1979). ĠĢine oldukça bağlı olan iĢgören verilen görevlerde pozitif bir duruĢ
sergileyerek, bulundukları örgütlere katkıda bulunmaktadırlar. ĠĢine bağlı çalıĢanlar,
kendilerini örgütlerinde rahat ve baĢarılı hissetmektedirler (Holton ve Russell, 1997). Bunun
yanında iĢebağlılık çalıĢanların performanslarını da artırdığı için motivasyon ve gayretlerinde
de yükselme görülmektedir (Brown, 1996: 235-245). Ancak her iĢgören iĢine bağlı
olamamaktadır. Bunun nedenlerinden birisi iĢgörenlerin kiĢilik özellikleridir. Yapılan
araĢtırmalar uyumlu, sorumluluk sahibi, yüksek duygusal denge kiĢilik özelliklerine sahip
olan bireylerin çalıĢtıkları örgütte iĢlerine daha fazla bağlı olduğunu göstermektedir. Yani
sahip olunan kiĢilik özellikleri ile iĢe bağlılık arasında doğrudan bir iliĢkinin söz konusu
olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle bu çalıĢmada da yiyecek-içecek iĢletmelerinde çalıĢan
iĢgörenlerin kiĢilik özellikleri ile iĢe bağlılıkları arasında bir iliĢki olup olmadığının tespit
edilmesi amaçlanmıĢtır. Ayrıca kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılığa herhangi bir etkisi olup
olmadığı da belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
2. LĠTERATÜR TARAMASI
2.1.KiĢilik Kavramı ve KiĢilik Özellikleri
KiĢiliğin, literatürde insanların sürdürdükleri yaĢam boyunca ortaya koymuĢoldukları
tüm davranıĢlar ve sahip oldukları bütün özellikler Ģeklinde tanımlandığı görülmektedir
(Eroğlu, 2013: 217). Aynı zamanda temel tanımlamalar ele alındığında kiĢiliğin bireylerin
zihinsel, bedensel ve ruhsal özelliklerinde görülen farklılıklardan ve bu farklılıkların bireyin
düĢünce ve davranıĢlarına yansıyıĢbiçiminden kaynaklanan bir kavram (Avcı ve Kaya, 2010:
56) olarak tanımlandığı da görülmektedir.
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KiĢilik kavramı, yüzyıllardır insanların sosyal yaĢantılarının bir parçası olarak ilgi
görmektedir. KiĢilik, kısaca “insanların yaĢayıĢbiçimleri” olarak da ifade edilebilir. Bu tanım
incelendiğinde insanın kalıtımsal, biyolojik ve kiĢisel özellikleri, fiziksel görüntüsü ve sağlığı,
ilgisi ve eğilimleri, yetenek ve yöneliĢleri, baĢkalarıyla iliĢkileri, zekası ve zihinsel yönü de
tanım içerisinde yer almaktadır. KiĢiliğin oluĢumu ve onu etkileyen değiĢkenlere iliĢkin
öteden beri yapılan araĢtırmalar genetiğin ve çevresel faktörlerin önemli birer etken olduğunu
göstermesine karĢınson zamanlarda durumsal Ģartların da kiĢilik üzerinde önemli etkilerinin
olduğu vurgulanmaktadır (Barlı, 2008; 79). KiĢilerin davranıĢlarının bir kısmı, insanın bedeni
yapısından ve biyolojisinden (fiziksel özellikler), bir kısmı toplumun kendilerine yüklediği ve
öğrettiği davranıĢlardan (toplumsal özellikler) bir kısmı da kiĢinin psikolojisinden ve ruhsal
yapısından (ruhsal özellikler) kaynaklanmaktadır. KiĢiler bu davranıĢ özellikleri içinden
fiziksel özellikleri ile kiĢilik özelliklerini somut bir Ģekilde dıĢa vurmaktadır (Eroğlu, 2013:
218).
Farklı unsurlardan etkilenen kiĢiliğin çözümlenmesi ve insanların kiĢilik özellikleri
hakkında net bir Ģey söylemek mümkün değildir. Ancak buna rağmen konu ile ilgili birçok
araĢtırma yapılmıĢ ve insanların kiĢilik özelliklerini belirleyebilmek için farklı modeller
ortaya konulmuĢtur. 1936 yılında Allport ve Odbert tarafından yapılan ilk çalıĢmada bir
bireyin davranıĢlarını diğer bireylerden ayırdığı belirtilen bir terimler listesi oluĢturulmuĢtur.
Daha sonra listedeki genel davranıĢlar çıkarılarak kiĢiliği tanımlamak için kullanılan yaklaĢık
18.000 kelimelik bir liste hazırlanmıĢtır. Cattel (1946), bu listeye faktör analizi uygulamıĢve
sonuç olarak 16 temel kiĢilik özelliği tespit etmiĢtir. Bu kiĢilik özellikleri; sıcakkanlılık,
değiĢimlere açıklık, problemleri çözebilme, strese dayanıklılık, mükemmeliyetçilik, canlılık,
kurallara bağlılık, giriĢkenlik, baskınlık, duyarlılık, ihtiyatlılık, soyut düĢünme, kendini
sorgulama, kendine yeterlik, gerginlik, ketumluktur. Bu çalıĢma ise BeĢ Faktör KiĢilik
Modelinin temelini oluĢturmuĢtur.
BeĢ Faktör KiĢilik Modeli, insanların gösterdikleri bireysel farklılıkların dünyadaki
bütün dillerde kodlanacağı, konuĢma diline sözcükler halinde yansıyacağı ve bu sözcüklerden
yola çıkarak insanın kiĢilik yapısını kapsayacak bir sınıflamanın olabileceği temel
varsayımına dayanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2014: 943). Bu model, kiĢiliğin değerlendirilmesinde
sıklıkla kullanılan bir yaklaĢımdır. “Özellik YaklaĢımı”na dayanan modelde kiĢiliğin
ölçülmesinde kiĢilerin kendilerini ve baĢkalarını tanımlamada kullandıkları bazı birtakım
sıfatlardan yararlanılmaktadır. Golberg (1981) sözlükteki sıfatlara yönelik gerçekleĢtirdiği
araĢtırmasında beĢgüçlü faktörün ortaya çıktığını tespit etmiĢve birçok kiĢilik kavramının bu
beĢfaktör çerçevesinde kuramsal olarak organize edileceğini ileri sürmüĢtür (Yelboğa, 2006:
199). Goldberg’e göre model dıĢadönüklük (extroversion), uyumluluk (aggreeableness),
sorumluluk (conscientiousness), duygusal dengelilik/dengesizlik (neuroticism) ve deneyime
açıklık (openness to experience) alt boyutlarından oluĢmaktadır. DıĢadönük kiĢilik özelliğine
sahip olan bireyler genellikle mutlu, sempatik, insan odaklı ve iyimser, kalabalık içinde
olmayı seven konuĢkan kiĢilerdir. Yüksek bir enerji potansiyelleri de olduğundan daha fazla
üreten ve daha az yorgunluk hissi duyan baĢarılı çalıĢanlardır (Costa vd. 1986; Bowditch ve
Buono, 2005; AktaĢ,2006; Can, 2007; ErkuĢve Tabak, 2009). DıĢadönük kiĢilik özelliğinin
tam tersi içedönük olan bireyler ise sosyalleĢmeyi sevmeyen, sessiz, pasif, utangaç ve
mesafeli kiĢiler olarak ifade edilmektedir (Benet-Martinez ve John, 1998). Uyumlu bireyler
alçakgönüllü, iyi huylu, yumuĢak kalpli, baĢkalarıyla çalıĢmayı seven ve iĢbirliğine inanan
bireylerdir (Somer vd. 2002; Bacanlı vd. 2009). Uyumlu olmayan bireyler ise kötümser,
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acımasız, intikamcı, çıkarcı ve kaba bireyler olarak tanımlanmaktadır (Costa ve McCrae,
1995; ġahin, 1999; Bacanlı vd. 2009). Sorumluluk boyutu incelendiğinde çalıĢkan, hırslı,
bilinçli, öz disiplin göstermeye yönelim, düzen, baĢarı çabası ve tedbirlilik karĢımıza
çıkmaktadır (Kuzgun, 1972; Mete, 2006; Sevi, 2009; Ören ve Biçkes, 2011). Ancak
sorumluluk düzeyi düĢükolan bireyler ihmalkar, amaçsız, plansız ve tembel bireyler olarak
değerlendirilmektedir (Oğuz, 2007: 59). Duygusal dengesizlik bireylerin yaĢadıkları kaygı,
endiĢe,güvensizlik, depresyon ve düĢünmeden hareket etmesine sebep olan kiĢilik özelliğidir.
Bu özelliklere sahip olduğu düĢünülen bireylerin baĢağrısı çektiği, görme güçlükleri yaĢadığı,
kronik yorgunluğa sahip olduğu gözlemlenmiĢtir (Costa ve McCrae, 1995). Yüksek duygusal
dengeye sahip olan bireyler ise sakin, kendine güvenen ve öz denetimli bireyler olarak ifade
edilmektedir (Can, 2007). Bu bağlamda nevrotiklik düzeyi yüksek insanlar, düĢük olan
insanlara göre günlük olaylar karĢısında daha sık stres yaĢadıkları söylenebilir (AktaĢ,2006).
Deneyime açıklık özelliğine sahip olan bireylerin ise yaratıcı, meraklı, hayal gücü kuvvetli,
orijinal fikirlere sahip olduğu ancak deneyime açık olmayan bireylerin tutucu, yeniliklere
kapalı ve sabit fikirli bireyler oldukları ifade edilmektedir (Doğan, 2013).
2.2.ĠĢe Bağl
ılık Kavramı
Bağlılık, kelime anlamı olarak “birine karĢı sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve
gösterme, sadakat” anlamlarına gelmektedir (Türk Dil Kurumu, 2016). Toplum duygusunun
olduğu her yerde var olup, toplumsal içgüdünün duygusal bir anlatım biçimi olarak ifade
edilmektedir (Doğan ve Kılıç; 2008: 38). Bir kiĢiye, bir fikre, bir örgüte ya da kiĢinin
kendisinden daha büyük gördüğü herhangi bir Ģeye karĢı gösterdiği bağlılık ve yerine
getirmek zorunda olduğu bir yükümlülük (Çöl, 2004) olarak tanımlanan bağlılık, en yüksek
derecede bir duygudur. Bir köle efendisine, memur iĢine, asker vatanına sadıksa aynı zamanda
bağlılıkta göstermektedir (Doğan ve Kılıç, 2008: 38).
Literatürde bağlılık kavramı genellikle iĢe bağlılık veya örgüte bağlılık Ģeklinde ele
alınmıĢtır. ĠĢe bağlılık en genel ifadeyle kiĢilerin iĢeyönelik tutumları, kiĢilerin benliklerinin
yaptıkları iĢle bütünleĢmesi veya bağlantılı olmasıdır (Chusmir, 1982; 596). KiĢinin iĢine
verdiği değer ve önem derecesi olarak da bilinen iĢe bağlılık kavramı ilgili yazında hem
deneysel hem de alan çalıĢmalarında kullanılmaktadır. Deneysel çalıĢmalarda iĢe bağlılığın
algılama, akılda tutma ve sorun çözmedeki etkileri ele alınmakta, alan çalıĢmalarında ise iĢe
bağlılık ile iĢe geç gelme, çalıĢan performansının kalitesi, iĢ tatmini gibi durumlarla olan
iliĢkileri ele alınmaktadır (Saleh ve Hasek, 1976; 213).
ĠĢe bağlılığın kiĢilere ve durumlara göre farklı özellikler göstermesi Lodahl ve Kejner
(1965)’in “moral” ve “ego bağlılığı” kavramlarını birleĢtirmesi ve “iĢe bağlılık” olarak
adlandırması ile baĢlamıĢtır. Lodahl ve Kejner (1965)’e göre iĢe bağlılık iki temele
dayandırılmaktadır. Bunlar; iĢe bağlılığın iĢ performansı ve özsaygı iliĢkileri çerçevesinde
tanımlanması ve iĢebağlılığın benlik imajının bir parçası olduğu görüĢüdür (Çiftçi, 2013: 44).
ĠĢe bağlılığa iliĢkin ilgili yazın incelendiğinde iĢebağlılık ile ilgili dört farklı yaklaĢımiçeren
tanımlamalar da bulunmaktadır. Saleh ve Hosek (1976) tarafından ele alınan bu dört
yaklaĢım; iĢin yaĢam merkezi haline getirilmesi, iĢeaktif bir Ģekilde katılma, iĢin özsaygının
bir parçası haline getirilmesi ve psikolojik olarak özdeĢleĢmedir
. Bu yaklaĢımlar çeĢitli
araĢtırmacılar tarafından desteklenmiĢtir.
KiĢinin iĢe bağlılığı çevresel (toplumsal, ekonomik ve hukuksal), bireysel (yaĢ,
cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, kıdem vb. demografik faktörler ve baĢarı güdüsü,
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kontrol odağı, içsel motivasyon, çalıĢma değerleri, merkezi yaĢam ilgisi gibi psiko-sosyal
özellikler), örgütsel (örgütün büyüklüğü ve yapısı, ücret miktarı ve sistemi, çalıĢmakoĢulları
ve saatleri, yönetim tarzı ve yönetime katılma) ve iĢin özelliğine iliĢkin (iĢin anlamlılığı, iĢin
sorumluluğu ve etkileĢimdüzeyi, otonomi, geri bildirim ve baĢkalarıyla iliĢkiler) faktörlerden
etkilenmektedir. ĠĢine bağlı olan kiĢinin iĢ tatmini, performansı ve verimliliği yüksek
olacaktır. Aynı zamanda devamsızlığı, iĢten ayrılma niyeti, iĢe geç kalma oranı ve iĢ gücü
devri de düĢükolacaktır. Yapılan çalıĢmaların odak noktası da konuya hangi açıdan bakılırsa
bakılsın, çalıĢanların örgütlerinden algıladıkları desteğin ve iĢlerinden duydukları doyumun
iĢe bağlılığı etkileyebileceğidir.
2.3.KiĢilik Özellikleri ile ĠĢ
e Bağlılık Arasındaki ĠliĢki
KiĢilik, zaman içinde sabit olan ve duygusal, davranıĢsal ve biliĢsel biçimleri
belirlemede bir araya gelmiĢ, psikolojik nitelikteki özellikleri iĢaret ederek, bireylerin kim
olduğunu gösteren yapılar olarak tanımlanmaktadır. KiĢilerin zaman içinde birbirleriyle uyum
içinde olan ve benzerlik gösteren duygu, düĢünce ve davranıĢkalıpları olan kiĢilik, gösterilen
davranıĢların gerekçelerini açıklamakta ve kiĢilerin kim oldukları sorusuna cevap vermektedir
(Mount vd. 2005: 449). Bireyin iĢiyle psikolojik özdeĢleĢmesiolarak ifade edilen iĢe bağlılık
ise bireyin iĢine yönelik tutumu, bireyin benliğinin iĢi ile bütünleĢmesi veya bağlantılı
olmasıdır (Chusmir, 1982: 596). ĠĢebağlılık hem bireylere hem de örgütlere birtakım faydalar
sağlamaktadır. ĠĢe bağlılık aracılığıyla örgütlerin rekabet edebilirlik ve tüketici taleplerine
zamanında cevap verebilmek biçimindeki amaçları gerçekleĢmektedir. Bu amaçların
gerçekleĢmesiise öncelikle bireysel baĢarıyı uzun vadede de örgütsel baĢarıyı etkilemektedir.
Çünkü iĢine bağlı çalıĢanlar yüksek kalitede ürün veya hizmet üretimi yapmakta, daha iyi
kararlar almakta, problemleri daha rahat ve kısa zamanda çözebilmekte, daha düĢük
devamsızlık ve daha az personel devri ile karĢılaĢ
maktadır. Ancak bazı durumlarda iĢine bağlı
bireyin de performansı düĢük olabilmektedir. Böylesi durumlarda çalıĢanların kiĢilik
özellikleri devreye girmektedir. Her birey yaĢadığı duruma iliĢkin farklı algılamalara sahip
olmaktadır. KiĢilerin algılamaları arasındaki farklılık ise, kiĢilik tiplerinden ve farklı kiĢilik
özelliklerine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Farklı kiĢilik tipinde olan iĢgörenler,
aynı olayları ve aynı durumları farklı Ģekillerde algılamakta, farklı tepkiler vermektedirler.
KiĢilerin olayları algılamalarında ve verdikleri tepkilerinde farklılıklar olduğundan ve
kendilerini mutlu ya da mutsuz eden olayların farklı olmasından dolayı örgüt içerisinde
bulunduklarında da olaylara birbirinden farklı tepkiler göstermektedirler. Örgüt içerisinde
yürütülen bir uygulama bir iĢgöreni oldukça memnun ederken, diğer bir iĢgörene gereksiz bir
uygulama olarak görülebilir (Kaplan, 2008: 75).
Örgütlerde iĢ görenlerin kiĢilik yapıları hem iĢ görenin kendisi, hem çalıĢma
arkadaĢları hem de örgüt için bazen olumlu bazen de olumsuz bir Ģekilde etki etmektedir.
Örneğin kalabalık içinde çalıĢmayı seven ve insan odaklı olan dıĢa dönük kiĢilik özelliğine
sahip olan iĢgörenler ile sosyalleĢmeyi sevmeyen ve mesafeli kiĢilik özelliğine sahip olan
iĢgörenler arasında çalıĢma veya verimli olma açısından bir takım farklılıklar bulunmaktadır.
KiĢilik özellikleri ile iĢe bağlılık arasındaki iliĢkiyi inceleyen araĢtırmalar ilgili
yazında az olmasına rağmen kiĢilik özelliklerinin örgütlerde doğurduğu farklı sonuçlar ele
alınarak iĢe bağlılık ile olan iliĢkisi hakkında birtakım bilgiler verilebilir. Bu durumda
baĢkalarıyla çalıĢmayı seven ve iĢbirliğine inanan uyumlu iĢ görenlerin sahip oldukları bu
özelliklerinden dolayı diğer çalıĢanlara göre performanslarının daha yüksek olacağı
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araĢtırmalarla desteklenmektedir. Bunun yanında disiplin sahibi, özenli, dikkatli ve sorumlu
bireyler olarak tanımlanan sorumluluk kiĢilik özelliğine sahip olan iĢgörenlerin de yüksek
performans gösterdikleri söylenebilir (ġeker, 2011: 48). Sorumluluk duygusu yüksek
iĢgörenler daha planlı, gayretli ve tepkilerinde mantıklı olmaya daha yatkın olduklarından
dolayı, sorumluluk duygusu düĢük olanlara göre görevin gereklerine daha bağlı, sorunlarda
sorumluluk üstlenmeye ve inisiyatif kullanmaya daha arzulu, kurallara uyma konusunda daha
tutarlıdırlar (Ġnanır, 2012: 54).
Performansı düĢükolan iĢgörenin verimi azalacak, iĢkalitesinde düĢüĢyaĢanacak, iĢe
gelmeme veya gecikme gibi durumlar gerçekleĢecektir (Özkasap, 2013). ĠĢgörenlerin sahip
oldukları özelliklere göre uygun pozisyonlarda görevlendirilmesi, Ģirket amaçları hakkında
bilgilendirilmeleri, örgüt için iyi bir iletiĢimağının kurulması, Ģikayetlerin dinlenmesi, takım
ruhunun geliĢtirilmesi, iĢyeri düzeni, eğitim programlarının uygulanması, baĢarılarının takdir
edilmesi, iĢe karĢı motive edilmeleri gibi birçok yönetime bağlı çalıĢma, iĢ görenin
performansını artıracaktır (Yılmaz, 2006: 95). Ancak bunlara rağmen yine de performansında
artıĢgözlemlenemeyen iĢgörenler de olacaktır. Çünkü uyumlu kiĢilik özelliğine sahip olan iĢ
görenlerin performansları diğerlerine göre daha yüksektir ve bu nedenle de uyumlu kiĢilik
özelliğine sahip olan iĢgörenlerin iĢebağlılıkları da yüksek olabilir. Bu doğrultuda aĢağıdaki
hipotezler kurulmuĢtur:
H1: Uyumluluk kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkivardır.
H2: Sorumluluk kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkivardır.
Sosyal olma, enerjiklik, sıcakkanlılık gibi özelliklere sahip olan dıĢadönük kiĢilik
yapısındaki iĢ görenler dıĢdünyaya açık bireylerdir. Aynı zamanda baĢkalarıyla daha kolay
iletiĢim kurarlar, kaynakların bulunmasında ve kullanılmasında öncülük ederler. Genellikle
politikacı ya da diğer yüksek görüĢ derecesine sahip olanlar lider olma eğilimindedirler
(ÖdemiĢ, 2011: 82). Bu konuya iliĢkin araĢtırmalar incelendiğinde ise dıĢadönük olan iĢ
görenlerin dıĢ dünyayla daha ilgili olmalarından dolayı, içe dönük iĢ görenlere kıyasla
çalıĢtıkları örgüte daha az bağlı oldukları tespit edilmiĢtir. Çünkü dıĢa dönük iĢ gören
bulunduğu örgütü bıraktığı zaman kolaylıkla bir baĢka örgütte iĢ bulup o ortama rahatlıkla
ayak uydurabilmektedir (Ġnanır, 2012: 54). Bu araĢtırma sonucu doğrultusunda aĢağıdaki
hipotez kurulmuĢtur:
H3: DıĢadönüklük kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkiyoktur.
Duygusal denge, bir bireyin sakin, hevesli ve kendini güvende hissetme (olumlu) ya da
gergin, sinirli, karamsar ve kendini güvende hissetmeme (olumsuz) derecesini tanımlayan
kiĢilik boyutudur (Sakallı, 2015: 52). Güven verici, sakin, dengeli ve eleĢtiriye açık kiĢilik
özelliğine sahip olan yani yüksek duygusal dengeye sahip olan iĢgörenlerin ise örgütlerine ve
aynı zamanda iĢlerine daha bağlı olacakları ilgili yazında ifade edilmektedir (Ġnanır, 2012:
53). Duygusal dengesizlik yaĢayan bireylerin hastalık reaksiyonları ile baĢ etmede zayıf
olmaları, tükenmiĢlik yaĢamaları ve iĢ değiĢikliği deneyimleri onların iĢlerine bağlı
olmadıklarını göstermekte, tam tersi kiĢilik özelliğine sahip olan iĢgörenlerin ise örgütlerde
çalıĢmakonusunda kararlı hissetmesi ve iliĢkilerinde memnuniyet yaĢaması iĢine ve örgütüne
olan bağlılığını göstermektedir. Bu doğrultuda aĢağıdaki hipotez kurulmuĢtur.
H4: Yüksek duygusal denge kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki
vardır.
Özgünlük veya açık görüĢlülük olarak da ifade edilen deneyime açıklık kiĢilik
özelliğine sahip olan bireyler hayal kuran, meraklı, yenilikçi, kendi düĢünce ve duygularına
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yönelen bireyler olarak tanınmaktadırlar. Bu kiĢilik yapısı diğer kiĢilik özellikleri içerisinde
biliĢsel yönü en fazla olan özellik olarak görülmektedir. Kendilerine güvenen bu kiĢilerin
çalıĢtıkları örgüt içinde iĢ değiĢtirme konusunda rahat davranmaları muhtemeldir. Çünkü
kendilerine güvenleri yüksek olacağından yeni bir iĢ bulacağından veya yeni ortamlara
girdikleri zaman sıkıntı çekmeyecekleri konusunda emindirler. Bu doğrultuda yüksek düzeyde
deneyime açıklık kiĢilik özelliğine sahip olan iĢ görenlerin iĢe bağlılıklarının düĢük olacağı
söylenebilir. Bu tespit doğrultusunda aĢağıdaki hipotez kurulmuĢtur:
H5: Deneyime açıklık kiĢilik özelliği ile iĢe bağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢki
yoktur.
KiĢilik özellikleri yapılacak olan iĢin türüne göre de değiĢiklik gösterebilmektedir.
Özellikle rekabet düzeyi çok yüksek olan ve emek yoğun bir sektör olarak bilinen turizm
sektörü çalıĢanları ve bu sektörde yapılan iĢler değerlendirildiğinde kiĢilik özelliklerine göre
kiĢilerin yapacakları iĢlere seçilmesi yerinde olacaktır. Bu sektörün temelinde insanın insana
hizmet etme durumu vardır ve özellikle tatil yapmak için bir destinasyona giden
müĢteri/turist, çalıĢan personelden güler yüz ve nezaket beklemektedir. Bu nedenle
personellerin müĢterilere karĢı davranıĢları oldukça önemlidir.
AraĢtırmanın konusunu oluĢturan yiyecek-içecek iĢletmeleri de insanların hayatlarını
devam ettirebilmesi için gerekli olan temel unsuru yani beslenme ihtiyacını
karĢılamaktadırlar. Her ne kadar temel görevleri müĢterilerin gün geçtikçe farklılaĢan
beslenme istek ve ihtiyaçlarını karĢılamak olsa da kiĢisel satıĢ rolünü de üstlendikleri için
özellikle müĢteriyle yüz yüze iletiĢimhalinde olan yani hizmet sürecinde çalıĢan personellerin
kiĢilik özelliklerinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Hangi özellikler iĢe bağlılığı
getirirse o kiĢilik özelliğine sahip olan iĢgörenin iĢe alınması daha uygun olacaktır. Bu
durumlar neticesinde aĢağıdaki hipotez kurulmuĢtur:
H6: KiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde etkisi vardır.
3. ARAġTIRMA
3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Yöntemi
AraĢtırmanın temel amacı, yiyecek içecek iĢletmelerinde çalıĢan iĢgörenlerin sahip
oldukları kiĢilik özellikleri ile iĢe bağlılıkları arasındaki iliĢkiyi belirlemek, ayrıca kiĢilik
özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaç
çerçevesinde, iĢ görenlerin kiĢilik özellikleri ile iĢe bağlılık düzeyleri tespit edilerek, kiĢilik
özelliklerinin iĢebağlılık ile iliĢkisi ve kiĢiliğin iĢebağlılığa olan etkisi ortaya konulmuĢtur.
AraĢtırmanın evrenini Erzurum il sınırları içerisinde bulunan yiyecek içecek iĢletmeleri
çalıĢanları oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklem grubu ana kütlenin üzerinden seçilmiĢ
olup, ana kütleyi temsil gücüne sahip örneklem gruplarından her birisine anket uygulanarak
araĢtırma için gerekli olan veriler elde edilmiĢtir. Uygulanan toplam anket sayısı 250 olup,
sağlıklı veri elde edilen anket sayısı 214’tür. Anket formları söz konusu iĢletmeler teker teker
ziyaret edilerek dağıtılmıĢ,örneklem grubundaki bireylere mesai saatleri dıĢında doldurmaları
ricasıyla teslim edilmiĢ ve gerekli süre beklenerek (yaklaĢık 10 gün) toplanmıĢtır.
AraĢtırmada yiyecek-içecek iĢletmesi çalıĢanlarının kiĢilik özelliklerini belirleyebilmek için
Büyük BeĢli KiĢilik Ölçeği (Big Five Personality Test) kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın diğer
değiĢkeni olan iĢe bağlılık için ise Kanungo (1982) tarafından geliĢtirilmiĢ ölçekten
faydalanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılmıĢtır. Örneklem
grubundan anket formundaki ifadeleri 5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, ……….. 5=
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Tamamen katılıyorum) üzerinden cevaplandırmaları istenmiĢtir. AraĢtırmada ilk olarak,
katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek adına tanımlayıcı analizler yapılmıĢve
çalıĢmanındeğiĢkenlerine (dıĢadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge, deneyime
açıklık ve iĢe bağlılık) iliĢkin aritmetik ortalamalar hesaplanmıĢtır. Sonraki aĢamada
güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra araĢtırmanın hipotezlerini test etmek üzere korelasyon
ve regresyon analizleri yapılmıĢtır.
4. BULGULAR
AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular aĢağıda sunulmuĢtur.
Tablo 1. Demografik Bulgular (YaĢ)
25 ve altı
26-35
36-45

Frekans
133
65
16

%
62,1
30,4
7,5

Erkek
Kadın

Frekans
157
57

%
73,4
26,6

AraĢtırmaya katılan yiyecek içecek iĢletmeleri personelinin yaĢlarına iliĢkin veriler
Tablo 1’de sunulmuĢtur. Tabloya bakıldığında çalıĢanların büyük çoğunluğunun (%62,1) 25
ve altı yaĢgrubu arasında olduğu görülmektedir. 26-35 yaĢgrubu arasında olanlar %30,4’lük
oranla ikinci sıradadır.
Tablo 2. Demografik Bulgular (Cinsiyet)

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetlerine iliĢkin veriler yer almaktadır. ÇalıĢmaya
katılanların %73,4’ünü erkekler oluĢtururken %26,6’sını kadın çalıĢanlar oluĢturmaktadır.
Tablo 3. Demografik Bulgular (Medeni Durum)
Evli
Bekar

Frekans
60
154

%
28,0
72,0

Tablo 3’e bakıldığında katılımcıların % 28’inin evli, % 72’sinin bekar olduğu
görülmektedir.
Tablo 4. Demografik Bulgular (Eğitim Durumu)
Ġlköğretim
Lise
Üniversite

Frekans
48
123
43

%
22,4
57,5
20,1

Yiyecek içecek iĢletmeleri personelinin eğitim durumları Tablo 4’deki gibidir.
Tabloya göre örneklemin yarısından çoğunu (%57,5) lise mezunu personel oluĢturmaktadır.
Üniversite ve ilköğretim mezunu çalıĢanların oranları ise birbirine yakındır.
Tablo 5. Demografik Bulgular (ÇalıĢma Süreleri)
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl

Frekans
114
61
28

%
53,3
28,5
13,1
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11

11 yıl ve üzeri

5,1

Katılımcılardan %53,3’ü 1 yıldan az bir süredir bu iĢiyaparken, % 28,5’i 1-5 yıl arası,
%13,1’i 6-10 yıl arası ve % 5,1’i 11 yıldan daha fazla süredir bu iĢle meĢguldür.
AraĢtırma sonucunda elde edilen verilerin güvenilirliğini test etmede kullanılan Cronbach
Alpha kat sayısının 1’e yaklaĢması güvenirliğinin yüksek olduğuna bir iĢarettir. Katsayının
0,40’ın altında olması durumunda ise güvenilir olmadığı söylenebilir. Alpha’nın 0,40-0,60
değerleri arasında olması düĢük güvenirlik, 0,60-0,80 değerleri arasında olması oldukça
güvenilir, 0,80-1,00 değer aralığında olması ise yüksek derecede güvenilir olduğu anlamına
gelmektedir (Kalaycı, 2010). Bu araĢtırmanın Cronbach Alpha kat sayıları Tablo 6’da
sunulmuĢtur.
Tablo 6. Güvenilirlik Analizi
Ölçek
Anket (Genel)
KiĢilik
ĠĢ
e Bağlılık

Cronbach Alpha
,849
,844
,867

DeğiĢkenSayısı
60
50
10

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Alpha kat sayılarının 0,80-1,00 değer
aralığında olması araĢtırmanın yüksek derecede güvenilir olduğunu ifade etmektedir.
AraĢtırmanın değiĢkenlerine iliĢkin aritmetik ortalamalar ise Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7. KiĢilik Özellikleri ve ĠĢeBağlılık Ölçek Boyutlarının Ortalamaları
DıĢa dönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Duygusal denge
Deneyime açıklık
ĠĢ
e bağlılık

Ortalama
3,3491
3,2621
3,2617
3,0383
3,0089
3,1701

Standart Sapma
,86620
,62342
,63514
,80096
,67160
,86325

Örneklem
214
214
214
214
214
214

Yukarıdaki tabloya göre, dıĢa dönüklüğün ortalaması 3,34, uyumluluğun ortalaması
3,26, sorumluluk alt boyutunun ortalaması 3,26, duygusal dengenin ortalaması 3,03,
deneyime açıklığın ortalaması 3 ve iĢe bağlılığın ortalaması 3,17’dir. Bu sonuçlara göre en
yüksek ortalamanın dıĢadönüklük özelliğine ait olduğu, en düĢükortalamanın da deneyime
açıklığa ait olduğu saptanmıĢtır. Yani çalıĢanların genel olarak dıĢa dönüklük özelliği
sergilediği söylenebilir. Ayrıca katılımcıların iĢebağlılık seviyelerinin orta derecede olduğunu
söylemek de mümkündür.
Tablo 8’de yiyecek içecek iĢletmeleri personelinin iĢe bağlılıklarına iliĢkin ölçeğe
verdikleri yanıtlar sonucu oluĢan ortalama, standart sapma değerleri ile ölçekte yer alan
ifadelere katılımcıların verdikleri cevapların yüzdelere göre dağılımları yer almaktadır.
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Tablo 8. ĠĢe Bağlılıkla Ġlgili Tanımlayıcı Ġstatistikler

N
1
2
3
4
5
Ort.
Hayatımdaki en büyük tatmini iĢim sağlar
214 24,3 19,2 23,8 19,6 13,1 2,78
Bana göre iĢim kim olduğumun sadece küçük bir
214 15,9 22
22 31,8 8,4 2,95
göstergesidir
KiĢisel olarak iĢime oldukça bağlıyım.
214 12,6 10,3 24,3 32,2 20,6 3,38
ĠĢim; yemek, içmek, nefes almak gibidir.
214 10,3 10,7 21 36,4 21,5 3,48
Ġlgi alanlarımın çoğu iĢimin çevresinde yoğunlaĢır. 214 14 12,6 29,9 27,6 15,9 3,19
ĠĢime koparılması güç bağlarla bağlıyım.
214 10,3 14,5 29,9 25,7 19,6 3,30
Genellikle iĢime karĢıkendimi ilgisiz hissederim.
214 13,1 25,7 22,4 22,9 15,9 3,03
KiĢisel yaĢam hedeflerimin çoğu iĢimle ilgilidir.
214 12,1 22 25,2 24,8 15,9 3,10
ĠĢimi var oluĢumun nedeni olarak görüyorum
214 12,1 22,9 20,6 28 16,4 3,14
Zamanımın çoğunu iĢimde geçirmekten hoĢlanırım. 214 16,4 9,8 21,5 26,2 26,2 3,36
1: Kesinlikle katılmıyorum
2: Katılmıyorum
3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum
4: Katılıyorum
5: Kesinlikle Katılıyorum

S.S.
1,358
1,230
1,271
1,232
1,253
1,231
1,285
1,259
1,280
1,393

Ölçekte yer alan iĢebağlılık ile ilgili maddelerden en yüksek ortalama 3,48 ortalama
değeri ile “ĠĢim; yemek, içmek, nefes almak gibidir.” maddesidir. Bu ortalama değer Likert
ölçeğine göre ne katılıyorum ne katılmıyorum ile katılıyorum ifadeleri arasında bir noktaya
denk gelmektedir. ĠĢe bağlılık düzeyi en az olan madde ise 2,78 ortalama değer ile
“Hayatımdaki en büyük tatmini iĢim sağlar.” maddesidir. “Bana göre iĢim kim olduğumun
sadece küçük bir göstergesidir.” maddesi de 2,95 ortalama değer ile en az etkiye sahip ikinci
madde durumundadır.
Tablo 9’da korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir.

Duygusal denge
Deneyime
açıklık
ĠĢ
e bağlılık

,537
,000
,569
,000
1

,052
,452
0,087
,206
,103
,133

,032 ,149
,640 ,029
,063 ,241
,357 ,000
,045
,009 ,517
,901
,330 -,145
,000 ,034
1
,105
,127

1

ĠĢ
e bağlılık

Deneyime açık

Sorumluluk

,500
,000
1

Duygusal/tutarlı

Uyumluluk

1

Bilinçli/tedbirli

DıĢa dönüklük

Uyumluluk

DıĢa dönüklük

Tablo 9. AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Birbirleri Arasındaki Korelasyonu

1
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Tablo 9’da yer alan korelasyon sonuçları incelendiğinde uyumluluk kiĢilik özelliği ile
iĢebağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢkivardır. Uyumlu kiĢilik özelliği gösteren
iĢgörenlerin ılımlı, her girdiği ortama uyum sağlayan ve iĢbirliğine olumlu bakan bireyler
olmaları onların aynı zamanda iĢlerine bağlı olduklarını da göstermektedir. Bu durumda
“Uyumluluk kiĢilik özelliği ile iĢe bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki vardır” Ģeklinde H1
hipotezi kabul edilmelidir. Ayrıntılara önem veren, güçlü, titiz, kendisine verilen iĢi
zamanında yapmasını seven, baĢarma hırsı olan, güvenilir kiĢilik özelliğine sahip olmak yani
sorumluluk kiĢilik özelliğine sahip olmak ile iĢebağlılık arasında herhangi bir anlamlı iliĢki
tespit edilememiĢtir. Bu nedenle “Sorumluluk kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında anlamlı
bir iliĢki vardır” Ģeklindeki H2 hipotezi reddedilmelidir. BaĢka insanlarla birlikte olmaktan
mutluluk duyan, yalnız kalmayı sevmeyen, enerjilerini iletiĢimhalinde oldukları insanlardan
alan, iĢyeri ziyaretlerinden memnun olan ve telefon görüĢmelerinden rahatsızlık duymayan
dıĢadönük kiĢilik yapısına sahip olan iĢgörenlerin iĢe bağlılıklarının zayıfta olsa var olduğu
ifade edilebilir. ÇalıĢanların iĢebağlılıkları ile dıĢa dönüklük özelliği arasında pozitif yönlü ve
çok zayıf bir iliĢki(r=0,149) tespit edilmiĢtir. Bu verilerden hareketle “DıĢadönüklük kiĢilik
özelliği ile iĢe bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki yoktur” Ģeklindeki H3 hipotezi
reddedilmelidir. Tabloda telaĢ yapmayan, karĢılaĢtıkları tüm problemlerle kolayca baĢa
çıkabilen, olaylar karĢısında fazla etkilenmeyen, huzurlu, kendisiyle barıĢık ve sorunlarla
etkin bir Ģekilde baĢa çıkma taktikleri olan yüksek duygusal denge sahibi insanların da iĢe
bağlı oldukları gözlemlenmiĢtir. Bu bağlamda “Yüksek duygusal denge kiĢilik özelliği ile iĢe
bağlılık arasında anlamlı bir iliĢki vardır” Ģeklindeki hipotez kabul edilmelidir. Çünkü iĢe
bağlılık ile duygusal/tutarlı kiĢilik özelliği arasında negatif yönlü ve çok zayıf bir iliĢki
saptanmıĢtır (r=-0,145). Tablo incelendiğinde yeni Ģeyler denemekten korkmayan, her türlü
yeniliğe açık olan insanların da iĢebağlı olmadıkları tespit edilmiĢtir. Bu nedenle “Deneyime
açıklık kiĢilik özelliği ile iĢebağlılık arasında anlamlı bir iliĢkiyoktur” Ģeklindeki H5 hipotezi
kabul edilmelidir.
ĠĢe bağlılık değiĢkeninin kiĢilik özelliklerini ifade eden değiĢkenler tarafından nasıl
açıklandığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıĢtır. Bu analizin sonuçları Tablo 10’da
sunulduğu gibidir.
Model

Tablo 10. KiĢilik Özelliklerinin ĠĢe Bağlılık Üzerinde Etkisi

(Sabit)
DıĢa dönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Duygusal denge
Deneyime açıklık

StandartlaĢtırılmamıĢKatsayılar
B
Standart S.
2,316
,425
,088
,080
,397
,114
-,195
,116
-,226
,075
,195
,089

Standart Katsayılar
Beta
,088
,287
-,143
-,210
,151

a. Bağımlı DeğiĢken:ĠĢe Bağlılık, R2=,122; S.H.= ,81857, F=5,77

t

p

5,443
1,102
3,471
-1,684
-3,024
2,190

,000
,272
,001
,094
,003
,030

KiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik yapılan
regresyon analizi sonuçlarına göre, dıĢa dönük olma (β=,088; p=,272>0,05), sorumlu olma
(β=/,143; p=,094>0,05) kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi
görülmemiĢtir. Ancak kiĢilik özelliklerinden uyumlu olma (β=,287; p=,001<0,05),
duygusal/tutarlı olma (β=-,210; p=,003<0,05) ve deneyime açık olma (β=,151; p=,030<0,05)
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özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüĢtür. Diğer bir
ifadeyle uyumlu olma, duygusal/tutarlı olma ve deneyime açık olma kiĢilik özelliklerinin iĢe
bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla “ KiĢilik
özelliklerinin iĢebağlılık üzerinde etkisi vardır” hipotezi kısmen kabul edilmiĢtir.
SONUÇ
Bu çalıĢmada, yiyecek içecek iĢletmeleri personelinin kiĢilik özellikleri ile iĢe
bağlılıkları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda
çalıĢanların kiĢilik özelliklerinin nasıl olduğu belirlenmiĢtir. Personelin iĢe bağlılıkları
incelenmiĢve kiĢilik özelliklerinin iĢebağlılıklarına etki ve iliĢkisi korelasyon ve regresyon
analizleriyle tespit edilmiĢtir.
Elde edilen sonuçlara göre çalıĢanların kiĢilik özellikleri bakımından en yüksek
ortalamanın dıĢadönüklük özelliğine ait olduğu, en düĢükortalamanın da deneyime açıklığa
ait olduğu saptanmıĢtır. Yani çalıĢanların genel olarak dıĢa dönüklük özelliği sergilediği
söylenebilir. Ayrıca katılımcıların iĢe bağlılık seviyelerinin orta derecede olduğu
belirlenmiĢtir. “ĠĢim; yemek, içmek, nefes almak gibidir” ifadesi 3,48 ortalama değeri ile en
yüksek ortalamaya sahiptir. ĠĢebağlılık düzeyi en az olan madde ise 2,78 ortalama değer ile
“Hayatımdaki en büyük tatmini iĢim sağlar.” maddesidir. “Bana göre iĢim kim olduğumun
sadece küçük bir göstergesidir.” maddesi de 2,95 ortalama değer ile en az etkiye sahip ikinci
madde olduğu belirlenmiĢtir.
Bilinçli/tedbirli kiĢilik özelliği ve deneyime açıklık kiĢilik özelliği ile iĢe bağlılık
arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. ÇalıĢanların iĢe bağlılıkları ile dıĢa dönüklük
özelliği arasında pozitif yönlü ve çok zayıf bir iliĢki(r=0,149), uyumluluk özelliği ile pozitif
yönlü ve çok zayıf bir iliĢki(r=0,241), duygusal/tutarlı kiĢilik özelliği ile negatif yönlü ve çok
zayıf bir iliĢki saptanmıĢtır (r=-0,145).
DıĢadönük olma (β=,088; p=,272>0,05), bilinçli/tedbirli olma (β=/,143; p=,094>0,05)
kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemiĢtir. Ancak kiĢilik
özelliklerinden uyumlu olma (β=,287; p=,001<0,05), duygusal/tutarlı olma (β=-,210;
p=,003<0,05) ve deneyime açık olma (β=,151; p=,030<0,05) özelliklerinin iĢe bağlılık
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüĢtür. Diğer bir ifadeyle uyumlu olma,
duygusal/tutarlı olma ve deneyime açık olma kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerinde
anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu çalıĢma, kiĢilik özelliklerinin iĢe bağlılık üzerine etkisini belirlemeye yönelik
bilimsel bir açıklama getirmesi bakımından ilgili literatüre katkı sağlamaktadır. Bunun
yanında çalıĢanların sahip oldukları demografik özelliklerinin değerlendirmeye alınarak iĢe
bağlılıkları ölçülebilir. ÇalıĢmanın uygulama alanı için seçilen bir il içerisindeki yiyecek
içecek iĢletmeleri personeline ulaĢılması önemli bir sınırlılık olarak görülebilir. Sonraki
çalıĢmalarda bu sınırlılığın da ortadan kaldırılması ve daha geniĢ örneklemler üzerinden
konunun ele alınması gerekmektedir.
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GEZĠCĠ OR
MAN ĠġÇĠLERĠNĠN ÇALIġMA ġARTLARI VE KARġILAġTIKLARI
ĠġPROBLEMLERĠNĠN ÖLÇEĞĠ; ĠN
EGÖL ÖRNEĞĠ
Serap PALAZ

Kemal YILDIZ

Öz
Ormanlık alanlarda çalışan işçiler ve aileleri eğitim, barınma, güvenlik, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik,
yetersiz sosyal ilişki ve düşük kazanç gibi konularda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. İlgili literatür
incelendiğinde “tahtacı” olarak da bilenen mevsimlik çalışan gezici orman işlerine yönelik çalışmaların
oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın amacı ampirik bir çalışma ile gezici orman işçilerinin iş
problemlerini ölçeklendirmektir. Gezici gruplar halinde çalışan orman işçilerinin yaşam ve çalışma şartları,
karşılaştıkları sorunlar ve iş kazaları hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere bir anket çalışması
yapılmıştır. Bu çalışma ile hem bu işçilerin çalışma koşullarının ne olduğunun daha iyi kavranması hem de
yaşadıkları problemlerin boyutunun ortaya konulması hedeflenmektedir. Araştırmanın birinci hipotezi gezici
orman işçilerinin oldukça problemli şartlarda çalıştıklarıdır. Bir diğer hipotezimiz ise bu işçilerin iş
problemlerinin fiziki ve sosyo-ekonomik olarak iki grup olarak sınıflanacağıdır. Ayrıca Türkiye’de ormanlık
alanlarda oldukça zorlu şartlarda çocuk, kadın ve erkek ailece geçimlerini sağlamaya çalışan bu kesimi
görünür kılmak ve onların çalışma şartları ve sorunlarının iyileştirilmesi için farkındalık yaratılması için
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gezici orman işçileri, çalışma koşulları, çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlar,
tahtacı, orman.
WORKING CONDITIONS OF MOBILE FOREST WORKERS AND THEIR SCALE OF
BUSINESS PROBLEMS; A CASE STUDY OF ĠNEGÖL
Abstract
Mobile forest workers and their families living in forest areas are experiencing serious problems such as
education, housing, security, transportation, health, social security, poor social relations and low earnings.
When the related literature is examined, it is seen that the studies on seasonal mobile forest workers also
known as "tahtacı" are very limited. The purpose of this research is to scale the business problems of mobile
forest workers with an empirical study. For this purpose a survey was conducted to determine the living and
working conditions of temporary forest workers and their view of occupational accidents. The first
hypothesis of the study is that mobile forest workers are working on very problematic conditions. Another
hypothesis is that the work problems of these workers will be classified into two groups, physical and socioeconomic. This present study aims to make visible of these workers and create awareness for their working
and living conditions and problems.
Keywords: Mobile forest workers, working conditions, working problems of mobile forest workers, tahtacı,
forest.

GiriĢ
Türkiye’deki ormanlık alan 1972’de 20,2 milyon iken, 2015 yılında bu alan 22,3
milyon hektara yükselmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015:1). Bu araştırmanın
sonucundaki bulguların da gösterdiği gibi bu sektörde kayıt dışı istihdamın yüksek olması,
tam olarak kaç orman işçisinin bulunduğunun tespitini imkânsız kılmaktadır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016 yılı Temmuz ayı verilerine göre avcılık, balıkçılık, tarım
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ve ormancılık işkolunda çalışan sayısı 149.129’dur ve bunların yalnızca 36.386’sı
sendikalıdır (ÇSGB, 2016:1). Tabii ki bu sayı kayıtlı işçileri ifade etmekte, gerçek
rakamın bunun çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Hem kayıt dışılığın yüksek
olması hem de açık ve zorlu arazi şartlarında çalışma gerektirmesi orman işçilerinin
problemlerini oldukça artırmaktadır. Tarım ve orman işçileri ilgili yasal düzenlemelerin
yetersiz oluşu da ayrı bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır (Öz & Bulut, 2013:94).
Ormanlık alanlarda çalışan işçiler ve aileleri eğitim, barınma, güvenlik, ulaşım,
sağlık, sosyal güvenlik, yetersiz sosyal ilişki ve düşük kazanç gibi konularda ciddi
sorunlar yaşamaktadırlar (Acar & Şentürk, 2014:37; Gökbayrak, 2005:14;
Menemencioğlu, 2012:72). İlgili yazın incelendiğinde “tahtacı” olarak da bilenen
mevsimlik çalışan gezici orman işlerine yönelik çalışmaların oldukça sınırlı olduğu
görülmüştür. Bu araştırma ile sınırlı sayıda çalışılan bu alanda ampirik bir çalışma ile
literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Gezici gruplar halinde çalışan orman
işçilerinin yaşam ve çalışma şartları, karşılaştıkları sorunlar ve iş kazaları hakkında
görüşlerini tespit etmek üzere bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile hem bu
işçilerin çalışma koşullarının ne olduğunun daha iyi kavranması hem de yaşadıkları
problemlerin boyutunun ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’de ormanlık
alanlarda oldukça zorlu şartlarda çocuk, kadın ve erkek ailece geçimlerini sağlamaya
çalışan bu kesimi görünür kılmak ve onların çalışma şartları ve sorunlarının iyileştirilmesi
için farkındalık yaratılması için önerilerde bulunulacaktır.
Orman ve Orman ĠĢçile
ri
31/08/1956 Tarihli 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda ormanın tanımı “Tabii olarak
yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman
sayılır” şeklinde yapılmıştır. Ormancılıkta ise orman terimi üretim yapılan yer olarak
algılanmaktadır. Ormanlık alanlar oksijen kaynağı olması, çeşitli hayvan ve organizmalara
yaşam yeri olması, erozyonu önleme, iklimlere etkisi ve su havzası olması gibi hayati
fonksiyonlara sahip olmasının yanı sıra tarımsal ve endüstriyel üretim için önemli birer
kaynaktır. İnsanlar ürettikleri ürünlerde ormandan elde ettikleri birçok nesneyi
kullanmaktadırlar (Sevgi, 2013:60). Başta mobilya, dekorasyon, kağıt ve inşaat sektöründe
ormandan elde edilen ürünler çokça kullanılmaktadır. Hangi işlerin orman işi sayıldığı
2008 tarihli Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin
Yönetmelik’te sayılmıştır. Söz konusu yönetmelikte orman işi “Ormanların korunması,
planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, yangınla
mücadele çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile etüt proje, ağaçlandırma, erozyon
kontrolü, rehabilitasyon, orman içi mera ıslahı, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı, tohum
toplama, fidan üretimi, tohumlukların tesisi, ormancılık araştırma çalışmaları ile av yaban
hayatı çalışmaları, milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması,
bakımı, geliştirilmesi ve korunması işleri “ şeklinde tanımlanmıştır.
Orman Kanunu’nun 40’ıncı Maddesi’nde “Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım,
imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde
çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına
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bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma
kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan
köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür. Yapılacak işe
yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe
ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili
konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler;
işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere
yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir” denilmektedir. Kanun maddesi
çerçevesinde yöre dışından insanların çalışmasına ihtiyaç duyulmakta ve gezici orman
işçilerinin çalıştırılması söz konusu olmaktadır.
Gerek ormanlık alanlarda yapılan işler gerekse de buralardan elde edilen ürünlerin
geniş bir sektör yelpazesinde kullanılıyor oluşu ormanda yapılan işlerin önem derecesini
göstermektedir.
Yukarıda açıklanan orman işlerini yapan, ormanlık alanlarda tarımsal ve endüstriyel
üretim amaçları ile yapılan bu işlerde istihdam edilen kişiler de orman işçisi olarak
tanımlanabilir. Zaten İş Kanunu da orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler
diyerek dolaylı da olsa kimlerin orman işçisi tanımına girdiğini belirtmiştir.
Orman ĠĢçile
rinin ÇalıĢma KoĢulları ve KarĢılaĢtıkları Sorunlar
4857 Sayılı İş Kanunu 4. maddesinin (b) bendinde 50’den az işçi çalıştırılan (50
dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde İş Kanunu’nun
uygulanmayacağını belirtmektedir. Bu da 51 ve üzeri işçi çalıştırılan bir orman
işyeri/işletmesinde İş Kanunu’nun hükümlerinin uygulanabileceği, 50 ve daha az işçi
çalıştırılan bir orman işyeri/işletmesinde ise ancak Borçlar Kanunu’nun hükümlerinin
uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Yani makalenin konusu olan orman işçileri 51 ve
üzeri çalışanı olan bir işyeri/işletme işçisi değilse daha en başından işçiyi koruma ilkesi
çerçevesinde ortaya konmuş olan yazılı sözleşme, fesih bildirimleri ve fesih hakları,
izinler, ücreti garantiye alan tedbirler, azami çalışma süreleri vs. gibi İş Kanunu
hükümlerinden faydalanamamaktadır. Hatırı sayılır oranda işverenin İş Kanunu
kapsamındaki işyerlerinde bile işçiyi koruyucu bu hükümleri uygulamadıklarını göz
önünde bulundurulduğunda koruyucu bu hükümlerden mahrum olan orman işçilerinin
durumunu tahmin etmek pek te zor olmamaktadır. 50 ve daha az işçi çalıştırılan orman
işçilerini de koruyucu kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevzuata bağlılığı oldukça
zayıf olan orman kooperatifleri ve şirketleri üzerinde olağandan daha güçlü bir denetim
yapılması gerekmektedir (Tsioras, 2015:29).
ABD’nin Oregon ve Alabama Eyaletlerinde yapılan araştırmalarda da geçici orman
işçilerinin birçoğunun önceden iş deneyimi olmadığını veya sosyal ağlara ulaşamadığını,
yüklenicilerine olan minnet duygularından ve işi kaybetme korkularından dolayı şikâyete
yanaşmadıklarını ve genellikle temel haklarının bile farkında olmadıklarını tespit
etmişlerdir (Sarathy & Casanova, 2008:95).
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Türkiye’de Osmanlı döneminden beri “tahtacı” olarak anılan orman işçilerinde
ataerkil bir yapılanma söz konusudur. Barınma yeri olan çadırlarda anne, çocuklar, dede,
nine hep beraber yaşarlar. Kadınlar ve erkekler beraberce orman işlerinde çalışırlar (Bulut
& Bal, 2015:82, 95). Tahtacı toplumunun yaşamına ışık tutan 1977 yılında Süha Arın
tarafından Antalya’nın Elmalı ilçesinde TRT için çekilen “Tahtacı Fatma” belgeselinde de
tahtacıların yaşam mücadelesi ve karşılaştıkları sorunlar tüm çarpıcı gerçekliğiyle gün
yüzüne çıkarılmıştır (Arın, 1977). Bu ailelerde çocuklar 7-8 yaşlarından itibaren odun
budama, tomruk soyma, odun toplama ve taşıma gibi işleri de yaparlar. Hem şehirlerin
uzak oluşundan dolayı ulaşım problemleri hem çocukların da aileleri ile birlikte sık sık
göç etmek zorunda kalmasından dolayı okula adaptasyonu sorunu bu çocukların eğitimini
zorlaştırmaktadır. Okula giden bu çocukların gidiş gelişinin kontrolü ve hazırlık bakım
işleri anne baba çalıştığından dolayı doğal olarak dede ve nineye düşmektedir. Okulların
tatil olduğu dönemlerde bu çocuklar yine yukarıda sayılan işleri yapmaya devam
etmektedirler. Bu işleri yapmayan çocuklar ise yemek yapma, kardeşe bakma gibi ev
işlerinde çalışmaktadırlar. Bütün bu olumsuzlukların çocuğun kronik bir takım sağlık
problemleri yaşamasına da sebep olacağı açıktır.
1999 Yılında Artvin/Şavşat-Susuz Fidanlığında orman işçilerine yönelik yapılan bir
araştırmada; orman işçilerinin psikolojik rahatsızlıklar, halsizlik-yorgunluk, diş çürüklüğü
gibi çeşitli türlerde sağlık sorunlarının olduğu, bu sağlık sorunlarının ileri yaşlarda arttığı
tespit edilmiştir. Çeşitli bu sağlık sorunları yanında bu işçilerin ekonomik sorunlarının da
olduğu görülmüştür (Acar & Şentürk, 2014:35). Orman işçilerinin genellikle ilkbahar ve
yaz aylarında farklı bölgelerde çalıştığı bilinen bir olgudur. Bu işçiler, beslenme, barınma,
eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarında dahi çeşitli sıkıntılar çekmektedirler. Orman
işçiliği eğitim ve tecrübeye dayalı yeteneklerle sürdürülebilen bir iştir. Yine çalışılacak
alanların uzaklığı uzun süreli yürümelere sebep olmakta, bu durum işçiyi yormakta ve
verimini düşürmektedir. Barınma yerleri de sağlık ve güvenlik açısından yeterli değildir.
Düşük ücret, sosyal yaşamdan uzak olma, dengesiz beslenme, yetersiz ilkyardım, bayat
yiyecek yeme, iletişim araçlarının yetersizliği gibi durumlar akla ilk gelen
olumsuzluklardır (Acar & Şentürk, 2014:28).
Gökbayrak (2005:14) tarafından orman işçiliğinin risk faktörleri fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve psiko-sosyal olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır:
Fiziksel risk faktörleri: Aşırı sıcak ve soğuk havada çalışmanın vücut üzerinde yarattığı
çeşitli olumsuz etkiler, iklim kaynaklı yaralanma ve ölümler gibi risk faktörleri, duyu
bozuklukları, beyaz parmak hastalığı-Raynoud, kol kaslarında güç kaybı, eklem
zedelenmeleri, dolaşım bozuklukları gibi gürültü ve titreşimden kaynaklı risk faktörleri,
tozlara yoğun bir biçimde maruz kalma sonucu oluşan çeşitli üst solunum ve akciğer
rahatsızlıkları gibi toz kaynaklı risk faktörleri, kas zedelenmeleri, sırt ve omuz ağrıları gibi
ağır yük kaldırmadan kaynaklı risk faktörleridir.
Kimyasal risk faktörleri: Benzen, toluen, hidrokarbon gibi kimyasallara maruz kalma
sonucu oluşan çeşitli zehirlenmeler, cilt sorunları, aşırı sinirlilik, yangın riski gibi
taşınabilir makinaların yakıt ve yağlarının risk faktörleri, özellikle bu maddeleri kullanan
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kadınlar ve çevrede bulunan çocuklar için zehirlenme riskleri gibi böcek ve çeşitli
zararlılar ile mücadele ilaçları risk faktörleridir.
Biyolojik risk faktörleri: Hayvan ve bitkilerden geçen çeşitli enfeksiyon ve hastalıklar,
zehirli böcek ve arı sokmaları, hayvan saldırılarına maruz kalma, çeşitli bitki ve
polenlerden kaynaklı alerjiler risk faktörleridir.
Psiko-sosyal risk faktörleri: Düşük statülü ve güvencesiz iş ortamından ve sosyal
ortamdan izole olmuş kamplarda çalışma ve monotunluktan kaynaklı stres ve strese bağlı
rahatsızlıklar, kamplarda kötü barınma koşulları altında sağlıksız yaşama, yetersiz
beslenme ve temiz su olmamasından kaynaklı çeşitli sağlık sorunları risk faktörleridir
(Gökbayrak, 2005:14).
Orman işlerinin hemen hemen hepsi 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ eki işyeri tehlike sınıfları listesinde tehlikeli ve çok
tehlikeli işlerden sayılmıştır.
Devletin orman işçilerinin sorunlarına ilgisizliği, özellikle de düşük gelirle ilgili
baskı unsurları bu sektördeki işçi sayısını düşürmektedir (Tsioras, 2010:118). Yine
1980’lerden beri devam eden kırsal nüfusun azalmasına paralel olarak orman köylerinin
nüfusları da azalmaktadır (Alkan, 2014:76). Bu da ülkenin kalkınması açısından son
derece önemli olan bu mesleğin geleceğini tehlikeye sokmaktadır.
Orman işçiliğinin yüksek enerji gerektirmesi, iş yoğunluğu, ağır yükleri kaldırma,
vücudun zorlanması, aşırı sıcak ve soğuk, nem, rüzgâr, yağış, titreşim, toz, kimyasal
maddeler, zorlu doğa koşulları vb. olumsuz etkilere açık olması sinir, solunum, dolaşım ve
diğer sistemlere zarar vermesi ile sonuçlanmakta, işin gereği iş kazalarının oranı oldukça
yüksek gerçekleşmektedir (Menemencioğlu, 2006:4).
Ülkemizdeki ormanlık alanlarının yoğun olduğu yerler genellikle dağlık ve engebeli
yerlerdir. Yine ülkenin konumu, bitki örtüsü ve iklimi sebebiyle orman yangınları en başta
gelen doğal afetlerdendir ve orman işçilerini doğrudan etkilemektedir (Bilici, 2009:85).
Yabani hayvan saldırılarına karşı, tehlikeli ve çok tehlikeli işler ve iş kazaları ile ilgili
eğitimlerin yetersizliği de tehlikenin boyutunu artırmaktadır. Gerçekten de verimlilik ve
etkinlik, sağlık, güvenlik ve iyi bir eğitim gerektirir (Tsioras, 2010:118). Bütün bu
olumsuzluklarla birlikte ücretlerin de düşük olması orman işçilerinin yarısının işinden
memnun olmamaları sonucunu doğurmuştur (Gümüş & Türk, 2012:26)
AraĢtırma Metodu ve Materyal
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket sorularının
hazırlanmasında daha önceki benzer çalışmalarının verilerinden yararlanılmıştır (Bulut &
Bal, 2015; Menemencioğlu, 2012). Aynı zamanda Fakültemiz öğrencilerinden kendi ailesi
de gezici orman işçisi (tahtacı) olarak çalışan Zerrin Doğan’ın görüş ve deneyimleri de
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dikkate alınmıştır. Anketlerin uygulanması ise yine Zerrin Doğan tarafından Şubat/2015Mayıs/2015 ayları arasında gerçekleştirilmiştir1.
Ankete katılanlar konu hakkında genel olarak bilgilendirilmiş ve gönüllü olarak
katılımları talep edilmiştir. Anketler yüz yüze, sakin bir ortamda katılımcıların birbirinin
cevaplarını denetleyemeyeceği bir düzen sağlanarak Bursa İnegöl Bölgesi’ndeki ormanlık
alanlarda çalışan toplam 54 kişiye uygulanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmada
elde edilen veriler aritmetik ortalama ve frekans dağılımları ile analiz edilmiştir.
Orman işlerinde çalışanlara yönelik yapmış olduğumuz anket formu 3 bölümden
oluşmuştur; ilk bölümde orman işçilerinin cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, hane halkı
sayısı gibi demografik durumlarını ölçmeye yarayan sorular bulunmaktadır. İkinci
bölümde, aylık kazanç, sosyal güvence, haftalık çalışma saati ve sendika üyeliği gibi gelir
ve istihdam durumlarını ölçen sorular sorulmuştur. Üçüncü bölümde, katılımcılardan
gezici orman işlerinde çalışmanın zorluklarına yönelik verilen ifadelere katılıp
katılmadıkları likert ölçek kullanılarak cevaplamaları istenmiştir. Ayrıca, anket formunda
üç adet açık uçlu soru soru bulunmaktadır. Bu sorularla orman işçilerine kendi ifadeleri
ile çalışma koşulları hakkında bilgi vermeleri ve karşılaştıkları iş kazalarının nedenleri ve
önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüşlerini kendi ifadeleri ile
belirtmeleri istenmiştir. Açık uçlu sorular katılımcıların üçte ikisi tarafından açık ve
içtenlikle cevaplanmıştır.
Araştırmanın veri değerlendirme işlemi betimleyici (deskriptif) frekans analizi
yöntemi, faktör analizi yöntemi ile SPSS Version 23 (Statistical Package for the Social
Sciences) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
AraĢtırma Bulguları ve TartıĢma
Araştırmanın birinci bölümünde katılımcıların demografik ve sosyal özelliklerini
belirlemek üzere toplanan verilerle Tablo 1 oluşturulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi
ankete katılanların, %40,7’si erkek %59,3’ü kadın, dörtte üçü evli, (%74,1), ve
katılımcıların çoğunluğu ilkokul ve ortaokul mezunudur. Gezici orman işçileri arasında
lise mezunlarının oranı %11,1, üniversite eğitimine sahip olanların oranı ise yaklaşık
%13,0 olarak tespit edilmiştir. Anket uygulamasına katılanların yaş grubu incelendiğinde
15-24 yaş arası gençlerin ve 50 ve üstü yaşa sahip olanların orman işlerinde yoğun olarak
çalıştığı dikkat çekmektedir. Bu oranlar orman işlerinde ailece çalışmaktan kaynaklanan
çocuk ve yaşlı çalışmanın oldukça yaygın ve olağan olduğunu gösteren bir duruma işaret
etmektedir. Sahip olunan çocuk sayısına bakıldığında; %20,4’nün 1 çocuk, %14,8’inin 2
çocuk ve %16,8’nin 3 ve üstü çocuğu olduğu görülmektedir. Adana’dan, Bursa İnegöl
Bölgesine ormanlık alanlarda çalışmak üzere gelen katılımcıların %20’si büyük şehirde,
%50’si şehirde ve yaklaşık %30’u ilçe, kasaba ve köy gibi yerlerde ikamet ettiklerini
belirtmişlerdir.
1

Mülakat ve Anketlere dayalı çalışmalarda kişisel bilgilerin istenmemesi/açıklanmaması esas olmakla
birlikte, söz konusu çalışmada anketleri uygulayan Zerrin Doğan kimlik bilgilerinin açıklanmasını
kendisi tercih etmiştir. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri
Eğitim Durumu
Okuma yazma bilmiyor
Okuma yazma biliyor ama okul
bitirmedi
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Eşi ölmüş
Toplam
Hanede kaç kiĢiyaĢıyor
2
3
4
5+
Toplam

Frekans
4

%
7,4

YaĢ Grubu
15-24

Frekans
11

%
20,4

5

9,3

25-29

8

14,8

15
17
6
7
54
Frekans
40
11
3
54
Frekans
11
8
18
17
54

27,8
31,5
11,1
13,0
100
%
74,1
20,4
5,6
100
%
20,4
14,8
33,3
31,5
100

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
Toplam
YaĢadığınız yer
Büyükşehir
Şehir
İlçe
Kasaba
Köy
Toplam

5
3
5
5
8
5
2
2
54
Frekans
11
27
12
1
3
54

9,3
5,6
9,3
9,3
14,8
9,3
3,7
3,7
100
%
20,4
50,0
22,2
1,9
5,6
100,0

Katılımcıların Gelir ve Ġstihdam Özellikleri
Anket kapsamına giren katılımcıların dörtte biri asgari ücret ve altı seviyesinde
kazandığını belirtmiştir. Anketin uygulandığı dönemde resmi olarak belirlenen net asgari
ücret düzeyi 949,07 TL olduğunu belirtmekte fayda vardır. Katılımcıların büyük
çoğunluğu asgari ücretin hemen üzerinde bir gelir seviyesine sahiptir, %86,5’i 1000-2000
TL gelir elde etmektedir.
Tablo 2: Gezici Orman ĠĢçiler
inin Aylık Ücret Durumları
Asgari ücret altında
Asgari ücret düzeyinde
1000 TL ve 2000TL arası
2001TL ve 4000TL arası
Toplam

Frekans
4
9
37
4
54

Yüzdelik (%)
7,4
16,7
68,5
7,4
100

Anket uygulamasına katılan gezici orman işçilerine kendilerinin hangi statüde çalıştığını
düşündükleri sorulduğunda %88,9’u mevsimlik işçi, %9,2’si kendi hesabına çalıştığını ve
%1,9’u geçici işçi olduğunu söylemiştir. 25 yaşlarında bir kadın katılımcı bu durumu
şöyle ifade etmiştir:
Orman işçileri mevsimlik veya geçici işçi türünden sayabileceğimiz işçilerdendir. Yaz
aylarında çalışır, kış aylarında ise çalışamaz.
Tablo 3. de görüldüğü gibi katılımcıların kıdemi incelendiğinde çoğunluğunun
orman işinde uzun sürelerdir çalıştığı anlaşılmaktadır. Babadan çocuklara geçen bir
meslek türü olarak görülen orman işçiliğinde katılımcıların yarısından fazlası 20 yıldan
uzun süredir bu işi yapmaktadır. 40’lı yaşlarında bir erkek orman işçisinin belirttiği gibi:
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Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Başka işlerde uzun süreli çalışamıyoruz.
Bildiğimiz meslek bu. Ailecek çalışıyoruz, çocuklarımızda 7-8 yaşından itibaren bizimle
çalışıyor.
Daşdemir ve Kanburoğlu’nun (2009:197) çalışmalarında aktardığı gibi gezici orman
işçileri üstlendikleri işi tüm aile bireyleriyle birlikte yaparlar ve yılın büyük kısmını (8-9
ay) orman içerisinde çadırlarda geçirmektedir. Bu durum yaşam biçimlerini
şekillendirmektedir. Atmışlı yaşlarında bir erkek katılımcı:
Küçüklükten beri bu işin içinde büyüyoruz. Daha çocukken babamıza veya annemize
yardım etmek için bu işe başlıyoruz. Bizim çocuklarımızda aynı şekilde yani sadece bizi
değil aynı zamanda çocuklarımızı da etkileyen bir meslek. Tehlikesi de fazla tabi birçok
sebepten ölen arkadaşlarımız akrabalarımız oldu bu meslekte. Hala mesleği bırakamadık.
Tablo 3: Orman ĠĢçiler
inin Kıdemi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
26-30 yıl
31-35 yıl
Toplam

Frekans
2
19
5
5
7
8
8
54

Yüzdelik (%)
3,7
35,2
9,3
9,3
13,0
14,8
14,8
100

Bu çalışmada ortaya çıkan temel bulgulardan biri de orman işçilerinin sosyal
güvenlik durumları ile ilgilidir. Orman işçilerinin %11,1’inin sosyal güvenlik kurumuna
kaydının olduğunu, %18,5’inin yeşil kartının olduğunu, %5,6’sının özel hayat sigortası
yaptırdığını ve %64,8 gibi çok büyük bir çoğunluğu ise sosyal güvenliğinin olmadığını
söylemiştir. Bu oran Türkiye’deki %34 civarındaki genel kayıt dışı istihdam oranının
hemen hemen iki katıdır (SGK, 2016). 65 yaş üstü ve hala çalışan bir erkek orman işçisi
içinde bulundukları durumu şu sözlerle ifade etmiştir:
Hem sigorta yok hem de yeterli para alamıyoruz. Emekliliğimiz yok. Şu yaşıma geldim
hala çalışıyorum.
Yine 50’li yaşlarda bir kadın çalışan:
Sigortamız olmadan tehlikeli bir işte çalışıyoruz. Devlet tarafından konaklama imkânı
sağlanmıyor. Mevsimlik iş olduğundan bazı zamanlar sıkıntı yaşıyoruz.
Tablo 4: Orman ĠĢçiler
inin Sosyal Güvenlik Durumları
Sosyal güvenlik kurumu
Yeşil kart
Özel hayat sigortası
Herhangi bir sosyal güvenliği yok
Toplam

Frekans
6
10
3
35
54

Yüzdelik (%)
11,1
18,5
5,6
64,8
100
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Orman Müdürlüklerinin açtıkları ihalelere girerek belirlenen alanlarda ağaç kesimi,
kabuklarının soyulması ve taşınması işlerini yapan gezici orman işçileri çalışma mevsimi
geldiğinde belirlenen bu alanlara çadırlar kurarak çalışmaya başlarlar (Daşdemir ve
Kanburoğlu, 2009:197). Dolayısıyla işçilerin çalışma ve yaşam alanının aynı olması
çalışma saatlerini de olumsuz etkilemekte havanın aydınlanmasından kararmasına kadar
aralıksız olarak çalışmak durumda kalmaktadırlar. Bu çalışmada da görüldüğü gibi
çalışanların yaklaşık %73’ü haftalık normal çalışma saatini aşan 45 saat ve üstü
çalışmaktadır. Daşdemir ve Kanburoğlu (2009:200) ilgili çalışmalarında gezici orman
işçilerinin günlük yaklaşık 10 saat çalışmakta olduklarını tespit etmişlerdir. Yirmili
yaşlarında bir kadın orman işçisi içinde bulundukları olumsuz koşulları şu şekilde ifade
etmiştir:
Yorucu ve zor bir iş. Küçük yaşta aileye yardım etmeye başlarız. Ormanda çalışmasak
bile ev işlerinde yardım etmeye başlarız. Şehre uzak olduğu için ekmeği evde yaparız suyu
taşıma ile getiririz. Her yıl iş durumuna göre yer değişikliği yaparız. Gün ağardıktan gün
batımına kadar devamlı çalışırız.
Tablo 5: Orman ĠĢçiler
inin Haftalık ÇalıĢma Saatleri
30-35 saat
36-40 saat
41-45 saat
46-50 saat
51-55 saat
56-60 saat
Toplam

Frekans
2
3
10
13
24
2
54

Yüzdelik (%)
3,7
5,6
18,5
24,1
44,4
3,7
100

Orman işçilerinin sendikaya üyelik durumları incelendiğinde, hemen hemen hepsi
sendikaya üye olmadığını dile getirmiştir (%98,1). Ayrıca açık uçlu sorulara verilen
cevaplarda da sendika konusu hiç dile getirilmemiştir. Orman işçilerinin iş sağlığı ve
güvenliği ile ilkyardım konularındaki bilgi seviyesi de oldukça düşük düzeydedir.
Katılımcıların %85,2’si bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını, %74,1’i de ilk yardım
konusunda hiç eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Bu konuda sorulan açık uçlu sorularda
da bu durum 40’lı yaşlarında bir erkek çalışan tarafından şu şekilde ifade edilmiştir:
Bize alet yardımı yapılmalı ki tehlikeli durumlardan uzak duralım. Olay yaşandıktan
sonra da önemli tabi. Herhangi bir ilk yardım malzemesine sahip olsak bile bu konuda
yeterli bilgimiz yok. İş güvenliğinden bahsetmiyorum bile.
Orman ĠĢçile
rinin ĠĢ ve aYĢamla ilgili KarĢılaĢtıkları Problemler
Çalışmada fiziksel iş problemleri olarak gezici orman işçilerinin çalıştığı yerin dik ve
dalgalı arazi yapısına sahip olması, doğal afetlere maruz kalma, ani hava değişimlerinin
yaşanması, yabani hayvan saldırılarına maruz kalma, ağır ve zor iş olması ve iş kazalarının
çok sık olması, ekonomik ve sosyal iş problemleri olarak geçici veya mevsimlik iş olması,
işyerinin sosyal ortamdan uzak olması, kazancın düşük olması, konaklama gerektirmesi ve
çocukların eğitim olanaklarının kısıtlı olması ölçülmüştür. Faktör analizi de bu iki ana
başlık üzerinden yapılmıştır.
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Öncelikle Tablo 6’da gezici orman işçilerinin karşılaştıkları yaşam ve çalışma
koşullarına ilişkin sorunlar katılımcıların görüşlerine göre sıralanmıştır. Ankete katılan
gezici orman işçilerine göre karşılaştıkları en önemli sorun, işin zor ve fiziki güç
gerektirmesi ve mevsimlik çalışmalarından kaynaklanan evden uzakta olmak, zor ve
ulaşımın kısıtlı olması nedeniyle çocuklarının eğitiminin olumsuz etkilenmesidir. Aynı
şekilde açık uçlu sorulara verilen cevaplarda da bunun ciddi bir sorun olduğu dile
getirilmiştir; örneğin, 15-25 arasında olduğunu belirten lisede okuyan bir erkek katılımcı
bu durumu şöyle ifade etmiştir:
Ben kışları okula gidip yazları annem ve babamla birlikte çalışıyorum. Orman şartları
zor. Çalıştığımız yer bazen aşırı dik ve düzensiz olabiliyor. Kendi içinde bir sosyal
olmasına rağmen konaklama gerektirdiği için kışın gittiğin okul ve onun ortamından
uzaklaşıyorsun. Şimdiki zamanlarda pek olmuyor ama eskiden eğitim olanaklarını da
etkileyerek eğitim oranını düşürüyormuş.
Yine, 55-59 yaşlarında Erkek;
Çalıştığımız zaman kalacağımız yerdeki evi kendimiz yapıyoruz çadır kuruyoruz. Her yıl iş
aldığımız yere hayvanlarla birlikte göçüyoruz. Bahar aylarında çalışmaya başladığımız
için çocukların okulları sıkıntılı oluyor. Çalışmamız gerektiği için bakacak kimse olmuyor.
Ağır ve yorucu iş.
Tablo 6: Orman ĠĢçiler
inin KarĢılaĢtıkları Sorunlar (%)
Çocukların eğitim olanaklarının
kısıtlı olması
Ağır ve zor iş olması
İşin zor ve fiziki güç
gerektirmesi
Kazancın düşük olması
Konaklama gerektirmesi
İş kazalarının çok sık olması
Geçici ve mevsimlik iş olması
İşyerinin sosyal ortamdan uzak
olması
Çalıştığı yerin dik ve dalgalı
arazi yapısına sahip olması
Doğal afetlere maruz kalma
Yabani hayvan saldırılarına
maruz kalması
Ani
hava
değişimlerinin
yaşanması

Kesinlikle
katılıyorum
100

Biraz
katılıyorum
-

Katılmıyorum

Toplam

-

100

94,4
100

3,7
-

1,9
-

100
100

98,1
96,3
94,4
94,4
88,9

1,9
3,7
3,7
3,7
1,9

1,9
1,9
9,3

100
100
100
100
100

77,8

20,4

1,9

100

74,1
70,4

11,1
11,1

14,8
18,6

100
100

63

18,5

18,5

100

Gezici orman işçileri tarafından belirtilen diğer önemli sorunlar ise ilgili yazında
belirtildiği gibi kazancının düşük olması, iş kazalarının çok sık olması, konaklama
gerektirmesi ve buna bağlı olarak gelişen işyerinin sosyal ortamdan uzak olmasıdır.
Burada fiziki ve sosyo-ekonomik olumsuzluklara katılım düzeyinin yüksek olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla ilk hipotezimiz doğrulanmaktadır.
553

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Gezici orman işçilerinin iş problemlerinin ölçeğini bulmak amacıyla faktör analizine
baktığımızda;
Tablo 7: KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,500

Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity

8,994

df

1

Sig.

,003

KMO and Bartlett testine göre verilerin faktör analizine uygun olduğu görülmektedir (KMO;
,500) (p<0.05).
Tablo 8: Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

1

1,400

70,015

70,015

2

,600

29,985

100,000

Total
1,400

% of Variance
70,015

Cumulative %
70,015

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tablo 8’de yer alan total variance explained tablosu incelendiğinde maddelerin
özdeğeri 1’den büyük tek bir faktörde toplandığı görülmektedir. Söz konusu bir faktörün
ölçekle ilgili açıkladıkları varyans oranı % 70.015’tir. Buna göre bir faktörün toplam
varyansın çoğunluğunu açıkladığı ortaya çıkmaktadır.
Grafik 1: Scree Plot
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Aynı durum analize ilişkin scree plot grafiğinde de görülmektedir. Zira grafikte
görülen faktör sayısı bir olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki veriden ölçeği oluşturan faktör
sayısının bir olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla ikinci hipotezimiz doğrulanmamaktadır.
Yaşanan iş problemleri hakkında katılımcıların görüşlerine bakacak olursak;
30’lu yaşlarda bir kadın katılımcı yaşadığı sıkıntıları çok açık bir şekilde şöyle dile
getirmiştir:
Genel olarak evimiz yok, suyumuz yok, elektriğimiz yok. Çadırda yaşıyoruz. Bu yüzden
elektrikli hiçbir şey kullanamıyoruz. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Devamlı bir yerde
konaklamıyoruz. Nerede iş biz orada. Suyumuzu uzaktan getiriyoruz. Elektriğimizi de son
zamanlarda traktör yardımı ile sağlıyoruz. Çadırda yaşamak çok zor, soğuk oluyor yaz
vakti de olsa.
Kırklı yaşlarında bir kadın katılımcımız işin doğasından kaynaklanan bir takım zorlukları
olduğunu, doğal ortamda hem çalışıp hem yaşamak zorunda kalmanın getirdiği problemler
ve aynı zamanda yaptıkları işin öneminin farkında olduklarının ama karşılığını
alamadıklarının farkındalığını samimi bir şekilde şöyle ifade etmiştir:
Zor ve fiziki güç gerektiren bir işte mevsimlik işçi olarak çalışıyoruz. Bizim işimizde hava
şartları önemlidir. Çünkü bizzat doğanın içindeyiz. Biz kağıttan kaleme, kalemden
mobilyaya orman ürünlerini karşılıyoruz. Her zaman paramızı alamıyoruz. Paramızı alsak
bile bir düzen içinde olmadığımızdan feci bir durumun tam ortasındayız.
Benzer şekilde bir aile reisi olan 29 yaşında erkek çalışan:
Ailecek çalışıyoruz çocuklarda kreş imkânı olmadığı için küçük yaşta çalışmaya başlar.
Yalnız yapılacak bir iş değildir, eşim hamile olsa bile işe yardım eder. Yük için katır veya
at bakmak zorundayız. Hava şartlarının el verdiği dönemlerde çalışabiliyoruz, yorucu ve
ağır iş.
Gezici orman işçileri çalışma ortamlarında iş kazalarının sıklığından ve gerekli
önlemlerin alınmamasından da rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Kanburoğlu (2006)
gezici orman işçilerinin barınma ve sağlık sorunlarının olduğunu ormanda zor şartlarda
çalışmadan kaynaklı bel ağrısı, vücutta uyuşma ve duyma bozukluğu gibi rahatsızlıklara
maruz kaldıklarını belirtmiştir. 20’li yaşlarında genç bir orman işçisi anne içinde
bulunduğu durumu şöyle açıklamıştır:
Tehlikeli araç kullandığımızdan sürekli yaralanmalar yaşıyoruz ve bu engellenecek gibi de
değil. Çocuğumu da hala emzirdiğim için yanımda getirmek zorundayım. Soğukta hem
çalışmak hem çocuğumu korumak çok zor.
Ankete katılan gezici orman işçilerinin bazıları ise çocukluktan beri bu işi yaparak
yetiştikleri için işin tekniklerini çok iyi bildiklerini bu işte tecrübenin öneminden
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bahsederek genelde küçükler ve gençlerin acemi olmalarından dolayı iş kazasına maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir.
Bununla birlikte diğer çalışmalarda da belirtildiği gibi işin yapıldığı alanın sarp
olması, yabani hayvan saldırısı, kesim motorları, yorgunluk, uzun çalışma saatleri gibi
nedenler de iş kazasına sebep olmaktadır (Gökbayrak, 2005; Menemencioğlu, 2006).
Yaşanan iş kazalarının nedenleri ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin
katılımcıların görüşlerini incelediğinde:
60 yaşlarında oğlunu iş kazasında kaybeden bir baba şehir merkezine uzak ve
ulaşımın kısıtlı olduğu ormanlık alanda çalışmanın zorluklarını şu şekilde özetlemiştir:
Diyelim ki adamın başına kaza geldi ve ölmedi. Eee hastaneye gidene kadar ölüyor zaten.
Çalıştığımız yerlere yakın sağlık ocakları falan kurulsa ya da hastaneye kolayca
ulaşabileceğimiz yollar. Sağlık ocağı olsa mesela çalıştığımız yerlere yakın ilk yardım
eğitimi alsak.
Yangın için yangın şeridini keserken öldü benim oğlum. Hep
tedbirsizlikten…
Sonuç
Gezici orman işçilerinin çalışma şartlarının olumsuz, ücretlerinin düşük ve sosyal
güvenlikten yoksun oldukları bilinen bir husustur. Hem orman işçilerinin hem de
ailelerinin yaşadığı eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal yaşama ilişkin problemler meslekten
kaçışı hızlandırmakta, orman işçisi sayısı günden güne azalmaktadır. Ülke ekonomisi
açısından önemli olan bu sektörün devamını sağlamak için bu problemlerin çözülmesi
elzemdir. Ancak çözüm önerileri sunmadan önce sorunun iyi bir şekilde tespiti gereklidir.
Bu olumsuzlukların gezici orman işçilerinin hayatını nasıl etkilediğini tespit etmek
amacıyla bu saha araştırması gerçekleştirilmiştir.
Ankette soru olarak yöneltilen kötü çalışma ve yaşam koşullarının hepsi işçilerin
hayatını oldukça olumsuz etkilemekle birlikte, en olumsuz durumlardan daha az olumsuz
durumlara doğru üç grupta sınıflandırma yapmak mümkündür.
En olumsuz durumlar: Gezici orman işçilerinin çocuklarının eğitim olanaklarının
kısıtlı olması, işin zor ve fiziki güç gerektiren iş olması ve kazancın düşük olmasıdır.
Çocukların eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taşımalı eğitim sistemleri
geliştirilebilir. İşçilerin ücretlerinin düzeltilmesi şartı ile işverenlere devlet tarafından
sübvansiyonlar sağlanabilir. İkinci grup olumsuzluklar: İşin konaklama gerektirmesi, iş
kazalarının sıklığı ve sosyal ortamdan uzak olmasıdır. Üçüncü grup olumsuzluklar:
Çalışılan yerin dik ve dalgalı araziler olması, doğal afetlere ve ani hava değişimlerine
maruz kalma, yabani hayvan saldırıları olarak tespit edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü
tarafından işçiler ve ailelerinin konaklayabilecekleri kolay taşınabilir prefabrik konaklar,
işçilerin çalışma alanlarının merkezlerinde kışın kullanılabilecekleri geçici kapalı çalışma
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mekânları oluşturulabilir. Çalışmanın birinci hipotezi olan gezici orman işçilerinin oldukça
problemli şartlarda çalıştıkları hipotezi frekans analizi sonucunda doğrulanmıştır.
Yine çalışmanın diğer bir hipotezi olan gezici orman işçilerin iş problemlerinin fiziki
ve sosyo-ekonomik olarak iki grup olarak sınıflanacağı hipotezi faktör analizi sonucunda
doğrulanmamış, faktör sayısının bir olduğu tespit edilmiştir.
Diğer çalışma bulgularına göre gezici orman işçilerinin çoğunlukla yazın çalışıp,
kışın çalışamadıkları, ekseriyetinin düşük ücretlerle çalıştığı, ömür boyu bu işi yapmak
zorunda oldukları, üçte ikisinin sosyal güvenlikten yoksun olduğu, dörtte üçünün yasal
süreler üzerinde çalıştığı, sendikasız bir çalışma hayatı sürdürdükleri tespit edilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu işçilerin haklarını koruyucu yeni
mevzuat düzenlemeleri yapılmalı ve denetimler sıklaştırılmalıdır. Mesleki eğitimler, iş
kazası ve meslek hastalığı eğitimleri, hukuk eğitimleri ile ilkyardım eğitimleri
verilmelidir. Sendikalar bu işçilere ilişkin farkındalık faaliyetlerini artırmalı, işçileri üye
yapmak için daha fazla çaba göstermelidir. Yine gezici orman işçilerinin, doğada olumsuz
şartlarda yaşamak zorunda kaldıkları ve ilkyardım konusunda bilgisiz ve eğitimsiz
oldukları tespit edilmiştir. Bu işçiler ve aileleri, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli
şekilde muayeneden geçirilmeli ve sağlık konusunda eğitilmelidir.
Son olarak gezici orman işçilerine yönelik çalışmaların sadece orman mühendisliği
alanında sınırlı kalmayıp sosyal politika yazınında da gerekli ilgiyi görmesi ve bu konuda
duyarlılığın artması ve önleyici önlemlerin alınması için daha büyük ve kapsayıcı ulusal
düzeyde uygulamaların yapılması gerektiği düşülmektedir.
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OTELCĠLĠ
K VE TURĠZM MESLEK LĠSESĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN KÜLTÜREL
SERMAYE YETERLĠK DÜZEYLERĠ ĠL
E ÖZ-YETERLĠKDÜZEYLERĠ
ARASINDAKĠ ĠL
ĠġKĠ
Sadık SERÇEK1

Ayhan KARAKAġ 2

Yunus Emre AVCI3

Öz
Bu araştırma, Turizm Meslek Lisesi öğretmenlerinin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile öz-yeterlik
düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir.
Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir ili merkez
ilçelerinde yer alan Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde görev yapan 407 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmada, öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini ölçmek amacıyla Avcı ve Yaşar (2014)
tarafından geliştirilen “Kültürel Sermaye” ölçeği kullanılmıştır. Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerini
belirlemek amacıyla da Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve
Sarıkaya (2005) tarafından dilimize uyarlanan “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi; bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişken üzerine etkisini belirlemek için ise tek yönlü regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile öz-yeterlik düzeyleri arasında pozitif
yönde orta düzeyde ilişki saptanmıştır. Regresyon analizlerinin sonucunda ise kültürel sermayenin entelektüel
birikim ve kültürel bilinç alt boyutlarının öz-yeterlik yordadığı belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Turizm Eğitimi, Kültürel Sermaye, Öz-yeterlik.
THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL CAPITAL QUALIFICATIONS LEVELS AND SELFSUFFICIENCY LEVELS OF HOTEL AND TOURISM VOCATIONAL HIGH SCHOOL TEACHERS
Abstract
This research was conducted to determine cultural capital adequacy and self-efficacy levels of tourism
vocational high school teachers and relationship between them. The research‟s method is relational search
model. The samples of this research are 407 teachers, who worked at Hotel and Tourism vocational high schools
located in Ankara, İstanbul, Antalya and in the central district of İzmir in the term of 2014-2015 educationalseason. "Cultural Capital" scale, developed by Avcı and Yaşar (2014) was used to measure teachers' cultural
capital self-adequacy levels. The Teacher self-efficacy Scale, which was developed by Tschannen-Moran and
Woolfolk Hoy (2001), which was translated into our language by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005), was
used to determine self-efficacy levels of teachers. Correlation analysis was conducted to determine the
relationship between variables in the analysis of data; One-way regression analyzes were condeucted to
determine the effect of the independent variables on the dependent variable. According to the results of the
research, there is a moderate correlation between teachers' cultural capital adequacy levels and self-efficacy
levels in the positive direction.
Keywords: Tourism Education, Cultural Capital, Self-efficacy.

GĠRĠġ
Günümüz dünyasında hızlı değişim gösteren ve karmaşıklaşan sosyal yaşamın, bireyin
sosyal varoluş ve uyum sürecinde çeşitli engeller barındırdığı, bu durumun da toplumsal
yapıdaki ilişkiler ağının karmaşıklığı nispetinde kültürel yapıyı özümsemek ve uyumlu bir
birey olmak için kişisel gayretlerin ötesinde bir eğitim ihtiyacını ortaya çıkardığı söylenebilir.
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Eğitim sürecinde belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelen çocuklar kendi toplumlarını ve
kültürlerini daha sağlıklı olarak anlamlandırmakta ve özümsemektedirler. Eğitimin temel
hedefleri arasında yer alan bireyin sosyalleştirilmesi ve kültürel uyumu ancak kültürlü ve
mesleki anlamda yeterli öğretmenlerin varlığıyla mümkündür.
Kültür, doğada bulunanlara karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi ve manevi
her şeydir. Bu tanım içinde örf, adet, gelenek ve göreneklerle, yemek yeme alışkanlığı,
giyinme diğer bir deyişle insanla ilgili her şey kültürü oluşturmaktadır (Demirel, 2012: 7).
Toplumsal anlamda ele alındığında kültür, bir millete şahsiyetini veren, diğer milletlerden
ayrıştıran, tarihin seyri içinde oluşmuş, kendine has maddi ve manevi varlık ve değerlerin
ahenkli bir bütünüdür (Bilgiç, 1986: 27). Kültür, bilimsel anlamda uygarlık; günlük
kullanımda eğitim; estetik alanda sanat ve teknolojik alanda da üretim anlamına gelmektedir
(Güvenç, 1996: 100).
Sermaye formların birincisi, bireylerin ekonomik gücünün seviyesini gösteren
“ekonomik sermaye”; ikincisi, bireyin çevresi, kültürel değerleri ve sahip olduğu diploma,
sertifika gibi belgelerde somutlaşan kültürel kurumların oluşturduğu “kültürel sermaye”;
üçüncüsü ise, bireylerin harekete geçirebilecekleri etkin bağlantı ağlarının miktarı ile
kavramlaştırdığı “sosyal sermaye”dir (Altay, 2007: 345). Bu sermaye formlarının içerisinden
Bourdieu‟nun eğitim alanında önemle üzerinde durduğu sermaye formu, kültürel sermayedir.
Kültürel sermaye ona göre okul başarının sağlanmasında ekonomik sermayeden daha önemsiz
değildir. Bu bağlamda eğitim, özgül çıkarlara ve bazı stratejilere sahip aktörler, belli bazı
toplumsal çıkarlar elde etmek amacıyla ya da güç gibi pratik amaçları gerçekleştirmek
amacıyla kültürel sermayelerini kullanarak mücadele ettikleri bir alandır (Uğuz, 2010: 164).
Kültürel değerlerin kazandırılmasında öz-yeterliği ve kültürel sermayesi yüksek düzeyde olan
öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Turizm, müşteri memnuniyetini temel alan, memnuniyeti sağlamada ve hizmet etmede
şartların zorlandığı, bir hizmet sektörüdür. Turizmde hizmet alan da veren de merkezdedir.
Üstün ve kusursuz bir hizmet esasına dayanması, farklı kültür ve milletlere hitap etmesi, ağır
çalışma koşulları, güler yüzlü ve hoşgörü temelli olması gibi nedenlerden ötürü turizm
mesleği büyük bir özveri ve fedakarlık istemektedir. Turizm sektöründe çalışanlar da bu
fedakarlık ve özveri ancak mesleklerini faydalı gördükleri takdirde ve sevmeleri koşulu ile
yapacakları bir gerçektir (Özaltaş, Serçek ve Hassan, 2012: 87).
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kültürel Sermaye
Sosyalleşme sürecinde insanın içinde yer aldığı toplumu tanıması ve kültürel
özelliklerini anlayarak kendine uygun bir şekilde benimsemesi önem arz etmektedir. Bu
süreçte bireyin çevresinden etkilenerek ve bireysel özellikleriyle şekillendirerek edindiği
birikimlerin bütünü kişinin kültürel sermaye kazanımlarını oluşturur. Fransız sosyolog Pierre
Bourdieu tarafından sıkça dile getirilen ve bu vasıtayla literatüre giren kültürel sermaye
kavramı yüksek kültüre ait malumatın toplamı ve eğitim yoluyla elde edilen hünerlerin bir
bütünüdür (Bourdieu, 1986). Kültürel sermaye, geniş anlamıyla eğitim -başka bir deyişle,
„sosyalleşme‟- sürecinde elde edilen birikimin toplamını dile getiren bir kavram veya belirli
bir grubun paylaştığı kültürel eğilim, tutum, inanç, gelenek, değer, iş yapma biçimi ve ifade
neticesinde öğrendiği ya da edindiği beceriler olarak tanımlanabilir (Aksoy ve Enlil, 2010).
562

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Bourdieu (1970), kültürel sermayeyi formel eğitimle kazanılan ve diplomalarla objektif bir
görünüm kazandırılan “okul sermayesi” ile aileden kaynaklanan ve doğal bir biçimde, aile
hayatı içerisinde kazanılan nitelikleri ifade eden “tevarüs eden kültür sermayesi” olmak üzere
ikiye ayırarak inceler. İster okul sistemi yoluyla elde edilmiş olsun, ister aileden devralınmış
olsun, entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir (Akt. Ünal, 2004).
Kültürel Sermayenin Alt Boyutları
Kültürel sermaye alt boyutları literatürde farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte bu
araştırmada dört alt boyutta ele alınmıştır. Bunları; entelektüel birikim, katılım, kültürel
bilinç, kültürel potansiyel olarak sınıflandırmak mümkündür (Avcı, Yaşar, 2014). Günümüzde
hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşanmasıyla birlikte değişimlerin dinamiklerini anlamak ve
duruma göre hareket etmek için gerekli olan bilgi birikimini elde etmek öncelikli hale
gelmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilen günümüzde bilginin kıymeti her geçen
gün daha da artmaktadır (Steward, 1997: 3). Kültürel sermaye ister okul sistemi yoluyla elde
edilmiş olsun, ister aileden devralınmış olsun, entelektüel niteliklerin toplamına karşılık gelir.
Bu entelektüel nitelikler genelde Bourdieu‟nun kurumsallaşmış kültürel sermaye tanımı
içerisinde yer alan diploma ve sertifikalarla resmi ve meşru hale gelebilmesine rağmen
bireysel anlamda kişinin sahip olduğu entelektüel niteliklere de atıfta bulunur. Hem bilişsel
yeteneklere ve bilgiye sahip olmak hem de kültürel elitle ilişki içinde bulunmak kişinin
kültürel sermayeye sahip olduğu anlamına gelir (Ünal, 2004).Kültürel norm ve değerlerin
birey davranışları üzerinde büyük etkisi vardır. Çünkü bir topluluk, ne zaman ki kültürel
faaliyetler için bir araya gelirse, o zaman o topluluktaki ilişkiler, ortaklıklar ve ağlar artar. Bir
başka ifadeyle kutlamalar, ritüeller, törenler; insanların bir araya gelmesini sağlayan kültürel
faaliyetlerdir ve insanlar arasındaki sosyal sermayeyi geliştirici bir etki yapmaktadır
(Özdemir, 2007).
Kültürel bilinç boyutunda çevredeki kültürel değerlerin farkına varma ve kültürel
faaliyetlere duyarlı olma söz konusudur. Kültürel mirasın oluşturulması kadar korunması da
kişinin ve toplumun kültürel özelliklere duyarlılığıyla temin edilebilir ve genel anlamda
kültürel mirası koruma yolunun bu konuda bir bilinç oluşturmak olduğu açıktır (Kolaç, 2009).
Kişideki kültürel bilincin yani kültürel değerleri fark etme ve duyarlı olmanın bireyin kültürel
sermaye niteliklerini yükselttiği yadsınamaz (Eğinli, 2011). Toplumsal anlamda bakıldığında
belirli bir hacimdeki kültürel sermaye arttıkça toplumun kültürel takdiri o hızda artacaktır.
Daha basit bir deyişle, daha fazla kişi geleneksel kültürel törenleri gerçekleştirdikçe, miras
sitelerini ziyaret ettikçe, sanat müzelerine katıldıkça vb. toplum kendi kültürel mirası
hakkında daha bilinçli hale gelecektir (Throsby, 2005).
Kültürel potansiyel kişinin sahip olduğu kültürel birikimleri ifade eder ve
Bourdieu‟nun tasnifinde yer alan bedenselleşmiş kültürel sermayeyi de kapsar. Maharetli bir
el, göz, ayak, kulak, hatta burun, akıl, hayal, duygu ve hafıza sahibine milyonlar kazandırır.
Fakat onlar da tarla gibi işlenilmeyi gerektirir (Kaplan, 2000: 70). Arun (2009), çalışmasında
2004 Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması kapsamında kültürel sermayenin repertuarları olarak
potansiyel kültürel sermaye ve gerçekleşmiş kültürel sermayeye değinmiş ve potansiyel
kültürel sermaye olarak; resmi eğitim, eğitim düzeyi, son yıl içinde herhangi bir eğitim ya da
kursa katılım durumu ve yabancı dil bilme düzeylerini değerlendirmeye almıştır.
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Eğitimde sadece programı geliştirip uygulama yeterli değildir, aynı zamanda
uygulanan programın var olan ihtiyaçları karşılama durumu da değerlendirilmelidir. Çünkü
geliştirilen program kağıt üstünde kusursuz olabilir ancak; uygulama sonuçları onun
kusursuzluğunu gösterecektir. Uygulamaya geçmeden önce de eksiklikleri belirleyebilmek
için programın denenmesi gerekmektedir (Özaltaş, 2014: 24).
Öz-Yeterlik
Öz yeterliğin teorik temelleri Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyo-bilişsel
teoriye dayanmaktadır. Bandura, öz yeterlik kavramından ilk defa 1977‟de yayımladığı “Selfefficacy: Toward a unifiying theory of behavioral change” adlı makalesinde bahsetmiştir.
Ardından 1986‟da öz yeterlik kavramını “sosyo-bilişsel teori”sinin içine yerleştirmiş ve
1997‟de de “Self Efficacy: The Exercises of Control” adlı kitabında, öz yeterliğin insanın
başarı ve refahını düzenleyen diğer sosyo-bilişsel faktörlerin uyum içinde işlediği “kişisel ve
kolektif merkez teorisi” içinde olduğunu belirtmiştir (Pajares, 1997). Bandura (1997) özyeterliliği “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip,
başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak tanımlamaktadır.
Öz-yeterlik bireyin kabiliyetlerinden çok yapabileceklerine dair yeterlik inancıyla ilgilidir.
Elbette bireyin yapabileceklerine ilişkin inançları yapabilme düzeyini etkileyecek ve geçmiş
başarılarıyla beslenecektir (Akkoyunlu, Orhan ve Umay, 2005). Öğretmenlerin öz-yeterlik
algıları uygulamalarını etkileyecek dolayısıyla öğrencilerin derse karşı tutumlarında ve
öğrenme-öğretme durumlarında etkili olabilecek bir faktördür. Ayrıca öz-yeterliği yüksek
olmayan bir öğretmenin otorite olabilmesi ve öğrencilere güven vermesi zordur (Aksu, 2008).
Aynı zamanda öz yeterlik kavramı öğretmenin mesleğinde ne kadar başarılı olup olmadığını
gösteren önemli bir kavramdır. Öz yeterliliği yüksek bir öğretmen karşısına çıkan sorunlarla
baş etmekten çekinmez ve sorunları çözmek için uğraşır. Kendisinin çözemediği yerlerde
başkalarından yardım almaktan ve sorunlar karşısında kendisini geliştirmekten kaçınmaz. Öz
yeterliliği düşük olan bir öğretmen ise kendisine güvenmez, kendi yeteneklerinden şüphe
duyar. Kendisine güveni olmayan bir öğretmenin öğrencilerine güvenmesi de beklenemez. Bu
nedenle aynı yeteneklere sahip olan insanlar yeteneklerini kullanım durumlarına bağlı olarak
farklılıklar gösterecektir. Bu noktada öz yeterliği yüksek insanlar daha başarılı olurken öz
yeterliği düşük insanlar kendilerini birçok konuda yetersiz hissedebilir.
Dünya genelinde turizmin ekonomik değerinin artması ile turizm sektörüne verilen
önemin de arttığı söylenebilir. Turizme verilen önem arttıkça, özellikle mesleki eğitim
geliştirilerek nitelikli insan gücü yetiştirmeye önem verilmeye başlanmıştır. Turizm
sektöründe istihdam edilmek üzere çok sayıda nitelikli ara kademe elamanlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla da son yıllarda çok sayıda turizm eğitimi
veren kurumlar açılmıştır. Turizmin emek yoğun bir sektör olmasından dolayı bu sektörde
çalışan personelin mesleki bilgiye sahip olması oldukça önemli bir unsurdur. Bu nedenle de
turizm eğitimi büyük önem taşımaktadır (Özaltaş, 2010: 91).
YÖNTEM
AraĢtırmanın Amacı
Yapılan bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin mobbing
yaşama düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin mobbingyaşama düzeyleri nedir?

Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri nedir?

Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin mobbingyaşama düzeyleri ile tükenmişlik
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Turizm meslek lisesi öğretmenlerinin algılarına göre kültürel sermaye
yeterlikleri öz-yeterliğin anlamlı bir yordayıcısı mıdır?
AraĢtırma Modeli
Bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok
sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemede kullanılan
bir araştırma modelidir (Karasar 2007, 81). Başka bir ifadeyle ilişkisel (korelasyonel)
araştırmalar iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkileri belirlemek ve neden-sonuç ile
ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılan araştırmalardır (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2014).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni 2014–2015 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti‟nde yer alan 81
ilin merkez ilçelerinde yer alan turizm meslek lisesi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Evrende
görev yapan öğretmen sayısının fazlalığı ve ulaşmanın güçlüğü nedeniyle örneklem alma
yoluna gidilmiştir. Turizm meslek liselerinin çokluğu ve ulaşım kolaylığı sebebiyle Ankara,
İstanbul, Antalya ve İzmir ili merkez ilçeleri turizm meslek liselerinde görev yapan 380
öğretmene ulaşılmıştır. Hiç doldurmamıĢ,doldurmak istememiĢveya eksik doldurmuĢ27
öğretmenden elde edilen veriler, değerlendirme dıĢıbırakılmıĢtır.380 öğretmenden elde
edilen veriler ise analiz edilmeye uygun görülmüĢtür.Araştırmaya katılan öğretmenlerin
116‟sı (%30) Ankara ilinde, 88‟i (%23) İstanbul‟da, 83‟ü (%22) Antalya‟da, 93‟ü (%25)
İzmir‟de görev yapmaktadır. öğretmenlerin198‟i kadın (%52) ve 182‟si erkek (%48)
öğretmenlerden oluşmaktadır. Anne eğitim düzeyi değişkenine ait dağılım incelendiğinde,
araştırmaya katılan öğretmen annelerinin %60‟ının ortaokul ve altı düzeyinde eğitim aldığı
(230 öğretmen), %40‟ının ise lise ve üstü düzeyde eğitim aldığı (150 öğretmen)
görülmektedir. Öğretmenlerin baba eğitim düzeylerine bakıldığında yarısının babalarının
ortaokul ve altı kademesi mezunu oldukları kalan yarısının lise ve üstü düzeyi eğitim aldıkları
belirlenmiştir. Kardeş sayısı değişkenine göre öğretmenlerin %17‟sinin (65 öğretmen) 2 veya
daha az kardeşi olduğu; %83‟ünün (315 öğretmen) 3 veya daha fazla kardeşe sahip olduğu
tespit edilmiştir. Kıdem değişkenine ilişkin dağılım incelendiğinde, araştırmaya katılan
öğretmenlerin %19‟u (73 öğretmen) 1-5 yıl ve arası kıdemde; %26‟sı (98 öğretmen) 6-10 yıl
ve arası kıdemde; %19‟u (71 öğretmen) 11-15 yıl ve arası kıdemde; %36‟sı (138 öğretmen)
16 yıl ve üzeri kıdemde görev yapmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada ölçülmek istenen iki değişken olduğundan dolayı iki farklı ölçek
kullanılmıştır. Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini ölçmek amacıyla Avcı ve
Yaşar (2014) tarafından geliştirilen "Kültürel Sermaye Ölçeği" kullanılmıştır. Kültürel
Sermaye Ölçeği, öğretmenlerin maddelere katılım düzeylerini azdan çoğa rakamsal olarak
0‟dan 5‟e kadar işaretleyerek cevaplandırılan ve puanlanan 5‟li Likert tipi bir ölçektir.
Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilmiş ve Çapa, Çakıroğlu
ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmenlerin Öz-yeterlik Ölçeği”
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kullanılmıştır. Öz-yeterlik ölçeğinde öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyleri 1‟den 5‟e doğru; (1)
yetersiz, (2) çok az yeterli, (3) biraz yeterli, (4) oldukça yeterli, (5) çok yeterli olarak
işaretlenebilen ve puanlanan 5‟li likert tipi bir ölçektir. Ölçeklerin güvenirliğine ilişkin
yapılan analiz sonucu tablo 1‟de verilmiştir.
Tablo 1. Ölçeklere Ait Güvenirlik Katsayıları (α)
Kültürel Sermaye Ölçeği
Entelektüel Birikim
Katılım
Kültürel Bilinç
Kültürel Potansiyel
Öz-yeterlik Ölçeği

Cronbach‟s Alpha
.95
.91
.87
.81
.84
.92

Madde Sayısı
30
13
7
5
5
24

Güvenirlik katsayılarının hesaplamalarında farklı tasnifler olmakla birlikte Özdamar
(1999), güvenirlik hesaplamalarında kullanılan Cronbach‟s Alpha (α) katsayısı için şu
değerleri vermektedir: 0,00< α <0,40 ise ölçek güvenilir değil; 0,41≤ α <0,60 ise az güvenilir;
0,61≤ α <0,80 ise orta düzeyde güvenilir; 0,81≤ α <1,00 yüksek düzeyde güvenilir. Buna göre
kültürel sermaye ölçeğinin tamamı ile tüm alt boyutlarının (entelektüel birikim, katılım,
kültürel bilinç ve kültürel potansiyel) güvenirliklerinin yüksek ve öz-yeterlik ölçeğinin
güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir ili merkez ilçelerinde görev yapan toplam 407
öğretmene ölçekler uygulanmıştır. Uygulama çalışmalarından sonra eksik dolduran veya hiç
doldurmayanlar ayıklandıktan sonra geriye kalan toplam 380 veri değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada toplanan veriler, betimsel (tanımlayıcı) istatiksel teknikler (frekans, aritmetik
ortalama), kültürel sermaye ve öz-yeterlik arasındaki ilişki incelenirken korelasyon
tekniklerinden Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı ve kültürel sermayenin alt
boyutlarının öz-yeterlik ilişkin varyansın ne kadarını açıkladığını belirlemek için ise tek
değişkenli regresyon analizleri yapılmıştır. Veriler SPSS 20.00 paket programında analiz
edilmiştir. Analizlerde p≤.05 ve p≤ .01 düzeyi esas alınmıştır.
BULGULAR
Öğretmenlerin Öz-yeterlik ve Kültürel Sermaye Yeterlik Düzeylerine ĠliĢkin
Bulgular
Tablo 2'de araştırmaya katılan öğretmenlerin öz-yeterlik ve kültürel sermaye yeterlik
düzeylerine ilişkin betimsel istatistiklere yere verilmiştir.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Kültürel Sermaye ve Öz-yeterlik Düzeyleri Aritmetik
Ortalamaları
x̄

Açıklama

3.09
2.94
3.24
3.73
3.19

Orta
Orta
Orta
Yüksek
Orta

3.29
3.57
3.46
3.44

Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek

Boyutlar
Kültürel Sermaye Alt Boyutları
Entelektüel Birikim
Katılım
Kültürel Bilinç
Kültürel Potansiyel
Genel ortalama
Öz-yeterlikn Alt Boyutları
Öğrenci Katılımı
Öğretim Stratejileri
Sınıf Yönetimi
Genel ortalama

Tablo 2‟de görüldüğü üzere tüm öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine
ilişkin algı puanı 5‟li likert tipi ölçekte “Orta” düzeye karşılık gelmektedir. Öğretmenlerin özyeterlik düzeylerine ilişkin algıları ise “Yüksek” düzeydedir.
Kültürel Sermaye ve Öz-yeterlik Arasındaki Korelasyona Ait Bulgular
Araştırmanın ikinci problemine bağlı olarak öğretmenlerin kültürel sermaye ile özyeterlik ilişkin görüşleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Kültürel sermayenin boyutları ile
bir bütün olarak öz-yeterlik arasındaki ilişki tablo 3‟te ele alınmıştır.
Tablo 3. Kültürel Sermaye ve Öz-yeterlik Arasındaki İlişkiler
DeğiĢkenler
1. Kültürel Sermaye
2. Entelektüel Birikim
3. Katılım
4. Kültürel Bilinç
5. Kültürel Potansiyel
6. Öz-yeterlik

1
1
.913*
.853*
.862*
.777*
.547*

2

3

4

5

6

1
.647*
.680*
.607*
.562*

1
.725*
.580*
.395*

1
.677
.464*

1
.388*

1

Tablo incelendiğinde kültürel sermaye yeterlik düzeyi ile öz-yeterlik arasında pozitif
yönde orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (r=.54, p<.01). Buna göre öğretmenlerin kültürel
sermaye yeterlik algı düzeyleri arttıkça öz-yeterlik algı düzeyleri de artmaktadır. Alt boyutlar
açısından incelendiğinde ise tüm alt boyutların kendi aralarında ve öz-yeterlik ile anlamlı
pozitif yönlü ilişkileri olduğu görülmektedir. Öz-yeterlik ile ilişkisi en yüksek olan boyut
entelektüel birikim boyutu (r=.56, p<.01) iken en düşük olan boyut kültürel potansiyel
boyutudur (r= -.38, p<.01).
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DeğiĢkenlere Ait Regresyon Analizine ĠliĢkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt probleminde yer alan kültürel sermaye alt boyutlarının özyeterlik varyansının ne kadarını açıklayabildiği ele alınmıştır. Regresyon analizi sonucunda
elde edilen veriler tablo 4‟te gösterilmiştir.
Tablo 4.Öz-yeterlik yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analiz sonuçları
Yordayıcı Değişken
sermaye)

Yordanan Değişken
(öz-yeterlik)

(kültürel

β

t

p
.00**
.00**

Kültürel sermaye toplamı
Entelektüel Birikim

.55
,463

12,72
7,439

Katılım

-,031

-,480

.63

Kültürel Bilinç

,162

2,245

.02

Kültürel Potansiyel

,015

,248

.80

R=.57 R2=.33 F(4-379)=45.973

p ≤ .05* ve p ≤ .01**

Genel olarak öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerinin öz-yeterlik
becerilerindeki değişkenliğin %33 ünü açıkladığı ve öz-yeterlik yordamak için modele dâhil
edilen değişkenlerin modele anlamlı katkı sağladığı görülmüştür (R2=.33, p<0,01). Bununla
birlikte yordayıcı değişkenlerden en yüksek etkiye sahip değişkenin entelektüel birikim
boyutu olduğu ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir(β= .46; R2=.31; p≤.01). Diğer
taraftan, katılım boyutunun negatif yönde etkisi olduğu görülmektedir (β= -.031; R2=.15;
p≤.01). Buna karşın, katılım ve kültürel potansiyel boyutunun öğretmenlerin öz-yeterlik
üzerinde herhangi bir anlamlı etkisi olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu araştırmada öğretmenlerin kültürel sermaye ve öz-yeterlik düzeylerinin
belirlenmesi, aralarındaki ilişkinin belirlenmesi ve kültürel sermayenin öz-yeterliği yordama
gücünün ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmenlerin
kendi algılarına göre kültürel sermaye yeterlik düzeyleri “orta” düzey; öz-yeterlik düzeyleri
ise “yüksek”tir. Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri ile öz-yeterlik düzeyleri
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bir diğer ifadeyle
öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeyleri arttırıldıkça öz-yeterlik düzeyleri de
artacaktır. Öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerine ilişkin algılarının öz-yeterlik
algılarında anlamlı bir yordayıcı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin kültürel sermaye
yeterlikleri alt boyutlarına ilişkin algılarının öz-yeterlikteki toplam varyansın %33‟ünü
açıkladığı görülmektedir. Başka bir deyişle öz-yeterlikteki varyansın %33‟ü kültürel
sermayenin alt boyutlarına ilişkin algıdan kaynaklanmaktadır. Alt boyutların anlamlılığına
bakıldığında ise entelektüel birikim ve kültürel bilinç alt boyutlarındaki artışın öz-yeterlikte
de belli bir miktar artış oluşturacağı belirlenmiştir.
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Ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmenlerin kültürel sermaye yeterlik düzeylerini
tespit etmeye yönelik araştırmalara rastlanmamasından dolayı öz-yeterlik ve kültürel
sermayeye ilişkine yönelik diğer çalışmalarla kıyaslama yapabilmek mümkün olamamaktadır.
Fakat gerek öz-yeterlik gerekse kültürel sermaye konusundaki alan yazına bakıldığında;
kültürel sermaye ve öz-yeterlik arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar son dönemde artış
göstermektedir. Bu çalışmalar, özellikle Bourdieu ve Coleman‟ın sosyal sermaye teorisi ve
çalışmaları ekseninde gelişmektedir. Kültürel sermaye ve öz-yeterlik arasındaki ilişkiye
yönelik çalışmalara bakıldığında ve öz-yeterliğin temel bileşen olduğu düşünüldüğünde
kültürel sermayenin öz-yeterliği etkilediği görülmektedir. Öğretmenlerin eğitim işinde en iyisi
olmaları için, çalışma hayatlarından önce iyi bir eğitim almış olmaları ve güncelliği takip
ederek yeni teknolojiye ayak uydurmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin bu şekilde bir eğitim
alarak işlerde en iyi olacak hale gelmeleri onların kendilerine olan güvenini arttıracaktır ve bu
sürecin sonunda öğretmenin görevini ve sorumluluğunu yerine getirebildiğine dair algısı
artacaktır. Bu algıyla beraberde artık karşımıza öz yeterlik kavramı çıkmaktadır (Benzer,
2011). İş görenlerin, işlerini anlamsız bulmaları ve yaşamak için ekonomik bir araç olarak
görmeleri, iş gören ile iş arasındaki uyumsuzluğa sebep olmakta ve işe yabancılaşma
kaçınılmaz bir hal almaktadır. (Toprak, Özaltaş Serçek, Karakaş ve Serçek, 2015).
Giroux‟a (1983) (Akt. Bernhardt, 2013) göre kültürel sermaye, bireylerin okul
deneyimi düşünceleri üzerinde direk etkisi olan fikir ve anlamları taşıyan bir temsil sistemi
olarak fonksiyon görür. Zamanla kültürel sermaye bireylerin benlik algılarını şekillendirir.
Dolayısıyla bir sosyal grup oluşturma, belirli bir sınıfa dâhil olma, öğretmenlerle ilişki kurma
ve okul dışı aktivitelere katılım, bireylerin kültürel sermaye birikiminden etkilenir. Egemen
sınıfa tabi bireyler okula, aileden edindikleri bir takım sosyal ve kültürel işaretlerle yüklü
olarak gelirken, çalışan sınıfların çocukları okula, bu malumatı ve hüneri edinmek için
gelirler. Bu yanıyla okul, bitaraf ve etkisiz bir kurum değildir; bilhassa egemen sınıfların
deneyimlerinin reflektörüdür. Çalışan sınıfa mensup bireyler, okulda, her ne kadar orta ve üst
sınıflara ait sosyal ve kültürel hünerleri edinseler de, hiçbir zaman onların doğuştan vasfı olan
bu hünerlere doğal bir aşinalık geliştiremezler (Lamont ve Lareau, 1988).
Bandura (1986); öz yeterlik inancını belirleme noktasında dört etmenin etkili olduğunu
belirtmiştir. Bu etmenlerden en kuvvetli olanı ise kişinin yaşadığı doğru ve geçmiş
deneyimleri yani sahip olduğu kültürel sermayedir. Bu deneyimler öz yeterlik inancının
oluşmasında en önemli faktör olarak ön plana çıkmaktadır (Öztürk, 2011: 69). Schunk (1996)
araştırmasında, öz yeterliğin öğrenmede yararlı olduğunu ve bireylerin kendi yeteneklerini
geliştirmelerini sağladığını belirtmiştir. Aynı şekilde, olayların olası sonuçları ile ilgili olan
sonuç beklentisinin de, öğrenenlerin olumlu sonuçlanacağına inandıkları olaylarla
ilgilendiklerinden dolayı önemli olduğunu belirtmiştir. Çünkü etkinliklerle ilgilenen
öğrenciler, etkinliklerin olumlu sonuçlanacağını düşünerek aktif katılım sağlamaktadırlar
(Yılmaz, 2007: 29). Görüldüğü gibi, öz yeterlik inancı eğitim alanında incelendiğinde hem
öğretmeni hem öğrenciyi birlikte ve büyük ölçüde etkileyen önemli bir kavramdır. Eğer bir
öğretmenin öz yeterlik inancı yüksekse, öğrenciler de öğretmenlerinin kendilerini destekleyen
pozitif öğretmen davranışları göstermeleriyle birlikte öğretmenlerinden çok daha fazla
yararlanabilecek ve iyi bir rehberlik alabileceklerdir. Yüksek yeterliğe sahip öğretmenlerinden
kazandıkları tüm pozitif tutum ve davranışlar sayesinde de öğrenciler aynı çabaya, sorumluluk
bilincine, performansa ve inançlara sahip olacaktır. Dolayısıyla eğitimin çıktısı durumundaki
bu öğrenciler yaşamlarında yüksek yeterlik inancına sahip bireyler olarak toplumdaki
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yerlerini alacaklardır (Yılmaz, 2007). Daha etkin bir eğitim ve daha iyi yetiştirilmiş öğrenciler
yetiştirmek için öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerini arttırmada kültürel sermaye yeterlik
düzeylerinin arttırılmasının da önemli olduğu ifade edilebilir.
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TURİZM TESİSLERİNİN DOLULUK ORANLARI VE TARIMDIŞI İSTİHDAM
RAKAMLARININ BİST TURİZM ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLE ANALİZİ*
Umut Burak GEYİKÇİ**
Öz
ÇalıĢmada 2005 - 2015 yılları arasını kapsayan dönemde BIST Turizm endeksine ait aylık seriler kullanılmıĢtır.
Tarım dıĢı istihdam rakamları ve otel ve motellere ait doluluk oranlarının birbirleri ve BĠST Turizm endeksi
üzerine yaratacağı karĢılıklı etkiyi ve bu etkinin yönünü ortaya çıkarmak çalıĢmanın amacını oluĢturmuĢtur.
ÇalıĢma kapsamında mevsimsellik etkisinden arındırılan serilerin önce logaritmaları alınmıĢ, ardından ADF ve
PP birim kök testleri yapılmıĢve serilerin tümünün 1. farklarında durağan oldukları tespit edilmiĢtir. Sonrasında
gerçekleĢtirilen analizler ile serilerin gecikme uzunluğu 1 olarak bulunmuĢ ve Johansen EĢbütünleĢme testleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen eĢbütünleĢme testi neticesinde tüm serilerin uzun dönemde eĢbütünleĢik
olduklarının tespit edilmiĢtir. Ardından kısa dönemli nedenselliklerine ve aynı anda kısa dönemli bozulmaların
uzun dönemde dengeye gelip gelmediğine bakmak için Vektör Hata Düzeltme Modeli(VECM)/Granger
nedensellik testi gerçekleĢtirilmiĢtir. VECM/Granger testi neticesinde BĠST Turizm endeksinin, doluluk oranları
ile karĢılıklı bir etkileĢim içerisinde bulunduğu belirlenmiĢtir. Yine doluluk oranları ile istihdam oranlarının
karĢılıklı nedensellik iliĢkisi içerisinde bulunduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır, diğer yandan bu test neticesinde elde
edilmiĢolan uzun dönem katsayısı ECMt-1’de BĠST ve doluluk için %10 oranında anlamlı bulunmuĢtur. Elde
edilen uzun dönem katsayıları BĠST turizm endeksinde aylık olarak meydana gelen sapmaların her dönemde
yaklaĢık % 24’lük kısmının düzelerek, (1 / 0,24) = 4,1 ay sonra, doluluk oranı için ise her ay %39’luk kısmının
düzelerek, (1/0,39)=2,59 ay sonra tekrar dengeye geldiği anlamını taĢımaktadır.
Anahtar Kelimeler; VECM/Granger nedensellik, tarım dıĢı istihdam, BĠST Turizm, Johansen EĢbütünleĢme,
Doluluk
AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF HOTELS’ OCCUPANCY RATES AND NONAGRICULTURAL EMPLOYMENT RATES ON ISE TOURİSM INDEX BY CAUSALITY AND
COINTEGRATION TESTS
Abstract
The monthly series of the BIST Tourism index was used in the study covering the period between 2005 and
2015. The aim of this study was to reveal the reciprocal effects of non-agricultural employment figures and
occupancy rates of hotels and motels on each other and on BĠST tourism index and to determine the direction of
the effects. In the study, the logarithms of the seasonally adjusted series were taken then ADF and PP unit root
tests were done, and all of the series were found to be stationary in the first difference. After that, the lag length
of the series was found to be one and Johansen cointegration test was performed. As a result of the cointegration
test performed, it has been determined that all series are cointegrated in the long run. Then, vector error
correction model (VECM) / Granger causality test was performed to look at the short-term causality and to look
at whether short-term deterioration is long-term balance. As a result of the VECM / Granger test, it was
determined that the BĠST Tourism index had a mutual interaction with occupancy rates, the occupancy rates and
the employment rates are found to be in the relation of mutual causality. On the other hand, the long-term
coefficient ECMt-1, obtained from this test was found to be significant at 10% for BIST and occupancy. In BĠST
tourism index, about 24% of the short-term deviations are correcting monthly, and balanced after (1 / 0,24) = 4.1
months similarly in occupancy rate, about 39% of the short-term deviations are correcting monthly, and balanced
after (1 / 0,39) = 2,59 months.
*

Bu çalıĢma Fethiye/Muğla’da 12-15 Ekim 2017’de düzenlenen, 3. GiriĢimcilik-,Ġstihdam ve Kariyer Kongresinde bildiri olarak
sunulmuĢtur.
**
Yard. Doç. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, umutburak.geyikci@cbu.edu.tr
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1. GİRİŞ
GeliĢmekteolan ülkelerin turizm pazarından aldıkları pay gittikçe büyümektedir. Bu konuda
Dünya Turizm Örgütü UNWTO (2015)’e göre Dünya üzerinde geliĢmiĢ turizm
destinasyonlarının önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaĢayacağı büyüme, geliĢmekte olan
destinasyonların çok gerisinde kalacaktır. Cohen, Prayag ve Moital (2014)’e göre geliĢmekte
olan piyasaların turizmdeki rolü gittikçe artmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında Türk
ekonomisinin son dönemde en önemli itici güçlerinden bir tanesini olan turizm gelecekte çok
daha iyi bir noktaya gelebilecektir. Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibariyle turizm gelirleri 22
milyar dolar seviyesinde yer alırken gelen turistlerin kiĢi baĢıortalama harcama tutarları da
705 dolar civarında gerçekleĢmiĢtir (TUĠK, 2017). Türkiye’de 2016 yılında otellerin ortalama
doluluk oranları %50,8 olarak gerçekleĢirken Avrupa’nın en düĢük doluluk oranı yaĢayan
ülkesi Türkiye olmuĢtur. Turizm gelirlerinin GSMH içindeki oranı da 2016 yılında %2,6
düzeyinde gerçekleĢmiĢtir (TURSAB, 2017).
Yüksek turizm gelirleri paralelinde Borsa Ġstanbul A.ġ. (BĠST) çatısı altında faaliyet gösteren
yedi turizm hissesinin BĠST TÜM endeksi içerisindeki toplam ağırlığı %0,16 civarındadır.
Turizm gelirlerinde bu derecede iyi konumda olan bir ülkenin hisse senedi piyasasında turizm
hisselerinin ağırlığının %1’in altında olması bu konunun ayrıca sorgulanmasını gerektirmekte
olup ayrı bir çalıĢma konusudur. Ancak turizm gelirlerini temsil eden doluluk oranları ve
turizm endeksi arasında doğrusal bir iliĢki olabileceği beklentisi çalıĢmanın araĢtırma
konularından bir tanesini oluĢturmaktadır. Turizm tesislerinin doluluk oranları ekonomik
faktörlerin turizm sektörü üzerindeki etkisini değerlendirmek için oldukça uygun
değiĢkenlerdendir. Bu açıdan doluluk oranlarının tarım dıĢı istihdam ile olan iliĢkisi
incelenmeye değer bir konudur. TUĠK (2017) rakamlarına göre turizm sektörünün tarım dıĢı
toplam istihdamdaki payı %5,4 civarındadır.
Turizm sektörünün rekabetçiliği, sürdürülebilirliği ve kaliteye dayalı kalkınmasında en önemli
unsurların baĢında istihdam gelmektedir. Ġstihdam ve iĢsizlik oranları birçok ülkenin
ekonomik durumunu ve geliĢmiĢliğini yansıtan değiĢkenler arasındadır (Akcan 2016: 26).
Ulusal gelirin ve refahın artırılabilmesi istihdam rakamlarında meydana gelecek artıĢla
desteklenmektedir. Bu bağlamda doluluk oranları ile sektörün genel istihdamda yaratacağı
etkinin göz önünde bulundurulması ve sezonluk dalgalanmalar yaĢayan sektörün ulusal
istihdam ile iliĢkisinin test edilmesi ilerde atılacak adımlar ve alınacak önlemlerin
belirlenebilmesi için son derece önemlidir.
Hisse senedi piyasalarının son dönemde dünya genelinde artan önemi araĢtırmacılara sermaye
piyasaları ile farklı sektörler arasında var olan iliĢkiyi araĢtırma hususunda yeni bir çığır
açmıĢtır (Arestis Vd., 2001). Uluslararası sermaye hareketlerinin gün geçtikçe arttığı sermaye
piyasalarında turizm sektörünün aldığı payın, doluluk oranları ve istihdam rakamları ile olan
iliĢkisi atılması gereken adımlar için önemli bir inceleme konusudur. Tarım dıĢı istihdam
rakamları ve otel ve motellere ait doluluk oranlarının birbirleri ve BĠST Turizm endeksi
üzerine yaratacağı karĢılıklı etkiyi ve bu etkinin yönünü ortaya çıkarmak çalıĢmanın temel
amacını oluĢturmaktadır.
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Bu makalede otellerin doluluk oranları, tarım dıĢıistihdam rakamları ve BĠSTturizm endeksi
arasındaki iliĢkileri gözden geçirmek için zaman serisi yöntemleri kullanılmıĢtır. Kaçınılmaz
olarak zaman serilerinin kendi sınırlamaları mevcuttur. Spesifik olarak en doğru sonuca
ulaĢabilmek için mümkün olan en uzun zaman serileri ile çalıĢmak gerekmektedir. ÇalıĢma
kapsamında istihdam rakamlarının aylık yayımlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde
edilen verilerin en son 2015 yılını kapsaması nedeniyle 2005 – 2015 dönemini kapsayan on
bir yıllık süreci kapsayan 132 adet aylık veriden yararlanılmıĢtır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde doluluk oranları, istihdam ve hisse senedi piyasası iliĢkilerini birlikte inceleyen
herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle literatür taramasında daha çok incelenen
üç değiĢkenin birbirleri ile olan ikili iliĢkilerini incelemiĢ çalıĢmalara referans verilecektir.
Turizm faaliyetlerinin baĢarısını ölçmede kullanılan en önemli göstergelerden bir tanesi
doluluk oranlarıdır. Yöneticiler, ekonomistler ve diğer ilgililer için doluluk oranlarının etkin
ve doğru Ģekilde değerlendirilebilmesi ekonomik göstergelerin doğru Ģekilde elde edilebilmesi
için elzemdir (Baker ve Riley; 1994). YapılmıĢ bazı çalıĢmalar (Lee, 1984; Donaghy Vd.
1995) doluluk oranları yerine fiyatlara bakmak gerektiğini, doluluğun fiyatla ters orantılı
olduğunun dolayısıyla doluluk oranının tek baĢına iyi bir değerlendirme aracı olamayacağını
belirtse de (Arbel ve Strebel, 1979; Greenberg, 1985 ve Wingenter Vd. 1982) çalıĢmalarında
doluluk oranları ile oda fiyatı arasındaki korelasyonun sıfır olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu
nedenle doluluk oranının tek baĢına turizme iliĢkin iyi bir gösterge olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Literatürde turizm sektörünün istihdam üzerindeki etkisin ölçen çalıĢmalardan (Coltman,
1989; Boz, 2006; Sarı ve Uçar, 2010; Türkoğlu, 2011; Yanardağ ve Avcı, 2012)
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarda turizmin istihdam yaratıcı bir etkisi olduğu sonucuna
ulaĢmıĢlardır. Diğer yandan Vellas ve Becherel (1995)’de turizmin istihdam üzerindeki
etkisinin direkt olarak ölçülemeyeceğini belirtmiĢlerdir. Ancak Tepeci ve Wildes (2002)’de de
belirttiği gibi Turizm emek-yoğun bir sektör olduğu için diğer sektörlere göre daha fazla
istihdam yaratması bekleneceğinden bu çalıĢmada turizm sektörünün istihdam üzerindeki
etkisi de belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Doluluk oranlarının firma değerini da doğrudan etkileyeceği ve aralarında pozitif bir
korelasyon olduğu düĢünüldüğü için doluluk oranı ile turizm endeksi arasında doğrusal bir
iliĢkiolduğu düĢünülmektedir. Konuyla alakalı olarak (Chen, 2007 ve Heiman, 1988)’e göre
hisse fiyatları firma performansının bir göstergesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır
dolayısıyla otel doluluk oranları ile hisse performansları arasında da pozitif yönlü bir iliĢki
olup olmadığı bu çalıĢmakapsamında da ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢmada veriler arasındaki nedensellik iliĢkilerini test etmek maksadıyla Johansen
eĢbütünleĢme testi ile Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)/Granger nedensellik testi
kullanılmıĢtır. 2005-2015 yılları arasını kapsayan 132 adet aylık veri ile gerçekleĢtirilen
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analizde incelenen serilerden istihdam rakamlarının ve otel doluluk oranlarının mevsimsellik
içermeleri nedeniyle önce bu iki seri mevsimsellikten arındırılmıĢardından tüm serilerde var
olabilecek aykırı değerlerin etkisini azaltabilmek için logaritmaları alınmıĢtır.
Zaman serilerine iliĢkin gerçekleĢtirilecek testlerde serilerin birim kök içerip içermemesi
(durağan olup olmaması) önemli bir noktadır. Bu amaçla analizlere geçmeden önce serilerin
her birine birim kök testleri yapılarak durağanlık koĢulunu sağlayıp sağlamadıkları
incelenmiĢ, sonrasında da aralarındaki eĢbütünleĢme ve nedensellik iliĢkileri araĢtırılmıĢtır.
Augmented Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi
ADF birim kök testi literatürde en çok kullanılan birim kök testidir (Enders, 1995). Serinin
trend içerip içermemesine göre üç farklı Ģekildeformüle edilmektedir.
Seri sabit terim ve trend içermiyorsa;
∆zt = Ɵ zt-1 + α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Schwartz veya Akaike bilgi kriterine ait gecikmeler en aza indirgenerek gecikme sayısının (p)
belirlendiği denklem, son gecikme istatistiksel olarak anlamlı olana kadar gecikme sayısını
azaltır. Bu denklemde sabit terim veya trend yoktur.
Seri sabit terim içeriyor fakat trend içermiyorsa;
∆zt = α0 + Ɵ zt-1 + α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Seri sabit terim ve trend içeriyorsa;
∆zt = α0 + Ɵ zt-1 + ϒ t +α1∆zt-1 + α2∆zt-2 + ……+ α2∆zt-2 + αt
Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi
Otokorele ve heteroscedastic non-sistematik bileĢen ile süreç tarafından üretilen zaman
serilerinin birim kök testinde, regresyon modelinde gecikme (p) seçim problemi sıklıkla
görülür. Philips ve Perron (1988) bu problem ele alarak süreçte otokorelasyon yapısını ilgili
otokorelasyon modelleri ile tanımlamak yerine parametric olarak modifiye edilmemiĢ test
istatistiklerine sahip standart Dickey-Fuller testini kullanmıĢlardır. Formülde,
Sabit terim ve trend olmadan;
Yt=δY(t-1)+ut
Sabit terimli
Yt=β1+δY(t-1)+ut
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Sabit terimli ve trendli
Yt=β1+δY(t-1)+β2(t-T/2)+ut
Formüllerin her üçünde de hata terimleri ortalaması sıfıra eĢittir ancak bunlar ardıĢıkbağımlı
veya heteroskedasticit olabilirler. Bu nedenle Philips Perron testi ADF’nin varsayımlarından
bağımsızdır. PP testi Newey-West hata düzeltme mekanizması kullanarak ardıĢıkbağımlılığı
ortadan
kaldırır
ve
eĢ-varyans
varsayımını
yerine
getirir
(http://www.myistatistik.com/metodoloji/birim-kok/).

Johansen Eşbütünleşme Testi
Ġlk defa Engle ve Granger (1987) tarafından bulunup kullanılan sonrasında Johansen (1988)
ve Johansen ve Juselius (1990) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Temelde aynı düzeyde durağan
birden fazla seri arasında mevcut bulunan birden daha çok değiĢkeneait iliĢkileri sapmasız
Ģekilde bulgulayabilmektedir.
Doğan Vd. (2016)’ya göre p. dereceden bir VAR süreci ele alınarak Johansen rahatlıkla
açıklanabilir;
Yt = A1Yt-1 + …..+ApYt-p + BXt+Ɛ t
Yt ile ifade edilen düzey değerde birim kök bulunan I(I) değiĢkenlerine ait k vektörünü, Xt,ile
ifade edilen ise deterministik değiĢkenlerin bir d vektörünü, Ɛ t ile ifade edilen ise yenilik
vektörünü temsil etmektedir.
Yukarda belirtilen formülün birinde farkı alınırsa;
∆Yt = πYt-1+
Π=

i

–I

i∆yt-I +

ve

BXt + Ɛ t

τi = -

j

Denklemde eĢbütünleĢme hipotezi, π matrisinin indirgenmiĢ bir mertebesi olarak
tanımlanmakta ve π=αβ’ Ģeklinde gösterilmektedir. α ve β’ (krx) boyutlu ve mertebesi τ olan
bir çift matrisi ifade etmektedir. Τ ,eĢbütünleĢme sayısını, β’ değiĢkenlerin denge iliĢkileri
içinde uzun dönemli eĢbütünleĢmevektörünü, α; hata düzeltme modelinde uyarlanma hızını
göstermektedir (Doğan, vd. 2016).
Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)/Granger Nedensellik Testi;
EĢbütünleĢme iliĢkisi taĢıyan seriler arasında var olan nedensellik iliĢkilerinin yönü Vektör
Hata Düzeltme/Granger modeli vasıtasıyla belirlenebilecektir (Engle ve Granger, 1987).
VECM/Granger modelinin yapısı formülde iki değiĢken olduğu varsayıldığında aĢağıdaki
yöntem vasıtasıyla açıklanabilir (Akel, 2015);
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∆Yt = α1 +β1ECTt-1+

yi∆Yt-I +

yi∆Tt-I +

yi∆Et-I +

Ɛ et

∆Tt = α1 +β2ECTt-1+

ui∆Yt-I +

ui∆Tt-I +

ui∆Et-I +

Ɛ et

Yukardaki formülde iki farklı nedensellik testi bulunmaktadır (Özdemir ve Öksüzler, 2006).
Bunlar zayıf nedensellik analizi ki bu Walt testi vasıtasıyla kısa dönemdeki nedenselliği
ölçmektedir, diğeri de uzun dönemli nedenselliği F testi vasıtasıyla ölçen Granger nedensellik
testidir. ÇalıĢmadaelde edilen sonuçların anlamlılığı açısından (ECMt-1) değerinin negatif bir
katsayıya sahip olması gerekmektedir. Bu yöntemde bağımlı ve bağımsız değiĢkenlerdeki
değiĢimleri hata düzeltme katsayısının gecikmeli bir fonksiyonu olarak Ģu Ģekilde
gösterebiliriz Akel (2015);
ΔBISTt = α1 +
ECM t-1 + є1t

11

ΔDOLULUKt = α2 +
ψ2 ECM t-1 + є2t
ΔĠSTĠHDAMt = α3 +
ψ3 ECM t-1 + є3t

ΔBISTt-1 +

12

ΔDOLULUKt-i+

13

ΔĠSTĠHDAMt-i+ψ1

21

ΔDOLULUKt-1 +

22

ΔBISTt-i+

23

ΔĠSTĠHDAMt-i+

31

ΔĠSTĠHDAMt-1 +

32

ΔBISTt-i+

33

ΔDOLULUKt-i+

3. ANALİZ VE BULGULAR
ÇalıĢmada2005 yılı ile 2015 yılları arasında aylık tarım dıĢıistihdam, BĠST Turizm endeksi
kapanıĢ değerleri ve otellerin doluluk oranları alınmıĢtır. Tarım dıĢı istihdam rakamları
Türkiye Ġstatistik Kurumu (TUĠK) web sitesinden, BĠST Turizm endeksi kapanıĢ değerleri
finnet2000 web sitesinden ve otellere ait doluluk oranları Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ġstatistik ġube müdürlüğünden temin edilmiĢtir.
Ġncelenen serilerden doluluk oranı ve tarım dıĢı istihdam rakamı mevsimsel olarak farklılık
gösterebildiği için bu iki seriye Census X12 metoduyla mevsimsel düzeltme uygulanmıĢtır.
Hareketli ortalamaya oran yaklaĢımına dayanan bu yöntem, hareketli ortalama hesaplanırken,
serinin baĢından ve sonundan kaybedilen değerlerin yerine konulması ile ulaĢılan ön
tahminlerle kesin tahminlerin elde edilmesi ve bu Ģekilde de trend, konjonktür ve rassal
bileĢenlerin tespitine imkan vermektedir (Bayraktutan ve Bıdırdı, 2010). Doluluk oranı ve
istihdam verilerine Census X12 mevsimsel düzeltme uygulandıktan sonra tüm serilerin doğal
logaritması alınmıĢtır. Logaritmayı alma nedeni ise logaritması alınan serilerin varyanslarının
stabilize olması sonucunda varsa aykırı gözlemlerin etkilerinin azaltılmasıdır (Türe ve Akdi,
2005).
Serilere ait açıklayıcı değiĢkenler Tablo 1.’de sunulmuĢtur.
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Tablo 1. Açıklayıcı Değişkenler
Ortalama
Ortanca
Maximum
Minimum
Std.Hata
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Toplam
Toplam Std. Hata
Gözlem

BIST
6.962
6.258
12476
3.017
2.074
0.471020
2,3567
7,1567
0.027922
918.926
5.63E+08
132

DOLULUK_SA
0.407589
0.416412
0.535878
0.240918
0.046796
-1,366090
5,670635
80,28403
0.000000
53,80171
0.286877
132

ISTIHDAM_SA
17563,37
16924,33
21591,5
14346,93
2.062
0.423802
1,845191
11,2861
0.003542
2318365
5.57E+08
132

Logaritması alınan serilere birim kök (durağanlık) testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Seriler
arasında nedenselliğin araĢtırılabilmesi için durağan olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, ADF
ve Philips-Perron birim kök testleri uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Tablo 1.’de
sunulmuĢtur.
H0: Birim kök vardır
H1: Birim kök yoktur.
Tablo 2.’den elde edilen sonuçlar H0 kabul yani, serilerde birim kök vardır (seriler durağan
değildir) sonucuna ulaĢmamıza neden olduğu için serilerin 1. Farklarını alarak tekrar test
etmemiz gerekmektedir.
Tablo 2. Birim Kök Testleri (Düzey Değerde)
ADF
Sabitsiz
ve
trendsiz
-0.330
Bist
(0,5649)
Trzm
-0,191
Doluluk (0,6155)
7,169
İstihdam (1,000)

Sabit
terimli
-2,246
(0,1913)
-2,505
(0,1167)
1,169
(0,9979)

PP
Sabitli ve
trendli
-2,780
(0,2076)
-3,827
(0,0181)
-0.786
(0,9636)

Sabitsiz
ve
trendsiz
-0.372
(0,5487)
0.031
(0,6910)
6,246
(1,000)

Sabit
terimli
-2,446
(0,1313)
-3,083
(0,0303)
0.957
(0,9960)

Sabitli ve
trendli
-2,963
(0,1468)
-3,541
(0,0392)
-1,001
(0,9694)
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Serilerin 1. Farkları alındıktan sonra gerçekleĢtirilen birim kök testlerinde tüm seriler için hem
trendsiz ve sabitsiz, hem sabitli hem de trend ve sabit terimli testlerde %1 hata payı ile H 0 red
çıkmıĢtır. Seriler 1. Farklarında durağandır. Bu nedenle bu aĢamadan sonra serilerin 1.
Farkları alınmıĢ halleri ile analize devam edilecektir.
Tablo 3. Birim Kök Testleri (1. Fark)
ADF
Sabitsiz ve Sabit
trendsiz
terimli
-10,859
-10,823
Bist
(0,000)* (0,000)*
Trzm
-15,531
-15,472
(0,000)* (0,000)*
Doluluk
-4,560
-6,302
İstihdam (0,000)* (0,000)*
*%1 hata pay

PP
Sabitli ve
trendli
-10,796
(0,000)*
-15,413
(0,000)*
-10,865
(0,000)*

Sabitsiz
ve
trendsiz
-10,859
(0,000)*
-17,008
(0,000)*
-9,274
(0,000)*

Sabit
terimli
-10,822
(0,000)*
-16,928
(0,000)*
-10,840
(0,000)*

Sabitli ve
trendli
-10,796
(0,000)*
-16,901
(0,000)*
-10,935
(0,000)*

Serilere nedensellik testi uygulamadan önce uygun gecikme uzunluğunun bulunması
gerekmektedir. Bu amaçla VAR modeli kurularak uygun gecikme uzunluğu tespit edilmeye
çalıĢılmıĢtır. Tablo 4.’de elde edilmiĢ olan sonuçlar gösterilmiĢtir. Tablo 4’den da
anlaĢılabileceği üzere her dört bilgi kriterine göre de gecikme seviyesinin 1 olması
gerekmektedir. Elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından gerçekleĢtirilen LM ve White
testlerinde de serilerin otokorelasyon ve değiĢen varyans içermediği anlaĢılmıĢtır.
Tablo 4. Gecikme Uzunluğu Tablosu
Lag
1
2
3
4
5
6
7
8

LogL
756,3700
764,1775
768,1109
774,3712
783,1372
788,8805
793,0109
796,3309

LR
NA
14,8533
7,2912
11,2990
15,3940
9,8056
6,8505
5,3443

FPE
1.06e-09*
1.08e-09
1.17e-09
1.23e-09
1.23e-09
1.31e-09
1.42e-09
1.56e-09

AIC
-12,15236*
-12,13297
-12,05058
-12,00604
-12,00223
-11,94928
-11,87010
-11,77774

SC
-11,94659*
-11,72143
-11,43328
-11,18296
-10,97338
-10,71466
-10,42971
-10,13158

HQ
-12,06878*
-11,96580
-11,79984
-11,67170
-11,58432
-11,44778
-11,28501
-11,10907

Johansen Eşbütünleşme Testi
Birinci farkları alınarak durağan hale getirilen serilerin Johansen EĢbütünleĢmetesti ile uzun
dönem iliĢkileri analiz edilmiĢtir. Tablo 4.’de en uygun gecikme uzunluğunun bir olarak
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bulunduğu için gecikme uzunluğu bir olarak alınmıĢtır. GerçekleĢtirilen test neticesinde elde
edilen sonuçlar Tablo 5.’de sunulmuĢtur.
Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
İz İstatistiği
Kritik değer
Özdeğerler Ġz Ġstatistiği
Hipotez
%5
0,435489
140,7106
24,27596
H0; r=0
0,309226
66,94891
13,3209
H0; r≼1
0,138466
19,22628
4,129906
H0; r≼2
Maksimum Özdeğer İstatistiği
Maks. Özdeğer Kritik değer
Özdeğerler
Ġstatistiği
%5
Hipotez
0,435489
H0; r=0
0,309226
H0; r≼1
0,138466
H0; r≼2
*%5 anlamlılık düzeyinde

73,76169
47,72264
19,22628

17,7973
11,2248
4,129906

Olasılık*
0,0001
0,0000
0,0000

Olasılık*
0,0000
0,0000
0,0000

GerçekleĢtirilen eĢbütünleĢmetesti neticesinde r=0, r≼1, r≼2 hipotezleri reddedilerek, BĠST
Turizm, tarım dıĢıistihdam ve otel ve motellere ait doluluk oranları arasında uzun dönemde
bir iliĢki olduğu rahatlıkla ifade edilebilecektir. Tüm seriler uzun dönemde dengeye
gelmektedir.
Granger (1988) gerçekleĢtirilmiĢ olan eĢbütünleĢme testi sonucunda tüm serilerin eĢbütünleĢik
çıkması durumunda kısa dönemli nedenselliği ölçebilmek için uygulanabilecek en uygun
modelin VECM/Granger nedensellik testi olduğunu belirmiĢtir. GerçekleĢtirilmiĢ olan
VECM/Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 6.’da gösterilmiĢtir. Elde edilmiĢ olan
sonuçlar neticesinde kısa dönemde BĠST ile Doluluk arasında karĢılıklı nedensellik
bulgulanmıĢtır. Sonuçlar, doluluktan BĠST’e doğru %10 anlamlılık düzeyinde nedensellik
olduğunu, BĠST’ten doluluğa doğru da %1 anlamlılık düzeyinde nedensellik olduğunu
göstermiĢtir. Benzer Ģekilde doluluk ile istihdam arasında da karĢılıklı ve %5 anlamlılık
düzeyinde nedensellik bulgulanmıĢtır. Diğer taraftan BĠST ile istihdam arasında kısa dönemde
herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıĢtır. GerçekleĢtirilmiĢ olan analizlere iliĢkin testler de
herhangi bir diagnostik hata olmadığını göstermiĢtir. KurulmuĢ modelde yer alan hata
düzeltme katsayısı ECMt-1’de BĠST ve doluluk için %10 önem düzeyinde, istihdam için ise
%1 önem düzeyinde anlamlıdır. ECMt-1 katsayısının negatif ve aynı zamanda anlamlı olması,
uzun dönemde kısa dönem için oluĢan sapmaların ortadan kalktığını göstermektedir. BĠST
turizm endeksi için aylık olarak meydana gelen sapmaların her dönemde yaklaĢık% 24’lük
kısmının düzelerek, (1 / 0,24) = 4,1 ay sonra, doluluk oranı için ise her sapmaların %39’luk
kısmının düzelerek, (1/0,39)=2,59 ay sonra tekrar dengeye geldiği anlamını taĢımaktadır.
Diğer yandan istihdam için her ne kadar olasılık değeri %1 anlamlılık düzeyini gösterse de
katsayısının negatif olmaması, bozulan kısa dönemli dengenin uzun dönemde tekrar dengeye
gelmesi hususunda herhangi bir bilgi vermemektedir.
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Tablo 6. Vektör Hata Düzeltme/Granger Nedesellik Testi Sonuçları

Bağımlı
Değişkenler

BİST

X2-Ġstatistiğinin Gecikmeli 1. farkı
Kısa Dönem
BĠST
--

Uzun
Dönem
DOLULUK ĠSTĠHDAM
ECMt-1
(t-rasyosu)
6,188271
3,949055 -0.248297
(0.0928)
(0.2670) (0.09901)

DOLULUK

29,42268
(0.0000)

--

8,107033
(0.0439)

-0.394425
(0.07218)

İSTİHDAM

3,59569
(0.3086)

5,036724
(0.01691)

--

0.019727
(0.00613)

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
2005 ile 2015 yılları arasında Türkiye’deki tüm otellere ait doluluk oranları, BĠST Turizm
endeksi ve tarım dıĢıistihdam rakamlarına ait aylık veriler kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢolan
bu çalıĢmada, mevsimselliğin yoğun olarak etkilediği otel doluluk oranları ve tarım dıĢı
istihdam rakamlarına ait seriler mevsim etkisinden arındırılmıĢtır. Ardından serilere ait
logaritmalar alınarak aykırı gözlemlerin etkisi azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Elde edilmiĢ olan
serilere uygulanan birim kök testleri neticesinde tüm serilerin 1. farklarında durağan oldukları
tespit edildiği için her birinin birinci farkları alınarak nedensellik testi öncesi uygun gecikme
uzunluğu bulunmuĢtur. Tüm seriler için uygun gecikme uzunluğu tüm bilgi kriterleri
açısından 1 olarak elde edilmiĢtir. Gecikmenin 1 olarak bulunmasının anlamı, meydana gelen
değiĢikliklerin 1 dönem (çalıĢmada1 dönem 1 ayı ifade etmektedir) içerisinde diğer serileri
etkilediğidir.
GerçekleĢtirilmiĢolan Johansen eĢbütünleĢmetesti sonuçlarına göre inceleme kapsamında yer
alan BĠST turizm endeksi, doluluk oranları ve tarım dıĢı istihdam serileri uzun dönemde eĢ
bütünleĢiktir. Bu sonuç itibariyle her üç seri de uzun dönemde dengeye gelmekte ve aynı
yönlü seyir izlemektedir.
Ganger (1988), Johansen eĢbütünleĢme testinde tüm serilerin eĢbütünleĢik çıkması
durumunda seriler arası kısa dönemli nedenselliklerin ve kısa dönemde meydana gelen
sapmaların uzun dönemde tekrar dengeye gelip gelmediğinin VECM/Granger nedensellik
testi ile analiz edilebileceğini belirtmiĢtir. GerçekleĢtirilen VECM/Granger nedensellik analizi
ile BĠST turizm endeksinin istihdam ile olan iliĢkisi, otel doluluk oranları ile istihdam
arasındaki iliĢki ve Ġstihdam ile BĠST Turizm endeksi arasındaki iliĢkiler ölçülmüĢtür.
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Doluluk oranları ile istihdam arasında karĢılıklı nedensellik bulgulanmıĢtır, bu durum (Vellas
ve Becherel, 1995) çalıĢmalarında elde ettikleri sonucun aksine ve (Coltman, 1989; Boz,
2006; Sarı ve Uçar, 2010; Türkoğlu, 2011; Yıldız; 2011, Yanardağ ve Avcı, 2012)’nın
çalıĢmalarında elde etmiĢoldukları sonuçları destekler niteliktedir. Diğer yandan BĠST turizm
endeksi ile istihdam arasında (Coltman, 1989; Boz, 2006; Sarı ve Uçar, 2010; Türkoğlu, 2011;
Yıldız; 2011, Yanardağ ve Avcı, 2012)’nın çalıĢmalarında elde etmiĢoldukları sonuçlarla aksi
yönde ve (Vellas ve Becherel, 1995) elde ettikleri sonuçları destekler nitelikte, herhangi kısa
dönemli bir nedensellik iliĢkisi olmadığını ortaya koymuĢtur. BĠST Turizm endeksi ve
doluluk oranları çalıĢmada turizm gelirlerinin bir göstergesi olarak kabul edilmiĢtir. Gelirlerin
artıĢ ve azalıĢında karĢılıklı bir nedensellik olacağı düĢünülerek BĠST turizm endeksi ile
doluluk oranları arasındaki iliĢkiincelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar (Chen, 2007 ve Heiman,
1988)’in çalıĢmalarında elde etmiĢ oldukları sonuçların destekler mahiyette doluluk
oranlarının, BĠST turizm endeksi ile aralarında karĢılık bir nedensellik iliĢkisi olduğu
sonucunu ortaya koymuĢtur. Bunlarla birlikte serilerde kısa dönemli meydana gelen
sapmaların uzun dönemde tekrar dengeye gelip gelmedikleri incelendiğinde, elde edilen uzun
dönem katsayıları BĠST turizm endeksinde aylık olarak meydana gelen sapmaların her
dönemde yaklaĢık% 24’lük kısmının düzelerek, (1 / 0,24) = 4,1 ay sonra, doluluk oranı için
ise her ay %39’luk kısmının düzelerek, (1/0,39)=2,59 ay sonra tekrar dengeye geldiği
göstermektedir.
Türkiye turizm gelirleri bakımından Dünyanın ilk on ülkesinden biri ve turizm istihdamının
tarım dıĢı istihdam rakamlarının yaklaĢık %5,4’ü dolaylarında olmasına rağmen, sermaye
piyasasında turizm Ģirketlerinin ağırlığı %0,16 civarındadır. Bu oranın olması gerekenden çok
daha düĢükolması, gerek istihdam ile gerekse doluluk oranları ile tam ve yeterli bir etkileĢim
içerisinde olamaması sonucunu doğurabilmektedir. Bu açıdan, bundan sonraki çalıĢmalarda
özellikle BĠST içerisinde turizm hisselerinin ağırlığının artması ile çok daha sağlıklı analizler
gerçekleĢtirilebileceği düĢünülmektedir.
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TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DEMOKRASİ YOLU VE KUVVETLER AYRILIĞI
İLKESİNİN SERENCAMI
M. Fatih ÇINAR*
Öz
Tarih, yüzyıllar boyunca savaĢlara, katliamlara, engizisyonlara, kölelik kurumuna ve akıl almaz zulümlere
tanıklık yapmıĢtır. 17‘nci yüzyıla gelindiğinde, insan hak ve özgürlüklerinin demokrasinin ufkunda parlamaya
baĢladığını görüyoruz. Bu umut veren geliĢme insanlığın büyük mücadelelerinin bir ürünü olmuĢtu.
Kazanımların bir daha geri dönülemez Ģekilde sağlam temellere dayandırılması için yazılı güvencelere
bağlanması gerektiği çoktan anlaĢılmıĢtı. Demokrasi için yapılan bu onurlu mücadeleyi kuvvetler ayrılığı ilkesi
aydınlatıyordu. Devletin fonksiyonlarını oluĢturan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek kiĢi veya
kurumun elinde toplanmaması ve birey hak ve özgürlüklerinin yazılı güvencelere kavuĢturulması için yapılan
savaĢkazanılmıĢtı. Bu büyük zafer bizi anayasal demokrasinin güvenli limanına ulaĢtırmıĢtır. Türkiye bu uzun
yolculukta önemli bir deneyime sahiptir. Anayasa tartıĢmaları Türkiye‘de hep var ola gelmiĢtir. Son iki
Anayasası askeri darbelerin eseri olan Türkiye sivil bir anayasa oluĢturma sancılarını yaĢamaktadır. Her anayasa
değiĢikliği, demokrasi idealinden ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaĢıldığı eleĢtirileri ile karĢılaĢırken, aynı
oranda bu hedeflere yaklaĢıldığı savunmalarına da konu olmaktadır. Bu tartıĢmalara biraz ıĢık tutabilmek
maksadıyla Türkiye‘nin anayasal demokrasi ve kuvvetler ayrılığı yolculuğunun serencamı öz olarak incelenmeye
çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Anayasa, Demokrasi, Kuvvetler Ayrılığı, Hukuk, Hükümet Sistemi,

Abstract

The Occurrences Upon the Seperatıon of Powers and
Turkey’s Way of Constıtutıonal Democracy

History has witnessed wars, massacres, inquisitors, slavery and incalculable persecutions for centuries. When it
comes to the 17th century, we see that human rights and freedoms have begun to flourish in the horizon of
democracy. This hopeful development was a product of the great struggles of mankind. It has already been
understood that it must be attached to written security to base its gains on irreversibly robust foundations. This
dignified struggle for democracy was enlightened by the separation of powers. The war was won, for making the
legislative, executive and judicial powers constituting the functions of the state not to be held in the hands of a
single person or institution and to restore individual rights and freedoms to written guarantees. This great victory
has brought us to the safe haven of constitutional democracy. Turkey has an important experience in this long
journey. Constitutional debates have always existed in Turkey. Turkey has the pangs of making a civil
constitution however the last two Constitutions which are the creation of military coups. While each
constitutional amendment is criticized for back away of from democratic ideals and the principle of separation of
powers, it is also the subject of defending that these targets are being approached at the same time. In order to
shed some light on this debate, this work has sought to examine the occurrences of Turkey as a journey of
constitutional democracy and separation of powers.
Keywords: Constitution, Democracy, Separation of Powers, Law, System of Government

1.

GİRİŞ
Demokrasi Yunanca dimokratia: dimos, halk zümresi, ahali ve kratos, iktidar
sözcüklerinden türemiĢtir. GeniĢ anlamıyla halk iktidarı anlamına gelmektedir. Bir baĢka
deyiĢle vatandaĢların eĢit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimini ifade etmektedir. Dar
anlamıyla ise eĢitlik, çoğulculuk, özgürlük temeline dayanan yönetim sistemi olarak
tanımlanabilir.
*
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Demokrasinin tanımının ne olduğu hususunda, tarihten gelen tartıĢma günümüzde
sona ermiĢdeğildir. Zira demokrasinin özgürlük unsurunu ön plana çıkaran düĢünürler liberal
demokrasi anlayıĢı üzerinden bir tanım yaparken, eĢitlik unsurunu ön plana çıkaran bilim
insanları ise sosyal demokrasi kavramı üzerinden tanımlama yapmaktadırlar. Demokrasinin
tüm unsurlarını birleĢtiren bunları somut norm güvencelerine bağlayan anlayıĢiçin anayasal
demokrasi terimini kullanmak doğru bir yaklaĢım olacaktır. ÇeĢitli tarifleri bulunmakla
birlikte Anayasa Mahkemesinin 26.06.2014 gün ve BaĢvuru Numarası 2014/256 sayılı, Genel
Kurul Kararında belirttiği gibi kısa ve öz olarak demokrasi: insan hak ve özgürlükleri
ekseninde, farklı siyasal düĢünceleri ve hayat tarzlarını barıĢiçinde bir arada tutma anlayıĢı
olarak tarif edilebilir.
Klasik bir sınıflandırma ile egemenliğin kaynağını aldıkları noktadan bakıldığında:
halk egemenliği için demokrasi; bir zümrenin egemenliğine dayanan yönetim biçimleri için
aristokrasi; tek kiĢinin egemenliğine dayanan rejimler için ise istibdat-diktatörlük terimleri
kullanılmaktadır. Toplumsal kültürlerin çeĢitliliği nasıl bir gerçek ise, medeniyetin tek olduğu,
insanlığın çağın maddi ve manevi geliĢmiĢlik seviyesiyle eriĢtiği tek bir medeniyet bulunduğu
da bir gerçek olarak kabul görmektedir. Bu gerçeklik ıĢığında, günümüzde medeniyetin
ulaĢtığı en iyi yönetim Ģeklinin demokrasi olduğu modern toplumlar nazarında ittifakla kabul
edilmektedir.
Biz bu çalıĢmamızda, Türkiye‘nin demokratikleĢme sürecini, kuvvetler ayrılığı
ilkesinin bu süreçteki görünümünü not ederek incelemeye çalıĢacağız. Genel yaklaĢıma uygun
olarak, bu süreci tarih ve hukuk biliminin kesiĢim noktasını oluĢturan 1808 tarihli Sened-i
Ġttifak belgesi ile baĢlayan değiĢim dönüĢüm sürecinden itibaren ele almaya ve Türkiye‘nin
demokrasi serencamında günümüzde gelinen noktaya değin incelemeye çalıĢacağız. Türk ve
Dünya demokrasi tarihi genel olarak ileri ve geri gidiĢler barındırmaktadır. Biz bu
incelememizde Türkiye‘de demokrasinin kesintiye ya da müdahaleye uğradığı dönemleri
tespit etmeye çalıĢacağız. Ancak bu tespiti yaparken doğru veya yanlıĢ,iyi veya kötü tarzında
bir yargı ortaya koymayacağız. Zira böyle bir yargı sunulabilmesi için dönemin ulusal ve/veya
uluslararası konjonktürünün çok yönlü olarak ele alınması, hak ve özgürlüklerin
karĢılaĢtı
rmalı olarak hukuksal geliĢimlerinin incelenmesi ayrıca içerisinde askeri tarihin de
dâhil olduğu, multidisipliner bir metot ile değerlendirme yapılması gerektiğinin farkındayız.
Ġncelememizin sınırlarını aĢtığı için demokrasinin askıya alındığı ya da kesintiye uğradığı
dönemler için ―
geri gidiĢ‖ terimini kullanmakla birlikte iyi veya kötü olduğu yönünde bir
değerlendirme yapmaktan kaçınacağız.
DEMOKRASİ KURAMININ KISA TARİHİ
Antik çağda iki önemli demokrasi denemesi ile karĢılaĢmakta
yız. Birincisi Eski
Yunanda site devletlerinde uygulanan ‗doğrudan demokrasi‘ bir sistem olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu sistemde bütün yurttaĢlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına
sahipti, fakat o günün koĢullarına göre kadınlar, köleler ve o Ģehir devletinde doğmamıĢ
olanlar bu haklara sahip değildi. Yine önemli bir demokrasi denemesi Roma Ġmparatorluğu
döneminde uygulanan ‗temsili demokrasi‘ modelidir. Bu sistemde sosyal sınıf ayrımlarına
göre demokratik hakları kullanan elit sınıfların bulunduğunu görmekteyiz. Ancak her iki
sistemin kölelik müessesesini muhafaza etmesi, kadınların eĢit yurttaĢ sayılmaması, sadece
belli bir kesime demokratik haklar tanıması gibi temel eksiklikleri nedeniyle demokrasinin en
ilkel eskizleri olarak kabul etmek gerekir.

2.
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Orta çağda, Antik Yunan ve Roma Ġmparatorluğu döneminden daha da geriye
gidildiğini söylemek hatalı olmayacaktır. 1215 Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük
Fermanı)‘na kadar ciddi bir demokratik hareket ve kuvvetlerin tek kiĢinin elinden koparılması
yönünde bir geliĢmegördüğümüz söylenemez.
Ġlk ciddi adım olarak, içeriğinin çok üzerinde bir Ģöhrete sahip olan Magna Carta
bildirisini görmekteyiz. Kral John Magna Carta‘da:
“Kilisenin haklarını tanıyor; kurallara aykırı vergi koymayacağını, bağış, vergi, harç
ve sair ödemeler yapılmasını istemeyeceğini belirtiyor; usul ve kurallara aykırı ceza
verilmeyeceğini vurguluyor; Musevilerin, Gallilerin, Londra Kent Yönetiminin ve fakir,
serbest olmayan serfler dâhil, başka kişi ve kurumların haklarını veriyordu… Magna
Carta'da, kralın sözünü tutmaması halinde 25 barondan oluşan bir kurulun, mallarının
zoralımını (müsadere) yapabileceğini kabul etmesi ve bu kurulun seçim ile göreve geliyor
olması..” demokrasiye ve kuvvetlerin ayrıştırılmasına ilişkin olarak en dikkat çeken
düzenleme olarak altı çizilebilir
Böylece, Kral'ı gerektiğinde geleneklere uygun hareket etmeye zorlayacak bir töre,
kurul geliĢtirilmiĢ, Ġngiltere Parlamentosunun primitif hali ortaya çıkmıĢ oluyordu
(www.parliament.uk, 21.04.2017). Orta çağda da bazı yerel alanlarda demokrasi
uygulamalarını belli bir zümrenin katılımı ile gerçekleĢtirilen sınırlı bir yönetim olarak
görmekteyiz. Bu zümre genellikle vergi veren yetiĢkin erkekler zümresi olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bahse konu dönemde köleliğin en acımasız Ģekilde devam ettiğini ve birey
olarak kadının haklarının sınırlı olduğunu görmekteyiz. Doğuda olsun Batıda olsun Teokratik
ve/veya Mutlak MonarĢiler ve engizisyonlar/Ģer‘i mahkemeler dönemi olan orta çağ için
demokratik bir yönetimden ve kuvvetler ayrılığından söz etmek fazla romantik bir yaklaĢım
olacaktır.
17. yüzyılın sonları ve 18. Yüzyılın baĢlarına gelindiğinde, demokrasinin yavaĢyavaĢ
filizlenmeye baĢladığını izliyoruz. Ġnsanın bizzat insan olmasından kaynaklanan hak ve
özgürlüklere sahip olduğunun, devletin kuvvetlerinin birbirinden ayrılması gerektiğinin
yüksek sesle dillendirilmeye baĢlandığını ve bu sözlerin taraftarlarının arttığını görüyoruz.
Felsefi geliĢmelere koĢutolarak anayasacılık hareketlerinin de bu dönemde yükseldiğine tanık
olmaktayız. 1689‘da Ġngiliz Haklar Bildirgesi
(avalon.law.yale.edu, 21.04.2017); 1787‘de Amerika BirleĢik Devletleri Anayasası
(www.whitehouse.gov, 21.04.2017); 1789‘da ilk Fransız Anayasa hareketi olarak varsayılan
Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirgesi (avalon.law.yale.edu, 21.04.2017) ortaya çıkmıĢtır.
Amerikan anayasası hükûmetlerin seçimlerle kurulmasını ve insan hak ve özgürlüklerinin
korunmasını öngörmekteydi. 1860'larda yapılan değiĢikliklerle kölelere özgürlük
sağlanmıĢtır. Ancak güney eyaletlerinde siyahların oy kullanabilmesi için 1960'lara kadar
beklemek gerekecektir. Fransız Anayasasına göre ise genel oy ve iki dereceli seçim ile oluĢan
Ulusal Konvansiyon Hükümeti zamanına göre demokrasinin oldukça geliĢmiĢ bir örneğini
oluĢturmaktaydı.
20. yüzyıl demokrasinin geliĢtiği dönem olarak kabul edilir. Yüzyılın baĢında
Avusturya-Macaristan, Rus Çarlık ve Osmanlı Ġmparatorluklarının yıkılması birçok yeni
devletlerin doğmasıyla sonuçlandı. Genel olarak yeni devletler, kuvvetler ayrılığı ve
geliĢmeye aday demokrasi hedefleri güderek kuruldular. Ancak 1929 yılında ortaya çıkan
büyük ekonomik buhran ve zamanın ruhu, Almanya, Ġtalya, Ġspanya ve Portekiz gibi ülkelerde
diktatörlüklerin doğmasına yol açtı. Hatta Almanya ve Hitler örneği, seçimle gelen bir kiĢinin
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diktatörlüğe geçiĢ sürecini yani demokrasinin kullanılarak demokrasinin yok edilmesini
deneyimlemesi bakımından oldukça çarpıcı bir örnek oluĢturmuĢtur.
II. Dünya SavaĢı demokrasinin ve demokratik devletlerin zaferi ile sonuçlandı. Demokratik
yönetim Ģekline sahip devletler diktatörlük ile yönetilen devletleri ağır bir yenilgiye uğratınca,
devlet yönetimleri için yükselen değer demokrasi ve kuvvetler ayrılığı oldu. II. Dünya SavaĢı,
tarihin hatırlanmak istenmeyen raflarında yerini alırken, yeni bir çatıĢma türünü ―
soğuk
savaĢı‖ miras bırakıyordu. Ancak demokrasi görkemli zaferini soğuk savaĢ döneminde ve
sonrasında da sürdürmeyi baĢaracaktı. Yeni Dünya Düzeninde, farklı türevleri olsa da
kuvvetler ayrılığı ilkesi ve demokrasi ideali insan medeniyeti için en iyi yönetim Ģekli olarak
genel kabul görmektedir.
Soğuk savaĢdönemi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) demokrasi
anlayıĢı, demokrasi algısının batılı penceresinden daima eleĢtirilmiĢtir. Buna karĢınVarĢova
Paktı devletleri demokrasiyi inkâr etmeyip farklı bir bakıĢ açısıyla kabul ettiklerini öne
sürmüĢlerdir. Batı demokrasilerinde bireyin özgürlüğü temel alınırken, Doğu Blokunun
yaklaĢımında bireyin özgürleĢtirilmesi ana kavramdır. Demokratik sistemin ve kuvvetler
ayrılığı ilkesinin güçlü temsilcisi olan ABD‘nin üstün gelmesi ve SSCB‘nin 1991 yılında
dağılması ile sonuçlanan süreç, demokrasinin bir diğer görkemli zaferi olarak yorumlanmıĢtır.
Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletler demokrasi idealini benimseyerek doğmuĢlardır.
Demokrasinin önemli dönemeçlerinden biri köleliğin kaldırılmasıdır. Kölelik ilk olarak
Ġngiltere ve ABD‘de 1807‘yıllarında kaldırılmıĢtır. Ġzlerinin uzunca bir süre daha devam
ettiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Osmanlı Ġmparatorluğunda köleliğin kaldırılması,
Tanzimat Dönemi anlayıĢının bir yansıması olarak Sultan Abdülmecit tarafından yayınlanan
bir Üsera-yı Zenciyye Ticaretini yasaklayan ferman ile 1847 yılında ilk adım atılmıĢtır
(Parlatır, 1984, s.419). Zamanına göre oldukça öncü bir yaklaĢımolarak kabul etmek gerekir.
1926 yılında Milletler Cemiyeti tüm dünyada köleliği yasaklamıĢtır.
Demokrasinin önemli bir diğer aĢaması ise kadınların eĢit birer yurttaĢ olarak tanınmasıdır.
Bu oldukça yeni bir geliĢmedir. Ġlk olarak Yeni Zelanda (1893), Avusturalya (1920),
Finlandiya (1906), Norveç (1913) kadınları ulusal seçimlerde oy kullanma hakkını
kazanmıĢlardır. Takip eden dönemde, SSCB (1917)‘de, ABD (1920)‘de, Büyük Britanya
(1918)‘de ve Türkiye (1934)‘de kadınlar ulusal seçimlerde oy kullanma hakkı elde etmiĢtir.
Fransa, Ġtalya, Romanya, Çin gibi ülkelerin kadınlara bu hakkı vermesi için II. Dünya
SavaĢının sonrasına gelinmesi gerekmiĢtir.
Demokrasinin temel değerlerine eriĢilmesi sürecinde, Türkiye‘yi ve Türkiye‘de
demokratikleĢmenin kuvvetler ayrılığı bağlamında kesintilerle yürüyen serüvenini incelerken,
periyotları temel anayasal belgeler üzerinden belirleyerek incelemek doğru bir yaklaĢım
olacaktır. Zira demokrasi ve bileĢenleri genel olarak, toplumsal bir hareket ile yükselen
talepler Ģeklinde ortaya çıkmamıĢ, yönetimi eline geçiren kiĢilerin icraatlarının birer ürünü
olarak hazırlanan anayasal belgeler ile gerçekleĢmiĢtir. Bir baĢka ifadeyle batılı örneklerinde
olduğu gibi çeĢitli toplumsal baĢkaldırılarekseninde otorite ile savaĢımverilerek kazanılmıĢ
toplu haklar ya da özgürlük alanları bulunduğunu iddia etmek gerçekçi olmayacaktır.
3.

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ
Osmanlı Devletinin gerileme dönemine kadar Batı‘da olan geliĢmelere karĢıkayıtsız
kaldığını biliyoruz. Ne zaman savaĢlarda mağlubiyetler ve toprak kayıpları Ġmparatorluk için
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beka sorununu ortaya çıkardı o zaman Batıda ortaya çıkan geliĢmeler Osmanlılar için
izlenmeye, aktarılmaya ve bazen de taklit edilmeye değer bulunmuĢtur.
Osmanlı padiĢahlarının yasama, yürütme ve yargı güçleri yönünden sınırsız yetkilere
sahip olmaları ve bu yetkilerini sınırlandıran hiçbir pozitif hukuk normu bulunmaması gibi
somut olgular nedeniyle, Osmanlı devlet sistemi ―
mutlak monarĢi‖ olarak kabul edilir. Hilafet
makamının padiĢahlartarafından deruhte edilmeye baĢlaması sonrasında ortaya çıkan yapının
―
teokratik mutlak monarĢi‖ olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Sadrazamlık, Divan-ı
Hümayun, ġeyhülislamlık gibi bazı kurumsal yapılar bulunmakta ise de bunlar danıĢma
kurulları olmaları ötesinde bir özellik göstermemiĢlerdir. Mevcut yapı, 19‘uncu yüzyılda
Tanzimat Döneminden, ilk anayasacılık hareketlerinden geçerek meĢrutimonarĢiye ve 20‘inci
yüzyılda cumhuriyet döneminden geçerek demokrasiye evrilecektir. Biz aĢağıda bu aĢamaları
kısaca incelemeye çalıĢacağız.
3.1. 1808 SENED-İ İTTİFAK VE ÂYANLARIN YÜKSELİŞİ
Osmanlı Devletinin merkezi otoritesini yavaĢ yavaĢ kaybetmesiyle birlikte, taĢra örgütü
içinde ortaya çıkan Âyan adı verilen ileri gelenler vergi toplamanın ve asker bulundurmanın
verdiği olanak ile büyük yerel güçler, bir anlamda derebeyler haline geldiler. Rusçuk Âyanı
Alemdar Mustafa PaĢa‘nın askerleriyle Ġstanbul‘a gelip Kabakçı Mustafa Ġsyanını bastırması
ve IV.Mustafa‘yı tahtan indirip II.Mahmut‘u tahta çıkarması ulaĢtıkları askeri ve siyasal güce
önemli bir örnektir. 1808 yılında Alemdar Mustafa PaĢa‘nın giriĢimleri ile birçok Âyan
Ġstanbul‘a davet edildi ve bir toplantı gerçekleĢtirildi. Bu toplantı sonucunda bir baĢlangıç,
yedi madde ve zeyl‘den oluĢanSened-i Ġttifak-UzlaĢmaBelgesi hicri 17 ġaban 1223, miladi 7
Ekim 1808 tarihinde imzalandı (Kili-Gözübüyük, 1985, ss. 13–17).
Bu uzlaĢma sonucunda PadiĢah,Âyanların yereldeki nüfuzlarını meĢru kabul edecek,
onlara kanun ve düzene aykırı emirler vermeyecek, fukaraya zulmedenler cezalandırılacak,
buna karĢılık Âyanlar da PadiĢahın mutlak otoritesini kabul edecekler, ona karĢı gelenler
ittifakla cezalandırılacak ve padiĢah ne zaman asker isterse verecekler ve her emrine
uyacaklardı (Üçok-Mumcu,1991, s.232).
PadiĢah II.Mahmut mutlak otoritesini kısmen de olsa sınırlayan bu belgeyi yeterli güce
eriĢtiği ilk fırsatta yok etti. Bu nedenle belgenin aslı bulunamamaktadır. Sadece Tarihçi
ġanizade Ataullah Efendinin ve Tarih-i Cevdet nüshası ile Divan-ı Hümayun Beylikçisi
Mehmed Ġzzet‘in Divan-ı Hümayun Beylikçisi Mehmed Ġzzet‘in nüshası bulunmaktadır.
Mehmed Ġzzet nüshası BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Hatt-ı Hümayun, nr.35242‘de mevcut
olup günümüz Türkçesine aktarımı Akyıldız (1998, s.209-222) tarafından yapılmıĢtır.
(www.isam.org.tr, 21.04.2017). Ortaylı (2016, s.42) belge içeriğinin önemsizliği, yürürlükte
kalmamıĢ olması ve hatta padiĢahın bunu onaylamadığı gibi nedenlerle gereğinden fazla değer
verildiğini ifade etmektedir. Buna karĢın Ġnalcık (1964, s.607) PadiĢahın bu vesika üzerine
tuğrasını ve hattı hümayununu koymasını PadiĢahıbağlayan bir hareket saymaktadırlar.
Senet yürürlükte kalamamıĢtır ancak Tanzimat ve MeĢrutiyet hareketleri için bir zemin
hazırlamıĢtır. Osmanlı tarihinde ilk defa devlet, iktidarının sınırlandırılabileceği kabul
edilmiĢtir. Sened-i Ġttifak Ģekli kriterlere göre bir anayasa olmasa da, maddi kriterlere göre
anayasal özellik göstermektedir. Sened-i Ġttifak insan hakları yönünden de önemli bir
belgedir. ĠĢkence yasağı, vergilerin adil bir Ģekilde belirlenmesi, fakirlerin ve reayanın
korunması, haksızlık yapılmaması, cezalandırmadan önce soruĢturmayapılması hem devletin
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hem de ayanların keyfiyete göre davranmalarının engellenmesi ve devletin devamlılığı için
ortak hareket edilmesi gibi Ģart ve ifadeler önemlidir (Arslan, 2013, p.77-91).
Sened-i Ġttifak Osmanlı Devletinde padiĢahiradesini dünyevi bir yaklaĢımla sınırlayan
ve belli bir yönetimsel yapılanmayı öngören, bu yönetimsel yapılanmada hak ve
sorumlulukları belirleyen ilk belgelerden olması nedeniyle göz ardı edilemeyecek derecede
önemli olduğuna Ģüphe yoktur. Bazı yazarlar ise farklı bir bakıĢaçısıyla Sened-i Ġttifakı devlet
otoritesinin kaybı ‗eĢkıyalığın meĢrulaĢması‘ olarak yorumlamaktadırlar (Avcıoğlu, 1976,
s.72). Tüm bunlardan da öte Sened-i Ġttifak‘ın ġart-ı sâbi‘nde (7‘nci Ģartında) ―
fukaranın ve
halkın korunacağı ve zulüm edilmeyeceğine dair olan hükümleri‖ bireysel hak ve
özgürlüklere iliĢkin somut ifadeler olmaları nedeniyle yüksek bir değere sahip olduğunu kabul
etmek gerekir. Sened-i Ġttifak ile ortaya çıkan dönemde olumlu kıvılcımlar çakmasına karĢın
mevcut veriler istikametinde henüz anayasacılık, kuvvetler ayrılığı ve demokrasiye iliĢkin bir
ıĢık görülmediğini söylemek zorunluluğu bulunmaktadır.
3.2.

1839 TANZİMAT FERMANI VE DEMOKRASİNİN İLK IŞIKLARI
Batıda ortaya çıkan bilimsel geliĢme ve zenginliğin karĢısında üst üste gelen askeri
baĢarısızlıklar ve toprak kayıpları, kaçınılmaz olarak Osmanlının giderek batının etkisi altına
girmesine neden olmuĢtur. Bu etki, artan bir ağırlıkla kapitülasyonlar, ticari anlaĢmalar,
zimmi haklarının hamiliği gibi çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkmıĢtır. 19‘ncu yüzyılın baĢından
itibaren bu etkinin somutlaĢtığını ve devlet yapılanmasında düzenleme (Tanzimat)
hareketlerine yol açtığını görmekteyiz.
Ġlerici padiĢahlardan olan III.Selim, Meclis-i MeĢveret‘i kurmuĢtu. Ondan daha ileri
adımlar atmayı baĢaran II.Mahmut ise ilk defa kabine yönetimini oluĢturmuĢtu.Vezir-i Azam
artık bir baĢbakan gibi çalıĢacak ve yeni kurulan Dâhiliye ve Hariciye Nazırlıklarını
yönetecekti. Maliye, Ticaret ve Vakıflar Bakanlıkları kendi yapıları içinde çalıĢacaklardı.
Yine bu dönemde Dâr-ı ġurayı Askeri (Askerlik ĠĢleri Kurulu) ve Meclis-i Vâla-yı Ahkâm-ı
Adliye (Adalet – Hukuk ĠĢleri Yüksek Kurulu) ver Dar-ı ġura-yı Babıâli (BaĢbakanlıkta
çalıĢan kurul) oluĢturulmuĢtur.Ġlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayi‘nin yayınlanması da bu
dönemde gerçekleĢmiĢtir (Üçok-Mumcu,1991, s.260). 1838 tarihinde Ġngiltere ile imzalanan
Balta Limanı AnlaĢması Osmanlı Devletinin Avrupa iktisadi sistemine daha da
yakınlaĢmasını sağlanmıĢtır (Alkan,2008, s.153). Bu görüĢe karĢıt olarak TengirĢek ve
Avcıoğlu (Avcıoğlu, 1976, s.104) bu anlaĢmanın Türk Sanayisinin belini doğrultamaz hale
getirdiğini ve Düyun-u Umumiye idaresini baĢımıza musallat ettiğini öne sürmektedir.
II.Mahmut döneminin farkını vurgulamak için Berkes ―
Aydın Mutlakiyetçi Devlet‖ tabirini
kullanmaktadır (Berkes,2012, s.169).
II.Mahmut tarafından tasarlanan, onun ölümü sonrasında tahta geçen oğlu
I.Abdülmecit tarafından Mustafa ReĢit PaĢa‘ya hazırlatılan, Gülhane Hatt-ı Hümayunu
(Tanzimat-ı Hayriye Fermanı-26 ġaban 1255) 3 Kasım 1839 tarihinde okunarak ilan
edilmiĢtir.
Tanzimat Fermanının içeriğine baktığımızda:
- Can güvenliği, ırz ve namus güvenliği, mal güvenliği, vergi toplama esaslarının adil hale
getirilmesi, askerlik sisteminin kanunla düzenleneceği;
- Ceza davalarının aleni olarak yapılacağı ve suçlular hakkında Ģer‘i hükümlere göre ceza
tertip edilmedikçe kimsenin açıkça ya da gizlice öldürtülmeyeceği;
- Müsadere (ölen ya da idam edilen devlet memurlarının malvarlıklarına el konulması)
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yönteminin kaldırılacağı;
- Uyruklara tanınan bu hakların kesin ve padiĢahın güvencesi altında olduğu ve hem
padiĢahın hem de devlet erkânının bu konuda yemin edecekleri;
- Her konuda danıĢarak karar alınacağı, konuların ilgisine göre Meclis-i Ahkam-ı Adliye‘de
veya askeri iĢlerin Bab-ı Sarasker-i Dar-ı ġura‘da görüĢüleceği varılan kararların padiĢahın
tasdikine sunulması sonrasında kanunlaĢacağı;
- Bu kanuna aykırı davrananlar için ceza kanunu yapılacağı;
gibi hususların düzenlendiği görülmektedir (Üçok-Mumcu,1991, s.263).
Ferman ile imparatorluk toprakları üzerinde yaĢayan Müslim veya Gayrimüslim herkes eĢit
yurttaĢlıkaltında birleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır (Karpat, 2014,s.97). Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Ģekli açıdan bir fermandı ancak Ġmparatorluk tarihinde ilk defa padiĢahkendi yetkilerine bir
sınır çizerek kendisine ait olan mutlak hak ve yetkileri daraltmakta ve baĢka kurumlara
devretmekteydi. Tanzimat Fermanının bir anayasa olduğunu ileri sürmek fazla iddialı olmakla
birlikte maddi hukuk açısından içeriğine bakıldığında bazı yazarların (Üçok-Mumcu,1991,
s.264) ifade ettiği gibi anayasalı hukuk devleti olma yolunda ilk adım-manifesto ve anayasal
nitelikli bir belge (Ortaylı,2016, s.115) olduğunu kabul etmek gerekir.
Tanzimat fermanının bir diğer özelliği ise laik hukuk sistemine doğru atılan bir adım
olmasıdır. Fermanda Ģeriat kurallarına uyulmasının öneminden bahsedilmesine karĢın,
Hristiyan tebaa ile Müslüman tebaa arasında hukuki açından her türlü farkın kaldırılması,
Ģeriat hukukunun kabul edebileceği bir yaklaĢım olmasa gerektir. Yüzyılların alıĢkanlığı ile
Ġslamcı bakıĢ açısı terk edilmeden, batının hukuk ve yönetim sisteminin adapte edilmeye
çalıĢıldığını görmekteyiz.
Demokrasi ve kuvvetler ayrılığı perspektifinden Tanzimat Fermanına bakıldığında
egemenliğin kaynağında bir değiĢiklik olmamakla birlikte birey hak ve özgürlükleri alanında
bazı teminatlar getirmesi bakımından demokrasinin ilk ıĢık huzmesini sunduğunu söylemek
mümkündür. Yargı gücüne yönelik düzenlemeler bulunması, bazı devlet kurumlarının tesis
edilerek önemli yetkiler ile donatılması, kuvvetlerin ayrılması yönünde bir geliĢmeolarak not
edilebilir.
3.3. 1856 ISLAHAT FERMANI VE 1875 FERMAN-I ADALET İLE İLK
ANAYASANIN AYAK SESLERİ
Rus Çarlığının Ortodoks Hıristiyanların hamiliğine soyunması akabinde Osmanlı
Ġmparatorluğu üzerindeki yükselen taleplerine yönelik baskıları önleyebilmek için 1838 Balta
Limanı AnlaĢması ve 1839 Tanzimat Fermanıyla Ġngiltere ve Fransa‘ya yakınlaĢıldı. 1853
yılında baĢlayan Kırım Harbine Ġngiltere, Fransa ve Sardinya Krallığı Osmanlı Ġmparatorluğu
yanında katılınca savaĢ 1856 yılında müttefikler lehine sona erdi. Yapılan konferanslar
sonucunda, 30 Mart 1856 tarihinde Paris BarıĢ anlaĢmasıyapıldı (Koçak,2007, s.36-38).
SavaĢ sonunda müttefiklerinin de yönlendirmesiyle gayrimüslim halklara eĢitlik
(müsavat) tanıyan Islahat Fermanı hazırlandı (I‘nci Tertip Düstur Cilt I, s.7).
Islahat Fermanın içeriğine baktığımızda:
- GiriĢ bölümünde, Fermanın gerekliliği açıklandıktan sonra, ikinci bölümünde Tanzimat
Fermanındaki can ve mal güvenliği ile ırz ve namusun korunmasına iliĢkin kuralların,
önlemler alınarak korunacağı, bütün mezheplerin din özgürlüğünden tam olarak
yararlanacağı, tüm din ve mezheplerin dini ayinlerini yapmalarının serbest olduğu, kimsenin
din ve mezhep değiĢtirmek zorunda olmadığı;
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- Üçüncü bölümde, askeri ve mülki okullara alınmada ve memuriyete giriĢte eĢitlik
sağlanacağı;
- Dördüncü bölümde, farklı din ve mezhepten olanlar arasında ortaya çıkabilecek ticaret ve
ceza davalarının karma mahkemelerde görüleceği, bedeni ceza, eziyet ve iĢkencenin
yasaklandığı;
- BeĢinci bölümde, vergi eĢitliği, gayrimüslimlerin de askerlik yapacakları, ancak bedel
ödemek suretiyle muaf da olabilecekleri;
- Altıncı bölümünde, yabancıların gayrimenkul edinebilmelerine iliĢkin düzenlemeler;
- Yedinci bölümde, her cemaatin baĢkanı ile padiĢah tarafından bir yıllık bir süre için atanacak
birer memurun bütün tebaayı ilgilendiren konulardaki görüĢmelerde hazır bulunmak üzere
Meclis–i Vâla-yı Ahkâm-ı Adliyeye çağrılacağı;
- Fermanın son bölümünde ise Sadrazama Fermanın uygulanması için PadiĢahtarafından emir
verildiği;
gibi hususların düzenlendiği görülmektedir (Koçak,2007, s.38-44).
Paris AntlaĢmasında Islahat Fermanına atıf yapılmıĢtır. Avrupa Devletleri
―
Türkiye‘nin Avrupa devletler hukukundan ve haklarından istifade etmesini kabul ediyordu‖
ve böylece Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin hukuk sisteminin içine doğru kayıyordu
(Alkan, 2008, s.155).
Tanzimat dönemi temel yasal düzenlemelerin peĢpeĢegeldikleri bir dönem olmuĢtur.
Islahat Fermanını, 1857 yılında on yıl önce ilk adımı atılan köle ticaretinin yasaklanmasını
sağlayan ferman takip etmiĢtir. 1858 yılında miras hakkını Ġslami usullerden ayıran Arazi
Kanunnamesi ve Ceza Kanunnamesi izlemiĢtir. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Müslüman ve
Gayrimüslimlerden oluĢan meclisler kurulması kabul edilmiĢtir.
Kanunu Esasinin kabul edilmesine basamak oluĢturan son adım ise bazı hakları
düzenleyen ve yargının bağımsızlığını temin etmeye yönelik olarak 1875 yılında yayınlanan
Ferman-ı Adalet olmuĢtur.
Ferman-ı Adalet‘in içeriğine baktığımızda (I.Tertip Düstur Cilt III, s.24):
Yürütmenin, yargının iĢlerine karıĢmaması,
Yargının tarafsız ve bağımsız görev yapması,
Hâkimlerin azledilemeyeceği ve istemedikleri takdirde görev yerlerinin
değiĢtirilemeyeceği,
Zorla çalıĢtırmanın (angaryanın) yasaklandığı,
Tapu kayıtlarının düzgün tutulmasının ve mal emniyetinin sağlanması,
gibi hususların düzenlendiği görülmektedir (Bingöl,1993,s.48-51).
Ferman, dönemin Ģartlarına göre oldukça önemli ilkesel yaklaĢımlar ortaya
koymaktadır. Bunların baĢındamahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi
adil yargılanma hakkına iliĢkin düzenlemeler gelmektedir. Ayrıca diğer temel hak ve
hürriyetleri güvence altına almaya dönük hükümlere yer verildiğini de görmekteyiz.
Osmanlı toplumsal yapısında temel hak ve özgürlükler, halktan gelen talepler üzerine
verilmiĢ ve bu suretle geliĢmiĢ değildir. Genellikle dıĢ baskıların etkisi altında ve devleti
kurtarma çabalarının birer can simidi olarak tepeden inme Ģekilde verildiğini görmekteyiz.
Aslında yapılan düzenlemeler ile devlet otoritesinin güçlendirilmesi, merkezi yapının
etkinliğinin sağlanması, padiĢahın gücünün muhafazası hedef alınmıĢ ise de sonuçları
umulandan ve beklenenden çok farklı olmuĢtur. PadiĢah-ı Ruy-ı Zemin Zillullah-ı Fi'l-Arz
(Allah‘ın yeryüzündeki gölgesi) olduğu kabul edilen zamanın en güçlü kiĢisinin elinde olan
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yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin, küçük parçalar halinde koparak baĢka iktidar
odaklarına geçtiğini kuvvetlerin ayrılmaya baĢladığını ve demokrasinin Türk siyasi hayatında
adım adım ilerlediğini görmekteyiz.
3.4. I. MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ YOLUNDA DEV BİR ADIM
1876
KANUN-U ESASİ
II. Abdülhamit Kanunu-u esasiyi ilan edeceği sözünü vererek tahta çıktı. Halkı temsil
eden bir kurucu meclis tarafından hazırlanan Kanun-u Esasi önceki emsallerinde olduğu gibi
ferman Ģeklinde 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiĢtir.
Kanun-u Esasi devletin organlarını, modern sistematiğe uygun olarak yasama,
yürütme ve yargı olarak ayırmıĢtır. Türk tarihinin ilk yasama organı ―
Meclis-i Umumi‖
kurulmuĢtur. Meclis-i Umumi ―
Heyet-i Ayan‖ ve ―
Heyeti Mebusan‖ isimli iki heyetten
oluĢmaktadır. Yürütme organı PadiĢah veHeyet-i Vükela olmak üzere iki baĢlıdır.
Kanun-u Esasinin içeriğine baktığımızda:
- md.3 padiĢahlık ekber evlat sistemine göre geçecektir;
- md.4 padiĢah aynı zamanda halifedir;
- md.5 padiĢah sorumsuz ve kutsaldır;
- md.53 PadiĢahyürütme organının baĢıdır ve kanun yapılmasında mutlak yetkilidir;
- md.54 Heyet-i Mebusan‘ı fesih yetkisi ve
- md.113 istediği kiĢileri sürgüne göndermek gibi yetkileri bulunduğu görülmektedir.
Bu yetkilerin yanı sıra, Heyet-i Vükela padiĢahtarafından atanır ve azledilir; Meclis-i
Mebusan Heyet-i Vükelayı düĢüremez (Kili-Gözübüyük, 1985, ss. 31–44). ġeklinde
düzenlemeler bulunmaktadır.
Sistemde iki parlamento bulunmasına rağmen parlamenter sistem olduğunu söylemek
mümkün değildir. Hatta padiĢahın elinde bulunan son derece geniĢ yetkilere bakıldığında
bunun Ġngiltere örneğinde olduğu gibi bir ―
parlamenter monarĢi‖ olduğunu söylemek de
zordur. Hak ve özgürlüklerin yeterince güvence altına alınmamıĢ olması padiĢahın
yetkilerinin son derece geniĢ ve kontrol edilemez olması gibi nedenlerle demokrasiden
oldukça uzak bir anayasa olduğu çok açıktır. Ancak tüm bu eleĢtirilere karĢın,seçimle gelen
bir meclis bulunması önemli bir adımdır. Hatta günümüzde bile demokrasinin ve kuvvetler
ayrılığının önemli bir güvencesi sayılan iki kademeli meclis bulunması önemli bir diğer
güvence olarak nitelendirilmelidir. Öte taraftan md.8 vatandaĢlık hakkı, md.9 kiĢi hürriyeti,
md.10 kiĢi güvenliği, md.11 ibadet hürriyeti, md.12 basın hürriyeti, md.17 eĢitlik ilkesi,
md.26 iĢkence yasağı gibi hak ve özgürlüklerin anayasada zikredilmesi demokrasi için önemli
birer adımdır. Kanun-u Esasiyi nitelerken binlerce yıllık ―
teokratik-mutlak monarĢik‖ devlet
yapısından demokratik devlet yapısına doğru, demokrasi tarihi için küçük bir adım Osmanlı
Devleti için dev bir adım olarak vasıflandırmak sanırım yanlıĢ olmayacaktır.
1909 II. MEŞRUTİYET VE KANUN-U ESASİ DEĞİŞİKLİKLERİ
I. MeĢrutiyet uzun ömürlü olamadı. Osmanlı-Rus savaĢı (93 harbi) ve verimli
çalıĢamadığı gerekçeleri ile güvenceleri zaten çok zayıf olan Meclis, PadiĢah tarafından 14
ġubat 1878 tarihinde süresiz tatil edildi. Mutlak monarĢi yönetimi otuz yıl civarında devam
etti. Bu dönemde tabandan gelen bir hareket olmamakla beraber, dikkat çeken bir
demokratikleĢme talebi görüyoruz. Avrupa‘daki geliĢmeleri yakından izleyen Jön Türklerin
etkisiyle ve Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin çalıĢmaları ile Manastır ve Selanik‘te MeĢrutiyet
3.5.
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yeniden ilan edildi. Bunun üzerine Sultan II.Abdülhamit 24 Temmuz 1908‘de anayasayı
tekrar yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Böylece II.MeĢrutiyet dönemi baĢlamıĢ oldu (Özcan,
2008, s.335).
1908 yılının sonuna doğru yeni seçimler yapıldı ve meclis tekrar açıldı. Ancak
demokrasi kültürüyle yeni yeni tanıĢmakta olan devlet sistemi bu defa 31 Mart Vakıası olarak
bilinen ayaklanma ile yüzleĢmek durumunda kaldı. Ayaklanmayı Selanik‘ten gelen Hareket
Ordusu bastırdı. Meclis-i Umumî-i Millet 27 Nisan 1909 tarihinde yeniden toplandı. ġeyhül
Ġslam Mehmet Ziyaeddin Efendinin fetvasında kayıtlı olduğu Ģekilde II.Abdülhamit ―
…fitnei
azime ihdasında ısrar ve mukatele ika etmekle…‖ suçlanarak tahtan indirildi. Meclis kararı ile
Mehmet ReĢat Efendi PadiĢahve Halife olarak göreve getirildi. Egemenliğin kaynağının tek
kiĢinin uhdesinden çıkması ve milletin oluĢturduğu bir meclise geçmesi sürecinde son derece
önemli bir metamorfoz yaĢanıyordu.
1909 yılında Kanun-u Esaside önemli değiĢiklikler yapıldı.
- Kanun dıĢı tutuklama ve sansür yasağı,
- Dernek kurma hakkı,
- Kanun teklif etmek için padiĢahın zi ninin kaldırılması,
- PadiĢahınveto ettiği kanunlar 2/3 çoğunluk ile kabul edilirse padiĢahınkanunu tasdik
etme zorunluluğu getirilmesi,
- Sürgüne gönderme yetkisinin kaldırılması,
- Heyet-i Vükelanın kuruluĢtarzının değiĢerek Sadrazamın padiĢahtarafından atanmaya
devam etmesine karĢılık, vekilleri sadrazamın seçmeye baĢlaması,
Ģeklinde değiĢiklikler yapıldığını görmekteyiz (Gözler, 2008, ss.22-25).
1909 yılı Türk Demokrasi tarihinde son derece önemli bir merhaleyi oluĢturmaktadır.
31 Mart ayaklanmasının bastırılması ile baĢlayan süreç egemenliğin önemli bir kısmının el
değiĢtirmesi ve ―
teokratik mutlak monarĢik‖ devlet yapısından ‗parlamenter monarĢik‖ devlet
yapısına geçiĢile neticelenmiĢtir. 1909 Kanun-u Esasi değiĢiklikleri ile kurulan yeni hükümet
sistemi Parlamenter MonarĢikbir hükümet modelini oluĢturmaktadır. Bu yapıda egemenliğin
kaynağına bakıldığında, hem padiĢahınhem de halkın bulunduğu söylenebilir. Kurulan yeni
yapının teorik olarak demokratik olduğu ifade etmek hatılı olmayacaktır. Demokrasinin
kurumları anayasal olarak yerlerini almıĢtır. Buna karĢıniktidarı eline geçiren padiĢaholsun
Ġttihat Terakki Partisi olsun istibdat yönetimlerine kayan bir yaklaĢımı sergiliyor olmaları
nedeniyle modern manada demokrasi anlayıĢının henüz daha çok erken dönemlerinde
olduğumuz konusunda bizi uyarmaktadır. Hatırlatmakta fayda olan bir diğer husus ise
dönemin devlet ve demokrasi anlayıĢı çerçevesinde batılı devletlerin de genel olarak ve
yaklaĢık olarak bu seviyelerde oldukları hususudur.
4.

CUMHURİYET DÖNEMİ
Sevr BarıĢ AnlaĢmasının imzalanmasıyla ve baĢta BaĢkent Ġstanbul olmak üzere
ülkenin çeĢitli bölgelerinin galip devletler tarafından iĢgal edilmeye baĢlanmasıyla birlikte
Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiğini söylemek yanlıĢolmayacaktır. Son Osmanlı Meclis-i
Mebusanı Ġstanbul‘un iĢgalinden iki gün sonra 18 Mart 1920 tarihinde toplanarak
çalıĢmalarına ara verme kararı aldı. Artık Ġstanbul‘da çalıĢmanın mümkün olmadığının
anlaĢılması üzerine Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün çağrısı üzerine ―
selahiyet-i
fevkaladeyi haiz-yani kurucu meclis‖ 23 Nisan 1920‘de Ankara‘da Büyük Millet Meclisi adı
altında toplanmıĢtır.
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Milletin temsilcilerinden oluĢanbu meclis KurtuluĢSavaĢınıbaĢarıyla neticelendirmiĢ,
1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarını yapmıĢ, 2010 ve 2017 değiĢiklik referandumlarına
zemin hazırlamıĢtır. Türkiye‘nin demokratikleĢme sürecinde anayasaların önemli kilometre
taĢları olduğunu dikkate aldığımızda, anayasalara dayalı olarak bir incelenme yapılmasını
doğru bir yaklaĢımolarak değerlendiriyoruz.
4.1.

1921 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU ve YENİ DEVLET TEŞKİLİ
20 Ocak 1921 tarihli Anayasa – TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu olarak kabul edilmiĢtir.
Yeni anayasa dağılan ve yok olan Osmanlı Ġmparatorluğunun yerine, yeni bir devletin
kuruluĢunuilan eden hukuki bir belgedir. Yeni anayasa aynı zamanda milli hâkimiyeti esas
alan ve vatanın kaderine milli hâkimiyetin temsilcisi Büyük Millet Meclisinin el koymasını
mümkün kılan ve onun hukuki ve siyasi değerini ortaya koyan bir vesikadır. Demokratik ve
ihtilalci bir karakteri vardır. Yeni anayasanın ruhuna ve mantığına kuvvetler birliği ilkesi
hâkimdi. Bu anayasaya göre Türkiye‘de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı millettir, millet
iradesidir. Milli iradeyi millet namına temsil eden tek yetkili organ, TBMM‘dir. Meclis
hükümet sistemi ilk defa bu anayasa ile Türkiye‘ye girmektedir. Reissiz bir cumhuriyet kuran
bu anayasa ile milli irade Meclis tarafından temsil edilmekte ve yürütülmekte, böylece
kuvvetler birliği esası, milli kuvvetlerin Ģuurlu bir merkezde toplanması ve tek iradeye
bağlanması sonucunu doğurmaktadır (Eroğlu, 1990, ss.232-236).
Yirmi üç maddelik kısa bir anayasa olup 1876 tarihli Kanun-u Esasiyi doğrudan
yürürlükten kaldırmıĢ değildir. TeĢkilat-ı Esasîsinin maddelerine baktığımızda:
- Hâkimiyet bilakaydüĢart milletindir (md.1),
- Ġcra kudreti ve teĢri salahiyeti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder
(md.2),
- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi Tarafından idare olunur;
tarzında düzenlemeler bulunduğu görülmektedir.
1921 Anayasasında kuvvetler birliği esas alındığı için yasama, yürütme ve yargı
güçleri Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılmıĢtır. Bakanların meclis tarafından tek tek
seçilmesi, Ġstiklal Mahkemelerinin görevlendirilmeleri bu sistemin önemli bir özelliğidir.
Bu yapı günümüz demokratik devlet kriterleri yönünden çeĢitli eleĢtirilere tabi
tutulabilir ise de demokratik devlet modeline geçiĢte Türkiye‘de son derece önemli görevler
yaptığını kabul etmek gerekir. Bunu sağlayanın Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün devlet
anlayıĢı olduğunu ve ilkelerinde billurlaĢan demokrasi ideali olduğunu günümüzde dahi
görmekteyiz.
01 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılması, demokrasi ve kuvvetler ayrılığı
yolunda çıtanın bir üst seviyeye taĢındığının önemli bir göstergesidir. Saltanatın
kaldırılmasına iliĢkin kanun değiĢikliğinin gerekçesi ve madde metni Ģöyledir:
―
…Türk Milleti Saray ve Babıâlinin hıyanetini gördüğü zaman TeĢkilâtı Esasiye
Kanununu ısdar ederek onun birinci maddesiyle hâkimiyeti PadiĢah'tan alıp bizzat millete ve
ikinci maddesiyle icraî ve teĢriî kuvvetleri onun yed‘i kudretine vermiĢtir… bir halk
Hükümeti idaresi tesis ve vazetmiĢtir…
1. — TeĢkilâtı Esasiye kanuniyle Türkiye halkı, hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin
mümessili hakikisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ģahsiyet mâneviyesinde gayrikabili
terk ve tecezzi ve ferağ olmak üzere temsile ve bilfiil istimale ve iradei milliyeye istinat
etmiyen hiç bir kuvvet ve heyeti tanımamağa karar verdiği cihetle misakı millî hudutları
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dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinden baĢka Ģekli Hükümeti tanımaz.
Binaenaleyh Türkiye halkı hâkimiyeti Ģahsiyeye müstenit olan istanbul'daki Ģekli Hükümeti
mart 1336 dan itibaren ve ebediyen tarihe müntakil addeylemiĢtir.
2. — Hilâfet, Hanedanı Âli Osmana ait olup Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından bu Hanedanın ilmen ve ahlâkan erĢet ve eslâh olanı intihap olunur. Türkiye Devleti
Makamı Hilâfetin istinatgahıdır‖ (Kili-Gözübüyük, 1985, s.103)
Saltanatın kaldırılması monarĢik devlet yapısına son vermiĢ ise de demokratik bir
devlet yapısına geçiĢ yerine yasama yürütme ve yargı yetkilerini oradan alıp Büyük Millet
Meclisine vermek suretiyle kuvvetler birliği sisteminin bir baĢka versiyonunu yürürlüğe
koymuĢtur. Kuvvetler birliği sisteminden ayrılarak anayasal demokratik bir yapıya geçiĢ,
TeĢkilat-ı Esasiye‘de 29 Ekim 1923 tarihinde değiĢiklik yapılarak Cumhuriyetin ilan
edilmesiyle mümkün olmuĢtur.
Bu dönemde gerçekleĢen bir baĢkaadım ise bir parti programına sahip olarak, Atatürk
ilkeleri ve demokrasi yaklaĢımı üzerine kurulmuĢ olan Halk Fırkasının tarih sahnesine
çıkmasıdır. Aslında Halk Fırkası Osmanlının ilk ―
FırkalaĢma‖ hareketlerinden geçerek o
günlere değin süzülerek gelen önemli bir siyasi birikim ve kültür üzerine kurulmuĢtur.
KurtuluĢ SavaĢını kazanan Müdafaa-i Hukuk Gurubunun modern anlamda siyasi partiye
dönüĢümü olarak kabul etmek gerekir.
1921 Anayasasında yapılan değiĢiklikler yüzyıllar boyu devam edegelen devlet
geleneği nazara alındığında Türkiye‘nin modernleĢme dönemine damgasını vuran
değiĢikliklerdir. Dinsel yetkilerle donanmıĢ olan siyasi güç odağı olan Hilafet makamının
kaldırılmasına yönelik olarak 03 Mart 1924 tarihinde yapılan anayasa değiĢikliği, kuvvetler
ayrımı dengesinde söz sahibi olan bu makamı tasfiye etmiĢ ve demokratik devlet yapısına
geçiĢyolunda atılan, önemli bir diğer adım olmuĢtur.
1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
20 Nisan 1924‘de 491 Sayılı TeĢkilatı Esasiye Kanunu (anayasa) kabul edildi. Bu
kanun yeni Türk Devletinin ikinci anayasası idi. ―
Hâkimiyet bilakaydüĢart milletindir‖
―
Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegane ve hakiki mümessili olup millet namına hakkı
hakimiyeti istimal eder‖ prensiplerini kabul ederek, millet realitesine dayanan milli
hakimiyetin bölünmezliğini kabul etmiĢtir. Bu anayasada 1928, 1931, 1934 ve 1937
tarihlerinde önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 15 Aralık 1945 tarihli çalıĢma ile
TürkçeleĢtirilmiĢtir. Ancak 24 Ocak 1952 tarihli bir kanun ile tekrar eski Ģeklini almıĢtır
(Eroğlu, 1990, ss.232-236).
Yeni anayasanın önemli bir özelliği md.103‘de kayıtlı olan anayasanın üstünlüğü
prensibidir. Buna göre anayasa hükümleri kanunların üzerindedir. Hükümet sistemi ise
Kuvvetler Birliği ve Görevler Ayrılığı olarak ifade edilebilir (Özbudun, 1992, s.10). Bunların
dıĢında TBMM milletin yegâne ve hakiki temsilcisi olup Millet namına hâkimiyet hakkını
kullanır (md.4). TBMM hükümeti her vakit denetleyebilir ve düĢürebilir (md.7/2). Hükümetin
ise meclisi feshetme yetkisi bulunmamaktadır. Bu sayılanlar kuvvetler birliği ve meclis
hükümet sistemine ait olan özelliklerdir. Buna karĢılık yürütme yetkisinin CumhurbaĢkanıile
BaĢbakan ve BaĢbakanın oluĢturacağı Bakanlar Kurulu tarafından kullanılıyor olması
Parlamenter Sistemin özellikleri olarak kaĢımıza çıkmaktadır.
1924 Anayasasının hüküm sürdüğü dönemde iki defa çok partili hayat denemesi
olduğunu görmekteyiz. Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele,
4.2.
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Adnan Adıvar, Ġsmail Canbulat ve birkaç milletvekili Halk Partisinden ayrıldıktan sonra 17
Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında yeni bir siyasî parti
kurmuĢlardır (Karpat, 2014, s.45). Bu dönemde Doğu Anadolu'da 13 ġubat 1925‘te ġeyh Sait
Ġsyanı patlak verdi. Ülke Lozan'da çözülemeyen sorunların çözüleceği sırada ciddi bir
bunalımla karĢılaĢtı
. Olayın boyutları ve ciddiyeti anlaĢılınca 4 Mart 1925 de Takrir-i Sükûn
Kanunu kabul edilerek isyanın bastırılması için Ġstiklal Mahkemelerinin kurulması
kararlaĢtırıldı (Goloğlu, 1974 s.32). Mahallinde yapılan yargılamalarda ve teftiĢlerde
Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına taraftar olan kiĢilerin, Cumhuriyete karĢı olan
kimselerden oluĢtuğunun ve ayaklanmada rolleri bulunduğunun iddialara konu olması üzerine
5 Haziran 1925'de parti kapatıldı (Aybars, 1975, ss.43-50). Ġlk çok partili demokrasi denemesi
böylece kısa süre içinde hayal kırıklığı yani demokraside bir geri adım ile neticelenmiĢ
oluyordu.
1929 bütün dünyanın ağır bir ekonomik bunalım yaĢadığı dönem olmuĢtur. Bu
ekonomik bunalımın ülkeye yansımalarının sorumlusu olarak tek parti idaresi görülmekteydi.
Liberal ekonomi ve siyaset yanlıları ise idare Ģeklinden memnun değillerdi. Serbest
Cumhuriyet Fırkası (SCF) bu olaylar ve Ģartların bir sonucu olarak doğmuĢtur. Bizzat Mustafa
Kemâl PaĢa'nın isteği doğrultusunda Fethi Bey'in görevlendirilmesi ile 12 Ağustos 1930‘da
kurulmuĢtur. Kendi kurduğu tek parti ile ülkeyi yönetmenin kolaylığını bir yana bırakıp daha
zor olan ancak seciyesi ve fazileti yüksek olan demokratik yönetim modeli arayıĢları içine
girmesi, Atatürk‘ün demokrasi idealine bağlılığının güçlü bir göstergesi olsa gerektir. Ancak
kısa bir süre önce yaĢanan olaylar tekrar ederek SCF üzerinden siyasi çatıĢmalar yükselmeye
ve bağlantılı olarak da ülke içi gerginlikler artarak ciddi güvenlik sorunları ortaya çıkmaya
baĢladı.Atatürk‘ün büyük umutlar ile baĢlattığı bu demokratik hareket de akim kaldı ve 17
Kasım 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası kendi kendini kapattı. Kısa süre içinde
meydana gelen bu baĢarısız çok partili demokrasi denemesinden ders alınması ve sonraki
dönemlerde kurulacak siyasi partilerin aynı hatalara düĢmemeleri beklenirken tarih o Ģekilde
tecelli etmedi. Kurulan çeĢitli siyasi partiler kurumsallaĢmakültürlerini ortaya koyamadılar ve
belli süreler sonrasında ya müdahaleler ile kapatıldılar, ya da bir Ģekilde kendilerini kapattılar.
1924 Anayasasında yapılan önemli bir diğer değiĢiklik ise "Devletin dini, Ġslam
dinidir" maddesinin 10 Nisan 1928'deki değiĢiklikle kaldırılması ve laiklik ilkesinin 1937'de
anayasaya girmesi oluĢturmaktadır. Bu geliĢme demokratik devletlerin olmazsa olmaz
prensiplerinden sayılan din ve vicdan özgürlüğü ile ifade özgürlüğü bağlamında önemli bir
ileri adım olarak değerlendirilmelidir. Bilindiği gibi anayasal demokratik yönetimlerde temel
hak ve özgürlükler anayasalarda açıkça düzenlenerek bu özgürlüklere güçlü teminatlar
sağlanır. 1928 ve 1937 değiĢiklikleri ile Türk Anayasalarında temel hak ve özgürlüklerin
yerlerini almaya baĢladığını ve böylece demokratik anayasal sistemde ilerleme sağlandığını
söyleyebiliriz.
Ġkinci Dünya SavaĢınıdemokrasi cephesinin kazanması, bütün dünyada demokrasinin
yayılması yolunda etkili oldu. Dünya SavaĢı sonrası diktatörlüğe dayanan tek parti
yönetimlerinin gözden düĢtüğü, demokrasi idealinin yükseldiği bir dönem oldu. Türkiye de
dünyayı etkileyen bu demokratikleĢme akımına kendini uydurdu. SSCB ile meydana gelen
politik anlaĢmazlıkların da etkisiyle, Batı Bloğuna daha da yaklaĢtı ve onların uygulamakta
oldukları demokrasi modeline kendisini uydurma çabası içine girdi.
CHP‘de parti içi muhalefet yapmaya baĢlayan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik
Koraltan, Fuat Köprülü önderliğinde, 07 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti kuruldu.
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Demokrasinin önemli bir boyutunu oluĢturan çok partili siyasal sistem, gerçekleĢmiĢoluyordu
(Toker, 1990, s.74). Demokrat Partinin siyaset sahnesinde yer almasıyla birlikte güçlü iki
partinin yer aldığı ileri demokrasi özellikleri taĢıyan bir siyasi yapı Türkiye‘de hüküm
sürmeye baĢlamıĢtır.
1924 Anayasası çoğunlukçu bir demokrasi anlayıĢına kapılarını açık bırakan bir
yapıdaydı. Anayasaya göre iktidarı ele geçiren devletin tümüne sahip olabilmekteydi. Oysa
ideal demokrasi anlayıĢı çoğulcu demokrasiye inanmaktadır. Yani çoğunluğun mutlak
hâkimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi
gerektiğini ve azınlığın da bir gün çoğunluk olabilme hakkının verilmesini
savunan demokrasi anlayıĢını oluĢturmaktadır. Azınlığın veya farklı düĢünenlerin göz ardı
edilmesi, onların haklarının dikkate alınmaması ideal demokrasinin kabul etmediği bir
yaklaĢımolmaktadır.
Çoğunlukçu demokrasi anlayıĢının egemen olduğu bir dönemde Türk Demokrasisi
1960 darbesi ile ağır hasarlı bir kaza yaĢadı. Darbe dönemini demokrasinin geri adımlarından
biri olarak kabul etmek zorundayız. 1924 Anayasası artık tarihteki yerini alıyordu. Yeni bir
anayasa arayıĢları içinde olunan bu dönemde kurulan Kurucu Meclis ile ortaya koyulan 1961
Anayasasının demokrasi için güçlü güvenceler getirdiğini ve bir daha demokrasiden geri
adımı olmasın, anlayıĢıile yapıldığını da tespit etmek gerekmektedir.
4.3.

1961 ANAYASASI VE 1971 DEĞİŞİKLİKLERİ
TSK'da görevli bir grup subay, iktidarda bulunan Demokrat Parti'nin baskıcı
politikalarını gerekçe göstererek, 27 Mayıs 1960'da DP iktidarına son verdi ve yönetime el
koydu. Darbe ile birlikte baĢbakan, cumhurbaĢkanı, genelkurmay baĢkanı ve diğer pek çok
kiĢi tutuklandı. Daha sonra kurulan Yüksek Adalet Divanı (Yassıada yargılamaları ile) 15
idam cezası verdi. Milli Birlik Komitesi CumhurbaĢkanı Celâl Bayar, BaĢbakan Adnan
Menderes, Bakanlar Fatin RüĢtüZorlu ve Hasan Polatkan ile ilgili olanları onayladı. Ancak
Celâl Bayar'ın cezası, 65 yaĢının üstünde bulunması sebebiyle müebbet hapis cezasına
çevrildi. Onaylanan üç idam cezası infaz edildi. Bu idamların Türk demokrasi tarihinde
bıraktığı derin izler hala canlıdır.
Darbe ile 1924 Anayasası ve TBMM feshedildi. Milli Birlik Komitesi kuruldu ve yeni
anayasa çalıĢmalarına baĢlandı. Ġlk deneme Ġstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Sıddık Sami
Onar baĢkanlığında Ġstanbul Komisyonu tarafından hazırlanan taslak ile oldu. Tasarının çok
tepki alması üzerine iki ayaklı bir Kurucu Meclis teĢkil edildi. Bir tarafında Milli Birlik
Komitesi diğer tarafında da siyasi parti teĢkilatlarının; gazetelerin, baroların, sendikaların,
yargı mensuplarının, öğretim görevlilerinin ve üniversitelerin, gençlik ve esnaf derneklerinin,
ticaret ve sanayi odalarının temsilcilerinden oluĢan grup bulunuyordu.
Hazırlanan anayasa 9 Temmuz 1961'de halkın oyuna sunularak oylamaya katılanların %60.4'ü
tarafından kabul edildi. 1961 Anayasanın özelliklerine baktığımızda (www.tbmm.gov.tr,
21.04.2017):
- Güçler ayrılığı sağlanmıĢtır. (Yasama, yürütme, yargı)
- Çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiĢtir.
- TBMM, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır.
- Anayasa Mahkemesi kurulmuĢtur.
- Yürütmenin iĢlemleri DanıĢtay denetimine verilmiĢtir.
- Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına Anayasal sınır getirilmiĢtir.
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ĠĢçi ve memurlara sendika kurma hakkı ile grev hakkı tanınmıĢtır.
Üniversiteler ve TRT özerkleĢtirilmiĢtir.
Yerel yönetimlerin yetkileri kısmen arttırılmıĢtır.
Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı ve gösteri/protesto yapma hakkı
tanınmıĢtır.
- Kurumların yönetimindeki üst düzey kiĢilerin yargı kararı olmaksızın yönetimden
uzaklaĢtırılmaları imkânı kaldırılmıĢtır.
- Sosyal devlet kavramı eklenmiĢtir (Özbudun, 1992, ss.19-27).
Darbenin neden olduğu demokraside geriye gidiĢ tersi bir etkiyle demokrasi ve kuvvetler
ayrılığında olumlu ileri adımların atılmasına olanak sağlamıĢtır. 1961 Anayasasının zamanın
seviyesinin çok ötesinde bir demokrasi anlayıĢıile hazırlandığına ve demokrasiyi daha ileriye
götürecek normlar getirdiğine Ģüphe bulunmamaktadır.
Uygulandığı dönemde seçmen çoğunluğunu elinde bulunduran siyasi güçlerin, olumsuz
yargılarına hedef olması 1961 Anayasası için önemli bir Ģanssızlık olmuĢtur. 1961
Anayasasının demokratik ilericiliği ile örtüĢmeyen toplumsal demokrasi algısı ve siyasi
demokrasi geleneği 1971 yılında yeni bir kiriz olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Yürütme erkini
elinde bulunduran partinin, artan terör olaylarını sebep göstererek ısrarla anayasa değiĢikliği
istediği ve ülkenin bu anayasa ile yönetilemeyeceğini öne sürdüğü bir ortamda 1971 Askeri
Muhtırası ile Demirel Hükümeti görevden uzaklaĢtırılmıĢtır. Kendi sistematiği içinde
kalamayan demokrasiye yine bir müdahale gelmiĢve yine bir geriye gidiĢ daha yaĢanmıĢtır.
1971 yılında partiler üstü bir hükümet kurulmuĢve 1973 yılına kadar yürütmeyi güçlendiren
çeĢitli anayasa değiĢiklikleri yapılmıĢtır.
Bu değiĢiklere bakıldığında:
- Yürütmeye Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilmesi,
- Üniversite özerkliklerinin zayıflatılması,
- TRT‘nin özerkliğinin kaldırılması,
- Temel hak ve özgürlüklere genel bir sınırlama sebebi getirilmesi,
- Anayasa denetimine baĢvurmanın siyasi parti grupları ile sınırlandırılması,
- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin (DGM) kurulması,
- Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin (AYĠM) kurulması,
gibi değiĢikliklerin yapıldığını görmekteyiz.
1961 Anayasasının öngördüğü seviyeli bir demokrasi anlayıĢı, kuvvetler ayrılığına
dayanan bir devlet yapısı ve çoğulcu-katılımcı bir toplum düzeni bulunmaktaydı. 1971-1973
değiĢikliklerinin 1961 Anayasasının genel sistematiğini bozduğunu söylemek yanlıĢ
olmayacaktır. Terörün önlenmesi maksadıyla yapılan anayasa değiĢiklikleri, yürütmeyi
güçlendirme adımları, beklenenin aksine hiç de iĢe yaramamıĢtır. AYĠMve DGM‘ler gibi
özel yargılama yapıları kurulması, KHK ile yönetim yetkisi verilmesi ve kurumsal
özerkliklerin zayıflatılması terör olaylarını önleyemediği gibi 1980 yılına gelindiğinde terörün
daha da tırmandığını ve en üst seviyeye çıktığını örmekteyiz. En az bunun kadar vahim olarak
siyaset kurumunun CumhurbaĢkanınıdahi seçemediği bir dönem yaĢanmıĢtır. Demokrasinin
zor yılları devam etmiĢve yine bir geriye gidiĢsöz konusu olmuĢtur.1980 darbesi ile Türkiye
bir kez daha demokrasi merdivenlerinden aĢağıya yuvarlanmıĢtır.
-

4.4.

1982 ANAYASASI VE RASYONELLEŞTİRİLMİŞ PARLAMENTARİZM
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12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri emir-komuta zinciri içinde
tekrar yönetime el koymuĢtur.Darbenin sebepleri arasında, siyasi cinayetlerin yaygınlaĢması,
Necmettin Erbakan önderliğinde yapılan Ġstiklal MarĢının yuhalandığı, Ģeriat çağrısının
yapıldığı Konya Mitingi, 22 Mart 1980'den itibaren 114 tur oylama yapılmasına rağmen
CumhurbaĢkanının seçilememesi, dıĢ ticaret açığı, döviz darboğazı, iĢsizlik, kıtlık gibi
nedenler sayılmıĢtır. Süleyman Demirel'in BaĢbakan olduğu hükümet görevden
uzaklaĢtırılmıĢ,Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedilmiĢ ve 1961 Anayasası uygulamadan
kaldırılmıĢtır (Özbudun, 1992, ss.31-40).
Darbeyi yapan Milli Güvenlik Konseyi 1960 emsalinde olduğu gibi biri kendisi
(MGK) diğeri DanıĢma Meclisi (DM) olmak üzere iki organlı bir Kurucu Meclis teĢkil
etmiĢtir. 1981 yılında göreve baĢlayan DanıĢma Meclisi yeni anayasanın hazırlanması için
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı baĢkanlığında 15 üyeden oluĢan bir Anayasa
Komisyonu oluĢturuldu. Hazırlanan anayasa 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan halk oylamasıyla
%91.37 gibi çok yüksek oranla kabul edildi. Anayasanın kabulü sonrasında 6 Kasım 1983
genel seçimleri yapıldı ve yeni parlamento göreve baĢladı.
1982 Anayasasının özelliklerine baktığımızda
(www.tbmm.gov.tr, 21.04.2017):
- Kazuistik,
- Katı,
- Güçlü yürütme öngören,
- Toplumu depolitize eden, siyasi partilerin yan örgütler kurmasını önleyen, daha az
katılımcı,
- Hükümetin kurulması, CumhurbaĢkanı, Meclis BaĢkanı gibi makamların seçilmesi
süreçlerinde ortaya çıkan tıkanıkları giderici,
bir anayasadır.
Ayrıca Demokratik yönetimin önemli bir güvencesi olan Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıĢ,
tek meclis sistemi benimsenmiĢtir. Anayasanın öngördüğü bu yeni sisteme anayasa hukuku
literatüründe ―
RasyonelleĢtirilmiĢ Parlamentarizm‖ denmektedir (Gözler, 2008, s58).
Demokrasi bağlamında 1961 ve 1982 anayasaları karĢılaĢtı
rıldığında, iki farklı
anlayıĢın egemen olduğunu görmekteyiz. 1961 anayasası, yürütmenin icraatlarının toplumun
ve devletin diğer iktidar odakları ile demokratik kontrolünü öngörmesine ve her yönden daha
katılımcı bir toplum yapısı ile daha geniĢ özgürlüklerin üzerine kurulmuĢ olmasına karĢın;
1982 anayasasının siyasi katılım yönünden adeta ―
oyunu ver baĢka iĢekarıĢma‖ anlayıĢıile
yürütmeyi güçlendiren, karar alma mekanizmalarını hızlandıran bir anlayıĢ üzerine kurulu
olduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli farka rağmen her iki anayasal sistemin de ‗demokratik
parlamenter sistemler‘ olduğu tartıĢmasızdır. Nüans farkının demokrasi algısının sınırları
içinde olduğu söylenebilir. 1961 anayasası daha geniĢufuklu bir demokrasi yaklaĢımı içinde
olmasına karĢın, 1982 anayasası özgürlük otorite dengesinde tercihini otoriteden yana
yapmıĢtır.
4.5. 1982 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE PARLAMENTER DEMOKRATİK
REJİMDEN AYRILIŞ
Türkiye‘nin gündeminden anayasa değiĢiklikleri ya da yeni bir anayasa yapılması
tartıĢmaları hiç eksik olmamıĢtır. 21‘inci yüzyıl ile baĢlayan süreç bu tartıĢmalara daha da hız
verdi. 2003 yılından itibaren Avrupa Birliği sürecine uyuma iliĢkin olarak ya da Avrupa Ġnsan
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Hakları SözleĢmesi (AĠHS) ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereklerini
yerine getirmek doğrultusunda ufak çaplı çeĢitli değiĢiklikler yapıldı. 1982 yılında anayasanın
kabulünden sonra 20 yılda 8 dar kapsamlı değiĢiklik yapılmıĢolmasına karĢın,2003 yılından
sonra 2017 yılında ―
CumhurbaĢkancı Hükümet Modeli‖ne geçiĢedeğin 14 yılda 12 çok geniĢ
kapsamlı, temel noktalarda değiĢiklikler yapıldığını görmekteyiz.
4.5.1. TÜRKİYENİN YARI BAŞKANLIK DENEYİMİ
2007 yılında CumhurbaĢkanlığı seçimi sürecinde ortaya çıkan tıkanıklık,
CumhurbaĢkanını halkın seçmesi yönünde bir fikri siyaset gündemine getirdi. 1982
Anayasasının ―
RasyonelleĢtirilmiĢ Parlamenter Model‖ terk ediliyor,
yerine
CumhurbaĢkanınındaha da güçlendirildiği, kuvvetler ayrılığının daha az etkin kılındığı yeni
bir sistem öngörülüyordu. Hükümet modellerinin klasik tasnifine göre devletin en tepesinde
bulunan kiĢinin halk tarafından seçilmesi, bunun yanı sıra siyaseten sorumlu bir baĢbakanın
ve onun kabinesinin varlığı ―
yarı baĢkanlık modeli‖ olarak vasıflandırılmaktadır. 2010
değiĢiklikleri ile getirilen yeni modelin ―
yarı baĢkanlıkhükümet sistemi‖ olduğuna hiç kuĢku
yoktur. 5982 sayılı Anayasa DeğiĢikliği Kanunu bağlamında 12 Eylül 2010 referandumu ile
%57,8 Evet oyuna karĢı%42.2 oy oranı ile kabul edilen anayasa değiĢikliklerine baktığımızda
(www.anayasa.gen.tr, 21.04.2017):
Yargıya iliĢkin olarak:
- Anayasa Mahkemesinin ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının
değiĢtirilerek CumhurbaĢkanına buralara daha fazla üye seçme yetkisinin
tanındığını,
- Yüksek Askeri ġura kararlarının önemli bir bölümüne karĢı yargı yolunun
açıldığını,
- Yurt dıĢına çıkıĢyasağı verilebilmesi için hakim kararı gerektiğini,
- Daha önce darbe suçları iĢleyenlerin yargılanmalarını önleyen anayasa
maddelerinin kaldırıldığını,
Temel hak ve özgürlüklere iliĢkin olarak:
- Kadınlar, çocuklar, yaĢlılar, özürlüler, Ģehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere
pozitif ayrımcılık yapılmasını,
- VatandaĢların kiĢisel verilerinin korunmasını,
- Her türlü istismara ve Ģiddete karĢı koruyucu önlemlerin alınmasını,
- ĠĢçiler için birden fazla sendikaya üye olunabilmesini,
- Memur ve emeklileri için toplu görüĢme vesözleĢme hakkının getirilmesini,
- TBMM BaĢkanlığı‘na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulmasını,
- Parti kapatılması durumunda milletvekilliğini devam edeceğini,
Düzenleyen hükümlerin getirildiği görülmektedir.
Anayasa hukukunda kuvvetler ayrılığının çeĢitli tipolojilerinden bahsedilebilir.
Yasama ve yürütme organlarının birbirleri ile olan iliĢkilerindeki esneklik, sertlik ve
çeĢitlilikler üzerinden değerlendirmeler yapılabilmekte, çeĢitli modeller öngörülebilmektedir.
Ancak tartıĢmasız olarak kabul edilen husus ―
yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı‖
olmaktadır. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı Türk Hukuk sistemine yeni dönemde
anayasalar ile girmiĢbir konu değildir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesinin 6.maddesi Adil
Yargılanma hakkını düzenlemektedir. Türkiye bu sözleĢmeyi 1954‘de onaylayarak taraf
olmuĢtur.Dolayısıyla Anayasanın 90.maddesi gereğince Anayasaya aykırılığı iddia edilemez
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bir kanun, bir iç hukuk düzenlemesi halini almıĢtır. Adil yargılanma hakkı ―
yasayla kurulmuĢ,
tarafsız ve bağımsız mahkeme‖ oluĢturulması gerekliliğini düzenlemektedir. Bunu zorlayan
düzenlemeler hem Anayasaya hem de uluslararası yükümlülüklere aykırılık oluĢturabilecektir.
2010 değiĢikliklerinde bu gerekliliğe uygun olmadığı düĢünülebilecek düzenlemeler
bulunmaktadır. Ancak yargı yolu kapalı olan bazı durumlara yönelik olarak yargı yolunun
açılması; kiĢi hürriyetini sınırlayan durumlar için yargı kararı alınmasının gerekli hale
getirilmesi bunların yanı sıra temel hak ve özgürlükleri geniĢleten diğer düzenlemeler,
demokratik anayasa ve kuvvetler ayrılığı açısından olumlu kabul edilen düzenlemelerdir.
4.5.2. CUMHURBAŞKANCI HÜKÜMET SİSTEMİ
1982 Anayasası değiĢtirilmesi oldukça zor ―
sert anayasa‖ diye tabir edilen anayasa
türlerinden olmasına rağmen bu kadar çok ve kapsamlı değiĢiklerin bu kadar kısa sürede
yapılması anayasa hukukçuları ve siyaset bilimcileri açısından son derece dikkati çeken
eleĢtirel bir durum olarak değerlendirilmektedir (Gözler, 2017, ss.180-191).
Türkiye‘nin Yarı BaĢkanlık deneyimi devam ederken, 15 Temmuz 2016 tarihinde
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından baĢarısız bir darbe giriĢimine maruz kalmıĢtır.
BaĢta Türk Silahlı Kuvvetlerinin Demokratik değerlere bağlı askerlerinin silahlı karĢılık
vermesi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin güçlü ve dirayetli bir direniĢgöstermesiyle,
FETÖ‘cülerin darbe giriĢimi püskürtülmüĢtür. Yüzlerce kiĢinin öldüğü ve yaralandığı üzücü
olaylar Türkiye‘ye Demokrasinin askıya alındığı 1960 ve1980 darbelerini hatırlatmıĢtır.
Darbenin baĢarısız olması demokrasinin askıya alınmasını önlemiĢ olmakla birlikte FETÖ
yapılanmasının oluĢturduğu büyük tehdit nedeniyle Olağanüstü Hal Ġlan (OHAL) edilmiĢve
kapsamlı soruĢturmalar yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Bu arada Türkiye yapmıĢ olduğu bir
açıklama ile OHAL süresince AĠHS m.15 kapsamında temel hak ve özgürlükleri askıya
aldığını beyan etmiĢtir (www.dw.com, 17.04.2017).
Türkiye‘nin Yarı BaĢkanlık deneyimi uzun sürmemiĢtir. 2014 yılında yapılan seçimler
sonrasında yine genetik yatkınlık nüksetmiĢ ve hükümet sistemi tartıĢmaları siyaset
gündemine yine oturmuĢtur. Bu defa BaĢkanlıkmodeli talepleri yüksek sesle dillendirilmeye
baĢlanmıĢtır. BaĢkanlıksisteminde olduğu gibi ―
CumhurbaĢkanı‖nın halk tarafından seçildiği,
BaĢbakanın ve onun kabinesinin olmadığı bunun yerine BaĢkanlık modelinde olduğu gibi
CumhurbaĢkanı yardımcılarının bulunduğu bir sistem öngörülmüĢtür. CumhurbaĢkanının
yetkilerinin artırılmasına karĢın hem meclisin hem de CumhurbaĢkanının seçimlerinin aynı
anda yenilendiği bir değiĢiklik getirilmiĢtir. GeniĢ açıdan bakıldığında CumhurbaĢkanlığı
Hükümet Sistemi adı verilen, her türlü yetkinin ve gücün kaynak ve dayanağının
CumhurbaĢkanı olması nedeniyle ―
CumhurbaĢkancı Hükümet Sistemi‖ diye de
adlandırılabilecek olan bu yeni modelin BaĢkanlık Hükümet modeline göre daha fazla yetkiler
ile donatılmıĢ bir ―
Devlet BaĢkanı‖ yarattığını söylemek yanlıĢ olmayacaktır.
―C
umhurbaĢkancı Hükümet Sistemi‖ değiĢikliğine gidilirken hem hukuk hem de
siyaset zemininde yürütülen tartıĢmalar, salt hükümet sistemini irdeleyen eleĢtiriler olmaktan
çıkmıĢegemenliğin kaynağının haktan alınıp tek kiĢiye verildiği yönünde ―
rejim değiĢliğine‖
gidildiği iddiaları ortaya atılmıĢtır.
16 Nisan 2017 halk oylaması ile %51‘e %49 gibi birbirine çok yakın oranlar ile kabul
edilen değiĢikliklere demokrasi ve kuvvetler ayrılığı perspektifinden açısından baktığımızda
(anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr, 24.04.2017):
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TBMM‘nin Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek konusundaki
yetkisinin kaldırıldığını;
- TBMM‘nin bilgi edinme denetim yolları arasında bulunan ―
gensorunun‖ tamamen
çıkarıldığını, ―
soru‖nun ise ―
yazılı soru‖ olarak muhafaza edildiğini;
- 2010 yılı değiĢikliği ile anayasaya giren CumhurbaĢkanının halk tarafından seçilme
yönteminin muhafaza edildiğini;
- CumhurbaĢkanınınsiyasi partilere üye olmasını önleyen tarafsızlığına iliĢkin hükmün
kaldırıldığını;
- CumhurbaĢkanının ve TBMM‘nin seçimlerinin yenilenmesine eĢ zamanlı karar
verilmesi gibi hükümler ile görev ve yetkilerinin geniĢletildiğini;
- Anayasa Mahkemesi ve Hakim ve Savcılar Kuruluna üye görevlendirme yetkisi baĢta
olmak üzere yargıya iliĢkin yetkilerinin geniĢletildiği;
görülmektedir.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirlerinden güçlü
bir Ģekilde ayrıĢtırılmalarını, fren ve denge mekanizmaları ile sistemin birbirini kontrol
etmesini öngörmektedir. Hiç Ģüpheyoktur ki, günümüzün sosyolojik, ekonomik ve teknolojik
yönden geliĢmiĢtoplumlarının anayasal en önemli kesiĢim noktası güçlü demokratik yapıları
ve kuvvetler ayrılığının mutlak surette uygulanıyor olmasıdır. En iyi yasaların kötü
uygulayıcılar elinde kötü sonuçlar verdiği, en kötü yasaların ise iyi uygulayıcılar elinde iyi
sonuçlar verdiği her zaman söylenegelmiĢtir. Bu nedenle 2017 Anayasa değiĢikliklerinin iyi
sonuçlar veren uygulamalar getirmesi ve demokraside ileri bir adım olması genel toplum
beklentisini oluĢturmaktadır. 1982 Anayasası bilindiği gibi yürütmeyi oldukça güçlendiren,
sistemde meydana gelebilecek tıkanıklıkları önleyen, karar alma süreçlerini hızlandıran bir
yapı kurmuĢtur. Otorite, özgürlük dengesinde tercihini otoriteden yana yapmıĢtır. 1982
Anayasasında yapılan 2003-2017 değiĢikliklerinin genel olarak yürütmeyi daha da
güçlendiren bir uygulama geliĢtirmesi ve fiili durumun bu yönde gerçekleĢmesi halinde
demokrasi sarkacının bir kez daha geriye doğru iĢlemesi hiç de ĢaĢır
tıcı olmayacaktır.
-

5.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye‘de demokrasinin geliĢim sürecinin yurttaĢların hak ve özgürlük taleplerinin
bir sonucu olarak değil, dönemin ve uluslararası konjonktürün bir zorlaması olarak yukarıdan
aĢağıya doğru ilerlediği söylenegelmektedir. Buna karĢın Alman Hukukçu Cristian Rumpf
gibi Türkiye‘nin de demokratikleĢme süreçlerinde batı ile eĢ zamanlı olarak yerini aldığını
düĢünen yazarlar da bulunmaktadır (Gözler, 2008, s.26). Hangi açıdan bakılırsa bakılsın,
Demokrasinin ve kuvvetler ayrılığının Türkiye‘deki serencamı önemli geri gidiĢlere sahne
olmuĢtur.
Aslına bakılırsa demokrasinin dünyadaki seyri de dik bir yükseliĢ trendi Ģeklinde
olmamıĢtır. ABD‘nin öncülüğünde 17‘nci yüzyılda baĢlayan birinci demokratikleĢmedalgası
önemli kazanımlar sağlamasına karĢın, 20‘nci yüzyılda Ġtalya‘da Mussolini‘nin ve
Almanya‘da Hitlerin iktidara geliĢleri ile yerini birinci ters dalgaya bırakmıĢtır. II. Dünya
SavaĢının demokratik devletlerin zaferiyle sonuçlanması demokrasinin ikinci yükseliĢdalgası
sürecini baĢlatmıĢtır (ÖZBUDUN, 1993, s.10). Soğuk SavaĢınkeskinleĢtiği 1960-1980 yılları
arasında ikinci ters dalga ile yine geri gidiĢler dönemi yaĢanmıĢtır. Soğuk SavaĢın sona
ermesiyle baĢlayan üçüncü demokratikleĢme dalgasının, hızı küresel terörizm ve türev
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savaĢlar ile kesilmiĢ görünmektedir. Silahlı çatıĢma dönemlerinin otoriter yönetimleri
güçlendirdiği bunun sonucunda demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerinin daraldığı bilinen
bir gerçektir. 21‘inci yüzyılın ilk yarısında demokratikleĢmenin yerini ters bir dalgaya
bırakabileceği konusunda ciddi Ģüpheler bulunmaktadır.
Demokrasinin oluĢmasını ve yaĢamasını sağlayan bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Temsili
demokrasinin bir yansıması olarak sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve parlamento
bunların baĢında gelmektedir. Birey hak ve özgürlüklerini normatif olarak korunmasını
düzenleyen laik anayasalar ile gerektiğinde güç kullanarak demokrasinin korunmasını
sağlayan hukuka bağlı kolluk kuvvetleri diğer temel unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Rönesans ve Reform sürecinden geçmeksizin, tarihte eĢineaz rastlanır bir yöneticinin
önderliğinde Türk toplumunun yaptığı demokrasi sıçrayıĢı, özenle korunması gereken bir
hassasiyettedir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasal demokrasinin en önemli güvencesini
oluĢtururken, demokrasiyi ilelebet, muhafaza ve müdafaa edecek olan ancak ve ancak bu
ideale inanmıĢ birey ve toplumdur.
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TÜRK MÜZĠĞĠ’NDE DÖNEM ANLAYIġININ FARKLI PERSPEKTĠFLERDEN
DEĞERLENDĠRĠL
MESĠ
ġirin KARADENĠZ GÜNEY*
Özet
“Türk Müziği‟nde Dönem Anlayışı” başlıklı bu makalede; Türk Müziği‟nin geçmişten günümüze kadar
geçirdiği evreler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı anlayışları yani dönemleri inceledik. İncelememizi
yaparken farklı kişilerin bu konu ile ilgili yayınlanmış fikirlerini ele aldık. Öncelikle Ercüment Berker‟in Türk
müziği dönem anlayışı ele alınmıştır, ardından M. Cahit Atasoy, Cinuçen Tanrıkorur ve Onur Akdoğu‟nun Türk
müziği dönem anlayışları incelenmiş olup sonrasında bu alanda tarafımca daha önce yapılan detaylı bir çalışma
neticesinde elde edilen verilerden oluşan bir tabloya yer verilmiştir. Sonuç olarak Türk Müziği‟nde bugün yaygın
olarak kullanılan ortak bir dönem anlayışı olmadığı, bu konularda yapılan çalışmaların bugün yaşamadığını
gördük.
Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Tarih, Dönemler

EVALUATION OF THE UNDERSTANDING OF “PERIODS” IN TURKISH MUSIC
FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
Abstract
In this article which is called “The Understanding of „Periods‟ in Turkish Music”, we have observed the different
evolutionary periods that The Turkish Music has been through and hence put forward the different modes of
understanding and approaches to it, namely the “Periods”. During our study, we took into consideration the
works of other researchers in the field by alluding to their ideas through their publications. First of all we have
observed Ercüment Berker‟s the understanding of periods in Turkish music after that M. Cahit Atasoy, Cinuçen
Tanrıkorur and Onur Akdoğu‟s understanding and approaches are examined. Also a detailed table made by me
before was also included. Consequently, we have seen that in Turkish Music there is not a commonly used
understanding of Periods in Turkish Music and that the works in this field have not persisted throughout the time
to be able to reach our day.
Keywords: Turkish Music, Periods, History

Türk Müziğinde Dönem AnlayıĢının Farklı Perspektiflerden Değerlendirilmesi
““Tarih” kelimesi aslen „araştırma yoluyla öğrenme‟ veya „araştırma yoluyla elde
edilen bilgi‟ anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Bugün ise, “tarih” kelimesi iki farklı
anlama geliyor. Birincisi, genel anlamda „olmuş olana‟ yani olayların kendisine işaret eder ya
da olayların kaydı anlamına gelir. İkinci anlamda ise, tarih, kişinin gerçekler olarak tespit
ettiği bu olayların bir yazınsal sunumudur. Tarih iki türlü etkinlik içerir ve her birinin kendine
özgü karakteristik metodları vardır. Biri, olayları ya da olguları bir araya getiren ve tespit
eden araştırma ile ilgilidir; diğeri ise malzemenin yazınsal sunumu, yorumu ve sergilenmesi
*

Yrd. Doç. Dr. Şirin Karadeniz Güney, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı,
Kompozisyon Bölümü, karadenizsi@itu.edu.tr
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ile ilgilidir. Tarihsel araştırma metodları esasen bilimsel iken, malzemenin yazınsal sunumu
sanatsal ve felsefidir de denilebilir” (Haydon, 1941: 247 )1
Tarih yazıcılığı yani daha bilinen adıyla historiyografi çalışmaları çoğunlukla
problematiktir. Bilindiği gibi tarihi yazan kişi o dönemde yaşamadığı için elde ettiği bilgilere
dayanarak ve kendi kültür ve bilgi birikimi uzantısı ile tarihi anlatır, bir anlamda yorumlar.
Tarihin malzemesi geçmiştir ve geçmişte pek çok olay yaşanmıştır. Ancak bunların tamamı
kaydedilememiş olabilir. Dolayısı ile tarih her zaman tam olarak yansıtılamaz. Burada önemli
olan tarihçinin yazacağı olay ya da olayları seçerken objektif perspektiften ele almasıdır.
Ancak burada seçilen konudan başlamak üzere işin içine sübjektivite ve buna bağlı olarak
rölativizm girmektedir. Bu bir anlamda az önce de sözünü ettiğimiz tarihi malzemenin
yazınsal sunumunun yorumlanarak sergilenmesi boyutunu gözler önüne sermektedir. O halde
tarih neyi nasıl anlatır, önemli olan ne ya da nelerdir? sorusu bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Geçmişteki olayların hangisinin ya da hangilerinin önemli olduklarını elde
mevcut verilerden yola çıkarak saptamak gerekir. Fakat önemli olanlarla önemsiz olanlar
arasında bir ayırım yapabilmek için, belirli bir kritere sahip olmak gerekir ve tarih felsefesi,
işte bu kritere duyulan ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Tarih felsefesi, aynısı olmasa bile tarihsel
metodoloji ile yakından bağlantılıdır.
“Bernheim, tarihsel metodolojinin üç ana safhasından ya da cinsinden bahseder:
1) Rapor eden (reporting) ya da tasvirî (narrative) yöntem
2) Pedagojik (eğitsel) ya da pragmatik (yöntem)
3) Evrimsel (gelişimden kaynaklanan) veya genetik (kalıtımsal) yöntem” (Haydon, 1941:
250).
Tarihsel metodolojinin üç ana safhasından olan pedogojik ya da pragmatik kısmı ve
bunların Türk müziği dönemlerine uyarlanma çabaları ve sebepleri bu yazıda tartışılmaya
çalışılacaktır. Historiyografi çalışmaları pragmatik amaçla yapılan çalışmalardır.
Historiyografinin alt başlıklarından biri olan “periodization” pragmatik bir eğilim olarak
düşünülebilir. Historiyografinin bünyesinde getirdiği belirsizlik ve görecelilik gibi durumlar
periodization teorisinde de aynen karşımıza çıkmaktadır. Konumuz müzik olduğuna göre
müzik tarihi yazılarına bir göz atmak gerekmektedir. Haydon, “ilk dönem müzik yazılarından
günümüze kadar olan müzik yazılarının pragmatik eğilim göstermekte” olduğunu ifade eder.
Müzik tarihini bir bütün olarak ele almak yerine periodlar halinde sınıflamak eğitsel açıdan
kolaylık sağlayacak bir yöntemdir. Sınıflama eğitim ve öğretimde bir konuyu daha detaylı
anlatabilmek ve irdeleyebilmek için her bilim dalında kullanılan bir yöntemdir. Burada akla
şu sorular gelmektedir?
-

Periodizationda kriterler ne olmalıdır?

-

Bir dönem farklı şekillerde sınıflanamaz mı, değerlendirilemez mi?

1

Çeviren Funda Yazıcı
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-

Dönemlere verilen isimler ve isimlerin getirdiği anlamlar eğitsel açıdan durumu karıştırır mı
yoksa netleştirir mi?
Bu sorulardan ilkine cevap olarak Meyer Schaprio Avrupa Sanat Tarihinde Periodların
Kriterleri (Criteria of Periodization in the History of Europen Art) adlı makalesi örnek
gösterilebilinir. Schaprio‟ya göre matematiksel bölümler (yüzyıllar, milenyumlar) haricinde
sanatta üç çeşit periyot isimleri olduğunu belirtmektedir. Bunlar: politik-hanedana ait
(political-dynastic), kültürel (culturel) ve estetik (aesthetic). İlkine örnek olarak Şarlman
Hanedanı (Carolingian), Tudor (Tudor) gibi. İkinci türe örnek olarak Ortaçağa ait
(Mediaeval), Gotik (Gothic), Rönesans (Renaissance) gibi. Üçüncü türe örnek olarak
Romanesk (Romanesque), Klasik (Classic), Barok (Baraque) gibi (Schaprio, 1970: 1). Bu
bilgilere bağlı olarak aynı özelliklere sahip bölümlerin bir çatı altında toplanması, farklıların
başka başlıklar altında ele alınması gerektiği fikri kriterin neler olabileceği sorusuna cevap
olarak öne sürülebilinir. Bu dönemlere verilecek olan isimler ise yine o dönemlerin
gösterdikleri kültürel, yerel ya da estetik özellikler bağlamında sınıflanması şeklinde olabilir.
Avrupa müziği tarihinde dönemler genel olarak belirlenmiş gözükmektedir ve
yukarıda bahsedilen üç türden üçüncü tür başlıkları altında sınıflanmışlardır. Ancak Avrupa
müziği tarihi dönemleri ile ilgili olarak tartışılan konular hala güncelliğini korumaktadır.
Hatta sınıflamaya ihtiyaç duyulmadığı, sınıflamanın tamamen rölativizm teorisinin alt başlığı
olduğu ve yoruma dayanan bir olgu olduğu düşünülmektedir. O perspektiften bakıldığında
gerçekten de dönemler bir yorum sonucu ortaya çıkmıştır. Tıpkı historiyografi de olduğu gibi,
periyotları belirleme çalışmasında bulunanlar da o dönemde yaşamadıkları için sadece
ellerindeki bilgileri tercihleri doğrultusunda ayırmaktadırlar ve tarihsel belgelerin tamamının
elimize ulaşmamış olması sebebiyle gerçeklerin net bir şekilde yansıtılamamış olması ihtimal
dâhilindedir. Bu durumda periodization kuramının bırakın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini
kendisi bile hala tartışılan temel problemlerinden birisidir.
Tarihin belirli periyotlara ayrılması durumunun tartışmalı bir konu olduğundan söz
etmiştik. Tarihin bıçakla keser gibi bir anda belirli parçalara ayrılamayacağını, hiç bir şeyin
akşamdan sabaha değişemeyeceği fikri de sınıflama durumuna karşı görüş olarak
savunulmaktadır. Benim fikrimce de tarihi belirli sınırlar içerisinde ele almak o bölümü
diğerlerinden bağımsız tutmak yanıltıcı olacaktır. Hepsi bir bütünün parçalarıdır.
Unutulmamalıdır ki dün olmadan bugün olamaz. Alman müzikolog Carl Dahlhouse‟un da
belirttiği gibi “tarih sürekliliktir”. 1970‟lerden, özellikle 80‟lerden itibaren, Leo Treitler,
Richard Taruskin, Joseph Kerman, Donald Jay Grout, Gary Tomlimson, ve diğer birçok
müzikologun önerilerine, girişimlerine rağmen, 2000‟li yıllarda bile halen tarihin nasıl
yazılması gerektiği, verilerin nasıl toplanması, nasıl organize edilmesi ve nasıl yorumlanması
gerektiği konusu tartışılmaya devam ediyor. Avrupa müziği ve dünyasında durum böyleyken
Türk müziği tarihi ve dönemleri konusunda da ortak bir anlayış tespit edilememiştir.

Böylelikle tıpkı Avrupa müziği tarihinin yazımında karşılaştığımız gibi Türk müziği dönem
anlayışlarında da rölativizm unsurları gözükmektedir.
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Türk müziği dönemleri ile ilgili çalışma yapan ve bu çalışması yayınlanan birkaç
sınıflamayı inceleyelim.
Ercüment Berker
Ercüment Berker Türk Musikisinin tarih içinde seyri ve gelişme safhalarını bilimsel ve
sistematik bir disiplin içinde inceleyebilmek için dönemlere ayırmak gerektiği düşüncesiyle
sınıflama yapmıştır. Berker‟in bu konuyla ilgili ilk yayımlanan yazısı Meydan Larousse
Ansiklopedisi 9. cildinde yer alan “Türk Musikisi” maddesindedir. “Türk Musikisi”
maddesinden sonra 1986 yılında Erdem Dergisi’nde benzer görüşlerine yer verdiği bir
makalesi yayınlanmıştır (Berker, 1986: 147–168). Yine aynı konu ile ilgili Konya‟da “Türk
Musikisinin Dünü Bugünü Yarını” adıyla 12- 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan
sempozyuma bir bildiri ile katılmıştır.
Ercüment Berker‟e göre Türk müziğinde dönemler aşağıdaki şekildedir (Berker, 1986:
147-148):
I. Dönem: Başlangıcından, Meragalı Abdülkâdir‟e2 (1360-1435) kadar uzanan Hazırlık
veya Oluşma dönemi;
II. Dönem: Meragalı Abdülkâdir‟den (1360 -1435), Itri‟ye3 (1640-1712) kadar uzanan
klasik öncesi veya preklasik dönem; “Türk Musikisi” maddesinde yer alan yazısından
farklı olarak bu dönem yedi madde altında ele alınmıştır. Bu yedi madde dikkate
alındığında tarihsel bir sınıflama yaptığı görülmektedir.
Klasik öncesi veya preklasik dönemi kendi içinde yediye ayırmıştır (Berker, 1986:
152-156).
a) Ortaçağın son 50 yılında, Türk dünyasının Türkistan ve Türkiye hakanları Timur ile
Yıldırım Bayezit‟i (1389-1402) karşı karşıya getiren olayların Anadolu birliğini,
Bizans‟ın alınmasını, yeniçağı ve Osmanlı‟nın gelişmesini yarım yüzyılı aşkın bir süre
geciktirdiğini ifade etmektedir.
b) Padişahlara sırasına göre yer vermekte ve yazılı kaynaklardan bahsetmektedir. Bu
kaynaklar müzik teorisi ile ilgilidir.
c) Bu bölümü Abdülkadir Meragi‟ye ayırmış ve Meragi‟nin biyografisine ve eserlerine yer
vermektedir.
d) 15. yüzyılın ikinci yarısında, 1453 yılında İstanbul‟un fethiyle başlayan yeniçağın musiki
açısından önemli olan olayının İstanbul‟un taht kenti ve aynı zamanda bir sanat merkezi

2

Meragalı Abdülkadir: 14. yüzyılın ortalarında Maraga şehrinde doğdu. Besteci, sazende, nazariyatçı ve hafız.
1435 yılında vefat etti (Bardakçı, 1986, Maragalı Abdülkadir, İstanbul)
3
Itri: 1630 1640 yıllarında İstanbul‟da doğdu. Asıl adı Mustafa, Itri ise mahlasıdır. Hattat, divan şairi ve
bestekârdır. 1711-1712-1713 yıllarından birinde vefat ettiği sanılmaktadır (Özalp, Nazmi, 1989, Türk Musikisi
Tarihi/Derleme, İstanbul )
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haline gelmesi olduğunu belirtmektedir. Bu dönem padişahları ve müzikoloji eserlerinden
söz etmektedir.
e) 16. yüzyılı Türk dünyasının en büyük gücüne eriştiği yüzyıl olarak adlandıran Berker, bu
dönemin padişahları Yavuz ve Kanuni‟ye yer vermiş, müzikoloji çalışmalarının aşama
kaydetmediğini belirtmiştir.
f) 17. yüzyıl ayrı bir dönem olarak ele alınmış Kantemiroğlu ve Ali Ufki‟den söz etmiş
bestekârlık ve icra alanında büyük aşamalar kaydedildiği ve değerli edvarlar yazıldığı
belirtilmiştir.
g) Klasik öncesi dönemin belli başlı bestecileri
III. Dönem: Itri‟den (1640-1712) Dede Efendi‟ye4 (1778-1846) kadar uzanan klasik dönem;
Klasik Dönemi, şairlerle ilişkilendirmiş ve kendi içinde dörde ayırmıştır (Berker,
1986: 157 – 158).
a) Lale Devri: III. Ahmet‟in saltanatının ikinci devresini bu dönemin ilk bölümü olarak ele
almıştır.
b) Sanat musikisiyle halk musikisinin ayrılmasını ikinci bölüm olarak ele almıştır.
c) III. Selim ekolü.
d) Klasik dönemin seçkin bestecileri
IV. Dönem: Dede Efendi‟den (1778-1846) Hacı Arif Bey‟e5 (1831-1884) kadar uzanan
neoklasik dönem Neoklasik dönemin bestekârlarını
V. Dönem: Hacı Arif Bey‟den (1831-1884) Hüseyin Saadettin Arel‟e6 (1880-1955) kadar
uzanan romantik dönem;
Romantik Dönemi iki bölüme ayırmıştır ( Berker, 1986: 161)
a) Batılılaşma.
b) Romantik dönemin seçkin bestecileri olarak;
4

Dede Efendi: 9 Ocak 1778‟de Şehzâdebaşı‟nda doğdu. Mevlevilik çilesini doldurarak Dede unvanını almıştır.
Bestekâr, müezzinbaşı. 1846 yılında vefat etdi (Yekta, 2000, Esatız-ı Elhân, İstanbul).
5
Hacı Arif Bey: 1831 yılında Eyüp‟te doğdu. Serhanende, kâtip, mabeyinci. 22 Haziran 1885 yılında vefat etti. (
Salgar, 2005, 50 Türk Müziği Bestekârı, İstanbul)
6
Hüseyin Saadettin Arel: 1880 yılında İstanbul'da doğdu. Besteci, yazar, avukat, müzikolog, Osmanlı Devlet
Şurası Başkanı, Türk Filarmoni ve Türk Hukukçuları Derneklerinin kurucusudur. 1906 tarihinde Hukuk
Fakültesi‟ni birincilikle bitirdi. Şehbal dergisini çıkardı (1908). Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi Reisliği ve
Adliye müsteşarlığı‟nda bulundu. Uzun süre avukat olarak çalıştı. Türk Musikisine ait birçok ders kitabı yazdı.
06. 05. 1955‟te İstanbul‟da vefat etti (http://tr.wikipedia.org).
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VI. Dönem: Hüseyin Saadettin Arel (1880-1955) ile başlayan ve devam eden reform dönemi.
Arel‟e kadar uzanan Reform dönemini dört bölüme ayırmış, batılılaşma ve
çağdaşlaşmadan bahsetmiştir (Berker, 1986: 162 – 166).
a) Batılılaşma hareketlerini ve reformun gerekçisini ilk bölüm olarak ayırmıştır.
b) Batılılaşma hareketlerinin getirdiği tehlikelere karşı Arel – Ezgi sisteminden ve
stratejilerinden söz etmektedir. Bu akımın stratejisi “Türk Musikisi bilgisini çağdaş
metotlar içinde topluma, özellikle aydın gençlik kesimine yaymak, bu musiki üzerindeki
değerlendirme hatalarının bilimsel verilerini ortaya koymak, Türk ses sistemi içinde
çağdaşlaşmayı ve çok sesliliği teşvik etmek şeklinde özetlenebilir” (Berker, 1986: )
c) Reform döneminin seçkin musikici, yönetici ve bestecilerinden söz etmiştir.
d) Türk müziği ses sisteminden 24 perde sisteminden bahsetmektedir.
Doç. Dr. Mustafa Cahit Atasoy
Mustafa Cahit Atasoy‟un 1999 yılında Osmanlı Ansiklopedisi 10. ciltte yayınlanan
“Kültür ve Medeniyet Açısından Osmanlılar Dönemindeki Türk Musikisi” başlıklı
makalesinde Türk müziği tarihini altı dönem içinde ele aldığı görülmektedir. Bu dönemler
aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir (Atasoy, 1999: 775-781).
1) Hazırlık Dönemi: Başlangıçtan, Merâgalı Abdülkadir‟e (1360-1435) kadar
2) Klasik Öncesi Dönemi: Merâgalı Abdülkadir‟den, Itri‟ye (1640-1712) kadar
3) Klasik Dönemi: Itri‟den, İsmail Dede‟ye (1778-1846) kadar,
4) Neo-klasik Dönemi: İsmail Dede‟den, Hacı Ârif Bey‟e (1831-1884) kadar,
5) Romantik Dönemi: Hacı Ârif Bey‟den, Hüseyin Saadettin Arel‟e (1880-1955) kadar
6) Reform Dönemi: Hüseyin Saadettin Arel‟den günümüze kadar.

Cinuçen Tanrıkorur
Cinuçen Tanrıkorur, 25 Kasım 1976 günü televizyonda, Lemi Atlı‟yı anma dolayısı ile
yaptığı konuşmada Türk müziğini şu dönemler ile sınıflandırmıştır (Öney, 1998).
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1) Önklasik Dönem: Safiyuddin Abdül Mümin Urmevi7‟den Hafız Post‟8a kadar (13.
yüzyıl ortalarından başlar).
2) Klasik Dönem: Buhurizâde Mustafa Itri Efendi‟ den Hacı Sadullah Ağa‟9 ya kadar
(17. yüzyıl ortası )
3) Neoklasik Dönem: III. Selim‟den10 Enderuni Ali Bey11‟ kadar (18. yüzyıl ortası – 19.
yüzyıl başı)
4) Romantik Dönem: Hacı Arif Bey‟den Abdülkadir Töre „ye12 kadar (19. yüzyıl ortası
– 20. yüzyıl başı)
5) ÇağdaĢDönem: Hüseyin Saadettin Arel ile başlamış günümüzde hala devam ediyor.
(20. yüzyıl başı)
Cinuçen Tanrıkorur “Osmanlı Dönemi Türk Musikisi” adlı kitabında “Türk müziğinin
tarihi” başlıklı bölümde Türk müziğini yukarıda görülen şekilde değil, üç evreye ayırarak ele
almıştır (Tanrıkorur, 2003: 33). Bu konuda yapmış olduğu son sınıflama aşağıdaki şekildedir.
- İslam‟dan önce Türk Musikisi ve İslam‟dan sonra Türk Musikisi
- Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi
1) Gelişmesi
2) Yayılma ve tesirleri
a) Türk Musikinin, Hristiyan kültür dairesi ülkelerine yönelik tesirler
b) İslami kültür dairesinde Osmanlı musikisi tesirleri
3) Bozulma ve çöküş
Yukarıdaki üç kişinin dönem anlayışları farklı perspektiflerden incelenebilir. İlk olarak
Berker‟in sınıflamasında sözünü ettiği batılılaşma hareketlerinin getirdiği tehlikelere karşı
Arel – Ezgi sistemi ve bu akımın stratejisi ibaresi dikkat çekmektedir. Bu akımın stratejisi
“Türk Musikisi bilgisini çağdaş metotlar içinde topluma, özellikle aydın gençlik kesimine
7

Safiyyüddin Abdül Mümin Urmevi: 1224 yılında doğdu. Musikişinas, udi, müstensih (kitapları el yazısı ile
çoğaltan kişi), yazar.1294‟te vefat etti (Ak, 2003)
8
Hafız Post: 1620- 1630l‟arda Üsküdar‟da dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarında hafız olduğu ve hacca gittiği
bilinmektedir. Hattattır ve kendi adıyla anılan bir güfte mecmuası vardır. 1694 yılında vefat etti (Salgar, 2005)
9
Hacı Saadullah Ağa: 1730 yılında Fatih‟te doğdu. III. Selim ekolünün ve öncesinin en önemli
bestekârlarındandır.1801 tarihinde vefat etti ( Salgar, 2005 ).
10
III. Selim: 24 Ocak 1761‟de Topkapı Sarayı‟nda doğdu. 1789 yılında Osmanlı tahtına oturdu. Müzik ve şiire
gösterdiği derin ilgiden dolayı ayrı bir yere sahiptir. Pek çok makam terkip etmiş, Türk müziğine pek çok yenilik
getirmiştir. 28 Temmuz 1808‟de vefat etti (Özalp, 1989)
11
Enderuni Ali Bey: 1831‟de Kadıköy‟de doğdu. Ses icracısı ve bestekârdır. 1899 yılında vefat etti (Ak, 2003)
12
Abdülkadir Töre: 1873 yılında doğdu. Bestekâr, müzikolog ve nazariyatçıdır. 1946 yılında vefat
etti. (www.herkesmuzisyen.com )
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yaymak, bu musiki üzerindeki değerlendirme hatalarının bilimsel verilerini ortaya koymak,
Türk ses sistemi içinde çağdaşlaşmayı ve çok sesliliği teşvik etmek”. Burada anlatılmak
istenen durum şu şekilde yorumlanabilir. Şöyle ki bu durum doğrudan modernizmin getirdiği
metot ihtiyacı sonucu müzikologların bu konuda çalışmaya teşvik edilmesinin bir ürünü
olarak düşünülebilir.
İkinci olarak üç dönem anlayışında da ortak noktalar çok açıktır. Dönemlere verdikleri
isimler ve dönemleri birbirinden ayıran kriterler aynı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu
benzerlik hatta aynı silsilenin devamı şu şekilde yorumlanabilir. Bilindiği gibi modernizmin
uzantısı olarak kültürel yaşam ulusal kimlik yaratmanın gözde alanı olmuştur. Ulus
oluşturmanın önemli bir manivelası, bir örnekleşmeyi ya da standartlaşmayı amaçlayan kültür
politikasıydı kuşkusuz. Berker, Atasoy ve Tanrıkorur‟un aynı dönemlendirmeleri ve ekolü
devam ettirme çabaları sözünü ettiğimiz ulus kültürü oluşturma hareketindeki standartlaşma
ile birebir örtüşmektedir.
Üçüncü olarak bu üç dönem anlayışında göze çarpan ortak noktalardan bir tanesi
öncede vurgulandığı gibi dönemlere verdikleri isimlerdir. Bu isimlerin Avrupa müziğinden
öykünerek Türk müziğine uyarlanmaya çalışıldığı açık bir gerçektir. Bu durum da yine
modernizmin özelliklerinden olan taklit unsurunu vurgulamaktadır.
Özetle, çağdaş metotlar içinde Türk musikisi bilgisini sunmak olarak
düşünebileceğimiz bu sınıflamalar, Berker‟in ifadesi ile Türk Musikisinin tarih içinde seyri ve
gelişme safhalarını bilimsel ve sistematik bir disiplin içinde inceleyebilmek için dönemlere
ayırmak gerektiği düşüncesiyle sınıflama yapmışlardır. Bu eğilimi bir başka açıdan ise bir
önceki nedene paralel olarak eğitime katkıda bulunmak için yani pragmatik amaçlı
yaptıklarını düşünebiliriz. Bu sınıflamalarda kullanılan metot ise karşımıza modernizmin
özelliklerinden biri olan taklit olarak çıkmıştır. Bir sonraki adımda bu dönemlerin
standartlaştırılması eğilimi ise modernizmin getirdiği ulus yaratma ve kültür ulusu
politikalarının bir ürünü olarak kabul edilebilir.
Periyodların belirlenmesi konusunda sorduğumuz sorulardan ikincisi olan “bir dönem
farklı açılardan değerlendirilemez mi?, sınıflanaz mı? sorusuna cevap verilmeye çalışılacaktır.
Dönem anlayışında rölativizm olarak ele alınabilecek bu soruya cevaben örnek olarak yine
Türk müziği dönemlerini çalışmış bir diğer kişinin sınıflamasına yer verilecektir.
Onur Akdoğu
“Türk Müziği Tarihinde Dönemler” başlıklı makalesinde Onur Akdoğu öncelikle
müzik türlerini uluslararası müzik ve ulusal müzik olmak üzere iki türe ayırır ve bu durumda
Türk müziği ulusal bir türdür ve her ulusal müzikte olduğu gibi perdeler, sesler, diziler,
ölçüler, düzümler, çalgılar ve makam anlayışları yanında kültürel farklılıklar içerir. Bu
fikirden hareketle Türk müzik tarihinin uluslar arası müzikten farklı olması gerektiğini
düşünmektedir ve genelde Türk Müzik tarihini; geçmişten günümüze Türklerin uğraştığı tüm
müzik türleri içerisinde Türk müziğini, Türk uygarlık tarihinin ilgili bilim dalı olarak görerek
Türk müzik tarihini dönemlendirmeye çalışır. Dolayısıyla Türk müziğini ilgilendiren tüm
türlerin ve bu türlerle ilgili besteciden kurumlara kadar tüm olguların ele alındığı bir tarihi
kastetmektedir.
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Makalesinde daha önce yer verdiğimiz Berker, Atasoy ve Tanrıkorur‟un sınıflamalarını
eleştiren Akdoğu, başka bir kültürün ürünü olan sanat akımlarının bizi ifade edemeyeceği
görüşündedir. (Bkz. Akdoğu, 1988: 2.2).
Onur Akdoğu Türk müziği dönemlerini şu şekilde ayırmıştır (Akdoğu, 1998).
1. OluĢum Dönemi: Bu dönem, insanın dünya üzerinde ilk ortaya çıkışından,
Türklerin İstanbul‟u aldığı 1453 yılına kadar geçen zaman dilimini kapsar.
a) Birinci Evre: İnsanın ilk ortaya çıkışından Türklerin oluşturduğu ilk devlet olan
Hun Devlet‟inin kurulduğu M.Ö. 3. yüzyıla kadar geçen zaman dilimini içerir. Bu evre, aynı
zamanda tüm ulusların ortak evresi olma özelliğini göstermektedir.
b) Ġkinci Evre: Hun Devleti‟nin kurulduğu M.Ö. 3. yüzyıldan Türklerin büyük
bölümünün İslamiyet‟i kabul ettikleri 10. yüzyıla kadar geçen zaman dilimini kapsar.
c) Üçüncü Evre: İslamiyet‟in Türkler tarafından kabul edildiği 10. yüzyıldan Osmanlı
Devleti‟nin kurulduğu 1299 yılına kadar geçen zaman dilimini içerir.
d) Dördüncü Evre: Osmanlı Devleti‟nin kurulduğu 1299 yılından, İstanbul‟un
Türkler tarafından alındığı 1453 yılına kadar geçen zaman dilimini içerir.
2. GeliĢim Dönemi: 1453 yılından Lale Devrinin bitimi olan 1730 yılına kadar geçen
zamanı kapsar.
3. Doruk Dönemi: 1730 yılından, mehterhanenin kaldırılarak, yerine, batılı anlamda
boru takımının kurulduğu 1826 yılına kadar geçen zaman dilimini içerir.
4. DeğiĢim Dönemi: 1826 yılından Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulduğu 1923 yılına
kadar geçen zaman dilimini kapsar.
5. Atılım Dönemi: 1923 yılından, Hüseyin Sadedin Arel‟in İstanbul Belediye
Konservatuarına atandığı 1943 yılına kadar geçen zaman dilimini içerir.
6. Yeni Dönem: 1943 yılından günümüze kadar geçen zaman dilimini kapsar.
Akdoğu, sınıflaması içinde yer alan altıncı dönem için şöyle bir dipnot yazmıştır. “Kuşkusuz
ki, bu dönem de ileride doğal olarak evrelere ayrılacaktır. Sözgelimi; 1960‟lı yıllarda
başladığını kabul edebileceğimiz arabesk evre, 1990‟lı yıllarda başladığını kabul
edebileceğimiz pop evre gibi” (Akdoğu,1998: 2:2).
Onur Akdoğu‟nun dönem anlayışı diğer üç sınıflamadan farklı bir şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Modernizmin uzantısı olarak Avrupa müziğinin dönemlerinden öykünülerek
yapılan sınıflamadan çok uzak olan bu sınıflamada dönemleri ayıran kriter Türklerin tarihinde
yaşadıkları önemli olaylardır. Akdoğu sınıflamasını bildirdiği makalede Berker, Atasoy ve
Tanrıkorur‟u yaptıkları sınıflama ve sınıflamalara verdikleri isimler dolayısı ile ciddi bir
şekilde eleştirmektedir. Akdoğu‟ya göre bir milletin kültürü başka bir milletin kültürünü ifade
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eden terminoloji ile anlatılamaz, anlatılmamalıdır. Bu konudaki görecelilik yazının başında
sorduğumuz sorulardan ikincisine yani aynı zaman diliminin farklı değerlendirilebilme
durumuna cevap olarak düşünülebilir.
Türk müziği tarihinde dönemlerin belirlenmesi konusunda yapılan birçok çalışmanın
sonuçları gözlemlendiğinde bu bağlamda karara varılamamış olduğu gerçeği bir problem
olarak karşımızda durmaktadır.
Özetle Periodization çalışmalarında tartışılan dönemleri belirleyen kriterlerin ne
olması gerektiği gibi kavramsal problemlerinin Türk müziği tarihi dönemleri çalışmalarında
da bir keşmekeş hal aldığı yukarıda ele alınan sınıflamalardan belli olabileceği gibi bu konuda
yapılmış daha detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya konulan aşağıdaki tabloda açıkça
gözlemlenebilmektedir. Son olarak periodization ile ilgili yazının başında sorduğumuz son
soru “eğitsel amaçlı yapılan bu sınıflamalar tarihi daha anlaşılır bir halemi sokuyor, yoksa
kafa mı karıştırıyor” un cevabı aşağıdaki tabloda görüleceği gibi çok karışıktır
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Tablo 1. Türk müziği dönem anlayışı
Ercüment
Berker
Başlangıcından,
Meragalı
Abdülkâdir‟e
(1360-1435)
kadar uzanan
Hazırlık veya
OluĢma dönemi

Mustafa Cahit
Atasoy
Başlangıcından,
Meragalı
Abdülkâdir‟e
(1360-1435)
kadar uzanan
Hazırlık dönemi

Cinuçen
Tanrıkorur
Gelişmesi

Yılmaz Öztuna

Nazmi Özalp

Onur Akdoğu

Çetin Körükçü

13. Asırdan
Önce Türk
Musiki

-

İnsanın dünya üzerinde ilk
ortaya çıkışından, Türklerin
İstanbul‟u aldığı 1453 yılına
kadar OluĢum dönemi
1.Evre: İnsanın ilk ortaya
çıkışından Türklerin
oluşturduğu ilk devlet olan
Hun Devlet‟inin kurulduğu
M.Ö. 3. yüzyıla,
2.Evre: Hun Devleti‟nin
kurulduğu M.Ö. 3.
yüzyıldan Türklerin büyük
bölümünün İslamiyet‟i kabul
ettikleri 10. yüzyıla,
3.Evre: İslamiyet‟in Türkler
tarafından kabul edildiği 10.
yüzyıldan Osmanlı
Devleti‟nin kurulduğu 1299
yılına,
4.Evre: Osmanlı Devleti‟nin
kurulduğu 1299 yılından,
İstanbul‟un Türkler tarafından
alındığı 1453 yılına kadar
geçen zaman dilimini içerir.
4. evre devam ediyor

İslamiyet‟ten önceki
Türk Müziği

Hazırlık veya
oluşma dönemi
devam ediyor

Hazırlık dönemi
devam ediyor.

Yayılma ve
tesirleri

13. Asırda Türk
Musikisi

-

Meragalı
Abdülkâdir‟den
(1360 -1435),
Itri‟ye (16401712) kadar
uzanan Klasik
öncesi veya

Meragalı
Abdülkâdir‟den
(1360 -1435),
Itri‟ye (1640-1712)
kadar uzanan
Klasik öncesi
dönem

Bozulma ve
çöküş

14. Asırda Türk
Musikisi

-

Ahmet Emre
Çelik
Oluşum evresi

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Gelenekselleşme
evresi

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Batılılaşma evresi
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Preklasik dönem
Klasik öncesi
veya preklasik
dönem devam
ediyor.
Klasik öncesi
veya preklasik
dönem devam
ediyor
Klasik öncesi
veya preklasik
dönem devam
ediyor.
Itri‟den (16401712) Dede
Efendi‟ye (17781846) kadar
uzanan klasik
dönem
Dede Efendi‟den
(1778-1846) Hacı
Arif Bey‟e (18311884) kadar
uzanan Neoklasik
dönem
Hacı Arif Bey‟den
(1831-1884)
Hüseyin Saadettin
Arel‟e (18801955) kadar
uzanan romantik
dönem
Hüseyin Saadettin
Arel (1880-1955)
ile başlayan ve

Klasik öncesi
dönem devam
ediyor.

15. Asrın İlk
Yarısında Türk
Musikisi

-

4. evre devam ediyor

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Klasik öncesi
dönem devam
ediyor.

15. Asrın İkinci
Yarısında Türk
Musikisi

-

1453 yılından Lale Devrinin
bitimi olan 1730 yılına kadar
geçen GeliĢim Dönemi

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Klasik öncesi
dönem devam
ediyor.

16. Asırda Türk
Musikisi

16. Yüzyılda
Türk Musikisi-

Gelişim dönemi devam
ediyor

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Itri‟den (16401712) Dede
Efendi‟ye (17781846) kadar
uzanan Klasik
dönem
Dede Efendi‟den
(1778-1846) Hacı
Arif Bey‟e (18311884) kadar
uzanan Neoklasik
dönem
Hacı Arif Bey‟den
(1831-1884)
Hüseyin Saadettin
Arel‟e (1880-1955)
kadar uzanan
romantik dönem

17. Asırda Türk
Musikisi

17. Yüzyılda
Türk Musikisi

Gelişim dönemi devam
ediyor

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

18. Asırda Türk
Musikisi

18. Yüzyılda
Türk Musikisi

1730 yılından, mehterhânenin
kaldırılarak, yerine, batılı
anlamda boru takımının
kurulduğu 1826 yılına kadar
geçen Doruk dönemi

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

19. Asırda Türk
Musikisi

19. Yüzyılda
Türk Musikisi

1826 yılından Türkiye
Cumhuriyeti‟nin kurulduğu
1923 yılına kadar geçen
DeğiĢim dönemi

İslamiyet‟ten
sonraki Türk müziği
devam ediyor

Hüseyin Saadettin
Arel (1880-1955)
ile başlayan ve

20. Asırda Türk
Musikisi

20. Yüzyılda
Türk Musikisi

Atılım Dönemi: 1923
yılından, Hüseyin Sadedin
Arel‟in İstanbul Belediye

Cumhuriyetle
başlayan Türk
müziği

Endüstri evresi
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devam eden
reform dönemi

devam eden reform
dönemi.

Konservatuarına atandığı
1943 yılına kadar geçen
zaman dilini içerir.
Yeni Dönem: 1943 yılından
günümüze kadar geçen zaman
dilimini kapsar.

( Karadeniz, 2007: 59).
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TÜRKİYE’DE SERAMİK SEKTÖRÜNÜN DIŞ TİCARET YAPISI: SEÇİLMİŞ
ÜLKELER İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Dilek ŞAHİN*
Öz
Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye’nin seramik sektörü dış ticaret yapısını analiz etmektir. Çalışmada 2000-2014
dönemi esas alınmıştır. Seramik sektörünün dış ticaret yapısı seçilmiş ülkelerle (Çin, Brezilya, Hindistan,
İspanya, Meksika, İtalya) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak
seramik sektörünün endüstri-içi ticaret yapısı analiz edilmiştir. İkinci olarak seramik sektörünün rekabet gücü
analiz edilmiştir. Yöntem olarak Grubel Lloyd Endeksi ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi
kullanılmıştır. Çalışmada sonuç olarak Türkiye’nin seramik sektöründe endüstri-içi ticaretinin yüksek olduğu
görülmüştür. Ayrıca analizde ele alınan diğer ülkelerde de (Çin, Brezilya, Hindistan, İspanya, Meksika, İtalya)
endüstri içi ticaretin yüksek olduğu görülmüştür. Rekabet gücü analizi sonucunda ise Türkiye’nin seramik
sektöründe rekabet gücünün yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Çin, İspanya ve İtalya’da seramik sektörünün
rekabet gücünün yüksek; Brezilya, Hindistan ve Meksika’da ise, seramik sektörünün rekabet gücünün düşük
olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Seramik Sektörü, Dış Ticaret, Endüstri içi Ticaret, Rekabet Gücü, Türkiye.
FOREIGN TRADE STRUCTURE OF CERAMIC SECTOR IN TURKEY: COMPARATIVE
ANALYSIS FOR SELECTED COUNTRIES
Abstract
The main purpose of this study is to analyze the foreign trade structure of ceramic sector in Turkey. 2000-2014
period was used in this study. Foreign trade structure of the ceramic sector’s was analyzed comparatively with
selected countries (China, Brazil, India, Spain, Mexico, Italy). Two methods were used in this study. Firstly,
intra-industry trade structure of the ceramic sector was analyzed. Secondly, competitiveness of the ceramic
sector was analyzed. As a method, Grubel Lloyd Index and Revealed Comparative Advantage Index was used.
As a result, it was seen that intra industry trade is high in Turkey’s ceramic sector. Also it was seen that intra
industry trade is high discussed in other countries (China, Brazil, India, Spain, Mexico, Italy). As a result of the
competitive analysis, it was observed that high competitiveness in the ceramic sector in Turkey. In additional, it
was seen that high competitiveness of ceramic sector in China, Spain and Italy; low competitiveness of the
ceramic sector in Brazil, India and Mexico.
Keywords: Ceramic Sector, Foreign Trade, Intra Industry Trade, Competitiveness, Turkey.

1.Giriş
Seramik sektörü dünyanın önde gelen sektörlerinden biridir. Seramik sektörü
1960’lardan sonra inşaat sektöründeki gelişme ve seramiğin kullanım alanlarının hızla
artmasıyla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde önemli hacme ulaşmıştır. Seramik sektöründe
dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Çin aynı zamanda en büyük tüketici
konumundadır. Seramik üretiminde Çin’den sonra sırasıyla Brezilya, Hindistan ve İran
gelirken; seramik tüketimde Brezilya, Hindistan ve Endonezya gelmektedir. Seramik sektörü,
Türkiye’nin en eski ve en hızlı ilerleyen sektörlerinden biridir. Sektör her yıl ürünlerini
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geliştirerek çeşitlendirmektedir. Sektör aynı zamanda katma değer açısından da ülkemizin
önde gelen sektörleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de seramik sektörünün dış ticaret yapısını seçilmiş
ülkelerle (Çin, Brezilya, Hindistan, İspanya, Meksika, İtalya) karşılaştırmalı olarak analiz
etmektir. Çalışmada ilk olarak seramik sektörünün endüstri içi ticaret yapısı ardından rekabet
gücü analiz edilmiştir. Endüstri içi ticaretin ölçümünde Grubel-Lloyd Endeksi kullanılmıştır.
Seramik sektörünün rekabet gücü analizinde ise Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler
Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Ticaret Dengesi
Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada 2000-2014 dönemleri analiz edilmiştir. Çalışmada SITC
Rev.3 iki ve üç haneli sınıflandırma kullanılmıştır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş
bölümünü takip eden ikinci bölümde Dünyada ve Türkiye’de seramik sektörü hakkında bilgi
verilmiştir. Üçüncü bölümde literatür taramasına yer verilmiştir. Dördüncü bölüm veri seti ve
yöntemden oluşmaktadır. Beşinci bölümde ise bulgular ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
2. Dünyada ve Türkiye’de Seramik Sektörü
Toprağa dayalı sanayileri, tarım ürünlerini işleyen sanayiler ile topraktaki
hammaddeleri işleyen sanayiler olarak gruplandırmak mümkündür. Topraktaki hammaddeyi
işleyen sanayiler kendi arasında metal sanayi ve metal dışı mineral sanayiler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Metal dışı mineral sanayiler içerisinde ise, cam ve çimento sektörüyle birlikte
seramik sektörü yer almaktadır (Çeştepe ve Ermiş, 2007: 129). Seramik sektörü, seramik yer
ve duvar karoları, banyolarda ve mutfaklarda kullanılan lavabolar, klozetler, rezervuarlar gibi
inşaat sektörünün girdisi olan malzemeleri, sofra ve mutfak eşyaları gibi günlük hayatta
kullanılan eşyaları ve modern bilim ve tekniğin ürünlerini ve teknolojilerini üreten seramik
kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, refrakter ateş tuğlaları, seramik
hammaddeleri, seramik mutfak ve sofra eşyaları, teknik seramik gibi çok sayıda alt sektörü
kapsamaktadır (Saatçioğlu, 2010: 3). Özellikle seramik kaplama ve seramik sağlık gereçleri
sektörü, seramik sektörünün lokomotifi konumundadır. Seramik kaplama malzemelerinin
gerek üretimdeki ve dış ticaretteki payı gerekse en hızlı gelişen alt sektör olması nedeniyle
sektör içindeki payı oldukça önemlidir. Ayrıca sektörün kapasite büyüklüğü ve ürün çeşitliliği
son derecede yüksektir (Çizmeci, 2010: 51). Seramik malzemeler, geniş ürün yelpazesiyle
günlük hayatta en çok kullanılan malzeme türlerinden biridir. Seramik sektörü özellikle inşaat
sektörüyle bağlantılıdır. Bunun yanı sıra seramik malzemeler, otomotiv sektöründe, elektrik
elektronik sektöründe, tıpta, uzay havacılık alanında ve savunma sanayinde uygulama alanı
bulmaktadır (Çeştepe ve Ermiş, 2007: 130).
Seramik sektörü 1960’lardan sonra inşaat sektöründeki gelişme ve seramiğin kullanım
alanlarının hızla artmasıyla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde önemli hacme ulaşmıştır.
1980’lerden itibaren ise gelişmiş Avrupa ülkeleri ve ABD’nin yanı sıra gelişmekte olan
ülkeler hammaddeye yakınlık, ürünlerin taşınabilirliği ve teknolojiye ulaşım imkânlarından
yararlanarak kendi seramik sanayilerini kurmaya başlamışlardır. Seramik sektöründe tasarım,
kalite ve markalaşma ile İtalya; teknoloji odaklı üretim ile İspanya; geleneksel seramik
ürünlerinde ise Çin ve Brezilya ön plana çıkmaktadır. İngiltere, Almanya, Kuzey Avrupa ve
ABD ise seramiğin kullanım alanlarını geliştirerek teknik seramik alanında liderliğini
sürdürmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2015: 5). Günümüze kadar geçen süre zarfında
ülkelerin Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi neticesinde seramik üretim teknolojisinde
yaşanan gelişmeler, seramik ürünlerinde kalitenin yükselmesini sağlayarak kullanım alanlarını
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genişletmiştir. Seramik kullanım alanlarındaki artış beraberinde seramik tüketimini de
artırmıştır.
Seramik sektörü, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir öneme sahiptir.
Türkiye’de seramik sektörü 1950’li yıllarda üretime başlamış ve kısa bir sürede Türkiye
dünyanın sayılı seramik üreticisi ülkelerinden biri haline gelmiştir. Ülkemizde seramik
sektörü ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan
sektörlerinden biridir.
Türkiye’de seramik sanayinde ilk yatırımlar özel sektör tarafından yapılmıştır. 1960
yılında Çanakkale Çan’da yer ve duvar karosu üreten tesis faaliyete geçmiştir. 1968 yılından
itibaren seramik ürünlerinin ithalatı minimum düzeylere gerileyerek seramik ihracatına
başlanmıştır. Seramik sektöründe esas gelişme, 1990’lı yıllarda yaşanmış ve 2000’lerin
başlarından itibaren seramik sektörü Türkiye için öncü sektörlerden biri haline gelmiştir.
Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinin üretildiği illerin başında Çanakkale, İstanbul,
Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın ve Yozgat’ın geldiği görülmektedir. Seramik
kaplama malzemeleri tesislerinin %14,61’inin Çanakkale’de; %49,82’sinin Bilecik-EskişehirKütahya bölgesinde;%28,61’inin İzmir-Manisa-Uşak-Aydın bölgesinde; %6,96’sının ÇankırıYozgat bölgesinde kurulduğu görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2015: 27-29). Seramik
sektörü içinde en yüksek ihracat ve üretim oranı seramik kaplama malzemeleri ürün grubuna
aittir.
Tablo 1’de dünya seramik kaplamaları malzemeleri üretiminde önde gelen ülkelere yer
verilmiştir. 2013 yılı verilerine göre, 5700 milyon m2 ile üretimle, Çin ilk sırada yer
almaktadır. Çin’i sırasıyla 871 milyon m2 ile Brezilya, 750 milyon m2 ile Hindistan ve 500
milyon m2 ile İran takip etmektedir. Türkiye dünya seramik kaplamaları malzemeleri
üretiminde 8’inci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2013 yılı üretimi 340 milyon m2 ‘ye
ulaşmıştır.
Tablo 1. Dünya Seramik Kaplamaları Malzemeleri Üretimi

2010
2011
2012
2013
2
2
2
Ülkeler
Milyon m
%
Milyon m
%
Milyon m
%
Milyon m2
%
Çin
4200
43,66
4800
45,28
5200
46,45
5700
47,84
Brezilya
754
7,83
844
7,96
866
7,73
871
7,31
Hindistan
550
5,71
617
5,82
691
6,17
750
6,29
İran
400
4,15
475
4,48
500
4,46
500
4,19
İspanya
366
3,80
392
3,69
404
3,60
420
3,52
Endonezya
287
2,98
320
3,01
360
3,21
390
3,27
İtalya
387
4,02
400
3,77
367
3,27
363
3,04
Türkiye
245
2,54
260
2,45
280
2,50
340
2,85
Vietnam
375
3,89
380
3,58
290
2,59
300
2,51
Meksika
210
2,18
219
2,06
229
2,04
228
1,91
7774
80,81
8707
82,14
9187
82,07
9862
82,78
Toplam
Dünya Toplam
9619
10599
11194
11913
Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu (http://www.serfed.com/tr/index.php), TradeMap
(http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1).

Tablo 2’de, dünya seramik kaplamaları malzemeleri tüketiminde önde gelen ülkelere
yer verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, Çin seramik tüketiminde de üretimde olduğu
gibi ilk sırada yer almaktadır. 2013 yılı verilerine göre, 4556 milyon m2 lik tüketimle Çin ilk
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sırada yer alırken; Brezilya 837 milyon m2, Hindistan 748 milyon m2‘lik tüketim
yapmaktadır. Türkiye dünya seramik kaplamaları malzemeleri tüketiminde 10’uncu sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin 2013 yılı tüketimi 226 milyon m2 ‘ye ulaşmıştır.
Tablo 2. Dünya Seramik Kaplamaları Malzemeleri Tüketimi
Ülkeler
Çin
Brezilya
Hindistan
Endonezya
İran
Vietnam
S. Arabistan
Rusya
USA
Türkiye
Toplam
Dünya
Toplam

2010
Milyon
m2
3500
700
557
277
335
330
182
158
186
166
6380
9491

%
36,87
7,37
5,86
2,91
3,52
3,47
1,91
1,66
1,95
1,74
67,22

2011
Milyon
m2
4000
775
625
312
395
360
203
181
194
169
7214
10436

%
38,32
7,42
5,98
2,98
3,78
3,44
1,94
1,73
1,85
1,61
69,12

2012
Milyon
m2
4250
803
681
340
375
254
230
213
204
184
7534
10932

%
38,87
7,34
6,22
3,11
3,43
2,32
2,10
1,94
1,86
1,68
68,91

2013
Milyon
m2
4556
837
748
360
350
251
235
231
230
226
8024
11574

%
39,36
7,23
6,46
3,11
3,02
2,16
2,03
1,99
1,98
1,95
69,32

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu( http://www.serfed.com/tr/index.php), TradeMap
(http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1)
Seramik günlük hayatta geniş kullanım alanı ve inşaat sektörüyle bağlantılı olan bir
ürün olduğu için yoğun bir şekilde ticareti yapılmaktır. Tablo 3’de dünya seramik kaplamaları
malzemeleri ihracatına yer verilmiştir. 2013 yılında dünya seramik kaplamaları malzemeleri
ihracatı 2678 milyon m2 ‘ye ulaşmıştır. Dünya ihracatının önemli kısmı öne çıkan ilk 10 ülke
tarafından gerçekleştirilmektedir. İhracat hacmi açısından ilk sırada 1148 milyon m 2 ile Çin
bulunmaktadır. İspanya, İtalya, İran ve Türkiye, Çin’in ardından en fazla ihracat yapan ülkeler
arasında yer almaktadır.
Tablo 3. Dünya Seramik Kaplamaları Malzemeleri İhracatı (miktar bazında)
Ülkeler
Çin
İspanya
İtalya
İran
Türkiye
Meksika
Brezilya
UAE
Vietnam
Polonya
Toplam
Dünya
Toplam

2010
Milyon m2
867
248
289
54
84
57
57
44
28
33
1761
2141

%
40,49
11,63
13,49
2,52
3,92
2,66
2,66
2,05
1,30
1,54
82,25

2011
Milyon m2
1015
263
298
65
87
63
60
48
42
36
1977
2374

%
42,75
11,07
12,55
2,73
3,66
2,65
2,52
2,02
1,81
1,51
83,27

2012
Milyon m2
1086
296
289
93
92
68
59
50
41
41
2115
2539

%
42,77
11,65
11,38
3,66
3,62
2,67
2,32
1,96
1,61
1,61
83,30

2013
Milyon m2
1148
318
303
114
88
80
63
51
50
48
2263
2678

%
50,72
11,87
11,27
4,25
3,28
2,98
2,35
1,90
1,86
1,79
84,50
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu( http://www.serfed.com/tr/index.php), TradeMap
(http://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1)
3.Literatür Taraması
Literatürde endüstri içi ticaretin ölçümüyle ilgili çalışmalardan bazılarını aşağıdaki
gibi özetlemek mümkündür.
Hu ve Ma (1999): Çin’in endüstri-içi ticaretindeki artış ölçülmüş, Çin ve 45 ana ticari
partneri arasındaki dikey ve yatay endüstri-içi ticaretin belirleyicileriyle ilgili çeşitli ampirik
testler yapılmıştır. 1970’lerin sonlarından itibaren Çin hükümetinin açık ekonomi politikasını
takip ettiği ve 1979-1996 yılları arasında Çin’de uluslararası ticaretin arttığı ifade edilmiştir.
Çalışmada endüstri-içi ticaretin sadece Çin ve benzer faktör donanımına sahip gelişmekte olan
ülkeler arasında değil aynı zamanda Çin ve gelişmiş ülkeler arasında da gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmıştır.
Çakmak (2006): Türkiye ile Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere arasında imalat
endüstrisi dış ticaretinde endüstri içi ticaretinin yapısını ve önemini tespit etmek amacıyla
1991-2004 döneminde SITC (Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması) Rev.3, üç
basamaklı ürün grupları verileri ve standart G-L endeksi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır.
Buna göre, ilgili dönemde Türkiye ile dört ülke arasındaki endüstri içi ticaret oranlarını temel
alan sıralamanın zamanla çok değiştiği, söz konusu dönemin başlarında Türkiye ile imalat
endüstrisi endüstri içi ticaret düzeyi en yüksek ülkeler sırasıyla İngiltere, İtalya, Almanya ve
Fransa iken, dönemin sonlarına doğru bu sıralama Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere
biçiminde olduğu ifade edilmektedir.
Deviren ve Karataş (2007): Türkiye ve Çin arasında 1995-2005 döneminde SITC
Rev.3’e göre, gerçekleşen endüstri-içi ticaret endeksin 0.50 ve üstü değer aldığı ürünler gerek
SITC temel ürün gruplarına gerekse teknolojik yapıya göre sınıflandırılarak inceleme konusu
yapılmıştır. Her iki sınıflandırma da Grubel-Lloyd’un ağırlıklı ortalaması kullanılmıştır.19952005 yılları arasında Türkiye’nin Çin ile yaptığı endüstri-içi ticaret düzeyi SITC ürün
gruplarına göre 0-4 ilksel ürünler,5-8 sınai ürünleri, 0-8 tüm ürünlere ilişkin olarak hem
Grubel-Lloyd’un ağırlıklı ortalaması hem de düzeltilmiş endeksten yararlanılarak
hesaplanmıştır. Hesaplamalara göre ilksel ürünler, sınai ürünleri ve tüm ürünlere ilişkin
endüstri-içi ticaretin endeks değerinin 0.50’nin altında kalmaktadır. Bu bağlamda,
Türkiye’nin Çin ile yaptığı dış ticaretin endüstriler-arası ticaret yapısı gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Xing (2007): 1980-2004 yılları arasında Çin’in önemli ticari partneri olan Japonya ve
ABD ile arasındaki endüstri-içi ticaret ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Çin’in
Japonya ve ABD ile olan endüstri-içi ticaretinin payının arttığı ve toplam ticaretinin %35’nin
endüstri-içi ticaret şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada yine Japonya ve Çin
arasındaki endüstri-içi ticarette Japonya’nın Çin’deki doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının payının önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
Erün (2010): Türkiye ve AB ülkeleri arasında gıda ve canlı hayvan sektörü toplamında
ve alt sektöründe 1995-2009 dönemleri itibariyle Grubel-Lloyd endeksi ve birim değer
oranları hesaplanmıştır. Türkiye ile AB-15 ülkeleri arasındaki endüstri içi ticaretin giderek
azaldığı ancak tek tek ülkelere bakıldığında özellikle Macaristan, Bulgaristan, Danimarka,
İspanya, İrlanda ve Romanya ile olan gıda ve canlı hayvan sektöründe endüstri içi ticaretinin
güçlü olduğu görülmüştür. Türkiye ile AB-15 ve AB-27 arasında yüksek kalitede endüstri içi
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ticaret yapısıyla karşılaşılırken tek tek ülkeler için yapılan analize bakıldığında düşük kalitede
dikey endüstri içi ticaret yapısıyla karşılaşılmıştır.
Li vd. (2015): Çin ve Güney Kore arasındaki imalat sanayi ürünlerinin ticaretinin yönü
belirlenmeye çalışılmıştır. İmalat sanayi ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesinin ölçümü
için statik ölçüm ve dinamik ölçüm hesaplanmıştır. Çalışmada sonuç olarak Çin ve Güney
Kore arasında imalat sanayi ürünlerinde endüstri-içi ticaret seviyesinin arttığı görülmüştür.
Fakat bu artışın sermaye ve teknoloji yoğun ürünlerde daha yüksek olduğu görülmüştür.
Güney Kore’den Çin’e yapılan yabancı sermaye yatırımları, Güney Kore ve Çin’in piyasa
büyüklüğü, iki ülkenin kişi başına düşen GSYH’sı, gibi faktörlerin Çin ve Güney Kore
arasındaki endüstri-içi ticaretin seviyesini farklı derecede etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Rekabet gücünün ölçümüyle ilgili literatürde yer alan çalışmalardan bazılarını
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
Çeştepe ve Ermiş (2007): Türk seramik sektörünün rekabet gücü 1996-2002 yılları
esas alınarak analiz edilmiştir. Rekabet gücü ölçümünde; Açıklanmış Karşılaştırmalı
Üstünlükler Endeksi, İhracat/ithalat Oranı, Net ihracat Oranı ve Endüstri içi Ticaret
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Türk seramik sektörünün Dünya ve AB ile
rekabet gücünün olduğu belirlenmiştir. Rekabet gücünün alt sektörler itibariyle, çimento,
kireç ve inşaat malzemeleri ile cam ve cam eşya sektöründe yüksek olduğu görülmüştür.
Mineral mamullerinde ise rekabet gücünün olmadığı tespit edilmiştir.
Gürpınar ve Barca (2007): Türk mobilya sektörünün uluslararası piyasalarda rekabet
gücü analiz edilmiştir. İlk olarak çeşitli endekslerle ilgili sektörün pazardaki rekabet gücü
belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra, rekabet gücünün dayanakları Porter’in geliştirdiği
Elmas Modeli ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak Türk mobilya sektöründe hesaplanan endeks
değerleri, 2001-2004 döneminde 1’in altında 2005-2006 dönemi için ise 1’in üstünde
çıkmıştır. Bu durum Türk mobilya sektörünün uluslararası pazarlarda rekabetçi üstünlüğe
sahip bir konum kazandığını göstermektedir. Bu başarının arkasındaki nedenlere Porter’in
Elmas Modeli çerçevesinde bakılmış ve ulusal pazarda artan talebin giderek daha sofistike
olması, nitelikli işgücü ve firmaların dışa açılma stratejileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bakhshinejad ve Zahed (2012): Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi
kullanılarak İran’ın seçilmiş tarımsal ürünlerde rekabet gücü analiz edilmiştir. Çalışmada
analizler 2007 yılı için yapılmış ve ceviz, badem, fındık, elma ve portakal ürünlerinde rekabet
gücü hesaplanmıştır. Sonuç olarak, İran’ın bu ürünlerde rekabet gücüne sahip olmadığı
görülmüştür. Çalışmada ayrıca İran’ın rekabet gücünün artırılması için tarımsal verimliliğin
artırılması, yerli teknolojinin geliştirilmesi ve iş yapma maliyetinin azaltılması gibi öneriler
sunulmuştur.
Shahab ve Mahmood (2013): Pakistan’ın deri endüstrisinin rekabet gücü seçilen
ülkelerle (Çin, Hindistan, İran) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 2002-2009
dönemi analiz edilmiş ve Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi
kullanılmıştır. Sonuç olarak Pakistan’ın ele alınan dönemde diğer ülkelere göre rekabet
gücünün yüksek olduğu görülmüştür.
Sharma ve Bugalya (2014): Hindistan’ın pamuk ürünlerinin rekabet gücü 1996-2011
dönemi için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Ticaret Yoğunlaşma Endeksi
ile analiz edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, Hindistan’ın pamuk üretiminde ve ihracatında
son yıllarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu görülmüştür.
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Startienė and Remeikienėa (2014): Litvanya’nın endüstriyel üretimi 2007-2011
dönemi için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Açıklanmış Simetrik
Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ile analiz edilmiştir. Her iki endekste Litvanya’nın ele
alınan dönemde gıda, kimyasal, odun ve tekstil imalatında güçlü rekabet gücüne sahip
olduğunu göstermiştir.
Peker (2015): Türkiye’de hububat-baklagil alt sektörünün Avrupa Birliği pazarı
karşısındaki rekabet yapısı Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılarak
analiz edilmiştir. Çalışmada 1990-2011 dönemi ele alınmıştır. Sonuç olarak, baklagil
grubunda yer alan mercimek ve nohutta Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu
görülmüştür. Baklagil grubunda yer alan kuru fasulye ticaretinde ise 2000’li yıllardan itibaren
rekabet gücünün düştüğü görülmüştür. Ayrıca buğdayda rekabet üstünlüğünün zaman içinde
azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Mısır ticaretinde ise Türkiye’nin AB pazarında rekabet
üstünlüğüne sahip olmadığı görülmüştür.
4. Veri Seti ve Yöntem
Türkiye’nin seramik sektörünün dış ticaret yapısının analiz edildiği bu çalışmada, iki
uygulama yapılmıştır. İlk uygulama endüstri-içi ticaretin analizidir. İkinci uygulama ise
rekabet gücünün ölçümüne yöneliktir.
Endüstri-içi ticaretin ölçümünde literatürde sıklıkla kullanılan Grubel-Lloyd yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemde Xi ihracat değeri, Mi ithalat değerini göstermek üzere endüstri-içi
ticaret aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Grubel ve Lloyd, 1975: 21):
n

Bi

i

Xi

Mi
n

Xi

Mi

veya Bi
Xi

Mi

1

Xi

Mi

Xi

Mi

(1)

i

Endeks 0 ile 1 arasında değer almakla birlikte, eğer ülke söz konusu malı yalnızca
ihraç ya da ithal ediyorsa (endüstri-içi ticaret yoksa) endeks 0 olmaktadır. Eğer aynı malın
ithalatı ve ihracatı birbirine eşit ise endeks değeri 1 olmakta ve bu durum endüstri-içi ticaret
seviyesinin maksimum olduğunu göstermektedir.
İkinci uygulama olan rekabet gücü ölçümünde ise; Açıklanmış Karşılaştırmalı
Üstünlükler Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Ticaret
Dengesi Endeksi kullanılmıştır. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Balassa (1965) tarafından
geliştirilmiştir. Bu endeks bir ülkenin belirli bir sektör ihracatının toplam ihracatına oranının,
aynı sektörün dünya ihracatının dünya toplam ihracatına oranı olarak tanımlanmaktadır
(Erkan, 2012: 198). Endeks(RCA-AKÜ) şu şekilde formüle edilmektedir:
X ij
X jw
RCAij
Xi
Xw
(2)
Bu eşitlikte, i ülkeyi, j ürünü (sektörü), X ihracatı, M ithalatı göstermekle birlikte;
eşitliğin pay kısmı ürünün (sektörün) ulusal ihracattaki payını, payda kısmı ise ürünün
(sektörün) dünya toplam ihracatındaki payını göstermektedir. Endeks değeri 0 ile ∞ arasında
değer almaktadır. Eğer, endeks değeri 1’den büyükse (AKÜ>1) ilgili ülke ele alınan ürünün
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(sektörün) ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir (rekabet gücü yüksek). Endeks değeri
1’den küçükse (AKÜ<1) ilgili ülke ele alınan ürünün (sektörün) ihracatında karşılaştırmalı
dezavantaja sahiptir (rekabet gücü düşük).
Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi şu şekilde formüle
edilmektedir:
RSCAij ( RCAij 1) / ( RCAij 1)
(3)
Bu endeks -1 ile +1 arasında bir değer almaktadır. Eğer endeks değeri pozitif ise ülke
o üründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Endeks değeri ne kadar yüksekse rekabet gücü de
o kadar yüksektir.
Ticaret Dengesi Endeksi (TBI), bir ülkenin ilgili üründe net ihracatçı veya net
ithalatçı olup olmadığını göstermektedir. Endeks şu şekilde formüle edilmektedir:
X ij M ij
TBI ij
(4)
X ij M ij
Bu eşitlikte, i ülkeyi, j ürünü, X ihracatı, M ithalatı göstermektedir. Endeks değeri -1
ile +1 arasında değer almaktadır. Endeks -1 ise ülke net ithalatçı, endeks +1 ise ülke net
ihracatçı pozisyondadır.
Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Ticaret Dengesi Endeksi
kullanılarak üretim haritası oluşturulmaktadır. Üretim haritası A, B, C, D olarak dört gruptan
oluşmaktadır. Bu gruplar şu şekilde açıklanabilir (Widodo, 2009: 67):
Grup A: Karşılaştırmalı Üstünlük-Net İhracatçı (RSCA>0, TIB>0)
Grup B: Karşılaştırmalı Üstünlük- Net İthalatçı (RSCA>0, TBI<0)
Grup C: Karşılaştırmalı Dezavantaj-Net İhracatçı (RSCA<0, TBI>0)
Grup D: Karşılaştırmalı Dezavantaj-Net İthalatçı (RSCA<0, TBI<0)
Uluslararası ticaret istatistikleri yıllığında, SITC Rev.2 sınıflandırmasına göre seramik
sektörü, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) başlığı altında yer almaktadır. Seramik
sektörü, alt sektörler itibariyle SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662
(Refrakter Malzemeleri), SITC 663 (Mineral Mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam
Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) başlıkları altında sınıflandırılmaktadır.
Çalışmada kullanılan verilere (ithalat-ihracat) Birleşmiş Milletlerin (UN) Comtrade
veri tabanından ulaşılmıştır. Çalışmada 2000-2014 dönemi analiz edilmiştir.
5.Bulgular ve Değerlendirmeler
Bu başlık altında seramik sektörünün dış ticaret yapısı incelenmiştir. İlk olarak
sektördeki endüstri-içi ticaretin yapısı analiz edilerek yorumlanmıştır. Ardından sektörün
rekabet gücü analizi hesaplanarak yorumlanmıştır.
5.1. Seramik Sektöründe Endüstri içi Ticaretin Ölçümü
Tablo 4’de, seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesi gösterilmiştir. Türkiye’nin
seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesine bakıldığında; SITC 663 (Mineral mamuller),
SITC 664 (Cam) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe endüstri içi ticaretin
yüksek olduğu görülmektedir. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri) ve SITC
662 (Refrakter malzemeleri) sektöründe ise endüstri içi ticaret düzeyinin düşük olduğu
görülmektedir. SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 665 (Cam Eşya)
sektöründe ise endüstri içi ticaret artmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’nin
seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu görülmektedir.
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Çin’in seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu sektörler
arasında; SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) bulunmaktadır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya)
sektörlerinde ise endüstri içi ticaret seviyesinin düşük olduğu görülmektedir.
Brezilya’nın seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu
sektörler arasında; SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 663 (Mineral
mamuller), SITC 664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) bulunmaktadır. SITC 661 (Çimento,
Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri) ve SITC 666 (Seramik ve
Porselen Eşya) sektörlerinde ise endüstri içi ticaret seviyesi düşüktür.
Hindistan’ın seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu
sektörler arasında; SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) bulunmaktadır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
malzemeleri) sektöründe ise endüstri içi ticaret seviyesi düşüktür.
İspanya’nın seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu
sektörler arasında; SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 663 (Mineral
mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya)
bulunmaktadır. SITC 662 (Refrakter malzemeleri) sektöründe endüstri içi ticaret giderek
azalmaktadır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri) sektöründe ise endüstri içi
ticaret seviyesinin düşük olduğu görülmektedir.
Meksika’nın seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu
sektörler arasında; SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) bulunmaktadır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
malzemeleri) sektöründe ise endüstri içi ticaret seviyesinin giderek yükseldiği görülmektedir.
İtalya’nın seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu sektörler
arasında; SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam),
SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) bulunmaktadır. SITC 66
(Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri)
sektöründe ise endüstri içi ticaretin düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Seramik Sektöründe Endüstri içi Ticaretinin Ölçümü: Grubel Lloyd Endeksi
Ülke/Yıl

Türkiye

Çin

Sektör
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

2000
0,55*
0,27
0,38
0,61*
0,91*
0,37
0,99*
0,67*
0,16
0,51*
0,92*
0,73*
0,68*
0,00

2001
0,41
0,13
0,29
0,53*
0,71*
0,28
0,70*
0,68*
0,18
0,43
0,91*
0,77*
0,64*
0,00

2002
0,45
0,09
0,37
0,50
0,79*
0,33
0,93*
0,65*
0,13
0,25
0,91*
0,89*
0,62*
0,00

2003
0,46
0,10
0,27
0,63*
0,88*
0,38
0,98*
0,65*
0,13
0,25
0,90*
0,93*
0,63*
0,00

2004
0,50
0,12
0,32
0,66*
0,96*
0,48
0,93*
0,63*
0,13
0,25
0,90*
0,92*
0,67*
0,00

2005
0,57*
0,18
0,42
0,69*
0,99*
0,63*
0,75*
0,54*
0,06
0,16
0,81*
0,76*
0,63*
0,00

2006
0,71*
0,38
0,60*
0,65*
0,94*
0,68*
0,55*
0,52*
0,04
0,11
0,78*
0,69*
0,64*
0,00

2007
0,64*
0,28
0,48
0,66*
0,97*
0,64*
0,61*
0,51*
0,03
0,13
0,75*
0,56*
0,66*
0,01

2008
0,52*
0,17
0,50
0,74*
0,83*
0,55*
0,70*
0,47
0,03
0,08
0,66*
0,54*
0,55*
0,01

2009
0,46
0,15
0,38
0,81*
0,87*
0,50
0,76*
0,47
0,03
0,08
0,68*
0,61*
0,48
0,01

2010
0,55*
0,18
0,44
0,72*
0,91*
0,62*
0,69*
0,53*
0,05
0,08
0,65*
0,72*
0,52*
0,01

2011
0,62*
0,23
0,47
0,70*
0,93*
0,65*
0,66*
0,59*
0,05
0,08
0,58*
0,80*
0,50
0,02

2012
0,58*
0,21
0,48
0,76*
0,94*
0,55*
0,67*
0,54*
0,03
0,05
0,54*
0,86*
0,42
0,02

631

2013
0,63*
0,25
0,48
0,79*
0,99*
0,71*
0,65*
0,59*
0,02
0,04
0,49
0,85*
0,34
0,02

2014
0,67*
0,25
0,52*
0,78*
0,98*
0,69*
0,59
0,94*
0,02
0,05
0,51*
0,83*
0,30
0,01
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Brezilya

Hindistan

İspanya

Meksika

İtalya

66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

0,62*
0,26
0,30
0,99*
0,92*
0,99*
0,34
0,84*
0,03
0,78*
0,84*
0,85*
0,67*
0,47
0,62*
0,59*
0,09
0,96*
0,99*
0,81*
0,99*
0,94*
0,31
0,85*
0,72*
0,94*
0,57*
0,52*
0,51*
0,18
0,11
0,81*
0,90*
0,70*
0,90*

0,63*
0,26
0,30
0,90*
0,90*
0,95*
0,38
0,82*
0,05
0,84*
0,87*
0,76*
0,76*
0,44
0,64*
0,70*
0,11
0,93*
0,94*
0,86*
0,99*
0,94*
0,36
0,85*
0,94*
0,89*
0,52*
0,74*
0,51*
0,22
0,10
0,80*
0,91*
0,70*
0,88*

0,51*
0,20
0,20
0,98*
0,97*
0,82*
0,38
0,86*
0,08
0,98*
0,89*
0,93*
0,61*
0,42
0,63*
0,69*
0,12
0,98*
0,96*
0,86*
0,98*
0,96*
0,47
0,96*
0,81*
0,84*
0,58*
0,99*
0,50
0,25
0,11
0,79*
0,90*
0,73*
0,89*

0,50
022
0,17
0,90*
0,99*
0,55*
0,44
0,82*
0,08
0,85*
0,80*
0,97*
0,64*
0,40
0,67*
0,69*
0,14
0,98*
0,96*
0,83*
0,97*
0,94*
0,48
0,99*
0,87*
0,77*
0,53*
0,80*
0,51*
0,29
0,11
0,82*
0,84*
0,74*
0,96*

0,49
0,17
0,17
0,89
0,97*
0,72*
0,54*
0,93*
0,14
0,58*
0,81*
0,88*
0,63*
0,53*
0,71*
0,76*
0,14
0,99*
0,93*
0,76*
0,86*
0,97*
0,47
0,89*
0,90*
0,82*
0,52*
0,91*
0,53*
0,33
0,12
0,82*
0,82*
0,74*
0,98*

0,47
0,12
0,26
0,90*
0,97*
0,79*
0,72*
0,91*
0,13
0,49
0,85*
0,64*
0,71*
0,89*
0,75*
0,90*
0,15
0,98*
0,98*
0,72*
0,75*
0,98*
0,46
0,78*
0,92*
0,87*
0,62*
0,95*
0,56*
0,37
0,13
0,86*
0,82*
0,76*
0,80*

0,45
0,09
0,22
0,88*
0,95*
0,84*
0,93*
0,81*
0,16
0,51*
0,82*
0,84*
0,74*
0,87*
0,76*
0,97*
0,17
0,98*
0,99*
0,77*
0,78*
0,97*
0,49
0,82*
0,92*
0,89*
0,71*
0,97*
0,56*
0,36
0,13
0,90*
0,80*
0,77*
0,77*

0,53*
0,12
0,33
0,99*
0,85*
0,80*
0,80*
0,77*
0,20
0,48
0,87*
0,85*
0,77*
0,83*
0,81*
0,94*
0,19
0,98*
0,93*
0,76*
0,75*
0,98*
0,57*
0,90*
0,81*
0,98*
0,91*
0,82*
0,58*
0,36
0,15
0,90*
0,84*
0,76*
0,71*

0,71*
0,19
0,48
0,93*
0,61*
0,99*
0,57*
0,89*
0,34
0,41
0,82*
0,91*
0,79*
0,61*
0,73*
0,83*
0,17
0,99*
0,95*
0,77*
0,78*
0,93*
0,61*
0,90*
0,88*
0,91*
0,70*
0,62*
0,59*
0,36
0,15
0,92*
0,83*
0,78*
0,65*

0,75*
0,27
0,56*
0,93*
0,67*
0,85*
0,43
0,94*
0,39
0,52*
0,84*
0,80*
0,87*
0,77*
0,65*
0,51*
0,15
0,82*
0,99*
0,76*
0,82*
0,90*
0,68*
0,77*
0,85*
0,92*
0,61*
0,76*
0,58*
0,37
0,14
0,95*
0,84*
0,76*
0,59*

0,90*
0,40
0,84*
0,84*
0,64*
0,63*
0,34
0,90*
0,35
0,63*
0,74*
0,69*
0,95*
0,64*
0,64*
0,43
0,16
0,82*
0,99*
0,81*
0,78*
0,94*
0,71*
0,88*
0,85*
0,96*
0,43
0,61*
0,61*
0,33
0,16
0,95*
0,87*
0,78*
0,61*

0,96*
0,51*
0,95*
0,74*
0,56*
0,48
0,19
0,98*
0,40
0,51*
0,72*
0,86*
0,92*
0,54*
0,60*
0,29
0,13
0,79*
0,98*
0,80*
0,80*
0,98*
0,72*
0,96*
0,80*
0,93*
0,51*
0,62*
0,61*
0,31
0,16
0,94*
0,85*
0,77*
0,67*

0,93*
0,48
0,97*
0,63*
0,52*
0,37
0,14
0,97*
0,48
0,59*
0,78*
0,65*
0,88*
0,57*
0,51*
0,19
0,11
0,73*
0,91*
0,82*
0,85*
0,97*
0,67*
0,96*
0,86*
0,95*
0,54*
0,73*
0,57*
0,26
0,13
0,91*
0,80*
0,74*
0,69*

Kaynak: UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanarak
düzenlenmiştir. Not: Literatürde endeks değeri 0,50’den yüksek ise endüstri-içi ticaretin olduğu kabul
edilmektedir. * endüstri-içi ticaretin olduğunu göstermektedir.

5.2. Seramik Sektöründe Rekabet Gücünün Ölçümü
Tablo 5’de seramik sektörünün AKÜ endeks değerine yer verilmiştir. Tabloda
görüldüğü üzere, Türkiye’nin SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661
(Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 664 (Cam),
SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde endeks değeri
1’den büyüktür. Diğer bir ifadeyle bu sektörlerde Türkiye’nin rekabet gücü yüksektir. SITC
663 (Mineral mamuller) sektöründe ise rekabet gücünün düşük olduğu görülmektedir. Genel
itibariyle değerlendirildiğinde, Türkiye’nin seramik sektöründe rekabet gücü yüksektir.
Çin’in SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde
rekabet gücü yüksektir. SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe ise rekabet gücünün düşük
olduğu görülmektedir. SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 664 (Cam)
sektöründe ise rekabet gücünün yükseldiği görülmektedir.
632

0,96*
0,39
0,93*
0,59*
0,48
0,33
0,19
0,88*
0,35
0,81*
0,88*
0,67*
0,71*
0,66*
0,47
0,18
0,10
0,68*
0,64*
0,84*
0,89*
0,93*
0,70*
0,92*
0,93*
0,92*
0,48
0,84*
0,55*
0,22
0,12
0,88*
0,82*
0,72*
0,82*

0,96*
0,40
0,92*
0,63*
0,56*
0,36
0,32
0,96*
0,36
0,98*
0,85*
0,59*
0,66*
0,70*
0,52*
0,20
0,12
0,70*
0,88*
0,83*
0,81*
0,97*
0,77*
0,95*
0,99*
0,84*
0,56*
0,80*
0,58*
0,21
0,13
0,94*
0,82*
0,76*
0,75*
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Brezilya’nın SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter
malzemeleri) sektörlerinde rekabet gücü yüksektir. SITC 66 (Metal olmayan mineral
mamuller), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC
666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise rekabet gücü düşüktür. Genel olarak
değerlendirildiğinde, Brezilya’nın seramik sektöründe rekabet gücünün düşük olduğu
görülmektedir.
Hindistan’ın SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 661 (Çimento,
Kireç ve İnşaat malzemeleri) sektörlerinde rekabet gücü yüksektir. SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise rekabet gücünün düşük olduğu
görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde, Hindistan’ın seramik sektöründe rekabet
gücü düşüktür.
İspanya’nın SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç
ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller),
SITC 664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde rekabet gücü yüksektir. SITC 666
(Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe ise son yıllarda rekabet gücünün düştüğü
görülmektedir.
Meksika’nın SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) sektöründe rekabet gücü
yüksektir. SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller) ve SITC 666
(Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe rekabet gücü düşüktür. Genel bir değerlendirme
yapıldığında, Meksika’nın seramik sektöründe rekabet gücünün düşük olduğu söylenebilir.
İtalya’nın SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektöründe rekabet gücü yüksektir. SITC 666 (Seramik
ve Porselen Eşya) sektöründe ise son yıllarda rekabet gücünün düştüğü görülmektedir. Genel
bir değerlendirme yapıldığında, İtalya’nın seramik sektöründe rekabet gücünün yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine Göre Rekabet Gücü Ölçümü
Ülke/Yıl

Türkiye

Çin

Brezilya

Sektör
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661

2000
1,90
7,81
4,90
0,71
1,60
5,09
0,80
0,97
2,22
0,63
0,50
0,84
1,16
7,13
0,81
2,51

2001
1,87
7,64
4,18
0,41
1,60
4,27
1,13
0,97
2,26
0,83
0,50
0,85
1,16
5,77
0,75
2,32

2002
1,80
8,11
4,35
0,46
1,45
4,03
0,95
0,93
2,02
1,08
0,49
0,97
1,25
5,62
0,78
2,60

2003
1,75
8,01
4,11
0,59
1,32
3,59
1,04
0,90
1,89
1,16
0,50
0,93
1,21
5,06
0,77
2,50

2004
1,70
8,39
3,90
0,61
1,28
3,10
1,10
0,91
1,79
1,32
0,50
0,99
1,36
4,89
0,78
2,93

2005
1,68
8,64
3,81
0,70
1,34
2,71
1,06
0,92
2,00
1,55
0,54
1,12
1,42
5,01
0,74
3,01

2006
1,65
7,51
3,35
0,60
1,37
2,53
1,07
1,02
2,16
1,70
0,58
1,15
1,44
4,99
0,84
3,41

2007
1,61
7,43
3,27
0,58
1,41
2,45
1,37
0,93
1,99
1,60
0,57
1,18
1,47
3,98
0,77
3,31

2008
1,78
8,39
3,06
0,66
1,44
2,75
1,55
1,00
1,85
1,92
0,73
1,24
1,85
3,93
0,60
2,29

2009
1,99
10,10
2,99
0,73
1,30
2,94
1,46
1,05
1,88
2,13
0,71
1,19
1,84
4,61
0,56
2,11

2010
1,79
10,20
3,45
0,78
1,44
2,73
1,55
1,01
1,82
2,33
0,87
1,28
1,97
4,87
0,49
2,26

2011
1,50
8,56
3,38
0,81
1,29
2,68
1,41
1,04
1,91
2,42
1,04
1,35
2,13
5,19
0,39
1,91

2012
1,41
7,14
3,11
0,76
1,08
2,28
1,04
1,17
1,77
2,72
1,05
1,38
2,45
5,21
0,43
2,08

633

2013
1,38
7,04
3,09
0,83
1,18
2,29
1,14
1,14
1,84
2,85
1,14
1,44
2,40
4,81
0,46
2,42

2014
1,32
6,48
2,84
0,78
1,26
2,37
1,10
1,12
1,83
2,67
1,10
1,47
2,05
4,74
0,49
2,61
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Hindistan

İspanya

Meksika

İtalya

662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

2,41
1,02
0,79
0,47
0,56
9,13
5,24
0,34
0,37
042
0,69
0,17
1,63
3,60
10,1
1,07
1,26
1,10
1,54
0,57
0,88
0,79
0,70
1,51
1,19
0,63
1,76
4,97
8,65
1,46
1,20
2,03
1,59

2,09
0,84
0,67
0,41
0,50
7,80
4,29
0,74
0,43
0,44
0,72
0,25
1,71
3,37
9,66
1,13
1,33
1,16
1,60
0,60
0,82
0,79
0,96
1,39
1,08
0,53
1,75
4,38
7,94
1,49
1,12
1,95
1,58

2,21
1,00
0,64
0,45
0,47
7,97
4,19
0,61
0,41
0,47
0,85
0,34
1,60
3,19
9,35
1,23
1,29
1,21
1,53
0,52
0,67
0,76
0,74
1,39
1,11
0,46
1,61
3,98
7,80
1,52
1,14
1,92
1,42

2,20
1,04
0,68
0,56
0,34
8,43
5,08
0,51
0,43
0,56
0,83
0,36
1,55
3,20
8,42
1,19
1,26
1,18
1,40
0,52
0,69
0,72
0,83
1,27
1,11
0,54
1,61
3,86
7,51
1,46
1,21
1,85
1,26

2,24
0,99
0,62
0,41
0,32
6,92
4,18
0,37
0,43
0,47
0,82
0,26
1,49
2,94
8,12
1,32
1,20
1,07
1,35
0,54
0,75
0,76
0,89
1,35
1,03
0,41
1,59
3,70
7,37
1,48
1,21
1,89
1,18

2,16
0,93
0,60
0,37
0,25
6,97
4,26
0,36
0,45
0,31
0,88
0,18
1,44
2,65
8,47
1,36
1,33
1,07
1,27
0,55
0,77
0,93
0,92
1,47
0,96
0,39
1,46
3,32
7,28
1,41
1,17
1,85
0,98

2,19
0,93
0,52
0,37
0,24
5,70
4,21
0,42
0,46
0,41
0,86
0,14
1,57
2,51
8,49
1,49
1,39
1,21
1,18
0,57
0,72
0,99
0,91
1,32
0,97
0,40
1,56
3,19
7,23
1,31
1,26
1,81
0,94

1,77
0,79
0,47
0,49
0,26
5,90
3,71
0,43
0,51
0,44
0,79
0,18
1,53
2,50
8,14
1,43
1,46
1,26
1,21
0,52
0,65
0,86
0,77
1,22
0,97
0,36
1,46
3,02
6,68
1,29
1,21
1,81
0,86

1,44
0,70
0,36
0,42
0,21
5,49
2,84
0,40
0,52
0,49
0,87
0,16
1,52
2,28
8,05
1,44
1,40
1,34
1,25
0,52
0,59
0,89
0,80
1,14
1,12
0,32
1,44
2,74
6,49
1,28
1,18
2,02
0,88

1,28
0,76
0,35
0,36
0,15
6,04
2,56
0,40
0,48
0,35
0,64
0,14
1,45
2,41
7,08
1,65
1,34
1,20
1,03
0,49
0,45
0,88
0,75
1,05
1,23
0,29
1,42
2,71
6,36
1,22
1,13
1,97
0,71

1,15
0,70
0,35
0,33
0,14
6,10
2,68
0,65
0,42
0,34
0,60
0,13
1,28
2,59
6,96
1,56
1,31
1,27
0,94
0,45
0,42
0,82
0,79
1,02
1,38
0,25
1,28
2,79
6,45
1,26
1,19
1,96
0,71

0,95
0,58
0,31
0,23
0,08
6,27
2,36
0,52
0,39
0,38
0,70
0,10
1,17
2,55
6,74
1,42
1,24
1,19
0,80
0,41
0,46
0,80
0,76
0,86
1,30
0,23
1,20
2,77
6,08
1,18
1,20
1,98
0,71

0,92
0,57
0,30
0,18
0,07
4,93
2,27
0,60
0,51
0,30
0,80
0,10
1,29
2,97
6,69
1,38
1,10
1,14
0,69
0,44
0,48
0,76
0,85
0,87
1,19
0,26
1,24
2,83
5,66
1,17
1,11
1,86
0,60

Kaynak: UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanarak
düzenlenmiştir. Not: Endeks değerinin 1’den büyük olması rekabet gücünün yüksek olduğunu
göstermektedir.

Tablo 6’da Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine göre rekabet
gücü değerleri gösterilmiştir. SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661
(Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 664 (Cam),
SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde Türkiye’nin
karşılaştırmalı avantaja sahip olduğu görülmektedir. SITC 663 (Mineral mamuller)
sektöründe ise karşılaştırmalı dezavantaj durumu söz konusudur.
Çin, SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 665 (Cam Eşya) ve
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. SITC
66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral
mamuller) ve SITC 664 (Cam) sektörlerinde karşılaştırmalı dezavantaj durumunun yerini
karşılaştırmalı avantaja bıraktığı görülmektedir.
Brezilya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 663 (Mineral mamuller),
SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya)
sektörlerinde karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
634

0,90
0,55
0,29
0,16
0,06
5,24
2,36
0,66
0,49
0,28
0,87
0,12
1,27
2,55
6,43
1,39
1,75
1,11
0,71
0,42
0,48
0,74
0,88
0,87
1,23
0,28
1,22
2,83
5,60
1,20
1,12
1,87
0,66

0,96
0,54
0,30
0,21
0,05
4,55
2,56
1,10
0,48
0,29
0,99
0,11
1,24
2,69
6,37
1,39
1,19
1,23
0,57
0,41
0,40
0,67
0,97
0,74
1,18
0,28
1,20
2,73
5,61
1,12
1,08
1,88
0,55
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malzemeleri) sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. SITC 662 (Refrakter malzemeleri)
sektöründe ise karşılaştırmalı üstünlük durumu yerini son yıllarda karşılaştırmalı dezavantaja
bırakmıştır.
Hindistan, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 661 (Çimento, Kireç
ve İnşaat malzemeleri) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise karşılaştırmalı dezavantaj durumu söz
konusudur.
İspanya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde karşılaştırmalı avantaja sahiptir. SITC 666
(Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe ise karşılaştırmalı avantaj yerini son yıllarda
karşılaştırmalı dezavantaja bırakmıştır.
Meksika, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaja sahiptir. SITC 665
(Cam Eşya) sektöründe ise karşılaştırmalı avantaja sahiptir. SITC 664 (Cam) karşılaştırmalı
üstünlük durumu yerini karşılaştırmalı dezavantaja bırakmıştır.
İtalya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde karşılaştırmalı avantaja sahiptir. SITC 666
(Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe ise karşılaştırmalı avantaj durumu son yıllarda yerini
karşılaştırmalı dezavantaja bırakmıştır.
Tablo 6. Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksine Göre Rekabet Gücü
Ölçümü
Ülke/Yıl

Türkiye

Çin

Brezilya

Sektör
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665

2000
0,31
0,77
0,66
-0,16
0,23
0,67
-0,10
-0,01
0,37
-0,22
-0,33
-0,08
0,07
0,75
-0,10
0,43
0,41
0,00
-0,11
-0,36

2001
0,30
0,76
0,61
-0,41
0,23
0,62
0,06
-0,01
0,38
-0,08
-0,32
-0,07
0,07
0,70
-0,13
0,39
0,35
-0,08
-0,19
-0,41

2002
0,28
0,78
0,62
-0,36
0,18
0,60
-0,02
-0,03
0,33
0,03
-0,33
-0,01
0,11
0,69
-0,12
0,44
0,37
0,00
-0,22
-0,37

2003
0,27
0,77
0,60
-0,25
0,13
0,56
0,01
-0,05
0,30
0,07
-0,33
-0,03
0,09
0,67
-0,12
0,42
0,37
0,01
-0,18
-0,27

2004
0,25
0,78
0,59
-0,24
0,12
0,51
0,04
-0,04
0,28
0,13
-0,32
-0,00
0,15
0,66
-0,12
0,49
0,38
-0,00
-0,22
-0,41

2005
0,25
0,79
0,58
-0,17
0,14
0,46
0,02
-0,03
0,33
0,21
-0,29
0,05
0,17
0,66
-0,14
0,50
0,36
-0,03
-0,24
-0,45

2006
0,24
0,76
0,54
-0,24
0,15
0,43
0,03
0,00
0,36
0,25
-0,26
0,06
0,18
0,66
-0,08
0,54
0,37
-0,03
-0,31
-0,45

2007
0,23
0,76
0,53
-0,26
0,17
0,42
0,15
-0,03
0,33
0,23
-0,27
0,08
0,19
0,59
-0,12
0,53
0,27
-0,11
-0,36
-0,33

2008
0,28
0,78
0,50
-0,20
0,18
0,46
0,21
0,50
0,29
0,31
-0,15
0,10
0,29
0,59
-0,24
0,39
0,18
-0,17
-0,46
-0,40

2009
0,33
0,82
0,49
-0,15
0,13
0,49
0,18
0,02
0,30
0,36
-0,16
0,08
0,29
0,64
-0,27
0,35
0,12
-0,13
-0,47
-0,46

2010
0,28
0,82
0,55
-0,11
0,18
0,46
0,21
0,00
0,29
0,39
-0,06
0,12
0,32
0,65
-0,34
0,38
0,06
-0,17
-0,47
-0,50

2011
0,20
0,79
0,54
-0,10
0,12
0,45
0,17
0,01
0,31
0,41
0,01
0,14
0,36
0,67
-0,43
0,31
-0,02
-0,26
-0,52
-0,62

2012
0,17
0,75
0,51
-0,13
0,03
0,39
0,01
0,07
0,27
0,46
0,02
0,16
0,42
0,67
-0,39
0,35
-0,03
-0,27
-0,53
-0,68

635

2013
0,16
0,75
0,51
-0,09
0,08
0,39
0,06
0,06
0,29
0,48
0,06
0,18
0,41
0,65
-0,36
0,41
-0,05
-0,28
-0,54
-0,71

2014
0,13
0,73
0,47
-0,12
0,11
0,40
0,04
0,05
0,29
0,45
0,04
0,19
0,34
0,65
-0,33
0,44
-0,01
-0,29
-0,53
-0,65
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Hindistan

İspanya

Meksika

İtalya

666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

-0,28
0,80
0,67
-0,48
-0,45
-0,40
-0,18
-0,69
0,24
0,56
0,82
0,03
0,11
0,04
0,21
-0,27
-0,05
-0,11
-0,17
0,20
0,08
-0,22
0,27
0,66
0,79
0,18
0,09
0,34
0,22

-0,33
0,77
0,62
-0,14
-0,39
-0,38
-0,15
-0,59
0,26
0,54
0,81
0,06
0,14
0,07
0,23
-0,24
-0,09
-0,11
-0,02
0,16
0,03
-0,30
0,27
0,62
0,77
0,19
0,05
0,32
0,22

-0,35
0,77
0,61
-0,23
-0,41
-0,35
-0,08
-0,48
0,23
0,52
0,80
0,10
0,12
0,09
0,20
-0,31
-0,19
-0,13
-0,14
0,16
0,05
-0,36
0,23
0,59
0,77
0,20
0,06
0,31
0,17

-0,49
0,78
0,67
-0,31
-0,39
-0,27
-0,09
-0,46
0,21
0,52
0,78
0,08
0,11
0,08
0,16
-0,30
-0,17
-0,15
-0,08
0,11
0,05
-0,29
0,23
0,58
0,76
0,18
0,09
0,29
0,11

-0,51
0,74
0,61
-0,46
-0,39
-0,35
-0,09
-0,58
0,19
0,49
0,78
0,13
0,09
0,03
0,14
-0,29
-0,13
-0,13
-0,05
0,14
0,01
-0,41
0,22
0,57
0,76
0,19
0,09
0,30
0,8

-0,59
0,74
0,62
-0,46
-0,37
-0,51
-0,06
-0,69
0,18
0,45
0,78
0,15
0,14
0,03
0,11
-0,28
-0,12
-0,03
-0,03
0,19
-0,01
-0,43
0,18
0,53
0,75
0,17
0,07
0,29
-0,00

-0,60
0,70
0,61
-0,40
-0,36
-0,41
-0,07
-0,72
0,22
0,43
0,78
0,19
0,16
0,09
0,08
-0,26
-0,15
-0,00
-0,04
0,13
-0,11
-0,42
0,21
0,52
0,75
0,13
0,11
0,28
-0,02

-0,58
0,71
0,57
-0,39
-0,32
-0,38
-0,11
-0,69
0,20
0,42
0,78
0,17
0,18
011
0,09
-0,31
-0,21
-0,07
-0,12
0,09
-0,01
-0,47
0,18
0,50
0,74
0,12
0,09
0,28
-0,07

-0,64
0,62
0,47
-0,42
-0,30
-0,34
-0,06
-0,72
0,20
0,39
0,77
0,18
0,16
0,14
0,11
-0,31
-0,25
-0,05
-0,10
0,06
0,05
-0,50
0,18
0,46
0,73
0,12
0,08
0,33
-0,05

-0,73
0,71
0,43
-0,42
-0,34
-0,47
-0,21
-0,74
0,18
0,41
0,75
0,24
0,14
0,09
0,01
-0,33
-0,37
-0,05
-0,14
0,02
0,10
-0,54
0,17
0,46
0,72
0,09
0,06
0,32
-0,16

-0,75
0,71
0,45
-0,20
-0,40
-0,49
-0,24
-0,77
0,12
0,44
0,74
0,21
0,13
0,11
-0,02
-0,37
-0,40
-0,09
-0,11
0,00
0,16
-0,59
0,12
0,47
0,73
0,11
0,08
0,32
-0,16

-0,83
0,72
0,40
-0,31
-0,43
-0,44
-0,17
-0,80
0,07
0,43
0,74
0,17
0,10
0,08
-0,11
-0,41
-0,36
-0,10
-0,13
-0,07
0,13
-0,61
0,09
0,46
0,71
0,08
0,09
0,32
-0,17

-0,86
0,66
0,38
-0,24
-0,31
-0,53
-0,10
-0,81
0,12
0,49
0,74
0,16
0,04
0,06
-0,17
-0,38
-0,34
-0,13
-0,08
-0,06
0,08
-0,58
0,10
0,47
0,70
0,07
0,05
0,30
-0,24

Kaynak: UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. Not:
Endeks değeri pozitif ise ülke o üründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

Tablo 7’de Ticaret Dengesi Endeksine göre rekabet gücü değerleri gösterilmiştir.
Türkiye’nin seramik sektöründe net ihracatçı olduğu sektörler arasında, SITC 66 (Metal
olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662
(Refrakter malzemeleri), SITC 664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) bulunmaktadır. SITC 663
(Mineral mamuller) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise net ithalatçı
konumdadır.
Çin, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat
malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664
(Cam), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde net
ihracatçıdır. Diğer bir ifadeyle Çin seramik sektöründe net ihracatçı konumdadır.
Brezilya, SITC 664 (Cam) sektöründe net ithalatçıdır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri) sektöründe net ihracatçı konumundadır. SITC 66 (Metal olmayan mineral
mamuller), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 665
(Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise net ihracatçı durum
yerini son yıllarda net ithalatçı duruma bırakmıştır.
Hindistan, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde net ihracatçı durumundadır. SITC
662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC 664 (Cam) sektörlerinde
636

-0,87
0,67
0,40
-0,20
-0,33
-0,55
-0,06
-0,78
0,11
0,43
0,73
0,16
0,27
0,05
-0,16
-0,40
-0,35
-0,14
-0,06
-0,08
0,10
-0,55
0,09
0,47
0,69
0,09
0,05
0,30
-0,19

-0,89
0,64
0,43
-0,04
-0,34
-0,54
-0,00
-0,79
0,10
0,45
0,72
0,16
0,08
0,10
-0,27
-0,41
-0,42
-0,19
-0,01
-0,14
0,08
-0,56
0,09
0,46
0,69
0,05
0,03
0,30
-0,28
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ise net ithalatçı durumdadır. SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde net ihracatçı
durum yerini yol yıllarda net ithalatçı duruma bırakmıştır.
İspanya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri) ve SITC 662 (Refrakter malzemeleri) sektöründe net ihracatçı
konumdadır. SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe net ithalatçı durum yerini son yıllarda
net ihracatçı duruma bırakmıştır. SITC 664 (Cam) sektöründe İspanya bazı dönemlerde net
ihracatçı iken; bazı dönemlerde net ithalatçıdır. SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik
ve Porselen Eşya) sektörlerinde ise net ihracatçı durum mevcuttur.
Meksika, SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri) ve SITC 662 (Refrakter
malzemeleri) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde net ihracatçı konumdadır. SITC 663
(Mineral mamuller), SITC 664 (Cam) sektörlerinde ise net ithalatçı durum söz konusudur.
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe net ihracatçı durum yerini son yıllarda net
ithalatçı duruma bırakmıştır. Meksika, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller)
sektöründe bazı dönemlerde net ithalatçı iken bazı dönemlerde net ihracatçı konumdadır.
İtalya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde net ihracatçı konumdadır. SITC 666
(Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe ise net ihracatçı durum yerini son yıllarda net ithalatçı
duruma bırakmıştır.
Tablo 7. Ticaret Dengesi Endeksine Göre Rekabet Gücü Ölçümü
Ülke/Yıl

Türkiye

Çin

Brezilya

Hindistan

Sektör
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

2000
0,44
0,72
0,61
-0,38
0,08
0,62
-0,00
0,32
0,83
0,48
0,07
-0,26
0,31
0,99
0,37
0,73
0,69
0,00
-0,07
-0,00
0,65
0,15
0,96
-0,21
-0,15
-0,14
0,32
0,52

2001
0,58
0,86
0,70
-0,46
0,28
0,71
0,29
0,31
0,81
0,56
0,08
-0,22
0,35
0,99
0,36
0,73
0,69
-0,09
-0,09
0,04
0,61
0,17
0,94
0,15
-0,12
-0,23
0,23
0,55

2002
0,54
0,90
0,62
-0,49
0,20
0,66
0,06
0,34
0,86
0,74
0,08
-0,10
0,37
0,99
0,48
0,79
0,79
0,01
0,02
0,17
0,61
0,13
0,91
0,01
-0,10
-0,06
0,38
0,57

2003
0,53
0,89
0,72
-0,36
0,11
0,61
0,01
0,34
0,86
0,74
0,09
-0,06
0,36
0,99
0,49
0,77
0,82
0,09
-0,00
0,44
0,55
0,17
0,91
-0,14
-0,19
0,02
0,35
0,59

2004
0,49
0,87
0,67
-0,33
0,03
0,51
0,06
0,36
0,86
0,74
0,09
0,07
0,32
0,99
0,50
0,82
0,82
0,10
-0,02
0,27
0,45
0,06
0,85
-0,41
-0,18
-0,11
0,36
0,46

2005
0,42
0,81
0,57
-0,30
-0,00
0,36
-0,24
0,45
0,93
0,83
0,18
0,23
0,36
0,99
0,52
0,87
0,73
0,09
0,02
0,20
0,27
0,08
0,86
-0,50
-0,14
-0,35
0,28
0,10

2006
0,28
0,61
0,39
-0,34
-0,05
0,31
-0,44
0,47
0,95
0,88
0,21
0,30
0,35
0,99
0,54
0,90
0,77
0,11
-0,04
0,15
0,06
0,18
0,83
-0,48
-0,17
-0,15
0,25
-0,12

2007
0,35
0,71
0,51
-0,33
0,02
0,35
-0,38
0,48
0,96
0,86
0,24
0,43
0,33
0,98
0,46
0,87
0,66
-0,00
-0,14
0,19
-0,19
0,22
0,79
-0,51
-0,12
-0,14
0,22
-0,16

2008
0,47
0,82
0,49
-0,25
0,16
0,44
-0,29
0,52
0,96
0,91
0,33
0,45
0,44
0,98
0,28
0,80
0,51
-0,06
-0,38
0,00
-0,42
0,10
0,65
-0,58
-0,17
-0,08
0,20
-0,38

2009
0,53
0,84
0,61
-0,18
0,12
0,49
-0,23
0,52
0,96
0,91
0,31
0,38
0,51
0,98
0,24
0,72
0,43
-0,06
-0,32
-0,14
-0,56
0,05
0,60
-0,47
-0,15
-0,19
0,12
-0,22

2010
0,44
0,81
0,55
-0,27
0,08
0,37
-0,30
0,46
0,94
0,91
0,34
0,27
0,47
0,98
0,09
0,59
0,15
-0,15
-0,35
-0,36
-0,65
-0,09
0,64
-0,36
-0,25
-0,30
0,04
-0,35

2011
0,37
0,76
0,52
-0,29
0,06
0,34
-0,33
0,40
0,94
0,91
0,41
0,19
0,49
0,97
-0,03
0,48
-0,04
-0,25
-0,43
-0,51
-0,80
-0,01
0,59
-0,48
-0,27
-0,13
0,07
-0,45

2012
0,41
0,78
0,51
-0,23
0,05
0,44
-0,32
0,45
0,96
0,94
0,45
0,13
0,57
0,97
-0,06
0,51
-0,02
-0,36
-0,47
-0,62
-0,85
0,02
0,51
-0,40
-0,21
-0,34
0,11
-0,42

637

2013
0,36
0,74
0,51
-0,20
0,05
0,28
-0,34
0,40
0,97
0,95
0,50
0,14
0,65
0,97
-0,03
0,60
-0,06
-0,40
-0,51
-0,66
-0,80
0,11
0,64
-0,18
-0,11
-0,32
0,28
-0,33

2014
0,32
0,74
0,47
-0,21
-0,01
0,30
-0,40
0,05
0,97
0,94
0,48
0,16
0,69
0,98
0,03
0,59
0,07
-0,36
-0,43
-0,63
-0,68
0,03
0,63
0,01
-0,14
-0,40
0,33
-0,29
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İspanya

Meksika

İtalya

66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

0,37
0,40
0,90
-0,03
-0,00
-0,18
-0,00
0,05
0,68
0,14
-0,27
-0,05
0,42
0,47
0,48
0,81
0,88
0,18
0,09
0,29
0,09

0,35
0,29
0,88
-0,06
0,05
-0,13
0,00
0,05
0,63
0,14
-0,05
-0,10
0,47
0,24
0,48
0,77
0,89
0,19
0,08
0,29
0,11

0,36
0,30
0,87
-0,01
0,03
-0,13
0,01
-0,03
0,52
0,03
-0,18
-0,16
0,41
0,00
0,49
0,74
0,88
0,20
0,09
0,26
0,10

0,32
0,30
0,85
-0,01
-0,03
-0,16
-0,02
-0,05
0,51
-0,00
-0,12
-0,22
0,46
0,19
0,48
0,70
0,88
0,17
0,15
0,25
0,03

0,28
0,23
0,85
0,00
-0,06
-0,23
-0,13
-0,02
0,52
0,10
-0,09
-0,17
0,47
0,08
0,46
0,66
0,87
0,17
0,17
0,25
-0,01

0,24
0,09
0,84
0,01
-0,01
-0,27
-0,24
0,01
0,53
0,21
-0,07
-0,12
0,37
0,04
0,43
0,62
0,86
0,13
0,17
0,23
-0,19

0,23
0,02
0,82
-0,01
-0,00
-0,22
-0,21
0,02
0,50
0,17
-0,07
-0,10
0,28
-0,02
0,43
0,63
0,86
0,09
0,19
0,22
-0,22

0,18
-0,05
0,80
-0,01
-0,06
-0,23
-0,24
-0,01
0,42
0,09
-0,18
-0,01
0,08
-0,17
0,41
0,63
0,84
0,09
0,15
0,23
-0,28

0,26
0,16
0,82
0,00
-0,04
-0,22
-0,21
0,06
0,38
0,09
-0,11
0,08
0,29
-0,37
0,40
0,63
0,84
0,07
0,16
0,21
-0,34

0,34
0,48
0,84
0,17
0,00
-0,23
-0,17
0,09
0,31
0,22
-0,14
0,07
0,38
-0,23
0,41
0,62
0,85
0,04
0,15
0,23
-0,40

0,35
0,56
0,83
0,17
0,00
-0,18
-0,21
0,05
0,28
0,11
-0,14
-0,03
0,56
-0,38
0,38
0,66
0,83
0,04
0,12
0,21
-0,38

0,39
0,70
0,86
0,20
0,01
-0,19
-0,19
0,01
0,27
0,03
-0,19
-0,06
0,48
-0,37
0,38
0,68
0,83
0,05
0,14
0,22
-0,32

0,48
0,80
0,88
0,26
0,08
-0,17
-0,14
0,02
0,32
0,03
-0,13
-0,04
0,45
-0,26
0,42
0,73
0,86
0,08
0,19
0,25
-0,30

Kaynak: UN Comtrade veri tabanından yola çıkılarak tarafımızca hesaplanarak düzenlenmiştir. Not:
Ticaret dengesi endeksi negatif ise ülke o üründe net ithalatçı konumdadır. Endeks pozitif ise ülke o üründe net
ihracatçı konumdadır.

Tablo 8’de seramik sektörü üretim haritası gösterilmiştir. Türkiye, SITC 66 (Metal
olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662
(Refrakter malzemeleri), SITC 664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçı konumdadır. SITC 666 (Seramik ve Porselen
Eşya) sektöründe 2005 yılında sonra karşılaştırmalı üstünlük, net ithalatçı durumun mevcut
olduğu görülmektedir. SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe ise karşılaştırmalı dezavantaj
ve net ithalatçı durum mevcuttur.
Çin, SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter
malzemeleri), SITC 665 (Cam Eşya) ve SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektörlerinde
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçıdır. SITC 66 (Metal olmayan mineral
mamuller) sektöründe 2007 yılına kadar geçerli olan karşılaştırmalı dezavantaj net ihracatçı
durum yerini bu yıldan sonra karşılaştırmalı üstünlük ve net ihracatçı duruma bırakmıştır.
SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe 2010 yılına kadar devam eden karşılaştırmalı
dezavantaj net ihracatçı durum yerini karşılaştırmalı üstünlük ve net ihracatçı duruma
bırakmıştır. SITC 664 (Cam) sektöründe 2005 yılından sonra karşılaştırmalı üstünlük net
ihracatçı durumun mevcut olduğu görülmektedir.
Brezilya, SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri) ve SITC 662 (Refrakter
malzemeleri) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçıdır. SITC 66 (Metal
olmayan mineral mamuller) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj ve net ihracatçı durum söz
konusudur. Brezilya, SITC 664 (Cam) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj ve net ithalatçı
konumdadır. SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj net
ihracatçı durum yerini, karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı duruma bırakmıştır. SITC 665
(Cam Eşya) sektöründe karşılaştırmalı üstünlük net ithalatçı durum yerini karşılaştırmalı
dezavantaj net ithalatçı duruma bırakmıştır. SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe,
638

0,52
0,81
0,89
0,31
0,35
-0,15
-0,10
0,06
0,29
0,07
-0,06
-0,07
0,51
-0,15
0,44
0,77
0,87
0,11
0,17
0,27
-0,16

0,47
0,79
0,87
0,29
0,11
-0,16
-0,18
0,02
0,22
-0,04
-0,00
-0,15
0,43
-0,19
0,41
0,78
0,86
0,05
0,17
0,23
-0,24
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Brezilya’nın son yıllarda karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı durumda olduğu
görülmektedir.
Hindistan, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller) ve SITC 661 (Çimento, Kireç
ve İnşaat malzemeleri) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net ihracatçı
konumdadır. SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller) ve SITC 664
(Cam) sektörlerinde ise karşılaştırmalı dezavantaj, net ithalatçı konumdadır. SITC 665 (Cam
Eşya) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj ve net ihracatçı konumdadır. SITC 666 (Seramik
ve Porselen Eşya) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj, net ihracatçı durum yerini
karşılaştırmalı dezavantaj, net ithalatçı duruma bırakmıştır.
İspanya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri) ve SITC 662 (Refrakter malzemeleri) sektörlerinde karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip ve net ihracatçı konumdadır. SITC 665 (Cam Eşya) sektöründe karşılaştırmalı
üstünlük, net ithalatçı durum söz konusudur. SITC 663 (Mineral mamuller) ve SITC 664
(Cam) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlük, net ithalatçı durum yerini; karşılaştırmalı
üstünlük, net ihracatçı duruma bırakmıştır. SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe
karşılaştırmalı üstünlük, net ithalatçı durum yerini; karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı
duruma bırakmıştır.
Meksika, SITC 663 (Mineral mamuller) sektöründe karşılaştırmalı üstünlük, net
ithalatçı konumdadır. SITC 661 (Çimento, Kireç ve İnşaat malzemeleri) ve SITC 662
(Refrakter malzemeleri) sektörlerinde ise karşılaştırmalı dezavantaj, net ihracatçı konumdadır.
SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj, net ihracatçı
durum yerini, karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı duruma bırakmıştır. SITC 665 (Cam
Eşya) sektöründe karşılaştırmalı üstünlük, net ihracatçı durum söz konusudur. SITC 66 (Metal
olmayan mineral mamuller) sektöründe karşılaştırmalı dezavantaj, net ihracatçı durum söz
konusudur. SITC 664 (Cam) sektöründe karşılaştırmalı üstünlük, net ithalatçı durum yerini
karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı duruma bırakmıştır.
İtalya, SITC 66 (Metal olmayan mineral mamuller), SITC 661 (Çimento, Kireç ve
İnşaat malzemeleri), SITC 662 (Refrakter malzemeleri), SITC 663 (Mineral mamuller), SITC
664 (Cam) ve SITC 665 (Cam Eşya) sektörlerinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ve net
ihracatçı konumdadır. SITC 666 (Seramik ve Porselen Eşya) sektöründe karşılaştırmalı
üstünlük, net ihracatçı durum yerini; karşılaştırmalı dezavantaj net ithalatçı duruma
bırakmıştır.
Tablo 8. Seramik Sektörü Üretim Haritası
Ülke/Yıl

Türkiye

Çin

Sektör
66
661
662
663
664
665
666
66
661
662
663
664
665
666

2000
A
A
A
D
A
A
D
C
A
C
C
D
A
A

2001
A
A
A
D
A
A
A
C
A
C
C
D
A
A

2002
A
A
A
D
A
A
C
C
A
A
C
D
A
A

2003
A
A
A
D
A
A
A
C
A
A
C
D
A
A

2004
A
A
A
D
A
A
A
C
A
A
C
C
A
A

2005
A
A
A
D
B
A
B
C
A
A
C
A
A
A

2006
A
A
A
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A
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A
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A
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A
C
A
A
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D
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A
A
A
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A
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D
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A
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A
A
A
A
A
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A
A
A
A
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Brezilya

Hindistan

İspanya

Meksika

İtalya

66
661
662
663
664
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666
66
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663
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Kaynak: Tarafımızca oluşturulmuştur.
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Not: Üretim Haritası: Grup A: Karşılaştırmalı Üstünlük-Net İhracatçı, Grup B: Karşılaştırmalı Üstünlük- Net
İthalatçı, Grup C: Karşılaştırmalı Dezavantaj-Net İhracatçı, Grup D: Karşılaştırmalı Dezavantaj-Net İthalatçı.

6.Sonuç
Seramik sektörü Türkiye’nin en eski ve hızlı büyüme kaydeden sektörlerinden biridir.
Seramik sektörü her geçen yıl ürünlerini geliştirerek çeşitliliğini artırmaktadır. Ayrıca seramik
sektörü katma değer açısından da ülkemiz açısından son derecede önemlidir. İhracatta yerli
kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak
ülke ekonomisine katkısı oldukça önemlidir. Seramik sektörünün dış ticaret yapısının analiz
edildiği bu çalışmada SITC Rev.3 iki ve üç haneli sınıflandırma düzeyi kullanılmıştır. Analiz
kapsamında sektörün endüstri içi ticaret yapısı ve rekabet gücü hesaplanmıştır. Bu bağlamda
Grubel-Lloyd Endeksi ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılmıştır.
Genel itibariyle değerlendirildiğinde, Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan, İspanya,
Meksika ve İtalya’da seramik sektöründe endüstri içi ticaret seviyesinin yüksek olduğu
görülmektedir. Türkiye, Çin, İspanya ve İtalya’nın seramik sektöründe rekabet gücünün
yüksek olduğu; Brezilya, Hindistan ve Meksika’nın ise seramik sektöründe rekabet gücü
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düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür: Seramik sektörü
katma değeri yüksek sektörlerin başında gelmektedir. İlerleyen yıllarda da Türkiye’de seramik
sektörünün ihracatındaki gelişmenin artarak devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin
seramik hammaddeler bakımından zengin bir ülke olması, yetişmiş işgücü ve önemli
pazarlara coğrafi yakınlığı nedeniyle sektördeki gelişim büyük bir hızla devam edecektir. Bu
nedenle katma değeri yüksek olan seramik sektörü uygun sanayi politikaları ile korunarak,
kapasite kullanım oranlarını yükseltmek için teşviklerden yararlandırılmalıdır.
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Ek1. Türkiye’de Seramik Sektörü GZFT Analizi
Zayıf Yönler
Fırsatlar
1.Enerji
1.Türkiye’nin
maliyetlerinin yüksek stratejik konumu,
olması,
ılıman iklime sahip
2.Nakliyede maliyet
olması,
avantajı getiren
2. Kentsel Dönüşüm
demiryollarının
ve artan şehirleşme
yeterince
oranı,
kullanılamaması,
3. İthalatın en fazla
3.Tonaj
olduğu pazarlara
sınırlamasının olması coğrafi olarak yakın
nedeniyle nakliye
olması,
maliyetlerinin yüksek 4. Türk toplumunun
olması,
seramik malzeme
4. Hammadde
kullanım talebinin
kaynaklarının
gün geçtikçe artması,
yeterince
5. Komşu ülkelerde
korunmaması ve
seramik malzeme
arama çalışmalarının tüketiminin artması,
yetersiz olması,
6. Demir çelik
5. Seramik Sektörü
sektöründe ve
üreticilerinin Arteknolojik gelişmeler
Ge’ye ayırdığı
sonucunda refrakter
kaynakların yetersiz
ürünlerin
olması,
kullanımının artması,
6. Yurtdışı pazarlarda 7. Sektörün yenilikçi
güçlü aracılar
ürün kapasitesi.
karşısında üretici
firmaların pazarlık
gücünün olmaması,
7. Dünya
pazarlarındaki
kalitesiz ürün
imajının henüz
silinememesi.
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2015: 77-79
Güçlü Yönler
1.Seramik
malzemelerin diğer
malzemelere göre
kullanım ömrünün
daha uzun olması,
2. Hammadde
potansiyeli açısından
stratejik avantajlara
sahip olunması,
3.Ürün çeşitliliğinin
fazla olması,
4.Sektördeki bilgi
birikimi ve nitelikli
insan kaynağı varlığı,
5.Seramik Sektörü
üretici firmalarının
örgütlenmesi,
6.Seramik Araştırma
Merkezi’nin sektörel
Ar-Ge hizmeti,
7.Avrupa’ya kıyasla
daha ucuz işçilik
imkânlarına sahip
olunması.

Tehditler
1.Cam veya metalden
yapılmış banyo
gereçlerinin seramik
ürünlerinin yerine
geçebilmesi,
2. Kapasite kullanım
oranlarında düşme
yaşanması,
3.Ülkenin ekonomik
göstergelerine göre
değişen döviz
kurunun yarattığı kur
riski,
4. Kayıt dışı üretim,
5. Çin menşeli düşük
kaliteli ürünlerin
yaratmış olduğu
haksız rekabet,
6. Küresel krizin
Türk Seramik
Sektörüne etkisi,
7. Teşvik sisteminin
tüm sektörde yaygın
olmaması.
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TÜRKĠYE’DE DÖVĠZ KURU DEĞĠġĠMĠNĠN
DIġ TĠCARET FĠYATLARI
ÜZERĠNDEKĠ ASĠ
METRĠKETKĠSĠ1
Fatma KOLCU

Nebiye YAMAK**

Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatlarına geçişkenlik
etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğunu belirlemektir. Çalışmada
kullanılan veriler üçer aylık olup 1998:I-2016:II dönemini kapsamaktadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmede
simetrik etki varsayımını dikkate alan doğrusal Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) sınır testi yaklaşımı
ile asimetrik etkilere imkan tanıyan doğrusal olmayan ARDL (NARDL) modeli kullanılmıştır. ARDL ve
NARDL sınır testi sonuçlarına göre hem ithalat fiyatları hem de ihracat fiyatları ile döviz kuru arasında uzun
dönem ilişki tespit edilmiştir. NARDL modelinde uzun ve kısa dönem simetriye ilişkin Wald testi sonuçları,
döviz kuru değişiminin ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin hem uzun hem de kısa dönemde simetrik, ihracat
fiyatları üzerindeki etkisinin ise uzun dönemde simetrik, kısa dönemde asimetrik olduğunu göstermiştir. Kısa
dönemde pozitif döviz kur değişimleri ihracat fiyatları üzerinde etki yaratırken negatif döviz kur değişimleri ise
etki yaratmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Döviz kuru geçişkenliği, dış ticaret fiyatları, asimetrik etki, ARDL, NARDL
ASYMMETRIC EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGE ON FOREIGN TRADE PRICES IN
TURKEY
Abstract
The purpose of this study is to determine whether the exchange rate changes pass-through impact on the import
and export prices is symmetric or asymmetric for short and long-run in Turkey. The data used in this study are
quarterly and cover the period of 1998:Q1-2016:Q2. Linear Autoregressive Distributed Lag (ARDL) bounds
testing approach and non-linear ARDL (NARDL) model allowing asymmetric effects were used to accomplish
the purpose of the study. The results of ARDL and NARDL bound testing identify the long-run relationship
between exchange rate and import prices, and between exchange rate and export prices. In NARDL model, the
results of Wald test for short and long run symmetry indicate that the effect of exchange rate changes on import
prices is symmetric in both short and long run. Also, the effect of exchange rate changes on export prices is
symmetric in long run and asymmetric in short run. In short run, while positive exchange rate changes have an
effect on export prices, negative exchange rate changes do not have an effect on export prices.
Keywords: Exchange rate pass-through, foreign trade prices, asymmetric effect, ARDL, NARDL

1. GĠRĠġ
Döviz kurlarının en önemli etkilerinden biri fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisidir. Döviz
kuru geçişkenliği olarak adlandırılan bu etki, döviz kurlarında meydana gelen herhangi bir
1

Bu çalışma “7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017”
konferansında bildiri olarak sunulmuş ve revize edilmiştir.
*
Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon
Bölümü, fkolcu@ktu.edu.tr
**
Prof.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,
nyamak@ktu.edu.tr
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değişimin ne kadarının yurt içi fiyatlara yansıyacağını ifade etmektedir. İktisat teorisinde
döviz kurundaki değişimlerin fiyatlar genel düzeyini doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki
kanal yoluyla etkilediği kabul edilmektedir. Döviz kurundaki değişimle birlikte, ithal edilen
hem ham madde ve ara malların hem de nihai malların fiyatları değişeceğinden, bu değişim
üretim veya satış fiyatları yoluyla yurt içi fiyatlara doğrudan yansıyacaktır. Dolaylı kanal ise
toplam talep kanalı olarak ifade edilmektedir. Döviz kurunda meydana gelen herhangi bir artış
(azalış) yurt içi malların yabancı tüketiciler için daha ucuz (pahalı) hale gelmesine, buna bağlı
olarak da ihracatın ve toplam talebin artmasına (azalmasına) dolayısıyla da yurt içi fiyatların
yükselmesine (düşmesine) neden olacaktır. Bununla birlikte, döviz kurlarındaki değişimin
fiyatlar genel düzeyine olan geçişkenliğinin süresi ve derecesi, ülkelerin rekabetçilik düzeyi,
dış ticarete konu olan malların yapısal özellikleri, kurdaki değişimin büyüklüğü ve ekonomide
uygulanan döviz kur rejimine bağlı olarak değişebilmektedir. Kimi zaman döviz kurunda
meydana gelen küçük çaplı değişimler firmaların fiyatlama stratejilerine bağlı olarak fiyatlara
yansıtılmamakta bu da geçiş etkisinin düşük olmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde, esnek
döviz kuru rejimlerinde geçişkenliğin derecesi ve hızı, sabit döviz kur rejimine göre daha
yavaş ve düşük olmaktadır. Döviz kuru geçiş etkisinin derecesinin belirlenmesi enflasyon
tahmininin yapılmasında ve uygulanacak para politikalarının belirlenmesinde büyük önem arz
etmektedir.
Literatürde döviz kuru geçişkenliği üzerine yapılan ampirik çalışmaların çoğunda zımni
olarak döviz kuru değişmelerinin simetrik etki yarattığı varsayımı yapılmıştır. Ancak, pratikte
bu varsayımın birçok nedenden ötürü pek geçerliliği yoktur. İthalatçı veya ihracatçı firmaların
yer aldığı piyasanın yapısı, diğer bir ifadeyle firmaların tam rekabetçi veya tekelci olup
olmaması, menü maliyetler, geçiş maliyetleri, fiyat katılıkları, miktar kısıtlamaları ve pazar
payı gibi faktörler geçiş etkisinin asimetrik olmasına, yani fiyatların kur değişimine farklı
tepki vermesine neden olabilecektir. Söz konusu asimetri, etkinin süresinde, yönünde ve
büyüklüğünde olabilmektedir. Bunun yanında asimetrik etki sadece kısa veya uzun dönemde
olabileceği gibi bu tür bir etkinin her iki dönemde de ortaya çıkabilmesi mümkündür. Bu
noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat
ve ihracat fiyatlarına geçişkenlik etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa
asimetrik mi olduğunu belirlemektir. Bu amaçla öncelikle çalışmanın ikinci bölümünde döviz
kuru geçişkenliğine ilişkin ampirik literatür özeti verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmada
kullanılan veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılmış, dördüncü bölümde analiz sonucunda
elde edilen ampirik bulgulara yer verilmiş, son bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar
ortaya konulmuştur.
2. DÖVĠZKURU GEÇĠġKENLĠĞĠNE Ġ
LĠġKĠN AMPĠRĠ
K LĠTERATÜR
Döviz kuru geçişkenliği konusundaki ampirik literatür Dornbusch (1985)’un çalışmasıyla
başlamış ve bunu pek çok çalışma takip etmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu konu üzerine
yapılan ampirik çalışmaların çoğunda zımni olarak döviz kuru değişmelerinin simetrik etki
yarattığı varsayımı yapılmıştır. Örneğin, Athukorala ve Menon (1994) 1980-1992 dönemi
Japonya verilerini kullanarak yaptıkları çalışmalarında Japonya’nın ihracat yapısında eksik
geçişkenlik söz konusu olduğunu tespit etmişlerdir. Bailliu ve Fujii (2004) 11 ülkeye ait 19772001 dönemini kapsayan veri setini kullanarak yapmış oldukları panel veri analizi sonucunda
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düşük enflasyonun döviz kuru geçişkenliğini azalttığını belirlemişlerdir. Choudhri ve Hakura
(2006) 1979-2000 dönemi 71 ülke verileri ile yaptıkları analiz neticesinde enflasyon oranı ve
döviz kuru geçişkenliği arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Korhonen ve
Watchel (2006) Birleşik Devletler Topluluğu üzerinde 1999-2004 dönemini ele alarak
gerçekleştirdikleri ekonometrik analiz sonucunda döviz kuru hareketlerinin fiyatlar üzerinde
oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yoshida (2010) Japonya ekonomisinde 19882005 dönemine ilişkin yaptığı panel veri analizi sonucunda limanlar arası ihracat fiyatlarının
döviz kurlarındaki dalgalanmaya bağlı olduğunu belirlemiştir. Frankel, Parsley ve Wei (2012)
1990-2001 dönemi 76 ülkeye ait verileri kullanarak yaptıkları çalışmalarında gelişmiş
ülkelerde döviz kurunun ithalat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisinin tam olmadığını tespit
etmişlerdir.
Döviz kuru değişimlerinin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki geçişkenlik etkisini Türkiye
ekonomisi için inceleyen pek çok ampirik çalışma yapılmıştır. Leigh ve Rossi (2002) döviz
kuru hareketlerinin yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisini 1994-2002 dönemi verilerini kullanarak
vektör otoregresif model yardımıyla incelemişlerdir. Bulgular geçiş etkisinin bir yıl sürdüğü
fakat etkinin büyük bir kısmının ilk dört ayda gerçekleştiğini göstermiştir. Ayrıca toptan eşya
fiyatlarındaki geçiş etkisinin tüketici fiyatlarındaki geçiş etkisinden daha büyük olduğunu ve
Türkiye’deki döviz kuru geçiş etkisinin büyüklüğü ve hızının diğer gelişmekte olan ülkelere
kıyasla daha büyük olduğunu ortaya koymuştur. Arat (2003) 1994-2002 dönemi aylık
verilerini kullanarak ve döviz kuru rejim değişikliklerini dikkate alarak döviz kurlarından
fiyatlara geçiş etkisini ardışık vektör otoregresyon analizi yardımıyla incelemiştir. Modelin
tahmini sonucunda Türkiye’deki geçiş etkisinin gelişmiş ülke ekonomilerine göre yüksek
olduğu ve serbest dalgalanan kur rejimine geçildikten sonra bu etkinin azaldığı bulunmuştur.
Kara ve Öğünç (2012) Türkiye ekonomisinde döviz kuru ve ithalat fiyatlarının çekirdek
tüketici fiyatları üzerindeki etkisini 2002-2011 dönemi için farklı modeller ile incelemişler ve
geçişkenliğin bir yıllık zaman diliminde her iki değişken için de ortalama yüzde 15 civarında
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, sonuçlar döviz kuru ile tüketici fiyatları arasındaki
ilişkinin azalmaya devam ettiğini göstermiştir.
Döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisini Türkiye için inceleyen bir başka çalışma da Gündoğdu
(2013) tarafından yapılmıştır. 2003-2012 dönemine ait veriler ile vektör hata düzeltme modeli
kullanılarak yapılan analiz sonuçları döviz kurundaki dalgalanmaların tüketici ve üretici fiyat
endekslerinin seyrinde oldukça etkili olduğunu, söz konusu etkinin incelenen dönem
içerisinde gittikçe azaldığını ortaya koymuştur. Ergin (2015) çalışmasında Türkiye’de döviz
kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi 2005-2014 dönemleri için incelemiştir. Modelin tahmini
sonucunda döviz kuru hareketlerinin tüketici fiyatları üzerindeki geçişkenliğinin başlarda
güçlü olmakla birlikte sonrasında zayıfladığı belirlenmiştir. Özdamar (2015) Türkiye
ekonomisinde döviz kurunun yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisini 2006-2015 dönemi için
araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar uzun dönemde yurt içi üretici fiyatları üzerinde döviz kuru
etkisinin düşük olduğunu göstermiştir. Bayat, Özcan ve Taş (2015), çalışmalarında 2003-2013
dönemi verileri ile Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisini nedensellik testleri ile
incelemişlerdir. Elde edilen bulgular Türkiye’de döviz kuru geçiş etkisinin olmadığını
göstermiştir.
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Literatürde genellikle simetri varsayımı üzerinden hareket edilmekle birlikte, az sayıda da
olsa simetri varsayımını ortadan kaldıracak şekilde yapılan ampirik çalışmalar da mevcuttur.
Marston (1990) Japonya ekonomisi için 1980-1987 dönemi verilerini kullanarak yaptığı
çalışmasında değer artışlarının değer azalışlarından daha büyük etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Pollard ve Coughlin (2004) çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
30 endüstri için ithalat fiyatlarına geçiş etkisini incelemişlerdir. Sonuçlar, endüstrilerin
yarısından fazlasında firmaların değer artış ve azalışlarına asimetrik olarak tepki verdiklerini
göstermiştir. Aynı şekilde, çoğu firmanın döviz kurundaki küçük ve büyük değişmelere farklı
tepki verdikleri belirlenmiştir. Yang(2007) ABD ekonomisinde 1982-2002 dönemini
kapsayan veri setini kullanarak yaptığı çalışmasında döviz kuru geçiş etkisindeki asimetriyi
test etmiştir. Çalışmanın sonucunda, bazı endüstrilerde dolar değer kaybedişlerinde döviz
kuru geçiş etkisinin arttığı görülürken bazılarında ise geçiş etkisinin azaldığı görülmüştür.
Bussiere (2007) çalışmasında G7 ülkelerinde ihracat ve ithalat fiyatlarının döviz kuru
değişimlerine simetrik ve doğrusal olarak tepki verip vermediklerini araştırmıştır. 1980-2006
dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada elde edilen bulgular döviz kuru geçiş etkisinde
doğrusal olmayan ilişki ve asimetrilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Delatte ve Lopez-Villavicencio (2012) çalışmalarında dört büyük gelişmiş ülkede döviz kuru
değişimlerinin kısa ve uzun dönemde fiyatlar üzerindeki asimetrik etkisini araştırmışlardır.
1980-2009 dönemi Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD ekonomisine ait verilerin
kullanıldığı çalışmada sonuçlar, fiyatların uzun dönemde değer artışları ve azalışlarına farklı
tepkiler verdiğini göstermiştir. Özellikle değer azalışlarında geçiş etkisinin daha fazla olduğu
belirlenmiştir. El Bejaoui (2013) ise yine dört gelişmiş ülkeye (Japonya, Almanya, Fransa ve
ABD) ait 1981-2011 dönemi verileri ile yaptığı analiz sonucunda ithalat ve ihracat fiyatlarının
döviz kuru değişiminin yönüne bağlı olarak farklı tepkiler verdiğini tespit etmişlerdir.
Özellikle değer artışlarının ihracat ve ithalat fiyatlarına geçişkenliğinin daha fazla olduğunu
bulmuşlardır. Erdem ve Yamak (2016) 2003-2014 dönemi verileri ile Türkiye ekonomisi
üzerinde yaptıkları çalışmada döviz kurunun fiyatlar genel düzeyi üzerindeki geçişkenlik
etkisinin doğrusal olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Junior ve Ledesma (2008) ve
Cheikh (2013) de çalışmalarında döviz kuru geçişkenlik etkisinin doğrusal olmadığı yönünde
güçlü bulgular elde etmişlerdir.
3. VERĠ SETĠ VE EKONOMETRĠKYÖNTEM
Bu çalışmada, Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatlarına
geçişkenlik etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğu
doğrusal Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) model
ve doğrusal olmayan ARDL (Nonlinear ARDL - NARDL) yaklaşımı ile belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan veri seti üçer aylık dönemler itibariyle olup 1998:I-2016:II dönemini
kapsamaktadır. Ekonometrik analizde kullanılan değişkenlere ilişkin seriler Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) elde
edilmiştir. Dolar döviz kuru hariç tüm seriler X-12 ARIMA yöntemiyle mevsimsellikten
arındırılmış ve doğal logaritması alınarak analizlerde kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan
değişkenlerin kısaltmaları ve tanımları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: DeğiĢkenlerin Tanımı
DeğiĢkenin Kısaltması

DeğiĢkenin Tanımı

LPM

İthalat Fiyat Endeksinin Logaritması

LPX

İhracat Fiyat Endeksinin Logaritması

LDOL

Dolar Döviz Kurunun (Efektif, Nominal) Logaritması

LGSYH

Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (Reel) Logaritması

LTÜFE

Tüketici Fiyat Endeksinin Logaritması

LÜFE

Üretici Fiyat Endeksinin Logaritması

Döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisini test etmek
için çalışmada kullanılan uzun dönem model sırasıyla (1) ve (2) numaralı denklemlerde
verilmiştir. Denklemlerdeki β1 ve α1, döviz kurunun sırasıyla ithalat ve ihracat fiyatlarına
geçişkenliğini veren elastikiyet katsayılarıdır.

LPM t  0  1LDOLt   2 LGSYH t  3 LTÜFEt   t
LPX t   0  1LDOLt   2 LGSYH t  3 LÜFEt   t

(1)
(2)

Çalışmada döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisini
kısa ve uzun dönem itibariyle ortaya koymak için iki aşamalı bir süreç izlenmiştir. İlk
aşamada Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ARDL
sınır testi yaklaşımı kullanılarak döviz kuru değişimleri ile ithalat ve ihracat fiyatları arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. ARDL modeline göre serilerin hangi
düzeyde durağan olduklarına bakılmaksızın değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var
olup olmadığı araştırılabilmektedir. Ancak serilerin bütünleşme derecelerinin 1’den büyük
olması durumunda bu yöntem kullanılamamaktadır. Bununla birlikte, doğrusal ARDL modeli
simetrik etki varsayımını yapmakta, dolayısıyla da değişkenler arasındaki ilişkinin sadece
simetrik yönünün açıklanmasında kullanılabilmektedir. Söz konusu ilişkinin doğrusal
olmayan (asimetrik) yönünün açıklanabilmesi için ise doğrusal olmayan ARDL (NARDL)
modeli uygulanmaktadır. Bu nedenle ikinci aşamada NARDL modeli kullanılarak değişkenler
arasındaki kısa ve uzun dönemli asimetrik ilişkilerin varlığı test edilmiştir. Shin ve diğerleri
(2014) tarafından geliştirilen NARDL modeli, doğrusal ARDL modelinin asimetrik ilişkileri
kapsayan genişletilmiş şeklidir. Bu yaklaşımda değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli
asimetrik ilişki üzerine odaklanılmakta ve açıklayıcı değişkenlerde meydana gelen pozitif ve
negatif değişmelerin bağımlı değişken üzerinde oluşturduğu etkiler belirlenmektedir.
Her ne kadar ARDL modeli serilerin durağanlık seviyelerine bakılmaksızın değişkenler
arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin araştırılabilmesine imkan vermekte ise de serilerin
bütünleşme derecelerinin 1’den büyük olmaması gerektiğinden çalışmada öncelikle
değişkenlerin entegre dereceleri tespit edilmiştir. Serilerin entegre derecelerinin
belirlenmesinde Dickey ve Fuller (1979) tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller
(Augmented Dickey-Fuller - ADF) birim kök testi kullanılmıştır.
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Dickey ve Fuller (1979, 1981) zaman serilerinin durağan olup olmadıklarını belirlemek
amacıyla alternatif üç model kullanmışlardır. Bunlar; sabitsiz-trendsiz, sabitli trendsiz ve
sabitli-trendli modeller olup, bu çalışmada birim kök sınaması sabitli-trendsiz ve sabitlitrendli modeller ele alınarak sırasıyla (3) ve (4) numaralı denklemlerin tahminiyle
gerçekleştirilmiştir. ADF denklemlerinde olası otokorelasyon probleminin giderilmesi için
bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri denklemin sağ tarafına açıklayıcı değişken olarak
ilave edilmektedir. Çalışmada, ADF denklemlerinde bağımlı değişkenin gecikme uzunlukları
Schwarz Bilgi Kriteri (SCH) yardımıyla belirlenmiştir.
k

Yt     Yt 1    i Yt 1   t

(3)

i 1

k

Yt     Yt 1   trend    i Yt 1   t

(4)

i 1

(3) ve (4) numaralı denklemlerde Yt, durağanlık testine konu olan değişkeni; ∆, fark
operatörünü;  ,  ,  ,  , katsayıları;  , hata terimini ve k ise optimal gecikme uzunluğunu
göstermektedir. (3) ve (4) numaralı denklemlerin çalıştırılması sonucunda elde edilen ADF
test istatistiği tablo kritik değeri ile karşılaştırılmaktadır. Test istatistiğinin mutlak değeri
MacKinnon tablo kritik değerinin mutlak değerinden büyükse serinin durağan olduğuna bir
başka ifadeyle birim kök içermediğine karar verilmekte, aksi durumda ise serinin durağan
olmadığı sonucuna varılmaktadır. Eğer seri durağan değilse, durağanlık şartını sağlayana
kadar devresel farkları alınarak yukarıdaki süreç tekrarlanmaktadır.
Doğrusal ARDL modelinde öncelikle değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin var olup
olmadığını tespit etmek için kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (Unrestricted Error
Correction Model; UECM) oluşturulmaktadır. Çalışmada bu model, döviz kuru değişimlerinin
ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisini test etmek için (5) ve (6) numaralı
denklemlerdeki gibi uyarlanmıştır.
p

q

m

n

i 1

i 0

i 0

i 0

LPM t      i LPM t i   i LDOLt i   i LGSYH t i   i LTÜFEt i 

 0 LPM t 1  1 LDOLt 1   2 LGSYH t 1  3 LTÜFEt 1  et

(5)

p*

q*

m*

n*

i 1

i 0

i 0

i 0

LPX t     i LPX t i    i LDOLt i  i LGSYH t i   i LÜFEt i 

0 LPX t 1  1 LDOLt 1   2 LGSYH t 1  3 LÜFEt 1   t

(6)

(5) ve (6) numaralı denklemlerde  i , i , i ,i ve i ,  i ,i , i katsayıları kısa dönem
dinamikleri; 0 , 1 ,  2 , 3 ve 0 , 1 , 2 , 3 katsayıları uzun dönem ilişkileri; et ve  t , hata
terimini; Δ, fark operatörünü; p, q, m, n ve p*, q*, m*, n* optimal gecikme uzunluklarını
göstermektedir. Çalışmada optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak
belirlenmiştir. (5) ve (6) numaralı denklemlere ilişkin değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin varlığını sınamak amacıyla sırasıyla aşağıdaki hipotezler kurulmaktadır.
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H 0 : 0  1   2  3  0
H1 : 0  0, 1  0,  2  0, 3  0

(7)

H 0 : 0  1  2  3  0
H1 : 0  0, 1  0, 2  0, 3  0

(8)

(7) ve (8) numaralı hipotezlere ilişkin hesaplanan F istatistiği, Pesaran ve diğerleri (2001)’nin
tablo alt ve üst kritik değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma yapılırken öncelikle
serilerin bütünleşme derecelerinin aynı olup olmadığı dikkate alınmaktadır.
Serilerden birisinin I(0) diğerinin I(1) olması durumunda, hesaplanan F istatistiği tablo üst
kritik değerinden büyükse seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğuna, alt kritik
değerden küçükse eşbütünleşme ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. Hesaplanan F
istatistiğinin alt ve üst kritik değerin arasında kalması durumunda ise uzun dönem ilişki
hakkında herhangi bir karar verilememektedir. Serilerin her ikisinin de I(0) olması
durumunda, hesaplanan F istatistiği tablo alt kritik değerinden büyükse seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olduğuna, tablo alt kritik değerinden küçükse eşbütünleşme
ilişkisinin olmadığına karar verilmektedir. Son olarak, serilerin her ikisinin de I(1) olması
durumunda ise hesaplanan F istatistiği üst kritik değerden büyükse seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmaktadır.
Aralarında eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilen seriler arasındaki uzun ve kısa dönemli
ilişkileri belirlemek amacıyla ARDL modeli oluşturulmaktadır. Döviz kuru değişimlerinin
ithalat ve ihracat fiyatları ile olan uzun dönem ilişkisinin incelenmesi amacıyla ARDL
modelleri sırasıyla (9) ve (10) numaralı denklemlerdeki gibi oluşturulmuştur.
p

q

m

n

i 1
p*

i 0
q*

i 0

i 0

m*

n*

i 1

i 0

i 0

i 0

LPM t      i LPM t i   i LDOLt i   i LGSYH t i   i LTÜFEt i et
LPX t     i LPX t i    i LDOLt i  i LGSYH t i   i LÜFEt i  t

(9)
(10)

(9) ve (10) numaralı ARDL modellerinde LDOL bağımsız değişkeni için uzun dönem
esneklik katsayıları sırasıyla (π) ve (μ), (9) ve (10) numaralı regresyon modellerinin
katsayıları kullanılarak sırasıyla (11) ve (12) numaralı eşitliklerdeki gibi hesaplanmaktadır.
q




i 0

i

p

1   i
i 1

q

(11)




i 0

p

i

1   i

(12)

i 1

Uzun dönem katsayıları tahmin edildikten sonra değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkinin
araştırılması için ARDL yaklaşımına dayalı hata düzeltme modelleri (Error Correction ModelECM) tahmin edilmektedir. Döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları ile olan kısa
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dönemli ilişkisinin incelenmesi amacıyla, ECM modelleri sırasıyla (13) ve (14) numaralı
denklemlerdeki gibi tahmin edilmiştir.
p

q

m

n

i 1

i 0

i 0

i 0

p*

q*

m*

n*

i 1

i 0

i 0

i 0

LPM t     ECt 1    i LPM t i   i LDOLt i   i LGSYH t i   i LTÜFEt i et
(13)

LPX t     ECt 1   i LPX t i    i LDOLt i  i LGSYH t i   i LÜFEt i  t

(14)

(13) ve (14) numaralı denklemlerde yer alan ECt-1 değişkeni, uzun dönem ARDL modelinden
elde edilen hata terimleri serisinin bir dönem gecikmeli değeri olup hata düzeltme terimi
olarak ifade edilmektedir. Söz konusu değişkene ait olan  ve  katsayıları, kısa dönemdeki
dengesizliğin ne kadarının uzun dönemde düzelebileceğini göstermektedir. Hata düzeltme
terimi katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması beklenmektedir.
Shin ve diğerleri (2014) tarafından geliştirilen NARDL modeli ise, değişkenlerin kısa ve uzun
dönem simetrik ve asimetrik ilişkilerini test etmek için bağımsız değişkenlerin pozitif ve
negatif kısmi ayrıştırmaları toplamlarını kullanmaktadır. Asimetrik özelliği taşıyan değişken,
artış ve azalış olarak iki ayrı değişkene ayrıldıktan sonra tahmin edilmesi gereken model
yeniden düzenlenmektedir. Çalışmada döviz kurundaki değişimlerin dış ticaret fiyatları
üzerindeki asimetrik etkisini test edebilmek için LDOL değişkeni pozitif ve negatif olarak
ayrıştırılmıştır. Denklemde yer alan LDOLt ve LDOLt ,sırasıyla döviz kurundaki pozitif ve
negatif değişmelerin kümülatif toplamları olup (15) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanmıştır.
t

t

j 1

j 1

t

t

j 1

j 1

LDOLt   LDOLj  max  LDOL j ,0 
LDOLt   LDOLj  min  LDOL j , 0 

(15)

LDOL değişkeni pozitif ve negatif olarak iki ayrı değişkene ayrıldıktan sonra (5) ve (6)
numaralı denklemlerdeki doğrusal UECM modelleri kısa ve uzun dönem asimetrik etkiler
dikkate alınarak sırasıyla (16) ve (17) numaralı denklemlerdeki gibi yeniden düzenlenmiştir.
p

q

r

m

i 1

i 0

i 0

i 0

LPM t      i LPM t i   i LDOLt i   i LDOLt i   i LGSYH t i 
n

 LTÜFE
i 0

i

t i

 0 LPM t 1  1 LDOLt 1  1 LDOLt 1   2 LGSYH t 1  3 LTÜFEt 1  et (16)
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p*

q*

r*

m*

i 1

i 0

i 0

i 0

LPX t     i LPX t i    i LDOLt i    i LDOLt i  i LGSYH t i 
n*

  LÜFE
i 0

i

t i

0 LPX t 1  1 LDOLt 1  1 LDOLt 1   2 LGSYH t 1  3 LÜFEt 1   t (17)

(16) ve (17) numaralı denklemlerdeki r ve r* optimal gecikme uzunluklarını göstermektedir.
NARDL analizinin ilk aşamasında ithalat ve ihracat fiyatlarına ilişkin her bir denklem (16 ve
17) genelden özele yaklaşımı kapsamında En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin
edilmektedir. Ardından eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, değişkenlerin gecikmeli düzey
katsayılarının topluca sıfıra eşit olduğu şeklinde kurulan H0 hipotezinin (16 numaralı denklem
için  0  1  1   2   3  0 , 17 numaralı denklem için 0  1  1   2  3  0 ) test
edilmesiyle belirlenmektedir. Doğrusal ARDL modelinde olduğu gibi, hipotezlere ilişkin
hesaplanan F istatistikleri, Pesaran ve diğerleri (2001)’nin tablo alt ve üst kritik değerleriyle
karşılaştırılarak uzun dönem ilişki hakkında karar verilmektedir. (16) ve (17) numaralı
denklemlerdeki
uzun
dönem
katsayıları
sırasıyla;




LLDOL   1  0 , LLDOL   1  0 , LLGSYH    2  0 , LLTÜFE   3  0 ve
LLDOL   1 0 , LLDOL   1  0 , LLGSYH    2  0 , LLÜFE   3  0

formülleri kullanılarak

hesaplanmaktadır. LLDOL ve LLDOL sırasıyla pozitif ve negatif döviz kuru değişimlerine ilişkin
uzun dönem katsayılarını temsil etmektedir. LLGSYH , LLTÜFE ve LLÜFE ise sırasıyla LGSYH,
LTÜFE ve LÜFE değişkenlerine ait uzun dönem katsayıları göstermektedir.
Son olarak modellerde simetrik ve asimetrik ilişkiler Wald testi kullanılarak test edilmektedir.
Bu amaçla uzun dönem simetri olduğuna dair H0 hipotezi LLDOL  LLDOL şeklinde
oluşturulmakta ve sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda uzun dönemde asimetrik etkinin
varlığına karar verilmektedir. Döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları üzerinde
kısa dönemde asimetrik bir etkiye sahip olup olmadığı ise iki farklı hipotez çerçevesinde test
edilmektedir. İlk hipotez pozitif ve negatif döviz kuru değişimlerinin her birinin cari ve
geçmiş dönem değerlerinin toplamının anlamlı olup olmadığını sınayan hipotezdir. (16)
numaralı denklemde pozitif değişimler için

q

 LDOL

 0 , negatif değişimler için

denklemde

ise


t i

i 0

r

 LDOL
i 0
q*


t i

0

şeklinde,

(17)

numaralı

 LDOLt i  0 , negatif değişimler için
i 0

r*

 LDOL
i 0


t i

0

pozitif

değişimler

için

şeklinde oluşturulan H0

hipotezlerinden birinin red, diğerinin kabul edilmesi durumunda döviz kuru değişimlerinin
ithalat/ihracat fiyatları üzerinde asimetrik bir etkiye neden olduğuna karar verilmektedir. Kısa
dönemde asimetrik etkinin test edilmesine ilişkin oluşturulan ikinci hipotez ise pozitif ve
negatif döviz kur değişimlerinin cari ve geçmiş dönem değerlerinin toplamının birbirine eşit
olup olmadığını sınayan hipotezdir. Kısa dönem simetri olduğunu ifade eden ve (16)
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numaralı denklem için

q

 LDOL
i 0

q*

 LDOL


t i

i 0


t i

r

 LDOLt i şeklinde, (17) numaralı denklem için ise
i 0

r*

 LDOLt i şeklinde oluşturulan H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda
i 0

döviz kuru değişimlerinin ithalat/ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin asimetrik olduğuna
karar verilmektedir.
4. AMPĠRĠ
K BULGULAR
Döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisini kısa ve
uzun dönem itibariyle test etmeden önce çalışmada kullanılan değişkenlerin birim kök içerip
içermedikleri ADF birim kök testi ile belirlenmiştir. ADF birim kök testine ilişkin sonuçlar
Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
DeğiĢkenler

Seviye
Sabit

Birinci Devresel Fark
Sabit ve Trend

Sabit

Sabit ve Trend
***

LPM

-1.559 (1)

-1.568 (1)

-5.093

(0)

-5.168*** (0)

LPX

-1.369 (1)

-1.900 (1)

-5.444*** (0)

-5.432*** (0)

LDOL

-3.105** (1)

-3.061 (1)

-5.358*** (0)

-5.610*** (0)

LGSYH

-0.295 (1)

-2.895 (1)

-6.749*** (0)

-6.701*** (0)

LTÜFE

-11.020*** (0)

-6.331*** (0)

LÜFE

-4.347*** (1)

-4.360*** (0)

Not: Parantez içindeki değerler Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiş optimal gecikme
uzunluklarıdır. ***,**, sırasıyla % 1, ve % 5 anlamlılık düzeyinde serinin durağan olduğunu
ifade etmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere, LPM, LPX ve LGSYH serileri hem sabitli hem de sabitli-trendli
formda birinci devresel farkında, LTÜFE ve LÜFE serileri de seviyesinde durağan
bulunmuştur. LDOL serisinin ise sadece sabitli formda seviyesinde durağan olduğu tespit
edilmiş, ancak ilgili değişkene ait grafik incelendiğinde serinin trend içerdiği gözlemlenmiştir.
Dolayısıyla LDOL serisinin durağanlığının belirlenmesinde sabitli-trendli formun dikkate
alınması gerektiğinden, bu değişkenin birinci devresel farkında durağan olduğunun kabul
edilmesi uygun olacaktır. ADF birim kök testi sonuçları, değişkenlerin bütünleşme
derecelerinde farklılık olduğunu göstermektedir. LPM, LPX, LGSYH ve LDOL serileri
birinci farkında durağanken, LTÜFE ve LÜFE serileri seviyesinde durağan bulunmuştur.
Yani LPM, LPX, LGSYH ve LDOL serilerinin bütünleşme dereceleri I ~ (1) iken LTÜFE ve
LÜFE serilerinin bütünleşme dereceleri I ~ (0)’dır. Bu bağlamda ADF testinden elde edilen
bulgular, analiz yöntemi olarak ARDL modelinin seçiminin uygun olduğunu göstermektedir.
Değişkenlerin durağanlık özellikleri belirlendikten sonra, döviz kuru değişimlerinin ithalat ve
ihracat fiyatları üzerindeki geçişkenlik etkisini hem kısa ve uzun dönem itibariyle ortaya
koymak hem de bu etkinin simetrik mi yoksa asimetrik mi olduğunu belirlemek amacıyla
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ARDL ve NARDL modelleri tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’de sunulmuştur.
İlgili tablolarda A panelinde kısa dönem katsayılar, B panelinde uzun dönem katsayılar, C
panelinde ise modellere ilişkin tanısal istatistikler ve son olarak da D panelinde Wald test
istatistikleri verilmiştir.
Tablo 3: ARDL- NARDL Tahmin Sonuçları (Bağımlı DeğiĢken: LPM)
Panel A: Kısa Dönem

ARDL (2, 0, 0, 0)

NARDL (2, 2, 0, 0, 0)

Katsayı
0.392
-0.243

t-istatistiği
4.605 ***
-3.794 ***

Katsayı
0.531

t-istatistiği
4.892 ***

0.216
0,250

1.159
2.844 ***

-0.342
0.233

-4.963 ***
2.538 **

Sabit
LDOLt
LDOL+t
LDOL-t
LGSYHt
LTÜFEt
Panel C: Tanısal Ġstatistikler

1.210
-0.725

0.529
-8.255 ***

0.169

0.136

-0.013
0.769

-0.085
8.405 ***

-0.766
-0.648
0.089
0.799

-6.172 ***
-4.031 ***
0.364
5.644 ***

F-istatistiği
ECMt-1
LM
CUSUM
Düzeltilmiş R2
Panel D: Wald Testleri

3.327 *
-0.241
0.494
İstikrarlı
0.984

∆LPM t-1
∆LDOLt
∆LDOL+t
∆LDOL+t-1
∆LGSYHt
∆LTÜFEt
Panel B: Uzun Dönem

q

 LDOL


t i

i 0

r

 LDOL


t i

i 0
q

 LDOL
i 0


LDOL

L


t i

0

0
r

 LDOLt i
i 0


LDOL

L

-3.800

***

4.970 ***
-0.308
1.670
İstikrarlı
0.986

-4.638***

1.212
___
___
0.302

Not: ***,** ve * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Döviz kuru değişimlerinin ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin test edildiği model sonuçlarını
gösteren Tablo 3’de görüldüğü üzere, ARDL modeli tahmin sonuçlarına göre F istatistiği
3.327 olarak hesaplanmış ve % 10 anlamlılık düzeyinde tablo üst kritik değerinden büyük
çıkmıştır. Bu durumda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden H0
654

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

hipotezi % 10 seviyesinde reddedilmiştir. Böylelikle sınır testi sonucuna göre, LPM ile
LDOL, LGSYH ve LTÜFE değişkenleri arasında eşbütünleşmenin diğer bir ifadeyle uzun
dönem ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
ARDL modeli sonucunda tahmin edilen uzun dönem esneklik katsayılarına bakıldığında,
LDOL değişkenine ait katsayının -0.725 olarak hesaplandığı ve istatistiksel olarak % 1
seviyesinde anlamlı çıktığı görülmektedir. Bu katsayıya göre LDOL değişkeninde meydana
gelen % 10’luk bir artış (azalış) LPM değişkeninde % 7.25’lik bir azalışa (artışa) neden
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle döviz kurunda ortaya çıkan % 10’luk bir artış (azalış) ithalat
fiyatlarında % 7.25’lik bir azalışa (artışa) sebep olmaktadır. LGSYH ve LTÜFE
değişkenlerinin esneklik katsayıları ise sırasıyla -0.013 ve 0.769 olarak hesaplanmıştır.
LGSYH değişkenine ait katsayı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. LTÜFE
değişkeninin katsayısının istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Bu da LTÜFE değişkeni ile LPM değişkeni arasında pozitif bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bu sonuç, LTÜFE değişkeninde meydan gelecek % 10’luk bir değişimin
LPM değişkeninde % 7.69’luk aynı yönde bir değişime neden olacağını ifade etmektedir.
Hata düzeltme modeli sonucuna göre, uzun dönemde olduğu gibi kısa dönemde de ∆LDOL
değişkeni ile ∆LPM değişkeni arasında negatif ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak bu katsayı uzun döneme kıyasla mutlak değer olarak daha
küçük olup -0.243 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre ∆LDOL değişkeninde meydana gelen
% 10’luk bir artış (azalış) ∆LPM değişkeninde % 2.43’lük bir azalışa (artışa) neden
olmaktadır. ∆LGSYH ve ∆LTÜFE değişkenlerinin katsayıları ise sırasıyla 0.216 ve 0.250
olarak tahmin edilmiştir. ∆LGSYH değişkeninin katsayısı uzun dönemde olduğu gibi kısa
dönemde de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. ∆LTÜFE değişkeninin katsayısının
istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu da ∆LTÜFE
değişkeninde meydan gelen % 10’luk bir artışın (azalışın) ∆LPM değişkeninde % 2.50’lik bir
artışa (azalışa) neden olduğunu ifade etmektedir. Hata düzeltme terimi (ECMt-1) katsayısının
işareti beklenildiği gibi negatif ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu
durum kısa dönemde meydana gelen dengeden sapmaların uzun dönemde dengeye
yaklaştığını ifade etmektedir. Tahmin edilen hata düzeltme terimi katsayısının değeri -0.241
olup, bu da kısa dönemde meydana gelen sapmaların % 24.1’inin bir sonraki dönemde
düzeltilerek uzun dönem dengesine yaklaştığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, kısa
dönemdeki dengesizlikler 1 yıl gibi bir sürede ortadan kalkmakta ve tekrar uzun dönem
dengesine gelmektedir.
ARDL modelinin tanısal test sonuçlarına bakıldığında, modelde otokorelasyon sorununun
olmadığı görülmektedir. Otokorelasyon sorununun tespiti için yapılan Breusch-Godfrey LM
testi sonucunda hesaplanan  2 istatistiği tablo kritik değerinden büyük çıkmamış dolayısıyla
da hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını ifade eden H0 hipotezi herhangi bir
anlamlılık düzeyinde reddedilmemiştir. Tahmin edilen ARDL modelinde parametrelerin
istikrarlılığının incelendiği CUSUM testi sonucunda ise, CUSUM istatistiklerinin % 5
anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde kaldığı görülmüş, modeldeki katsayıların
istikrarlı olduklarını ifade eden H0 hipotezi % 5 seviyesinde reddedilmemiştir. Dolayısıyla
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CUSUM testi grafiği, modelin artıklarının sınırlar içerisinde kaldığını ve parametrelerin
kararlı olduğunu, yapısal değişme olmadığını göstermektedir.
Döviz kuru değişimlerinin ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin doğrusal olmayan
yönünün açıklanabilmesi için uygulanan NARDL modelinde maksimum gecikme uzunluğu 4
olarak alınmış, Shin ve diğerleri (2014)’nin çalışmasına uygun olarak genelden özele
yaklaşımı benimsenmiş ve istatistiki olarak anlamlı olmayan değişkenler modelden
çıkarılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü gibi (16) numaralı denklemdeki NARDL modeline
uygulanan eşbütünleşme testi sonucunda hesaplanan F istatistiği değeri 4.970 olarak
hesaplanmış ve % 1 anlamlılık düzeyinde tablo üst kritik değerinden büyük çıkmıştır. Böylece
değişkenlerin gecikmeli düzey katsayılarının topluca sıfır olduğu şeklindeki H0 hipotezi % 1
düzeyinde reddedilmiş, LPM ile LDOL+, LDOL-, LGSYH ve LTÜFE değişkenleri arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı kabul edilmiştir.
NARDL modelinde tahmin edilen uzun dönem esneklik katsayıları incelendiğinde, döviz kuru
değişkeninin uzun dönem pozitif katsayısının (LDOL+) ve uzun dönem negatif katsayısının
(LDOL-) istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı ve negatif olduğu görülmektedir. Uzun
dönemde LDOL+ değişkeninin katsayısı -0.766 iken, LDOL- değişkeninin katsayısı 0.648’dir. Bu katsayılar, döviz kurundaki % 10’luk bir artışın ithalat fiyatlarında % 7.66’lık
bir azalışa sebep olduğunu, döviz kurundaki % 10’luk bir azalışın ise ithalat fiyatlarında %
6.48’lik bir azalışa neden olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ithalat fiyatları döviz
kurundaki pozitif değişmelere (artışlara) azalarak tepki verirken, negatif değişmelere
(azalışlara) de azalış şeklinde tepki vermektedir. Bununla birlikte, döviz kurundaki pozitif
değişmelerin ithalat fiyatları üzerindeki azalış etkisinin negatif değişmelerin yarattığı etkiden
daha büyük olduğu görülmektedir. LGSYH ve LTÜFE değişkenlerinin uzun dönem
katsayıları ise sırasıyla 0.089 ve 0.799 olarak hesaplanmıştır. LGSYH değişkenine ait katsayı
istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. LTÜFE değişkeninin katsayısının istatistiksel
olarak % 1 seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu durum LTÜFE değişkeni ile LPM
değişkeni arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuç LTÜFE
değişkenindeki % 10’luk bir artışın (azalışın) LPM değişkeninde % 7.99’luk bir artışa
(azalışa) neden olacağı anlamına gelmektedir.
Kısa dönem ilişkinin incelendiği hata düzeltme modeli sonuçlarına bakıldığında, döviz kuru
değişkeninin modelde sadece kısa dönem pozitif katsayısının (∆LDOL+) yer aldığı negatif
katsayısının (∆LDOL-) ise yer almadığı görülmektedir. Nitekim daha önce de belirtildiği gibi
NARDL modelinde genelden özele yaklaşımı kapsamında EKK yöntemiyle tahmin edilen
denklemde, istatistiki olarak anlamlı olmayan değişkenler modelde yer almamaktadır.
∆LDOLt+ değişkeninin katsayısı -0.342 olarak tahmin edilmiş ve % 1 seviyesinde anlamlı
bulunmuştur. ∆LDOLt-1+ değişkeninin katsayısı ise 0.233 olarak tahmin edilmiş ve % 5
seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu katsayılar ∆LDOL+ değişkeninin t döneminde ∆LPM
değişkeni üzerinde negatif etki yaratırken t-1 döneminde pozitif etki yarattığını
göstermektedir. Hata düzeltme terimi (ECMt-1) katsayısının işareti ise beklenildiği gibi negatif
ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu durum kısa dönemde meydana
gelen dengeden sapmaların uzun dönemde dengeye yaklaştığını ifade etmektedir. Tahmin
edilen hata düzeltme terimi katsayısının değeri -0.308 olup, bu da kısa dönemde meydana
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gelen sapmaların % 30.8’inin bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine
yaklaştığını göstermektedir.
NARDL modeline ilişkin tanısal test sonuçlarına bakıldığında; ARDL modelinde olduğu gibi
bu modelde de otokorelasyon sorununun olmadığı görülmektedir. CUSUM testi sonucunda,
CUSUM istatistiklerinin yine % 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde kaldığı
görülmüş, modeldeki katsayıların istikrarlı oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 3’ün son panelinde NARDL modelinde hem kısa dönem hem de uzun dönem simetriye
ilişkin Wald testi sonuçları sunulmuştur. Döviz kurundaki pozitif ve negatif değişmeleri ifade
eden LDOL+ ve LDOL- değişkenlerinin uzun dönem katsayılarının birbirine eşit olup
olmadığını sınayan hipotez ( LLDOL  LLDOL ) test sonuçlarına göre, uzun dönem simetrik
ilişkinin olduğunu ifade eden H0 hipotezi herhangi bir anlamlılık düzeyinde
reddedilememiştir. H0 hipotezinin alternatif asimetri hipotezine karşı reddedilememesi uzun
dönemde LDOL değişkeninin LPM değişkeni üzerinde simetrik etkiye sahip olduğunu
göstermektedir. NARDL modelinde döviz kuru değişkeninin (LDOL) kısa dönem pozitif
katsayısı (∆LDOL+) anlamlı olarak yer alırken negatif katsayısı (∆LDOL-) yer almamıştır.
Bununla birlikte, kısa dönem döviz kuru simetrisine ilişkin Wald testi sonuçlarına
bakıldığında, pozitif döviz kuru değişiminin cari ve geçmiş dönem değerlerinin toplamının
q

anlamlı olmadığını ifade eden H0 hipotezinin (  LDOLt i  0 ) reddedilemediği
i 0

görülmektedir. Bu sonuç, pozitif döviz kuru değişiminin ithalat fiyatları üzerindeki kümülatif
etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. Bu nedenle döviz kurunun
ithalat fiyatları üzerindeki etkisinin kısa dönemde asimetrik olduğunu söylemek mümkün
değildir.
Döviz kuru değişimlerinin ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin test edildiği modele ilişkin
ARDL ve NARDL sonuçları Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4: ARDL- NARDL Tahmin Sonuçları (Bağımlı DeğiĢken: LPX)
Panel A: Kısa Dönem
∆LPX t-1
∆LDOLt
∆LDOL+t
∆LDOL+t-1
∆LGSYHt
∆LÜFEt
Panel B: Uzun Dönem
Sabit
LDOLt
LDOL+t

ARDL (2, 1, 0, 1)

NARDL (2, 2, 0, 0, 1)

Katsayı
0.181
-0.459

t-istatistiği
2.655 ***
-8.455 ***

Katsayı
0.280

t-istatistiği
3.049 ***

0.106
0.802

0.802
8.490 ***

-0.547
0.137

-8.244 ***
2.650 *

0.740

5.872 ***

-2.811
-0.641

-2.467 **
-13.637 ***

-0.933

-1.005

-0.676

-11.549 ***
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LDOL-t
LGSYHt
LÜFEt
Panel C: Tanısal Ġstatistikler
F-istatistiği
ECMt-1
LM
CUSUM
Düzeltilmiş R2
Panel D: Wald Testleri
q*

 LDOLt i  0
i 0
r*

 LDOL
i 0
q*


t i

0
r*

 LDOL
i 0


LDOL

L

 LDOLt i


t i

i 0


LDOL

L

0.266
0.616
8.977 ***
-0.409
0.056
İstikrarlı
0.989

3.501 ***
12.349 ***

-6.452

***

-0.571
0.265
0.685
6.730 ***
-0.482
0.215
İstikrarlı
0.990

-7.347 ***
2.256 **
10.105 ***

-6.452***

18.662 ***
__
__
1.108

Not: ***,** ve * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Tablo 4’de görüldüğü üzere, ARDL modeli tahmin sonuçlarına göre F istatistiği 8.977 olarak
hesaplanmış ve % 1 anlamlılık düzeyinde tablo üst kritik değerinden büyük çıkmıştır.
Dolayısıyla değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden H0 hipotezi %
1 seviyesinde reddedilmiştir. Bu durumda, sınır testinin sonucu, LPX ile LDOL, LGSYH ve
LÜFE değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir.
ARDL modeli sonucunda tahmin edilen uzun dönem esneklik katsayıları LDOL, LGSYH ve
LÜFE değişkenleri için sırasıyla -0.641, 0.266 ve 0.616 olarak hesaplanmış ve her üç katsayı
da istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu katsayılara göre, LDOL
değişkeninde meydana gelen % 10’luk bir artış (azalış) LPX değişkeninde % 6.41’lik bir
azalışa (artışa) neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle döviz kurunda ortaya çıkan % 10’luk bir
artış (azalış) ihracat fiyatlarında % 6.41’lik bir azalışa (artışa) sebep olmaktadır. Diğer
taraftan, LGSYH değişkeninde ortaya çıkan % 10’luk bir artış (azalış) LPX değişkeninde %
2.66’lık bir artışa (azalışa) yol açarken, LÜFE değişkeninde meydana gelen % 10’luk bir artış
(azalış) da LPX değişkeninde % 6.16’lık bir artışa (azalışa) neden olmaktadır.
Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkinin incelendiği hata düzeltme modeli sonuçlarına
göre, kısa dönemde ∆LDOL değişkeni ile ∆LPX değişkeni arasında negatif ve istatistiksel
olarak % 1 seviyesinde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. ∆LDOL değişkeninin katsayısı 0.459 olarak tahmin edilmiştir. Bu katsayıya göre, ∆LDOL değişkeninde meydana gelen %
10’luk bir artış (azalış) ∆LPX değişkeninde % 4.59’luk bir azalışa (artışa) neden olmaktadır.
∆LGSYH ve ∆LÜFE değişkenlerinin katsayıları ise sırasıyla 0.106 ve 0.802 olarak tahmin
edilmiştir. ∆LGSYH değişkeninin katsayısı uzun dönemden farklı olarak kısa dönemde
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. ∆LÜFE değişkeninin katsayısı istatistiksel olarak
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% 1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç ∆LÜFE değişkeninde meydana gelen %
10’luk bir artışın (azalışın) ∆LPX değişkeninde % 8.02’lik bir artışa (azalışa) neden olduğunu
göstermektedir. Hata düzeltme terimi (ECMt-1) katsayısının işareti beklenildiği gibi negatif ve
istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Tahmin edilen hata düzeltme terimi
katsayısının değeri -0.409 olup, bu da kısa dönemde meydana gelen sapmaların % 40.9’unun
bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine oldukça hızlı bir şekilde yaklaştığı
anlamına gelmektedir.
ARDL modelinin tanısal test sonuçlarına bakıldığında Breusch-Godfrey LM testi sonucunda
hesaplanan  2 istatistiğinin tablo kritik değerinden büyük çıkmadığı dolayısıyla da hata
terimleri arasında otokorelasyonun olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan tahmin edilen
modelde parametrelerin istikrarlılığının incelendiği CUSUM testi sonucunda, CUSUM
istatistiklerinin % 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde kaldığı görülmüş,
modeldeki katsayıların istikrarlı olduklarına karar verilmiştir.
Tablo 4’de görüldüğü gibi (17) numaralı denklemdeki NARDL modeline uygulanan
eşbütünleşme testi sonucunda hesaplanan F istatistiği değeri 6.730 olarak hesaplanmış ve bu
değerin % 1 anlamlılık düzeyinde tablo üst kritik değerinden büyük olduğu belirlenmiştir.
Böylelikle değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden H0 hipotezi %
1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiş, dolayısıyla da LPX ile LDOL+, LDOL-, LGSYH ve
LÜFE değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
NARDL modelinde tahmin edilen uzun dönem esneklik katsayılarına bakıldığında, döviz kuru
değişkeninin uzun dönem pozitif katsayısının (LDOL+) ve uzun dönem negatif katsayısının
(LDOL-) negatif ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir. Uzun
dönemde LDOL+ değişkeninin katsayısı -0.676 iken, LDOL- değişkeninin katsayısı -0.571
olarak hesaplanmıştır. Bu katsayılar, döviz kurundaki % 10’luk bir artışın ihracat fiyatlarında
% 6.76’lık bir azalışa yol açarken, döviz kurundaki % 10’luk bir azalışın ise ihracat
fiyatlarında % 5.71’lik bir azalışa neden olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, ihracat
fiyatları döviz kurundaki pozitif değişmelere (artışlara) azalarak tepki verirken, negatif
değişmelere (azalışlara) de azalarak tepki vermektedir. Ayrıca bu sonuçla, döviz kurundaki
artışların ihracat fiyatları üzerindeki azalış etkisinin döviz kurundaki azalışların yarattığı
etkiden daha büyük olduğu görülmektedir. LGSYH ve LÜFE değişkenlerinin uzun dönem
katsayıları ise sırasıyla 0.265 ve 0.685 olarak hesaplanmıştır. LGSYH değişkeninin katsayısı
istatistiksel olarak % 5 seviyesinde, LÜFE değişkeninin katsayısı ise % 1 seviyesinde anlamlı
bulunmuştur. Bu katsayılar, GSYH’daki % 10’luk bir artışın (azalışın) ihracat fiyatlarında %
2.65’lik bir artışa (azalışa) neden olduğunu, ÜFE’deki % 10’luk bir artışın (azalışın) ise
ihracat fiyatlarında % 6.85’lik bir artışa (azalışa) yol açtığını göstermektedir.
NARDL modelinde kısa dönem katsayılar incelendiğinde bağımlı değişkeni LPM olan
modelde olduğu gibi bağımlı değişkenin LPX olduğu modelde de yine döviz kuru
değişkeninin sadece kısa dönem pozitif katsayısının (∆LDOL+) modelde yer aldığı, negatif
katsayısının (∆LDOL-) ise yer almadığı görülmektedir. ∆LDOLt+ değişkeninin katsayısı 0.547 olarak tahmin edilmiş ve % 1 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. ∆LDOLt-1+
değişkeninin katsayısı ise 0.137 olarak tahmin edilmiş ve % 10 seviyesinde anlamlı
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bulunmuştur. Bu sonuç, ∆LDOL+ değişkeninin ∆LPX değişkenini t döneminde ters yönlü
etkilerken t-1 döneminde doğru yönlü etkilediğini göstermektedir. ∆LÜFE değişkeninin
katsayısı 0.740 olarak tahmin edilmiş ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı
bulunmuştur. Hata düzeltme terimi (ECMt-1) katsayısının işareti ise beklenildiği gibi negatif
ve istatistiksel olarak % 1 seviyesinde anlamlı çıkmıştır. Bu durum kısa dönemde meydana
gelen dengeden sapmaların uzun dönemde dengeye yaklaştığını ifade etmektedir. Tahmin
edilen hata düzeltme terimi katsayısının değeri -0.482 olup, bu da kısa dönemde meydana
gelen sapmaların % 48.2’sinin bir sonraki dönemde düzeltilerek uzun dönem dengesine
oldukça hızlı bir şekilde yaklaştığını göstermektedir.
NARDL modeline ilişkin tanısal test sonuçları; ARDL modelinde olduğu gibi bu modelde de
otokorelasyon sorunu olmadığını göstermiştir. Tahmin edilen NARDL modelinin CUSUM
testi sonucunda, CUSUM istatistiklerinin % 5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde
kaldığı, modeldeki katsayıların istikrarlı oldukları belirlenmiştir.
Tablo 4’deki NARDL modelinde hem uzun dönem hem de kısa dönem simetriye ilişkin Wald
testi sonuçları incelendiğinde, LDOL+ ve LDOL- değişkenlerinin uzun dönem katsayılarının
birbirine eşit olup olmadığını sınayan hipotez ( LLDOL  LLDOL ) testi sonucuna göre, uzun
dönem simetrik ilişkinin varlığını ifade eden H0 hipotezinin herhangi bir anlamlılık düzeyinde
reddedilemediği görülmektedir. H0 hipotezinin alternatif asimetri hipotezine karşı
reddedilmemesi uzun dönemde LDOL değişkeninin LPX değişkeni üzerinde simetrik etkiye
sahip olduğunu göstermektedir. Kısa dönem döviz kuru simetrisine ilişkin Wald testi
sonuçlarına bakıldığında, pozitif döviz kuru değişiminin cari ve geçmiş dönem değerlerinin
q*

toplamının anlamlı olmadığını ifade eden H0 hipotezinin (  LDOLt i  0 ) % 1 seviyesinde
i 0

reddedildiği görülmektedir. Bu sonuç, kısa dönemde pozitif döviz kur değişiminin ihracat
fiyatları üzerindeki kümülatif etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.
Bunun yanında NARDL modelinde döviz kuru değişkeninin (LDOL) kısa dönem negatif
katsayısı (∆LDOL-) ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığından yer almamıştır. Bu durumda,
döviz kuru değişimlerinin ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin kısa dönemde asimetrik
olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle kısa dönemde pozitif döviz kur
değişimleri ihracat fiyatlarını etkilerken negatif döviz kur değişimleri ise etkilememektedir.
5. SONUÇ
Dışa açık bir ekonomide döviz kurundaki bir değişimin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi
ithalat ve ihracat fiyatları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Döviz kurundaki değişimin fiyatlar
genel düzeyine olan geçişkenliğine ilişkin ampirik çalışmaların çoğunda zımni olarak döviz
kuru değişmelerinin simetrik etki yarattığı varsayımı yapılmıştır. Ne var ki; bu varsayım
piyasanın yapısı, menü maliyetler, fiyat katılıkları, pazar payı gibi birçok nedenden ötürü
pratikte pek geçerli değildir. Söz konusu faktörler döviz kuru geçiş etkisinin asimetrik
olmasına yani fiyatların artış ve azalış yönündeki kur değişimlerine farklı tepki vermesine
neden olabilecektir. Bu çalışmanın amacı Türkiye örneğinde döviz kuru değişimlerinin ithalat
ve ihracat fiyatlarına geçişkenlik etkisinin kısa ve uzun dönem itibariyle simetrik mi yoksa
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asimetrik mi olduğunu belirlemektir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmede simetrik etki
varsayımını dikkate alan doğrusal ARDL yaklaşımı ile asimetrik etkilere imkan tanıyan
doğrusal olmayan ARDL (NARDL) yaklaşımı kullanılmıştır.
Doğrusal ARDL ve doğrusal olmayan ARDL sınır testi sonuçlarına göre hem ithalat fiyatları
hem de ihracat fiyatları ile döviz kuru arasında eşbütünleşme diğer bir ifadeyle uzun dönem
ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. ARDL modeli sonucunda, döviz kuru değişkenine ait kısa ve
uzun dönem esneklik katsayıları negatif olarak tahmin edilmiştir. Bu da döviz kuru ile hem
ithalat hem de ihracat fiyatları arasında ters yönlü ilişki olduğunu yani döviz kurundaki
artışların ithalat ve ihracat fiyatlarında azalışa neden olduğunu ifade etmektedir. NARDL
modeli sonuçlarına göre, döviz kurundaki pozitif değişmelerin uzun dönemde hem ithalat
fiyatlarında hem de ihracat fiyatlarında azalışa neden olurken, negatif değişmelerin de azalışa
neden olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte katsayılar döviz kurundaki artış yönündeki
değişmelerin ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin azalış yönündeki değişmelere
kıyasla daha büyük olduğunu göstermiştir. NARDL modelinde uzun ve kısa dönem simetriye
ilişkin Wald testi sonuçlarına göre, döviz kuru değişiminin ithalat fiyatları üzerindeki
etkisinin hem uzun hem de kısa dönemde simetrik, ihracat fiyatları üzerindeki etkisinin ise
uzun dönemde simetrik, kısa dönemde asimetrik olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönemde
pozitif döviz kur değişimleri ihracat fiyatları üzerinde etki yaratırken negatif döviz kur
değişimleri ise etki yaratmamaktadır.
Sonuç olarak, döviz kuru geçiş etkisinin belirlenmesi enflasyon tahmininin yapılmasında ve
uygulanacak para politikalarının belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle,
enflasyon hedeflemesi uygulayan bir ülke olarak Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanmasında
döviz kuru değişimlerinin özellikle kısa dönemde ihracat fiyatları üzerindeki asimetrik
etkisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE TOPRAK ETÜT-HARİTALAMA ÇALIŞMALARI ve HARVEY
OAKES
Murat TANRIKULU*

Öz

Toprak türlerinin tasnifi, tanınması ve haritalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, ülkemiz için
oldukça yeni sayılır. Bu çalışmalardan en kayda değer olanı Amerika Birleşik Devletleri International
Cartoraphie Association (ICA)/Uluslar arası Kartografya Teşkilatı ile yapılan işbirliği neticesinde Toprak
Uzmanı Harvey Oakes tarafından gerçekleştirilmiştir. Harvey Oakes, Ziraat Vekâleti (Tarım Bakanlığı)
tarafından topraklarımızın tetkik ve haritasını yapmak, bu çalışmalara devam edecek elemanları yetiştirmek
üzere ülkemize davet edilmiştir. Oakes, ülke düzeyinde ilk geniş çaplı toprak etütlerini 1952–1954 yılları
arasında tamamlamıştır. Çalışmayı, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bizzat gezerek yapmıştır.
Arazi çalışmalarının ardından 1954 yılında 1/800000 ölçekli Türkiye Umumi Toprak Haritası yayınlanmıştır. Bu
çalışmaya kadar yapılan toprak haritalama çalışmaları ya mevzi kalmış çalışmalardır ya da kapsamlı çalışmalar
niteliğinde değildir. Bunlar; Giesecke, Polynov, Rosov, Asaf Irmak ve Kerim Çağların çalışmalarıdır. Oakes ve
diğer çalışmalar büyük ölçüde eskimiş ve geçerliliğini yitirmiştir. Buna rağmen Türkiye topraklarının bir bütün
olarak modern yöntemlerle etüt ve haritalama çalışmaları hala tamamlanamamış, Oakes‟in eseri gibi rehber
nitelikli eserler ortaya konamamıştır. Duyulan eksiklik ve değişen bilimsel yaklaşımlar, Türkiye topraklarının
etüt ve haritalama çalışmalarının yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda konu tarihsel bir yöntemle ele
alınmış, süreç irdelenmiş ve içinde bulunulan durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toprak, etüt, toprak haritaları, Harvey Oakes, Türkiye Umumi Toprak Haritası
SOIL SURVEY-MAPPING STUDIES IN TURKEY AND HARVEY OAKES
Abstract
Soil types classification, and mapping conducted for the purpose of recognition is considered relatively
new for the our country. The most notable of these studies, United States International Cartographi Association
(ICA) in collaboration with the Soil Expert was conducted by Harvey Oakes. Harvey Oakes, the Ministry of
Agriculture (Department of Agriculture) by our audit and to map land, our country has been invited to train
personnel will continue these studies. Oakes, the first large-scale soil survey was completed between the years
1952-1954 at the country level. Study the country's east to the west and north to the south has made personally
by visiting. After the field work in 1954, 1/800 000 scale Turkey General Soil Map has been published. Up to
this study, soil mapping studies are stuck in either position or does not constitute a comprehensive study. These
are; Giesecke, Polynov, Rostov, Asaf Irmak and Karim Çağlar‟s works. Oakes and other studies largely obsolete
and untenable. In spite of this, with modern methods of land surveying and mapping in Turkey as a whole, the
work is still not completed and like the work of Oakes, guide-quality works have not been revealed. The
deficiencies and changing scientific approaches have necessitated the renewal of the investigation and mapping
studies of Turkish soil. Topics dealt with the historical method and tried to explain present situation. The subject
has been handled with a historical method and tried to explain present situation.
Keywords: Soil, survey, soil maps, Harvey Oakes, General Soil Map of Turkey

1. GİRİŞ
Toprak, yerin yüzeyini bir örtü gibi kaplar. Hiç kuşkusuz insanoğlu, geçmişten
günümüze tek ev ve eklentilerinden başlayarak köy, kasaba ve kentlerini toprak üzerinde
kurup yerleşmiş, yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan gıda ihtiyacının büyük bir
*
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bölümünü de yine topraktan karşılamıştır. Tüm uygulamalarıyla toprak, tarım sektörü (tarla,
bağ ve bahçe tarımı, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, madencilik) dahil taşa ve toprağa
dayalı sanayi, kimya, gıda, inşaat ve metalürji gibi birçok sektör için temel girdilerden birini
oluşturan ve bu şekilde doğrudan ya da dolaylı kullanımıyla bir ülkenin ekonomik yönden
kalkınmasında vazgeçilmez olan doğal bir kaynaktır. Yüzyıllar boyunca medeniyetlerin
gelişmişlikleri ve ulusların yaşam standardı insan-toprak ilişkisinden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Karşılıklı etkileşim çerçevesinde insanın toprak üzerinde ve toprağın ise bir
tarım kültürü oluşturmada insan üzerinde önemli ölçüde etkisi olmuştur. Endüstriyel
Devrim‟le başlayan ve son yüz elli yıllık dönemde dünya nüfusu hiç olmadığı kadar hızla
artmış, bu artış koşut olarak tarımsal üretimin artırılması kaygısını da beraberinde getirmiş ve
tarım toprakları üzerindeki baskıyı şiddetlendirmiştir. Endüstri Devrimi‟yle neredeyse her
alanı etkisi altına alan teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de etkisini göstermiştir. Neolitik
dönemden XIX. yüzyıla kadar binlerce yıl süren ve konvansiyonel usullerle yürütülen bir
tarım geçmişinden sonra öncelikle tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarımsal
mekanizasyon sağlanmış, buna paralel olarak ilaç ve gübre kullanımı yaygınlaşmış, genetik
modifikasyon uygulamaları başlamıştır. Yeşil Devrim/Green Revolution olarak adlandırılan bu
gelişmelerle özellikle 1950-1990 döneminde tarım ürünlerinin neredeyse tamamında hatırı
sayılır oranda tür, verim ve üretim artışı sağlanmıştır. Ancak bu süreç yeni ve daha ciddi
sorunları da beraberinde getirmiştir. Uygulanan entansif tarım yöntemlerinin ürün, toprak ve
genel olarak çevre üzerine olumsuz etkileri görülmüş ve bu etkiler çözülmesi gereken ve
gittikçe büyüyen önemli bir çevresel sorun olmaya başlanmıştır. Ülkemizde de dünyanın
bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi benzer bir süreç yaşanmıştır. Bu
gelişmeler paralelinde hayati bir kaynak olan mevcut tarım topraklarının etüdü, korunması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmıştır. Bu zorunluluk, genel anlamda arazi yönetimi çerçevesinde tarımsal üretime uygun
arazilerin belirlenmesi ve bunların niteliklerine uygun olarak, etüdü, kayıt altına alınması,
haritalanması ve kullanılmasını gerektirmiştir/gerektirmektedir.
Tarımsal süreçlerdeki gelişmeler daha önce de ifade edildiği gibi ülkemizde de
yaşanmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerin aksine, toprak kaynaklarıyla ilgili veri ve bilgilerin
sistematik olarak kayıt altına alınmamış olması, kayıt altındakilerin de veri toplama,
doğrulama, değerlendirme ve bilgiye dönüştürme açılarından belirli bir standarda sahip
olmaması, ülkemiz açısından büyük bir eksiklik olarak hala varlığını sürdürmekte ve
hissettirmektedir. Toprak kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ulusal planlamaların en önemli
yararlarından biri kaynaklara ilişkin envanterlerin çıkarılmasıdır. Zira yöresel, bölgesel ve
ulusal planlamalara geçmeden önce toprak kaynaklarının niteliksel ve niceliksel olarak
incelenmesi (etüdü), eldeki kaynakların potansiyellerinin belirlenmesi, gelişen teknolojilere
paralel olarak veritabanlarının ve haritalarının oluşturulması bir zorunluluktur. Burada toprak
etüdünün ne olduğunun tanımlanması konunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. 15
Aralık 2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği‟nin Tanımlar başlıklı 4‟üncü maddesine göre
toprak etüdü, toprakların çeşitli kullanımlar karşısındaki davranışlarını, potansiyel kullanımı
ve sınırlandırmalarını belirlemek ve sınıflandırmak amacıyla; fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin tespiti, haritalanması ve raporlama için yapılan çalışmalar bütünü olarak
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tanımlanmaktadır (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü, www.cem.gov.tr /erozyon/AnaSayfa/makaleler.aspx?sflang=tr).
Bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan ve yukarıdaki amaçlar için yapılan çalışmaların
ülkemizdeki geçmişinin 1930‟lu yıllara kadar uzandığı görülmektedir. Ancak, bu yıllarda ve
sonraki yıllarda yapılan ülke topraklarının tür ve yeteneğine göre klasifikasyonu, etüdü ve
haritalanması çalışmalarının çoğu ya mevzi kalmış ya da kişisel gayretlerden ileri
gidememiştir. 1950‟li yıllara gelindiğinde ihtiyaç iyice belirginleşmiş ve bu ihtiyaç, çözüm
olarak Osmanlının 1800‟lü yıllardan beri denediği, bu nedenle cumhuriyet hükümetlerinin de
yabancısı olmadığı bir yönteme başvurmayı gündeme getirmiştir. Bu yöntem, Avrupa‟nın
gelişmiş ülkelerinden (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık) konunun uzmanlarını ülkeye davet
etmek ve karşılığı verilmek kaydıyla hizmet talep etmektir. Esasında yöntemin önceki
denemelerinin, özellikle ülke ve harp haritalarının hazırlanmasında, başarısız olduğu
görülmüştür. Bu tecrübeden olsa gerek talep edilecek uzmanın, Avrupa‟nın adı geçen
ülkelerinden değil ancak dönemin Avrupa‟sını Alman tehdidinden kurtaran ve sonrasında da
Sovyet Rusya tehdidine karşı koruyacak olan Amerika Birleşik Devletleri‟nden olmasına
karar kılınmıştır. Ülkeler arasında gerekli yazışma ve görüşmelerden sonra Toprak Uzmanı
Harwey Oakes Türkiye‟ye davet edilmiştir.
2. Yöntem ve Amaç
Çalışmanın amacı, ülkemizde toprak envanterinin oluşturulması ve haritalanmasının
tarihi geçmişini, bu anlamda kayda değer bir çalışma olan Harwey Oakes‟in eseri olan
“Türkiye Toprakları” ve eserdeki “Türkiye Umumi Torak Haritası‟nın” önemini ortaya
koymak, ayrıca günümüzde bu konuda gelinen noktayı gözler önüne sermektir. Konu tarihsel
bir yöntemle ele alınmış ve ulaşılan kaynaklarla gerekli açıklamalar yapılmıştır. Toprak
tasniflerinin geçmişi Çin‟de yaklaşık 2300 yılı bulmaktadır. Whitney‟e göre de tarihte
topraklarını ilk tasnif edenler Çinlilerdir. Eski Çin kayıtlarına göre, imparator Yao devrinde
(M.Ö. 2357-2261) toprakların renk ve strüktürü esas alınarak mühendis Yu tarafından dokuz
sınıfa ayrılmıştır (Whitney, 1925: 21). Buna rağmen modern toprak tasnifleri gelişmiş
ülkelerde yaklaşık 90-100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Örneğin Amerika Birleşik
Devletleri‟nde detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları XIX. yüzyılın sonlarında
başlamış, 1950‟li yıllarda hemen hemen tamamlanmış, 16.000 adet toprak serisi tanımlanarak
haritalanmış ve oluşturulan toprak haritaları foto mozaikler altlık kullanılarak basılmıştır
(USDA, 1962: 74). Amerika Birleşik Devletleri‟nde o dönem kullanılan toprak sınıflandırma
sistemi Curtis Flechter Marbut (1863-1935) tarafından geliştirilmiş bir sınıflandırma
sistemiydi. Marbut‟un sınıflaması günümüzde, Eski Amerikan Sınıflandırma Sistemi olarak
da adlandırılan morfogenetik esaslı bir sınıflamaydı. 1950‟li yıllarda Marbut‟un sınıflandırma
sistemi dışında dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan iki farklı toprak sınıflama sistemi
daha vardı. Bunlar; Sovyet Rusya‟nın coğrafi genetiksel sınıflaması ve Batı Avrupa‟nın
morfogenetik sınıflama sistemleriydi (Çelebi, 2010: 131, Soil Survey Staff, 1960). Türkiye
topraklarının, toprak tür ve yapılarına göre haritalanmasının geçmişi ise yaklaşık 80-85 yıldır.
Bu geçmiş göz önüne alındığında, Türkiye topraklarının sınıflandırılma, etüt ve haritalanması
çalışmaları yeni sayılabilir ve geçen süreye rağmen henüz tamamlanamamıştır.
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3. Türkiye’de Toprak Haritaları Hazırlama Çalışmaları
3.1: 1950 Yılından Önceki Çalışmalar: Ülkemizde cumhuriyet ilanıyla birlikte her
alanda kalkınma ve yeniden yapılanma çabaları başlamıştır. Bu alanlar arasında ülke tarımını
geleneksel yöntemlerin dışında modern bir uygulama alanına dönüştürmeyi ve kalkındırmayı
amaçlayan tarım sektörü de yer almaktaydı. Ancak bunun yapılabilmesi için sahip olduğunuz
toprakların bütün özelliklerin biliyor olmanız ve planlamalarınızı bu yönde yapmanız bir
zorunluluktur. Bu zorunluluk aslında Osmanlı‟da da var olan ve çözülmeye çalışılan bir
sorunun Cumhuriyet Türkiye‟sine devrinden kaynaklanan bir zorunluluktur. I. Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı‟nın zor yılları bir kenara bırakılırsa, sorun cumhuriyetin ilanını takip eden
yıllarda belirgin bir şekilde tekrar hissedilmiş ve topraklarımızın tür ve özelliklerini ortaya
koymak ve haritalamak için çalışmalar olanaklar ölçüsünde başlatılmıştır. Bu çalışmaları
gerçekleştirmenin iki yolu vardır; ya ülkenizin yetiştirdiği uzmanlara güvenmek ve yaptırmak
ya da çoğunlukla yapıldığı gibi, başarı şansı düşük olmakla birlikte, yabancı uzmanlara
yaptırmaktır. Ülkemizde dönem itibarıyla yetişmiş toprak uzmanları bulunmadığından birinci
yol uygulanamamış ve zorunlu olarak ikinci yola başvurulmuştur. 1930‟lu yıllarda ülke
topraklarının yapı ve tür bakımından incelenmesi ve haritalanması çalışmalarına başlanmış ve
bir Alman toprak bilimci olan F. Giesecke davet edildiği ülkemizde bu amaçla ilk adımı
atmıştır. Giesecke, 1929 yılında kaleme aldığı “Über den Nährstoffgehalt Türkischer Böden”
ve 1930 yılındaki “Bodenkundliche Beobachtungen auf Reisen in Anatolien und Ostthrazion
unter Berücksichtigung Geologischer, Klimatscher und Landwirtschaftlicher Verhältnisse”
adlı çalışmalarında Türkiye‟nin batı yarısının toprak yapısını incelemiş ve eserleri bu
konudaki çalışanlara uzun yıllar rehberlik etmiştir (Erinç, 1965: 7-8). Giesecke, 1930 yılında
yayınladığı makalesinde araştırma sahasının bir de haritasına yer vermiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Giesecke‟ nin Türkiye‟nin Batı Yarısını Kapsayan Toprak Haritası (Lejand: 1.
Kızıl ve açık kestane rengi topraklar, 2. Kızıl topraklar, 3. Kızıl topraklar ve kahverengi
(esmer) orman toprakları, 4. Podsolik topraklar, 5. Rendzina ve podsolik topraklar, 6. Kestane
rengi step toprakları, 7. Boz ve kahverengi çölümsü step toprakları, 8. Tuzlu topraklar, 9.
Alüviyal taban ve marş toprakları, 10. Bataklık sahalar). Kaynak: S. Erinç. 1965. “Türkiye‟de
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Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyasının Ana Çizgileri”, İstanbul Üniversitesi
Coğrafya Enstitüsü Dergisi.
Giesecke, hazırladığı haritada ülke bütününü ele almamıştır. Bununla birlikte oldukça
geniş bir sahayı dönemine göre kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Bu inceleme sonucunda
ortaya koyduğu harita modern anlamda Türkiye‟nin ilk toprak haritası olma özelliğini
taşımaktadır. Aynı zamanda toprak coğrafyasının temellerinin atılmasında bir basamak
niteliğine de sahiptir (Erinç, 1965: 7).
1930 yılında ortaya konan bu çalışmanın ardından yaklaşık sekiz yıl ülkemiz toprakları
ile ilgili kamusal bir takım zirai çalışmalar ve düzenlenen raporlar dışında pek bir gelişme
kaydedilememiştir. 1938 yılına gelindiğinde ise merhum Ord. Prof. Dr. Asaf Irmak (19051996) Türkiye toprakları ile ilgili bir ilke imza atarak “Belgrat Ormanı Toprak Münasebetleri”
adlı çalışmasıyla Türkiye topraklarını kapsamlı bir şekilde irdeleyen ilk Türk araştırmacı
olmuştur. Irmak‟ın bu çalışması 1940 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü tarafından
yayınlanmış ve konuyla alakalı örnek bir çalışma olarak literatürdeki yerini almıştır (Şahin,
2012: 105-106). İlk defa bir Türk bilim insanı tarafından ele alınan ülkemiz topraklarıyla ilgili
bu örnek çalışmanın ardından döneminin en kapsamlı çalışması diyebileceğimiz eser ise 1944
yılında Polynov ve Rosov tarafından ortaya konmuştur. Araştırmacıların “Küçük Asyanın
Pedojenez Şartları ve Toprakları” adlı makalelerinde fiili gözlemlerden ziyade Giesecke
tarafından ortaya konulan çalışmanın üzerine birtakım jeolojik ve klimatolojik verilerin de
ilavesiyle birlikte Türkiye‟nin pedojenik ve pedolojik özelliklerini başarıyla sunmuşlardır
(Erinç, 1965: 7).
Ülkemizde 1940‟lı yılların sonunda, ilk defa çağdaş bilgilerle toprak bilimin temelini
atan Prof. Dr. Ömer Kerim Çağlar olmuştur. Ülkemizin yetiştirdiği bir bilim adamı olarak
Türkiye Toprak Haritası‟nı şematik karakterde oluşturmuştur. Her ne kadar oluşturduğu
haritanın alt yazısında Çağlar 1958 yazısı bulunsa da bunun haritanın oluşturulduğu tarih
olmadığı en azından Oakes‟in çok kapsamlı Türkiye Umumi Toprak Haritası‟ndan önce
yapıldığı ya da bu haritanın basılı halinden haberdar olunmadan hazırlandığı açıktır. Zira
Çağlar‟ın haritası, Türkiye Umumi Toprak Haritası‟na oranla içerik olarak oldukça zayıftır
(Karşılaştırma için bkz. Şekil 2 ve Şekil 4).
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Şekil 2: Ömer Kerim Çağlar‟ın Toprak Haritası. Kaynak: Ö.K. Çağlar
Çağlar‟ın haritasına göre; Marmara‟da, azonal toprakları, kül ve humuslu karbonat
toprakları, kızıl toprakları ve esmer orman toprakları; Ege‟de, kızıl toprakları ve esmer orman
toprakları; Akdeniz‟de, zengin iskeletli orman toprakları ve kızıl toprakları birliği; kızıl
toprakları, boz ve esmer stepler; Azonal toprakları, Güneydoğu Anadolu‟da, Kızıl topraklar,
Kestane Esmeri ve Sarı toprakları, çorak toprakları; Doğu Anadolu‟da, kül ve esmer orman
toprakları, kestane esmeri ve sarı toprakları, kara toprakları ve çorak toprakları; İç
Anadolu‟da, kül ve esmer orman toprakları, kestane esmeri ve sarı topraklar, çorak topraklar,
boz ve esmer step toprakları; Doğu Anadolu‟da kara topraklar, kestane esmeri ve sarı
toprakları, çorak toprakları, kül ve esmer orman toprakları belirlenmiştir (Şekil 2). Toprak
rengini esas alan Çağlar, Türkiye topraklarını on bir sınıfa ayırarak haritalamıştır (Çağlar,
1958: 56-57).
3.2: 1950’lilerde H. Oakes’in Çalışmaları: Ülkemizdeki toprak türlerinin tasnifi,
tanınması ve haritalanması için yapılan çalışmaların belki de en önemlisi Amerika Birleşik
Devletleri International Cartoraphie Association (ICA)/ Uluslar arası Kartografya Teşkilatı ile
yapılan işbirliği neticesinde Toprak Uzmanı Harvey Oakes tarafından gerçekleştirilmiştir.
Harvey Oakes, Ziraat Vekaleti (Tarım Bakanlığı) tarafından topraklarımızın tetkik ve
haritasını yapmak, bu çalışmalara devam edecek elemanları yetiştirmek üzere ülkemize davet
edilmiştir (Oakes, 1958: 1-6). Oakes, Türkiye‟de iki sene kalmış fakat bu zamanın yalnızca
12 ayını tamamıyla toprak haritası çalışmasına ve rapora ayırabilmiştir. Zamanın 9 ayı ise
arazi çalışmalarıyla geçmiştir.
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Oakes, Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü‟nden Ziraat Yüksek Mühendisleri
Mesut Özuygur, Nazmi Ülgen, Toprak Etüt ve Haritalama Şefi Ziya Arıkök ve Adem
Karaelmas ile çalışmış ve elde edilen sonuçlar 1/800 000 ölçekli “Türkiye Umumi Toprak
Haritası” ve raporuyla birlikte kitap formunda yayımlanmıştır (Şekil 3-4-5). Mr. Oakes,
hayatını toprak etüt ve haritalamasına vakfetmiş değerli bir toprak uzmanıdır. Bu alandaki
geniş tecrübesi ve Amerika‟nın iklim ve toprak bakımından memleketimize müşabih/benzer
olan yerlerinde çalışmış olması, onun Türkiye topraklarının hususiyetlerine kolaylıkla nüfuz
edebilmesini sağlamış bulunuyor (Oakaes, 1958: 1-25).

Şekil 3: H. Oakes‟in Türkiye Toprakları adlı eseri
Eser 224 sayfadan ibaret olup takozla desteklenmiş deri bir cilde sahiptir. Eserin arka
kısmına yerleştirilen cep içinde 1/800 000 ölçekli ve dört parça halinde Türkiye Umumi
Toprak Haritası bulunmaktadır (Şekil 4). Ayrıca cep içine yine dört parça şeklinde Toprak
Sınıflarının İzahı başlığıyla, haritada 6B, 7D gibi bir rakam ve harfle gösterilen toprak
sınıflarının ziraata uygunluk derecesi (I-VIII aralığında arazi yetenek sınıflandırması), meyil
(%), toprak profili (üst toprak, alt toprak, ana madde), toprak derinliği, dahili drenaj, erozyon
derecesi, verim, tabi vejetasyon, istifade şekli, kapladığı alan, ziraata müsait kısım (%) ve
ziraat arazisi(hektar) başlıklarıyla bölümlenmiş on altı sütunlu ve on-on dört satırlı özet
tablolar yer almaktadır. Eserde, bu tablolar dışında sayfa boyutunda ülkemizde farklı
iklimlerin (Çok Yağışlı, Nemli-Az Yağışlı, Kuru-Az Yağışlı ve Yarı Kurak ayrımıyla)
görüldüğü bölgelerden seçilen on altı istasyonun (Antalya, Giresun, Rize, Zonguldak, Adana,
Balıkesir, Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Elazığ, Sivas, Urfa, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri)
nemlilik ve yağış değerleri verilmiştir. Ayrıca eserde altı adet yine sayfa boyutunda ürün ve
hayvancılığa ait, on adet de toprak analiz sonuçlarını içeren tablo ile birlikte on iki adet de
resim vardır.
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Türkiye Umumi Toprak Haritası‟nda Türkiye toprakları, büyük A harfinden F harfine
kadar meyil/eğim durumuna ve 1‟den başlayarak 26‟ya kadar devam eden toprak türlerine
göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca meyil ve türe göre renklendirme yapılmıştır. Hangi rengin
hangi toprak grubunda olduğu ve bu toprak grubunun hangi meyil derecesine sahip bulunduğu
harita üzerinde yan yana yazılmıştır. Ayrıca bir lejantla da açıklanmıştır. Dönemi itibarıyla
eski toprak gruplandırma sistemine göre yapılan çalışma, toprak türleri ve uygun kullanım
önerilerini içeren açıklamalara da yer verilmiştir. Eser, “The soils of Turkey” başlığıyla 1957
yılında İngilizce olarak kaleme alınmış, 1958 yılında Ziraat Vekaleti, Toprak Koruma ve
Tarım Sulama Bölümü tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve Türk Yüksek Ziraat
Mühendisleri Birliği Neşriyatı olarak da basılmıştır (Şekil 3-4-5).

Şekil 4: Harwey Oakes‟in dört parçalı Türkiye Umumi Toprak Haritası. Kaynak: H. Oakes
3.3. Türkiye Umumi Toprak Haritası ve Raporun Hazırlanmasında Kullanılan
Metotlar: Raporun ihtiva ettiği bilgiler, esas itibarıyla arazide yapılan etütler neticesinde elde
edilmiştir. Antalya kuzeyinden başlayarak Gaziantep, Malatya ve Erzincan üzerinden
Trabzon‟a kadar uzanan takribi hattın batısında kalan ve Türkiye‟nin 3/2‟sini teşkil eden saha;
zaman ve yol durumunun müsaadesi nispetinde yakından gezilerek istikşafi mahiyette (keşif
amaçlı) bir etüde tabi tutulmuştur. Çeşitli toprak hudutları arazide tespit edilerek 1/200 000
ölçekli topografik haritalara işlenmiştir. Bu etüdün yapılmasına hasredilen/harcanan zamanın
yetersizliği ve otomobille geçilmesi mümkün olan tali yolların azlığı detaylı bir etüt yapmayı,
geniş müşahede imkanlarını ve haritaya işlenebilen toprak ünitelerini temsil eden numune
alma yerlerinin intihabını (seçimini) ister istemez sınırlamıştır. Bazı toprakların arazide
doğrudan bir mukayesesini yapabilme, acele ve sathi bir şekilde görülen yerleri tekrar ziyaret
edebilme imkansızlığı da burada zikredilmeye değerdir. Bununla beraber zamanın müsaadesi
nispetinde kabil olduğu kadar çeşitli yer ziyaret edilerek toprakların muayenesi yapıldı ve
özelliklerinin tespitine çalışıldı. Muvakkaten (geçici olarak) aynı sınıf altında gruplandırılan
topraklar için numuneler, grubu en iyi teşkil edebildiği anlaşılan yerlerden alınmıştır.
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Müşahede edilebilen bütün horizonlardan ve ana maddelerden birçok defa 1,5-2 metre
derinliğe kadar alınan bu numuneler, Ziraat Vekaleti‟nin Ankara‟daki laboratuarlarında
muayene ve analizlere tabi tutuldular. Ekseriya önemi fazla olan toprak gruplarından,
yekdiğerinden uzak mevkilerden olmak üzere iki veya daha fazla numune alınmıştır (Oakes,
1958: 1-25).
Tabi vejetasyon, topraklardan istifade etme şekli, mahsul durumundan istidlal edilen
(çıkarılan) zahiri mahsuldarlık, arazinin topografik hususiyeti yani meyil nispeti ve müşahede
edilen diğer özellikler arazide not edilmiştir (Oakes, 1958: 1-25).

Şekil 5: Harwey Oakes‟in toprak haritasının lejant kısmı. Kaynak: H. Oakes
Raporda yer alan laboratuar analizleri için numune alınan toprak profillerinin tasvir ve
izahları doğrudan doğruya bu orijinal arazi notlarına dayanmaktadır. Toprak hususiyetlerinde
görülen varyasyonlar hem bu notlara hem de arazi çalışmaları esnasında yapılan diğer
mütemmim (tamamlayan) tasvir ve izahlara istinat eder (Oakes, 1958: 1-25).
Harwey Oakes‟in çalışmalarının ve ortaya koyduğu eserin önemini aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür:
•Toprak haritası ile birlikte yapılan etütler ve rapor oldukça geniş toprak gruplarını tarif
ederek isimlendiren bir toprak, iklim, vejetasyon ve ana madde arasındaki münasebetleri
gösteren bir ilk veya preliminer teşebbüstür.
•İleride Türkiye‟nin toprak araştırma programının tahakkuku yolunda daha derin ve
detaylı etüt yapanların/yapacak olanların istifade etmesi için pratik bir usulün kullanılmasına
da teşebbüs edilmiştir (Oakes, 1958: 1-25).
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•Çalışma, dönemi itibarıyla Türkiye topraklarının kullanma, ziraat tekniği veya
klasifikasyonu ile alakalı birçok soruya cevap sağlamıştır.
•Haritanın hazırlanmasında kullanılan etüt, rapor, tetkik ve incelemeler, dönemi için
geçerli olan üç toprak sınıflandırma sisteminden biri olan ve başarıyla uygulanan, aynı
zamanda Oakes‟in tüm aşamalarında yer alarak engin tecrübe sahibi olduğu Amerika Birleşik
Devletleri Sınıflama Sistemi kapsamında yapılmıştır.
•Toprak-su tarafından kullanılan 1938 Amerikan toprak sınıflandırma sistemi, pedojenik
bir sistem oluşu ve yeryüzünde yeni tanımlanan birçok toprağın girebileceği kategorileri
içermemesi nedeniyle, çoğu ülke tarafından 1970‟li yıllarda terk edilerek bunun yerini Toprak
Taksonomisi (1975, 1996, 1998-1999) ve FAO-UNESCO (1974 ve 1990) gibi morfometrik
sistemler almıştır. Buna rağmen ne yazık ki hala Oakes‟in Türkiye Toprakları ve Türkiye
Umumi Toprak Haritası gibi rehber bir eser ortaya konamamıştır.
•Bir eser olarak, Türkiye Toprakları ve Türkiye Umumi Toprak Haritası, içinde
bulunduğumuz zaman dilimine kadar, bu konuda araştırma yapan, toprak bilimciler,
coğrafyacılar, ziraat mühendisleri, arazi kullanım planlamacıları, yatırımcılar, yerel ve
merkezi yönetimler ve diğer ilgililerce önemli bir başvuru kaynağı olmayı
sürdürmüştür/sürdürmektedir.
•Tanzimat Fermanı‟nın ilan edilmesini takip eden yıllarda, yurt dışında eğitim almaları
ve yurda dönerek hizmet etmeleri kaydıyla ilk kez öğrenciler gönderilmiş ve bu durum
Osmanlı Devleti‟nin dağılmasına kadar da devam etmiştir. Devlet bu uygulamadan kısmen
yarar sağlamıştır. Uygulama Cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir/etmektedir ve
1950‟li yıllara gelindiğinde ne acıdır ki hala kendi toprak haritamızı yapabilecek yeterlilikten
uzak olunduğu görülmüştür. Bununla birlikte Osmanlının aynı şekilde uyguladığı fakat yine
aynı şekilde başarısız olduğu yabancı uzmanların yurda, hizmet karşılığı ödenmek kaydıyla,
davet edilmesi durumu da ilk kez Harwey Oakes‟te tersine dönmüş ve ortaya konan eserle
başarılı olunmuştur.
3.4. 1960’lardan Günümüze Kadar Olan Çalışmalar: 1960‟lı yıllara gelindiğinde,
toprak etüt ve haritalama çalışmaları yetkisi 28.2.1960 tarihinde yürürlüğe giren 7457 sayılı
yasayla Toprak-Su Genel Müdürlüğü‟ne verilmiştir. Bundan sonra Türkiye topraklarının
sınıflandırılarak haritalarının oluşturulması ve bu konuda ülke düzeyinde yapılan çalışmaların
koordinasyonu görevini yasal olarak Toprak-Su Genel Müdürlüğü, bu müdürlüğün
kaldırılmasıyla da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) devralmıştır. Avrupa ülkeleri
tarafından küçük ölçekli bir Avrupa Toprak Haritası hazırlanmasına karar verildikten sonra
bunun uzantısına Türkiye de katılmış ve 1966-1971 yılları arasında Toprak-Su Genel
Müdürlüğü tarafından Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası (TGTH) etüt çalışması ile tüm
ülke toprakları 1/25 000 ölçekli topografik haritalar kullanılarak ve istikşafi düzeyde
incelenerek haritalanmıştır. Bu çalışmada haritalama ünitesi olarak 1938 Amerikan sınıflama
sisteminin büyük grupları ile bu grupların arazi gözlemleriyle saptanan önemli fazları
derinlik, eğim, taşlılık, aşınım derecesi ve benzer özellikler haritalara işlenmiştir. Elde edilen
veriler değerlendirilerek her il için 1/100 000 ölçekli Toprak Kaynağı Envanter Haritası ve
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Raporu, ayrıca ülkemizde mevcut 26 Büyük Su Toplama Havzası‟ndan 17‟si için 1/200 000
ölçekli Havza Toprak Haritası ve Raporu şeklinde yayımlanmıştır. Etüt, istikşafi düzeyde
olduğundan 1/25 000 ölçeğin elverdiği bütün ayrıntılara inilememiştir. Ülke topraklarının ilk
kez orijinal arazi etütleri ile geniş anlamda incelenerek haritalandığı çalışmada aynı zamanda
toprakların önemli sorunları ve bunların dağılımları da ortaya konmuştur. Bu çalışma, Türkiye
toprakları, sorunları ve kullanımları hakkında başvurulabilecek kaynaklar arasındadır. Bu
sırada Hollanda Wageningen Üniversitesi Toprak ve Jeoloji Bölümü araştırıcıları KHGM,
Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Meester (1970), Boxem ve arkadaşlarınca
(1972) Konya Ovası ve Küçük Menderes Vadisi topraklarını haritalayarak Yeni Toprak
Taksonomisinin (Soil Survey Staff 1975) Türkiye‟deki ilk örneklerini vermişlerdir. ToprakSu Genel Müdürlüğü tarafından 1982-1984 yılları arasında „Türkiye Toprak Potansiyelleri
Etütleri ve Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı Planlamaları Projesi‟ ile Türkiye Geliştirilmiş
Toprak Haritası Etütleri‟ yenilenmiştir. Bu çalışmada bütün illerde araziye çıkılarak büyük
toprak gruplarında görülen farklılıklar, derinlik, taşlılık, toprakların aşınım düzeyi ve yayılım
alanlarındaki meydana gelen değişimler, drenaj, tuzluluk ve alkalilik sorunları, arazi
kullanımında ve arazi kullanım kabiliyet sınıflarında görülen farklılıklar 1/25 000 ölçekli
toprak haritaları üzerine yeniden aktarılarak ülkenin tamamında güncelleştirilmiştir. Daha
sonra 1987 yılında Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası etütleri sonucu hazırlanan 1/100 000
ölçekli haritalar, KHGM‟ce yorumlanıp birleştirilerek 1/200 000 ölçekli Türkiye Toprak
Kuşakları haritası hazırlanmış ve Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlaması adıyla 1987
yılında yayımlanmıştır (Şekil 6). Ancak, çalışmada, ileride genetik sınıfların yeniden gözden
geçirilmesi ve yeni sınıflandırmaya uyarlanarak, ayrıntılı ve güncel bir ülke haritasının
hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır (www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e3d2c4f33a7a1f5_ek.,
05.04.2017).
Türkiye‟nin günümüzde kendine özgü bir toprak sınıflama sistemi bulunmamaktadır.
Böyle bir sistemin oluşturulabilmesi için öncelikle topraklarımız hakkında bilgilerimizin ileri
düzeyde artırılması gerekirlidir. Diğer taraftan bir çok ülkede toprak sınıflaması üzerine
çalışanlar, her ülkenin kendi sınıflandırma sistemini oluşturması yerine uluslar arası düzeyde
kullanılabilecek bir tek sistemin ortaya konulmasını düşünmektedirler. FAO-UNESCO Dünya
Toprak Haritası Lejandı (1974) ve Toprak Taxonomisi (Soil Survey Staff, 1975) bu paralelde
gerçekleşen düşüncelerin belirgin örnekleridir. Nitekim Harvey Oakes ve Toprak-su
tarafından kullanılan 1938 Amerikan toprak sınıflandırma sistemi, pedojenik bir sistem oluşu
ve yeryüzünde yeni tanımlanan birçok toprağın girebileceği kategorileri içermemesi
nedeniyle, çoğu ülke tarafından terk edilerek bunun yerini Toprak Taxonomisi (1975, 1996,
1998-1999) ve FAO-UNESCO (1974 ve 1990) gibi morfometrik sistemler almıştır. Bu yeni
sınıflandırma sistemini esas alan haritalama çalışmalarının gerçekleştirildiğine değinilmişti,
ayrıca KHGM ile ÇÜ. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü işbirliği çerçevesinde yine aynı çağdaş
sistemler gözetilerek yaklaşık 850 000 hektarlık GAP Fırat Havzasının 1/25 000 ölçekli
detaylı toprak haritaları ve raporları tamamlanmıştır. Bu havzanın verimli ovalarında ise bu
çalışma 1/5000 ölçekte yapılmıştır. Ayrıca ülkedeki lokal olarak ve yeni sınıflama sistemleri
kullanılarak detaylı toprak etüt ve haritalama çalışmaları yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bunlar:
a) Çoğu kez Üniversitelerde, küçük lokal alanlarda, özellikle yüksek lisans ve doktora
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çalışmaları ile araştırma makalelerinde; b) Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğünün,
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile aralarında yaptığı protokol gereği, ÇÜ.
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Etüt Grubu ile çoğu çiftliğe katılımıyla TÜ. Tekirdağ Ziraat
Fakültesi Toprak Bölümü Etüt Grubuyla birlikte yürütülen “Tarımsal İşletme Temel Toprak
Haritaları ve Raporlarıyla”; c) Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren sulama
ovalarının, ÇÜ. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Etüt Grubu tarafından yapılan “Ayrıntılı
Toprak Etüt Raporlarıyla”; ç) Trakya‟da TÜ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Etüt
Grubunca, köy düzeyinde yapılan “Arazi Kullanım Planlaması” projeleri ve Trakya
Üniversitesinin, Çevre ve Orman Bakanlığı adına yaptığı “Ergene Havzası Çevre Düzeni
Planı” projesinde, TÜ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Etüt Grubunca üretilen kullanım
Planlama Haritalarıyla; d) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Etüt Grubunca
üretilen bazı tarımsal ürünlerin yayılım alanları haritalarıdır; e) Uluslararası nitelikli bir
sistemin kurulması amacıyla yapılandırılan, FAO/UNESCO Toprak Sistemine göre Dünya
Toprakları için dil birliğinin ve koordinasyonun oluşturulması amacıyla “Avrupa Toprak
Haritası‟na uyum sağlamak için, ÇÜ. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünün eşgüdümünde,
Ulusal Toprak ve Su Araştırma Merkezi ile birlikte; Trakya ve Doğu Karadeniz‟de özellikle
komşu ülke sınırlarıyla uyum sağlanması ve bölge toprak birimlerinin oluşturulması
aşamasında da TÜ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Etüt Grubunun katkılarıyla
Türkiye Toprak Haritası yapılmış ve Türkiye‟nin Avrupa Toprak Haritası‟nda yer alması
sağlanmıştır (http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e3d2c4f33a7a1f5_ek.pdf?tipi=14&sube,
05.04.2017).
Günümüzde bu lokal çalışmaların dışında toprak kaynakları ile ilgili veri ve bilgilerin
sistematik olarak kayıt altına alınmamış olması, kayıt altındakilerin de veri toplama,
doğrulama, değerlendirme ve bilgiye dönüştürme açılarından belirli bir standarda sahip
olmaması, ülkemiz açısından büyük bir eksikliktir. Toprak kaynaklarının geliştirilmesine
ilişkin ulusal planlamaların en önemli yararlarından biri kaynaklara ilişkin envanterlerin
çıkarılmasıdır. Zira, yöresel, bölgesel ve ulusal planlamalara geçmeden önce toprak
kaynaklarının niteliksel ve niceliksel olarak incelenmesi, eldeki kaynakların potansiyellerinin
belirlenmesi, gelişen teknolojilere paralel olarak veritabanlarının ve haritaların oluşturulmaları
gerekmektedir. Bu bağlamda ulusal ölçekte çölleşme, erozyon, sel, heyelan vb. konularda
toprak kayıplarının ve zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toprak Veritabanı kurulmuştur. 2013 yılında kurulmuş olan
toprak veritabanı sistem mimarisi tarım ve ormancılık sektörünün ihtiyaçları göz önüne
alınarak tasarlanmıştır. Toprak veritabanının kolon yapısı tarım ve ormancılık uzmanlarının
katılımı ile belirlenmiştir. Toprak veritabanı güncel CBS ve veritabanı yönetim sistemlerine
uyumlu olarak geliştirilmiştir. Daha önce yapılmış projelerdeki toprak verileri toprak
veritabanına uyumlu standartlara getirilerek veri girişi yapılmaktadır. Yeni projelerde elde
edilen toprak verileri toprak veritabanına eşzamanlı ve belli standartlarda aktarılmaktadır.
Kurulan bu sistemle elde edilen güncel ve CBS‟ye uyumlu toprak verileri tarım ve ormancılık
çalışmalarına altlık oluşturacaktır (Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, www.cem.gov.tr 21.08.2016). Ancak bu çalışmaların
yeterli uzman ve ekipman desteğinde bir an önce tamamlanması bir zorunluluk olarak orta
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yerde durmaktadır. Zira Türkiye toprakları üzerinde yapılacak yatırım ve planlama
sonuçlarının, amaçlanan hedeflere ulaşması için güçlü bir toprak veri tabanının varlığı son
derece önemlidir.

Şekil 6: Türkiye‟nin Büyük Toprak Grupları Haritası, 1987. Kaynak: KHGM.
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Ülkemizde toprak veri tabanının kurulmasının bir yıl öncesinde Topçu (2012);
“Ülkemizde toprak ve arazi varlığına yönelik, muhtelif amaçlar için çeşitli kurumlarca
oluşturulmuş veri tabanları mevcut olsa da ülke ölçeğindeki toprak ve arazi varlığını
belirleyen, sınıflandıran, etüt, analiz ve sınıflama ile ilgili standartları oluşturarak, elektronik
ortamda haritalar hazırlayan kapsamlı ve genel amaçlı ulusal bir veri tabanı bulunmamaktadır
(Topçu, 2012: 15)” eleştirisinde bulunmuş ve bu önemli eksikliğe dikkat çekmişti. Topçu
tarafından yapılan bu belirlemenin ve eleştirinin yukarıda dile getirildiği üzere hemen bir yıl
sonra karşılık bulması ve toprak veritabanının kurularak eksikliğin giderilmiş olması
isabetlidir. Öte yandan Cangir vd., CBS ve uzaktan algılama yöntemlerinin Türkiye toprak
etüt-haritalama çalışmalarına olumsuz yansımalarının olabileceğini dile getirmekte ve
uyarılarda bulunmaktadır. Cangir vd.‟e göre; “Günümüzde hemen hemen tüm dünya ülkeleri
yaptıkları bilimsel çalışmaları ve arazi kullanım planlaması ve tarım üretim planlamasının
projeleri için oluşturdukları ayrıntılı toprak haritalarını, toprak taksonomisine göre
yapmaktadır. Ancak ülkemizde ilgili bakanlıkların ve özellikle bağlı kurumların teknik ekibi,
ne yazık ki, toprak taksonomisini ve/veya morfometrik esaslı bir sınıflama ve değerlendirme
sistemi ve parametrik toprak değerlendirme sistemleri kullanmamaktadır. Bunun doğal
sonucu olarak da yurt genelinde yapılmış ve tarımımızı yönlendirebilecek Kırsal Arazi
Planlaması, Arazi Kullanım Planlaması, Toprak Amenajmanı Projelerini üretebilecek 1/25
000 veya daha büyük ölçekli ayrıntılı toprak haritaları henüz elimizde yoktur. Ayrıca bazı
üniversiteler ve bazı bakanlık teknik elemanları “Uzaktan Algılama Yöntemi” ile sorunun kısa
sürede çözebileceğini ve buna dayalı belli dönem eğitim kurslarının başarılı olabileceğini
savunmaktadırlar. Oysa sorunun temeli olarak Türkiye koşullarının ve dolaylı olarak bir
havzanın yapısı, toprak genesisi ve uygulamalı olarak da harita yapımı arazi tekniklerine,
deneyimine ve konuyu bütünleştirecek olan laboratuar tekniklerine sahip bölge/havza pedolog
ekipleri olmadıkça; dünyanın en donanımlı bilgisayar ağına sahip uzaktan algılama
laboratuarı, toprak etüt ve haritalama çalışmasının kalitesini ve doğruluk derecesini artırmaz.
Uzaktan algılamanın önemli bir amacı çalışmanın hızını artırmanın aksine zaman kaybına da
neden olabilir. Unutulmamalıdır ki bir etüt ekibinde veya bir ülkede yapılan toprak etüt ve
haritalama raporunun kalitesi; o ekibin veya o ülkenin bilgi düzeyini geçemez
(http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/e3d2c4f33a7a1f5_ek.pdf?tipi=14&sube, 05.04.2017).”
Yapılan ve yapılacak olan toprak etüt ve haritalama çalışmalarında bu ve benzeri uyarıların da
önemsenmesi ve dikkate alınması çalışmaların başarı şansını artıracak, zaman, emek, sermaye
boşa harcanmayacak ve ülkemiz için büyük bir eksiklik akamete uğramadan giderilmiş
olacaktır. Çalışmalar, üniversite-kamu işbirliğinde yürütülmelidir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Buraya kadar söylenenler, toprak kaynaklarının, bir ülkenin doğal zenginlikleri arasında
çok önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin sosyoekonomik
gelişmelerinin temeli, doğal kaynaklarının zenginliğine ve bu kaynakları kullanım
politikalarına bağlıdır. Artan nüfusun baskısı ve arazi kullanım amaçlarındaki farklılıklardan
meydana gelen rekabet, daha etkin arazi kullanımı ve yönetiminin gerekliliği üzerine
yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Arazi kaynaklarının korunması ile ilgilenen arazi
kullanıcıları ve yöneticiler için rasyonel ve sürdürülebilir arazi kullanımı, şimdiki ve
gelecekteki nüfusun yararı için önemli bir konudur. Arazi planlama çalışmalarında kullanılan
en önemli kaynaklardan biri de toprak haritalarıdır. Toprak haritaları, tarım, ormancılık ve
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mera planlamalarında, çevresel etkilerin modellenmesinde, coğrafyada, değişik mühendislik
dallarında ve entegre doğal kaynakların planlanması ve korunması çalışmalarında
kullanılmaktadır. Toprak harita ve raporlarının pek çok sektörde etkin bir şekilde
kullanılabilmesi ve güncellenebilmesi için sayısal ortama oluşturulacak bir toprak
veritabanında tutulması gereklidir. Ne yazık ki ülkemiz, topraklarımızın detaylı haritalanması
konusunda sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir programa şu an için sahip değildir. Böyle bir
programın hazırlanması, uygulanması ve başarıya ulaşması ise Oakes‟in çalışmalarında
olduğu gibi ancak devlet desteğiyle mümkündür. CBS ve uzaktan algılama yöntemleri gibi
teknolojik yöntemlerin işi kolaylaştırdığı/kolaylaştıracağı muhakkaktır. Ancak kalite ve
doğruluğun interdisipliner çalışmalarla birlikte yürütülmesine, uzman bir kadroyla birlikte
yeterli zamana bağlı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün bu çalışmalar zaman
geçirilmeden yerine getirilmeli ve Oakes‟in eseri gibi pratik yarar ve kullanımlara yönelik
rehber eserler ortaya konmalı, bunlara isteyen her kesimin kolaylıkla ulaşabilmesi
sağlanmalıdır.
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TÜRKĠYE’DE SĠGARANIN VERGĠLENDĠRĠL
ME YAPISININ ANALĠZĠ:
HARMANCIK ÖRNEĞĠ
R. Kutlu KORLU
Öz
Toplum için yarattığı zararlı etkiler nedeni ile tütün ürünleri kullanımının devlet tarafından kısıtlanması
amaçlanmaktadır. Bu nedenle uygulamaya konan tütün kontrolü politikalarının en önemlilerinden biri tütün
ürünleri üzerindeki vergilerdir. Tütün ürünlerinden biri olan sigaranın vergilendirilmesi dolaylı vergileme
yöntemi ile nihai satış fiyatı üzerinden (içinden) alınan tutarlar şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla sigaradan
alınan vergilerin oran ve/veya miktarının yükseltilmesinin kullanıcıların talep seviyesi ve hükümet gelirleri
üzerinde önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Bu anlamda kullanımı önleyici misyonu ve kamu geliri getirici
olması nedeni ile sigaranın nihai fiyatı ve buna etki eden vergilendirme yapısı bu konudaki temel faktördür.
Bahsedilenler ışığında bu çalışmada ilk olarak vergilendirmenin amaçlarına değinilecek ve bu kapsamda
sigaranın vergilendirilmesinin öneminden bahsedilecektir. Daha sonra Türkiye’de ve Avrupa’da sigaranın
vergilendirilme yapısı, vergi oranı, miktarı ve nihai fiyata etkisi ele alınacak ve bu konuda değerlendirilmelerde
bulunulacaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise sigaranın vergilendirilmesi ile ilgili Bursa’nın Harmancık
İlçesinde vatandaşlara uygulanan anketin sonuçları tartışılacak ve vergilendirme yapısı hakkında çeşitli
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Yapısı, Optimal Vergileme, Tütün Vergileri, Sosyal Vergileme, Kamu Gelirleri.
ANALYSIS OF CIGARETTE TAXATĠON STRUCTURE IN TURKEY: A CASE STUDY IN
HARMANCIK
Abstract
Due to their harmful effects upon society, the use of tobacco products has been intended to be restricted by the
government. Therefore, one of the most important tobacco control policies put into effect are taxes on tobacco
products. Being one of the tobacco products, cigarette taxation is done through indirect method of taxation in
amounts gathered final sale price. Thus, increasing tax percentages and/or amounts acquired from cigarettes has
a significant impact upon users’ level of demand and governmental revenues. In this sense, final sale price and
taxation structure affecting this price are the basic factors in this regard due to their smoking use preventive
mission and their being a public revenue. With these information in mind, the objectives of taxation will be
explained first and the significance of tobacco taxation will be mentioned in this scope. Next, the tobacco
taxation structure, tobacco tax percentage, tobacco tax amount and its impact upon the final price will be dealt
and evaluated. In the conclusion part, the result of the questionnaire conducted on citizens at Harmancık district
in Bursa will be discussed and several evaluations will be made about tobacco taxation structure.
Keywords: Tax Structure, Optimal Taxation,Tobacco Taxes, Social Taxation, Public Revenues.

Giriş
Dünya’da her yıl yaklaşık olarak 6 milyon kişi, Türkiye’de ise 100.000 kişi tütün kullanımına
bağlı sağlık sorunları nedeni ile hayatını kaybetmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2014). Bu
sayının gittikçe arttığı düşünüldüğünde 2030 yılında Türkiye’de bu nedenle hayatını
kaybedenlerin sayısının yılda 240.000’e yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 20
milyon sigara kullanıcısı vardır ve bu kişilerin sigara harcamaları yılda 20 milyar ABD Doları
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civarındadır (Bilir ve diğerleri, 2010: v). Bu rakam Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için
oldukça önemli ve yüksektir. Sigara kullanımı bir toplumun insan sermayesini zayıflatmakta
ve yok etmektedir. Bunun yanı sıra sigara kullanımının, üretim kaybı, yüksek sağlık
harcamaları gibi çeşitli toplumsal maliyetleri bulunmaktadır (Karlıkaya ve diğerleri, 2006:
51). Sigara kullanan bireyler rasyonel bir tüketim tercihinde bulunduklarını düşünerek
başkalarına verdikleri zararı genellikle düşünmezler fakat sigara tüketimi; sigara içmeyenler,
çocuklar ve zararı konusunda bilgi sahibi olmayan tiryakilerden oluşan toplum kesimlerine
negatif dışsallıklar yaymaktadır. Devlet bu noktada düzenleyici rolünü yerine getirerek bir
çeşit erdemsiz (demerit) mal olan sigaranın meydana getirdiği negatif dışsallığı en aza
indirmeye çalışmaktadır (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 328). Sigara kullanımını önleme ya da
azaltmanın en önemli yollarından biri vergilendirilmesi ve bu yolla nihai fiyatının
arttırılmasıdır.Bu nedenleçalışmada Türkiye’de önemli bir konu olan sigaranın
vergilendirmesi üzerinde durulmuştur. Sigara üzerine konan vergilerin yapısı, oran ve
miktarlarının nihai fiyatı oluşturması, fiyatın kullanımı caydırmaya etkisi, alternatif tüketim
şekilleri ve kaçak sigara kullanımı değerlendirilmesi gereken bazı önemli konulardır. Bu
kapsamda Bursa’nın Harmancık ilçesinde sigara kullanan 373 kişi üzerinde tütün
ürünlerinden biri olan sigaranın vergilendirilmesi hakkında anket çalışması yapılmıştır. Bu
anketle kırsaldaki nihai tüketici gözü ile tütün ürünlerinin kullanımı, sigaranın nihai fiyatlar
yoluyla vergilendirilmesi hakkındaki görüşleri öğrenmek ve sigaranın vergilendirilmesi ile
ilgili önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.
1.Vergilendirmenin Amaçları ve Sigaranın Vergilendirilmesinin Önemi
Bir ülkede temel olarak kamu hizmetlerinin finansman aracı durumundaki vergiler sadece
maliamaçları gerçekleştirmek için alınmamaktadır. Vergiler konusuna göreuygulanmak
istenen çeşitli kamu politikalarının hayata geçirilmesinde ve vatandaşları yönlendirici olarak
da alınmaktadır. Bu anlamda vergiler aynı zamanda ekonomik, sosyal, dini, ahlaki amaçlarla
toplumu şekillendirmek için ve bir demaliye politikası aracı olarak alınmaktadır (Edizdoğan
ve diğerleri, 2015: 146). Önemli bir miktarda mali katkısı olsa da aynı zamanda sosyal amaçlı
alınan dolaylı vergi türü günümüzde Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak yer
almaktadır. Toplumun ödediği sosyal maliyet ve kişinin ödediği özel maliyet arasındaki
olumsuz farkın önlenmesi için çeşitli ürünlerden ÖTV alınmaktadır (Taylar, 2010: 448). Diğer
bir deyişle kişinin yaydığı negatif dışsallık kişiye bu yolla ödetilmeye çalışılmaktadır.
Toplumun önemli bir kısmının alışkanlık edinmesi, kullanımından kolayca vazgeçmemesi ve
olumsuz etkilerinin uzun vadede görülmesi gibi sebepler nedeni ile sigara kullanımının
yasalarca tamamen yasaklanması günümüzde mümkün görünmemektedir. Bu durumda sigara
tüketiminin doğru vergilendirme yapısı ile azaltılmaya çalışılması rasyoneldir. Bu
nedenlesigaranın fiyatına eklenen ÖTV ile sigara kullanıcıları topluma verdikleri zarara
parasal olarak katlanmaktadırlar (Çelikkaya, 2011: 50). Devlet bu noktada aldığı vergiler
yanında aynı zamanda tütün endüstrisini korumak gibi çelişik bir amacı da
gerçekleştirmektedir (Yürekli ve diğerleri, 2010: 29). Türkiye’de talep esnekliği düşük mallar
üzerinden alınan ÖTV’nin sigaranın kullanımını önleme veya azaltma işlevini yeterli şekilde
gerçekleştirebildiği konusunda olumsuz görüşler bulunmaktadır (Hayrullahoğlu, 2015: 90).
Diğer yandan imzalanan uluslarası anlaşmalar ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen
“5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik
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Yapılması Hakkında Kanun” 3 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun, kapalı
alanlarda sigara içme yasağı olarak adlandırılan ve özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile
kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün ürünlerinin
tüketilmemesi ile ilgili hükmü ise 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun
ile Türkiye’de tütün kontrolü kapsamında bir dizi önlem alınmaya başlanmıştır. Bu konu
kapsamında birçok araştırma yapılmıştır. 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre;
müşterilerin %73’ü bu kanunu benimsediğini, işletme sahiplerinin %33,2’si, müşterilerin
%25’i kanun sonrasında sigara içme sıklığını azalttığını belirtmişlerdir. Diğer yandan aynı
çalışmada işletme sahiplerinin %10,4’ü, müşterilerin %9’u mümkün olmasına rağmen
kanundan sonra evde sigara içme sıklığını azalttığını ve işletme sahiplerinin %2,3’ü,
müşterilerin %3,5’i kanun sonrasında sigarayı bıraktığını ifade etmişlerdir
(http://havanikoru.org.tr/surec.html, Erişim Tarihi: 06.10.2017). Tütün kullanımını azaltmaya
yönelik yapılan bu kısıtlamaların kampanyada yer alan ifade ile “Dumansız Hava Sahası”
oluşturduğu görülmekle birlikte bunun sigara kullanımını baskılayan ve negatif dışsallığını
azaltmaya yönelik çalışma olduğunu belirtmek gerekir. Diğer yandan sigaranın satışının
yasalarca tamamen yasaklanmadığı durumda kullanımı kısıtlayıcı vergi politikaları ile elde
edilecek gelirlerin bütçeye katkısı gözardı edilemeyecek bir konudur. Bu nedenle denebilir ki
negatif dışsal maliyetleri olan sigaranın doğru vergilendirme yapısı ile mümkün olduğunca
yüksek oran ve miktarlarda vergilendirilmesi, kamunun yeterince vergi geliri elde etmesini ve
bu gelirin çeşitli kamu giderleri yanında sigaraya bağlı hastalıkların tedavi ve ilaç
masraflarının finanse edilmesi gibi amaçlarla kullanılmasını mümkün kılacaktır.
2.Sigaranın Vergilendirilme Yapısı ve Vergi Gelirleri Ġçerisindeki Yeri
Sigara üzerine konan vergilerin bu ürünün kullanımını azaltma ya da önleme amaçlı
olmasının yanında kamu için gelir getirici özelliği zamanla yadsınamaz bir gerçek halini
almıştır. Bu nedenle vergilendirmenin etkin ve dinamik bir şekilde yapılması önemlidir.
Sigara üzerindeki vergilerin oran ve miktarları (maktu ve nispi) ve bunların kombinasyonu,
vergilerin nihai fiyat ve talep üzerindeki etkileri, toplanan vergilerin genel bütçe vergi gelirleri
ve ÖTV gelirleri içerisindeki oranı, kaçakçılık durumu,sigara fiyatlarının enflasyon oranları
ve kişi başı milli gelir düzeyi ile ilişkisi gibi konular ele alınmalıdır. Bu çalışmada
bahsedilenler arasından konu kapsamında öne çıkanlar ele alınacaktır.Aşağıda ilk olarak
Türkiye ve Avrupa ülkelerinde sigaranın vergilendirme yapısı ele alınacak ardından genel
bütçe vergi gelirleri içerisindeki yeri değerlendirilecektir.
2.1.Türkiye’de Sigaranın Vergilendirme Yapısı ve AB Ülkeleri Ġle Kıyaslanması
Sigaranın vergilendirilmesinde kullanımından dolayı ortaya çıkan negatif dışsallıkların
kullanıcılara devamlı suretle ve yeterli derecede yansıtılmasının öneminden bahsedildi. Sigara
kullanıcılarına ödetilen vergiler ve nihai (satış) fiyat, günün koşullarına (enflasyon, gelir
seviyesi vb.) göre revize edilmeli ve kullanımını caydırmalıdır. Genellikle sigaranın


(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en
son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen
üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere
yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği
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vergilendirmesinde maktu ve/veya nispi iki model bulunmaktadır. Türkiye’de nispi vergileme
eskiden beri uygulanmakta olup maktu vergileme 2012 yılında sisteme eklenmiştir (Uğur ve
Kömürcüler, 2015: 338). Maktu vergi sigara adeti başına vergi koyulması ile nispi vergi ise
ürün perakende fiyatının belirli bir yüzdesi şeklinde alınmaktadır. Maktu vergilemede; aynı
fiyat kategorisinde yer alan ürünler vergiden eşit şekilde etkilenmektedir. Vergi miktarı,
toplam gelirlerin düşmemesi veya enflasyon karşısında erimemesi için belirli aralıklarla
arttırılmalıdır. Bu modelde sigara üreticilerinin fiyatı düşürerek ürün üzerindeki vergi yükünü
düşürmek ve talebi (arttırma) etkileme şansı azdır. Ayrıca maktu vergileme kaliteli sigara
üreticilerinin - ürünlerin fiyatlarının yaklaşması sonucunda - rekabet şansını arttırmaktadır
çünkü fiyatlar yaklaştıkça kişiler daha kaliteli ürünü tercih edebilmektedirler. Diğer yandan
maktu vergilemede kontrolü ve yönetimi nispi vergilemeye göre daha kolaydır. Maktu
vergileme üreticilerin karlarını arttırmak için fiyatları arttırmaya teşvik eder ve bu durum yeni
kullanıcıların sigaraya başlamasını zorlaştırır ve tiryakilerin azaltmasını sağlar. Nispi
vergilemede isevergi miktarı fiyatlarla birlikte yükselmektedir. Bu modelde kalite düşürülerek
vergi artışından kaçınılabilir ve ürün fiyatları arasında farklar açılabilir. Nispi vergileme
üreticilerin fiyatları düşürerek rekabet etme eğilimlerinin önünü açar (Callan, 2012: 13). Bu
durum kişilerin sigaraya başlamasını kolaylaştırabilir.
Bahsedilen maktu ve nispi vergileme modelleri bazı ülkelerde beraber bazı ülkelerde ise ayrı
ayrı uygulanmaktadır. Türkiye’de maktu ve nispi vergileme beraber uygulanmaktadır.
Türkiye’de sigaranın vergilendirilme şeklinde nispi olarak sabit bir KDV (Katma Değer
Vergisi) hesabı yanında nispi ve maktu vergilerin hesaplamalarıyla bulunan ÖTV yer
almaktadır (Atuk ve diğerleri, 2011: 3). Türkiye’de sigaranın vergilendirme yapısı ve
kombinasyonu aşağıda anlatılmaktadır.
İlk olarak KDV değerlendirildiğinde nihai satış fiyatı içerisindeki oranın %15,25 olduğu
görülmektedir. ÖTV hesaplanmasında ise 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12.
Maddesi’nin 1 numaralı fıkrasında, bahsedilen kanunun ekindeki listelerde yer alan
mallardan, karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınacağı belirtilmiştir.
Kanunda yer alan (III) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında sigaraların vergilendirilmesinde;
ürünün satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak nispi ÖTV tutarı
hesaplanmaktadır (Şenyüz ve diğerleri, 2011: 290). Fakat nihai satış fiyatının düşük
tutulmaması için kanun bir paket içerisindeki her sigara için asgari maktu vergi tutarı
belirlemiştir. Sonraki aşamada nispi ÖTV tutarı ileasgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan
ÖTV tutarları karşılatırılarak, yüksek olan tutara, 20 adet sigaradan oluşan her bir paket sigara
için (III) sayılı listenin (B) cetvelinde belirlenen maktu vergi tutarı eklenerek bir paket sigara
için toplam ÖTV tutarı hesaplanmaktadır. Birim ambalajın farklı adetten oluşması halinde
maktu vergi tutarı, 20 adet sigaraya oranlanarak hesaplanır (http://www.vmv.org.tr, Erişim
Tarihi: 20.05.2017). Aşağıda kanun ekinde yer alan (III) sayılı listenin (B) cetveli yer
almaktadır.

mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir (4760 Sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu). (2017 Yılında gerçekleşen referandum ile bahsedilen yetki Cumhurbaşkanına verilmiştir).
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Tablo 1: III Sayılı Liste (B) Cetveli Tütün İçeren Sigaralara İlişkin ÖTV*
G.T.Ġ.P.
NO
2402.20

Mal Ġsmi
Tütün Ġçeren
Sigaralar

Vergi Oranı
(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL)

Maktu Vergi Tutarı
(TL)

65,25

0,2429

0,3246

*4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun(12/3) maddesi gereğince güncellenen liste)

Yukarıda yer alan veriler ışığında sigara üzerindeki vergi yükü ve yapısı aşağıdaki gibidir:
vy: sigara üzerindeki vergi yükü
vo: vergi oranı
amv: asgari maktu vergi tutarı
mv: maktu vergi
f: sigaranın perakende satış fiyatı
kdv: katma değer vergisi
olsun. Buna göre vergi yükü formülü aşağıdaki gibi olacaktır:
vy=((f.vo)+mv+kdv)/f).100
f.vo≥amv olması gerekmektedir. 20 adet sigaradan oluşan bir pakette tabloda yer alan her bir
sigara için asgari maktu vergi tutarı göz önüne alındığında:
amv: 0,2429.20 adet=4,8580’dir. Nispi vergi bunun altında ise bu rakam esas alınır.
vy=((amv+mv+kdv)/f).100şeklinde olacaktır.
Perakende satış fiyatı 10 lira olan bir sigara için hesaplandığında f.vo≥amv şartı
sağlanmaktadır. Bu nedenle ilk formül uygulanmaktadır.
vy=((10.0,6525)+0,3246+(10.0,1525))/10).100= %83,746 olacaktır.
Diğer yandan satış fiyatı 7 TL olan bir sigara paketinin nispi vergi tutarı, 7. 0,6525 ≥ 4,8580
olacağından (bu fiyat için asgari maktu vergi tutarı rakamının altında kaldığından) bu rakam
esas alınmış ve bu fiyattaki sigarada nispi vergi yükü artmıştır. Buradan hareketle sigara paket
(nihai) fiyatı yükseldiğinde bir paket sigara üzerindeki vergi yükünün düştüğü görülmektedir.
(Aykın,https://vergidosyasi.com/2017/04/08/sigarada-vergi-orani-bir-paket-sigaraya-odenenvergi-sigara-vergisinin-hesaplanmasi/, Erişim Tarihi: 18.05.2017). 2017 yılı sigara fiyatları
incelendiğinde çoğunun satış fiyatının 8 TL ve üzerinde olduğu ve amv’nin birçok ürün fiyatı
içerisinde yer almadığı görülmektedir (http://www.guncelfiyatlari.com/sigara-fiyatlari/,
Erişim Tarihi: 10.05.2017).
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Tablo 2: AB ve Türkiye’de Sigaranın Vergilendirme Yapısı (%) (2016 Temmuz)

Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Güney Kıbrıs
Çek Cum.
Almanya
Danimarka
Estonya
Yunanistan
Ġspanya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Macaristan
Ġrlanda
Ġtalya
Litvanya
Lüksemburg
Letonya
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Ġsveç
Slovenya
Slovakya
Birleşik Kr.
Türkiye

Maktu (%)
Toplam Satış
F. Ġçindeki P.
22,30
14,33
29,53
26,12
34,69
36,78
57,89
37,79
53,97
10,86
14,63
14,45
20,09
29,67
56.19
7,6734
36,59
8,18
38,90
40,67
59,20
31,10
42,35
45,46
57,22
39,22
39,64
50.82
3,24

Maktu (%)
Toplam Vergi
Ġçindeki Payı
28,67
18,49
35,07
34,33
43,88
49,40
73,39
44,74
45,38
13,95
17,01
17,88
25,73
39,08
66.82
10,00
46,35
12,11
47,88
50,25
76,50
38,44
54,26
59,72
73,15
50,00
49,98
60.51
3,87

Nispi V. (%)

KDV (%)

Nispi V. +
KDV (%)

Toplam Vergi
Yükü

39,00
45,84
38,00
34,00
27,00
21,69
1,00
30,00
20,00
51,00
52,00
49,70
38,00
25,00
9.20
51,03
25,00
46,65
25,00
25,00
0,83
31,41
17,00
14,00
1,00
21,18
23,00
16,50
65,25

16,67
17,36
16,67
15,97
17,36
15,97
20,00
16,67
18,7
16,96
19,35
16,667
20,00
21,26
18.70
18,03
17,36
17,00
17,36
15,25
17,36
18,70
18,70
16,67
20,00
18,03
16,67
16.67
15,25

55,67
63,20
54,67
49,97
44,36
37,66
21,00
46,67
38,70
67,96
71,35
66,37
58,00
46,26
27.90
69,06
42,36
61,18
42,36
40,25
18,19
50,11
35,70
30,67
21,00
39,22
39,67
33.17
80,50

77,79
77,53
84,20
76,09
79,05
74,44
78,90
84,45
84,08
78,82
85,98
80,82
78,09
75,93
84.09
76,73
78,95
69,61
81,26
80,92
78,51
81,21
78,05
76,13
78,22
78,43
79,30
83.99
83,74

Kaynak: European Commission Directorate, 2016: 6.

Yukarıda Tablo 2’de Avrupa Birliği ve Türkiye’de sigara üzerinden alınan vergilerin yapısı
gösterilmektedir. Maktu tutarlar 1000 adet sigara üzerinden hesaplanarak ilk sütunda ağırlıklı
ortalama satış fiyatı içerisindeki oranı ile belirtilmiştir. Bakıldığında AB ülkelerinde maktu
tutarların toplam vergi ve nihai fiyat içerisinde Türkiye’ye oranla oldukça yüksek seyrettiği
görülmektedir. AB ülkeleri zamanla maktu vergileri arttırmış, nispi vergileri ise düşürmüştür
(http://apps.who.int/gho/data/node.main-eu.1309?lang=en, Erişim Tarihi: 25.05.2017).
Türkiye’de ise nispi oran AB ülkelerinin hepsinden daha yüksektir. Bu durum2014 Yılı AB
İlerleme Raporu’nda da yer almıştır. Raporun 16. Fasıl kısmında; “Tütün ürünleri üzerindeki
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili olarak, son dönemde sigaralara getirilen maktu ÖTV’ye
rağmen, Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasında asgari maktu vergi tutarı ve asgari
toplam ÖTV yükü bakımından farklılıklar sürmektedir.”ifadesi yer almaktadır (Avrupa
Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu, 2014: 38). Bu durum sigaranın vergilendirme yapısının
AB ülkeleri ile temel farkını ortaya koymaktadır (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 338).
2.2. Türkiye’de Tütün Mamullerinden Alınan ÖTV’nin Vergi Gelirleri Ġçerisindeki Yeri
Tütün mamüllerinden alınan ÖTV miktarının genel bütçe vergi gelirleri ve diğer ÖTV
alınanürünler içerisindeki yerinin değerlendirilmesi konu açısından önemlidir. Aşağıda Tablo
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3’de 2013-2016 Yılları Genel Bütçe Vergi Gelirleri içerisinde öne çıkan kalemlere aitsayı ve
oranlarbulunmaktadır. Tablo incelendiğinde vergi gelirleri arasında ÖTV’nin gösterilen
yıllarda en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılında bu oran %26,2 olarak
gerçekleşmiştir. Ondan sonra gelen vergi türü ise %21 ile Gelir Vergisi olarak yer almaktadır.
Tablo 3:Genel Bütçe Vergi Gelirleri (2013-2016)
Vergi Kalemi

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Dâhilde Alınan Katma Değer Vergisi
Özel Tüketim Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Ġthalde Alınan Katma Değer Vergisi
Damga Vergisi
Harçlar
Diğer
GENEL BÜTÇE VERGĠ GELĠRLERĠ
TOPLAMI

2013

2014

2015

2016

63.760.750 (%19,5)
28.987.758 (%8,8)
37.995.279 (%11,6)
85.461.561 (%26,2)
6.160.170 (%1,8)
62.727.358 (%19,2)
9.415.830 (%2,8)
12.947.970 (%3,9)
18.712.488 (%5,7)

73.901.525 (%20,9)
32.305.111 (%9,1)
38.121.444 (%10,8)
91.095.043 (%25,8)
7.486.521 (%2,1)
64.411.113 (%18,2)
10.324.610 (%2,9)
14.510.664 (%4,1)
20.358.426 (%5,7)

85.753.179 (%21)
33.388.007 (%8)
46.423.969 (%11,3)
105.902.496(%25,9)
9.171.600 (%2)
74.377.573 (%18,2)
12.043.299 (%2,9)
16.965.786 (%4)
23.448.745 (%5)

96.601.685 (%21)
42.969.447 (%9,3)
53.985.980 (%11,7)
120.367.689(%26,2)
11.067.447 (%2,4)
76.576.578 (%16,6)
13.418.030 (%2,9)
17.802.843 (%3,8)
25.868.055 (%5,6)

326.169.164(%100)

352.514.457(%100)

407.474.654 (%100)

458.657.754 (%100)

Kaynak: www.bumko.gov.tr ve https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/genel-butce-gelirleritahsilat-tahakkuk-oranlari-ekod4/179282, (Erişim Tarihi: 20.05.2017).

Konuyla ilgili diğer tablo ise Tütün Mamüllerinden elde edilen ÖTV gelirlerinin toplam ÖTV
elde edilen ürünlerin içerisindeki yeri ve diğer ÖTV gelir kalemlerini göstermektedir.Aşağıda
Tablo 4’e bakıldığındaÖTV gelir kalemleri arasında en yüksek gelir Petrol ve Doğalgaz
kalemine aittir. Bu kaleme ait 2016 yılında elde edilen gelir, toplam ÖTV gelirleri arasında
%46,7 civarındadır. Tütün Mamüllerinden elde edilen gelir ise 2016 yılı için %26,7 ile ikinci
sırada yer almaktadır. Tütün Mamüllerinden elde edilen ÖTV gelirinin Genel Bütçe Vergi
Gelirleri içindeki oranı ise iki tabloda yer alan verilere bakılarak hesaplandığında 2013’te
%6,5, 2014’te %6,5, 2015’te %6,6 ve 2016’da %7 civarında yer almaktadır. Bununla
birlikteTütün Mamüllerinden elde edilen ÖTV gelirlerinin milli gelir içerisindeki payı da gün
geçtikçe artmaktadır∞ (Ross, 2015: 36). Bahsedilen oranlar tütün mamüllerinden elde edilen
gelir miktarının vergi gelirleri arasında önemli bir yer teşkil ettiğini ve artış eğiliminde
olduğunu göstermektedir. Denebilir ki tütün mamüllerinin vergilendirilmesi kullanımı
caydırma yanında önemli bir gelir toplama aracı haline gelmiştir.
ÖTV Kalemleri

Tablo 4: Tütün Ürünlerinin ÖTV Kalemleri İçindeki Payı (2013-2016)

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
Motorlu Taşıtlar
Alkollü Ġçkiler
Tütün Mamulleri
Kolalı Gazozlar
Dayanıklı Tük. ve Diğer M.
TOPLAM

2013

45.158.151 (52,8)
10.564.665 (%12,3)
5.196.165 (%6)
21.326.764 (24,9)
299.479 (%0,3)
2.916.325 (%3,4)
85.461.561 (%100)

2014

45.628.139 (%50)
12.850.802 (%14,1)
5.888.632 (%6,4)
23.024.332 (%25,2)
310.659 (%0,3)
3.392.471 (%3,7)
91.095.043 (%100)

2015

50.829.549 (%47,9)
17.025.603 (%16)
6.794.979 (%6,4)
26.967.031 (%25,4)
344.770 (%0,3)
3.940.483(%3,7)
105.902.496 (%100)

2016

56.296.381 (%46,7)
18.872.549 (%16,6)
7.903.644 (%6,5)
32.235.133 (%26,7)
361.516 (%0,3)
4.692.309 (%3,8)
120.367.689 (%100)

Kaynak: www.bumko.gov.tr ve https://www.muhasebat.gov.tr/content/duyuru/genel-butce-gelirleritahsilat-tahakkuk-oranlari-ekod4/179282, (Erişim Tarihi: 20.05.2017).

∞

Tütün mamullerinden elde edilen ÖTV gelirinin Milli Gelir içerisindeki payı 2003-2012 yıllarında %1’den %4’e
kadar yükselmiştir. Bu artışta vergilendirmedeki bandrol sisteminin etkisi olduğu belirtilmektedir.
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3. Tütün Ürünleri Talebi Fiyat Esnekliği ile Vergi Gelirleri Ġlişkisi
Yapılan birçok çalışmada nihai fiyatların tütün ürünlerinin talebi üzerine etkisi araştırılmıştır.
Yukarıda belirtildiği gibi vergilerin ürün fiyatları içerisinde olması nihai fiyata etki
etmektedir. Bu durum kamunun vergi oran ve miktarını arttırarak ürün talebine ve vergi geliri
miktarına etki etmesini sağlar. Bu noktada yapılan çalışmalarla tütün talebinin fiyat
esnekliğinin tahmini; tütün ürünleri üzerine konacak verginin oran ve miktarı, sigaraya bağlı
hastalık ve ölüm oranları, ilaç giderleri ve elde edilecek vergi gelirleri hakkında bilgi
verecektir. Fiyattaki artış oranının tüketimde meydana getirdiği azalış talebin fiyat esnekliğini
ortaya koymaktadır. Bu oran gelişmiş ülkelerde benzerlik göstermekle beraber birçok ülkede
farklılık gösterebilmektedir. Birçok ülkede fiyatların artışı ürün talebinde düşüş
sağlayabilmiştir. İtalya’da 1970-2005, Birleşik Krallık’ta 1971-1997 ve Letonya’da 20032010 yılları arasında fiyatların artışı tütün talebi üzerinde belirgin bir şekilde azalışa yol
açmıştır (Callan, 2012: 20-21).
2002-2008 yılları arasında Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Polonya, Fransa ve Macaristan
ülkelerinde yapılan vergi artışları ile gerçekleşen ürün fiyat artışlarının vergi gelirleri üzerinde
etkisi gözlenmiştir. Bu ülkelerdeki tütün ürünleri fiyatları artışı vergi gelirlerini arttırırken
tütün kullanım oranlarını da azaltmıştır (Callan, 2012: 20-24).
4. Alternatif Tüketim Arayışı ve Sigara Kaçakçılığı
Sigara fiyatlarının artması tüketicilerin farklı tüketim davranışları sergilemesine neden
olmaktadır. Toplum sağlığı açısından fiyatların artışı ile birlikte öncelikli beklenti sigaranın
bırakılması, kullanımının azaltılması veya sigaraya hiç başlanılmamasıdır. İdare için sonuçları
ise sigaraya bağlı hastalık ve tedavi masraflarının azalması ve sigaradan elde edilen vergi
gelirlerinin (ötv, kdv, kurumlar ve gelir vergileri vb.) düşme veya çıkma olasılığıdır. Vergi
gelirlerinin düşme olasılığının gerçekleşmesi (birçok ülkede vergi gelirleri arttığı gözardı
edilmemelidir) bütçe açısından bazı sorunlar yaratabilir fakat ilaç ve tedavi masraflarının
azalması ve kişi gelirlerinin daha olumlu yerlere harcanması başka vergilerin doğmasına
sebep olacak, tasarrufların artmasını ve sektörlerin gelişmesini sağlayabilecektir. Türkiye’de
sigara pazarı fiyat açısından üç segmente ayrıldığında 2005-2013 yılları arasında ekonomi ve
orta segmentte yer alan markaların 2009 yılına kadar pazarın yaklaşık %80’ini eşit şekilde
paylaştığı, üst segment ürünlerin ise satışlarının %20 civarında seyrettiği görülmektedir. 2009
yılından sonra ise ekonomi segmentinde yer alan markaların satışlarının orta ve üst segmente
göre artış kaydederek pazarın %60’larına kadar yaklaştığı, orta segment ürün satışlarının ise
azalış kaydettiği ve orta ve üst segment ürünlerin ise %40’lık pazar dilimini eşit şekilde
paylaştığı görülmektedir (Atuk ve Özmen, 2015: 10). Sigara fiyatlarının artması kişileri daha
ucuz bir markaya veya “sarma sigara” olarak tabir edilen açık tütüne yönlendirebilmektedir.
Böylece kullanım azalmamakta ve kişiler gelir durumlarına göre kullandıkları ürünleri ikame
etmektedirler. Diğer sonuç ise kullanıcıların kaçak sigara kullanım eğilimlerinin artmasıdır.
Her ne kadar kaçak sigara ile mücadele çalışmaları yapılsa da kişiler aynı ürünü daha ucuza
bulduklarında suç olmasına rağmen tüketebilmektedirler. Türkiye’ye çevre ülkelerden
Türkiye’nin ihraç ettiği ve yine Türkiye’de üretilerek pazara dağıtılan veya diğer ülkelerde
üretilen sigaralar kaçak olarak sokulabilmektedir (Yürekli ve diğerleri, 2010: 45). Bu durum
ciddi vergi kayıplarına sebep olmakta ve halk sağlığını tehdit etmektedir.Aşağıda Grafik 1’de
Türkiye’de 2011-2015 Yılları’nda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
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Suçlarla Mücade birimi tarafından yakalanan kaçak sigara miktarları yer almaktadır. 2011
yılında 69 milyon civarında olan kaçak sigara paketi yakalanma sayısı sonraki yıllarda ciddi
bir artışla 2015 yılında 143 milyon paketi geçmiştir. Bu durumu sigara fiyatlarının
düşürülerek kaçakçılığın ciddi şekilde azaltılabileceği bir korelasyon şeklinde yorumlamamak
gerekir. Çünkü fiyatların görece düşük olması durumunda bile kişiler daha ucuz ve vergisiz
olanı tercih edebilmektedirler. Vergili satış fiyatları ne olursa olsun kaçak sigara satışı ciddi
bir suçtur ve bu yasa dışı faaliyetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda yer
alan Grafik 1,aynı zamanda bu konuda çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığına işarettir.
Grafik-1: Kaçak Sigara Yakalama Miktarları (Paket 2011-2015)

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele 2015 Raporu., s.29.

5. Metodoloji
5.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı Bursa’nın Harmancık İlçesi’nde ikamet eden ve sigara kullanan
vatandaşların demografik ve kişisel özelliklerine göre sigara’nın vergilendirmesi ile ilgili
görüşlerini ve algılarını bir alan araştırması ile ortaya çıkarmak ve sigaranın vergilendirme
sürecinde vatandaşların olası fikir ve davranışları hakkında bilgi edinerek sigaranın
vergilendirmesi yapısı ve fiyatı ile ilgili önerilerde bulunmaktır.
5.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Sigaranın vergilendirmesine ait görüşlerin alınması için uygun örneklemin belirlenmesinde
kırsaldaki durumu temsilen özellikle Harmancık’ta sigara kullanan kişilerin konu ile ilgili
bakış açılarının tespit edilmesi kararı alınmıştır. Bu nedenle araştırmanın evreni, Harmancık
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ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan oluşmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle Harmancık
İlçesinin nüfusu yaklaşık 6551 kişi (http://www.tuik.gov.tr/, Erişim Tarihi: 03.05.2017)
olduğundan, örneklem büyüklüğü %5 hata payı ve %95 güven aralığında 363 kişi olarak
hesaplanmıştır. Harmancık’ın bir ilçe olması ve kırsal kesime ait tüm öğeleri barındırması
sebebi ile araştırma sonuçlarının bölge’de ve Türkiye’de benzer tüm kesimler için
değerlendirilebileceği düşünülmüştür.
5.3. Anketin Geliştirilmesi ve Uygulanması
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan anketin
geliştirilmesinde Yürekli ve diğerleri (2010), Atuk ve diğerleri (2011), Callan (2012), WHO
Building Blocks for Tobacco Control A Handbook (2004), T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012, çalışmalarından
faydalanılmıştır. Anket toplam 28 soru ve ifade içermekte ve bunların 5 tanesi demografik
verilerin tespiti amaçlı sorulmuş, diğer 12 tanesi ise sigara kullanımı, bağımlılık seviyesi,
edinme şekli ve fiyatı hakkındaki düşüncelerin alınması amaçlı diğer 11 ifade ise sigaranın
vergilendirmesine ait algıları ölçme amaçlı sorulmuştur. Araştırmada frekans bilgileri
yanında Ki-Kare Analizi yapılacağı için, araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle
örneklemin belirlenmesinde Harmancık merkez ve köylerinde “tesadüfî örnekleme”
yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Analiz açısından veri kalitesi önem arz ettiğinden
ve uygulanan anket sayısının hesaplanan örneklem hacminden daha fazla olması
hedeflendiğinden, ankete katılan kişi sayısı 373 olarak belirlenmiştir. Araştırma verilerinin
toplanması için geliştirilen anket, Ocak 2017’de Bursa’nın Harmancık ilçesinde bulunan
sigara içen kişilere uygulanmıştır.
5.4. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Vatandaşlara uygulanan anket sorularının güvenilirliği ölçmek için en çok kullanılan
güvenilirlik katsayısı olan Cronbach α katsayısı kullanılmıştır. Tüm soru grupları için
Cronbach α değeri 0,718 olarak hesaplanmıştır. Cronbach α katsayısının iyileştirilmesi için “If
Item Deleted” hesaplaması yapılmış ve bu aşamada bir adet soru silinmiştir. Bunun
sonucunda Cronbach α değeri 0,735 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 0,70’in üzerinde olması,
kullanılan ölçeğin “güvenilir” olduğunu göstermektedir (Özdamar, 1999: 522).
6. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi
6.1. Betimsel Ġstatistikler ve Değerlendirilmesi
Vatandaşlara uygulanan anket sonucunda; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, mesleği, yıllık geliri
gibi konuları belirlemeye ilişkin bilgiler toplanmıştır. Bunlara ait betimsel istatistik sonuçları
aşağıdaki gibidir.
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Tablo 5: Vatandaşlara Uygulanan Ankete Ait Betimsel Bilgiler

Yaş

Cinsiyet

Eğitim

Meslek/Durum

Gelir (TL)

17 ve (-)
18-26
27-35
36-44
45-53
54 yaş ve (+)
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Okur Ya. Değ.
Ġlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans ve(+)
Toplam
Ücretli
Ticaret Erb.
Serbest Me.
Çiftçi
Emekli
Ev Hanımı
Öğrenci
Toplam
1-500
501-1400
1401-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve (+)
Toplam

Frekans
47
104
73
54
54
41
373
225
148
373
26
100
148
84
15
373
67
42
27
27
20
55
135
373
94
89
96
76
17
1
373

Yüzde
12,6
27,9
19,6
14,5
14,5
11,0
100,0
60,3
39,7
100,0
7,0
26,8
39,7
22,5
4,0
100,0
18,0
11,3
7,2
7,2
5,4
14,7
36,2
100,0
25,2
23,9
25,7
20,4
4,6
,3
100,0

Geçerli Yüzde
12,6
27,9
19,6
14,5
14,5
11,0
100,0
60,3
39,7
100,0
7,0
26,8
39,7
22,5
4,0
100,0
18,0
11,3
7,2
7,2
5,4
14,7
36,2
100,0
25,2
23,9
25,7
20,4
4,6
,3
100,0

Kümülatif Yüzde
12,6
40,5
60,1
74,5
89,0
100,0
60,3
100,0
7,0
33,8
73,5
96,0
100,0
18,0
29,2
36,5
43,7
49,1
63,8
100,0
25,2
49,1
74,8
95,2
99,7
100,0

Tablo 5 incelendiğinde ankete katılanların %40,5’inin 26 yaş ve altındaki bireylerden
oluştuğu görülmektedir. Örneklem oluştururken, erkeklerin daha fazla sigara kullandığının
gözlemlenmesi nedeni ile %60,3’ünün (225 kişi) erkek, %39,7’sinin (148 kişi) ise kadın
olarak katılımı sağlanmıştır. Ankete katılanlardan %7’sinin (26 kişi) okuryazar olmadığı,
%26,8’inin (100 kişi) ilköğretim mezunu, %39,7’sinin (148 kişi) lise mezunu ve %26’5’inin
(99 kişi) ise önlisans ve üzeri eğitim seviyesinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ankete
katılanların meslek/durumları değerlendirildiğinde; ücretliler %18 (67 kişi), ticaret erbapları
%11,4 (42 kişi), serbest meslek erbapları %7,2 (27 kişi), çiftçiler %7,2 (27 kişi), emekliler
%5,4 (20 kişi), ev hanımları %14,7 (55 kişi) ve öğrencilerin oranı ise % 36,2 (135 kişi) olacak
şekilde uygulanmıştır. Ayrıca ankete katılan vatandaşların yıllık gelir durumlarına
bakıldığında,% 74,8’i (279 kişi) gibi büyük bir bölümünün (2.000 TL ve altı) düşük ve orta
gelir grubu içinde yer aldığı tespit edilmiştir.

6.2. Sigara Kullanımına Dair Veriler
Demografik verilerin değerlendirmesinden sonra anket katılımcılarının sigara kullanımına
dair süre, edinme şekli, türü ve kişi için kullanım maliyeti (fiyatı) gibi konuların
değerlendirilmesi amacı ile sorular sorulmuştur. Bunlardan konu açısından öne çıkanlar
belirtilecektir. İlk olarak katılımcıların %13,9’unun 2 yıl ve daha kısa, %26,8’inin ise 2-7
yıldır sigara kullandıkları fakat sigaraya başlama yaşlarına bakıldığında %29,5’inin 15 yaş ve
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altında %44,8’inin 16-20 yaşlarında sigaraya başladıkları görülmektedir. Sigara kullanım
sıklığına bakıldığında katılımcıların %29,8’inin 15-20 tane aralığında olduğu, sigara satın
alınan yer sorulduğunda ise %90,1’inin dükkan/bakkal veya market gibi yerlerden alarak
Türkiye’de vergisini ödediği %7,5’inin ise işporta/ sokak satıcısından “kaçak” olarak tabir
edilen şekilde edindiği görülmektedir. Kaçak sigara kullanım sıklığına bakıldığında ise
%41,6’sının hiç kullanmadığı %4,6’sının ise sadece kaçak sigara kullandığı tespit edilmiştir.
Tablo 6: Sigara Kullanımına İlişkin Veriler
Seçenekler

Kaç yıldır sigara kullanıyorsunuz?

Sigaraya kaç yaşında başladınız?

Sigara kullanım sıklığınız nedir? (tane)

En son sigarayı nerden satın aldınız?

Kaçak (Ġşporta- sokaktan alınan) sigara
kullanım sıklığınız nedir?

Hangi tütün ürününü daha sıklıkla
(genellikle) kullanıyorsunuz?

Kullandığınız sigara markasını
seçmenizdeki neden nedir?

Bir ay içerisinde yaptığınız sigara (tütün)
harcaması nedir?

2 ve (-)
2-7 yıl
8-13 yıl
14-19 yıl
20 ve üzeri
Total
15 yaş ve (-)
16-20 yaşları
21-25 yaşları
26-30 yaşları
31-35 yaşları
36-40 yaşları
Total
ara sıra
6 ve (-)
7-14
15-20
21-30
31 ve üzeri
Total
dükkan (bakkal,
market)
işporta (sokak satıcısı)
hava alanı (freeshop)
ülke dışı (diğer ülkeler)
Total
hiç kullanmadım
bir kaç kez kullandım
arada sırada
kullanıyorum
sıklıkla kullanıyorum
sadece kaçak sigara
kullan.
Total
mamül sigara
sarma sigara
puro
Total
bütçeye uygunluk
tat / lezzet
marka (imajı)
ithal olması
tesadüf
Total
0-90 TL
91-180 TL
181-270 TL
271-360 TL
361 TL ve üzeri
Total

Frekans

Yüzde (%)

52
100
75
54
92
373
110
167
69
13
7
7
373
36
45
78
111
67
36
373

13,9
26,8
20,1
14,5
24,7
100,0
29,5
44,8
18,5
3,5
1,9
1,9
100,0
9,7
12,1
20,9
29,8
18,0
9,7
100,0

Geçerli
Yüzde (%)
13,9
26,8
20,1
14,5
24,7
100,0
29,5
44,8
18,5
3,5
1,9
1,9
100,0
9,7
12,1
20,9
29,8
18,0
9,7
100,0

Kümülatif
Yüzde (%)
13,9
40,8
60,9
75,3
100,0

336
28
7
2
373
155
108

90,1
7,5
1,9
,5
100,0
41,6
29,0

90,1
7,5
1,9
,5
100,0
41,6
29,0

90,1
97,6
99,5
100,0

83
10

22,3
2,7

22,3
2,7

92,8
95,4

17
373
332
39
2
373
99
179
43
1
51
373
42
51
78
135
67
373

4,6
100,0
89,0
10,5
,5
100,0
26,5
48,0
11,5
,3
13,7
100,0
11,3
13,7
20,9
36,2
18,0
100,0

4,6
100,0
89,0
10,5
,5
100,0
26,5
48,0
11,5
,3
13,7
100,0
11,3
13,7
20,9
36,2
18,0
100,0

100,0

29,5
74,3
92,8
96,2
98,1
100,0
9,7
21,7
42,6
72,4
90,3
100,0

41,6
70,5

89,0
99,5
100,0
26,5
74,5
86,1
86,3
100,0
11,3
24,9
45,8
82,0
100,0
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Katılımcıların hangi tütün ürününü daha sıklıkla (genellikle) kullandığı sorulduğunda ise
%89’unun mamül sigara kullandığı görülmektedir. Katılımcıların sigara markasını
seçmesindeki nedenler arasından öne çıkan seçenekler ise %26,5 oranında bütçeye uygunluk
ve %48 oranında tat/lezzet olarak yer almıştır. Katılımcılara bir ay içerisinde yaptıkları sigara
harcaması sorulduğunda 271-360 TL aralığının %36,2 oranında seçildiği görülmektedir.
Katılımcıların gelir seviyesine bakıldığında sigara harcamasının oldukça fazla ve bu veriden
sigara ile ilgili bağımlılığın yüksek seviyede olduğu söylenebilir.
6.3. Vatandaşların Sigara Harcamaları
Bu kısımda vatandaşlarınsigara fiyatları ve harcamalarına dair düşüncelerini belirten veriler
yer almaktadır. Bu noktada sigaranın vergilendirmesi ile ilgili en önemli değişken olduğu
içinbu sorular katılımcılar arasındansadece mamül sigara kullanıcılarına yöneltilmiştir.
Katılımcılara kullandıkları sigaranın fiyatı sorulduğunda %22 oranında 8-9 TL %46,4
oranında 10-11 TL aralığındaki sigaraların tercih edildiği görülmektedir.
Tablo 7: Katılımcıların Sigara Fiyatı ve Harcamalarına Dair Veriler
Seçenekler

Kullandığınız sigaranın fiyatı nedir?
(sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)

Bugünkü kullanım sıklığı ile 1 paket
sigaraya en fazla kaç TL verirsiniz?
(sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)

Kullandığınız sigaranın fiyatının sizin
için ödeyemeyeceğiniz kadar yüksek
olması durumunda ne yaparsınız?
(sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)

6-7 TL
8-9 TL
10-11 TL
12-13 TL
13,5-14,5 TL
Total
MissingSystem
Total
12-15 TL
16-19 TL
20- 23 TL
24 -27 TL
28 TL ve üzeri
Total
MissingSystem
Total
Kullanmayı
bırakırım
azaltırım
sarma kullanırım
kaçak kullanırım
daha ucuzunu
kulla.
Total
MissingSystem
Total

Frekans

Yüzde (%)

14
82
173
38
25
332
41
373
107
89
69
25
42
332
41
373
67

3,8
22,0
46,4
10,2
6,7
89,0
11,0
100,0
28,7
23,9
18,5
6,7
11,3
89,0
11,0
100,0
18,0

116
56
31
62
332
41
373

Geçerli
Yüzde (%)
4,2
24,7
52,1
11,4
7,5
100,0

Kümülatif
Yüzde (%)
4,2
28,9
81,0
92,5
100,0

32,2
26,8
20,8
7,5
12,7
100,0

32,2
59,0
79,8
87,3
100,0

20,2

20,2

31,1
15,0
8,3
16,6

34,9
16,9
9,3
18,7

55,1
72,0
81,3
100,0

89,0
11,0
100,0

100,0

Katılımcılara:Bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya en fazla kaç TL verirsiniz?
sorusu yöneltildiğinde %28,7’sinin 12-15 TL, %23,9’unun ise 16-19 TL aralığını tercih ettiği
görülmektedir. Bu kısımdaki son soruda ise katılımcılara:Kullandığınız sigaranın fiyatının
sizin için ödeyemeyeceğiniz kadar yüksek olması durumunda ne yaparsınız? sorusu
yöneltilmiştir. Kullanmayı bırakırım %18, azaltırım %31,1, sarma sigara kullanırım %15,
kaçak sigara kullanırım %8,3 ve daha ucuzunu kullanırım diyenler %16,6’dır.
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6.4.Vatandaşların Sigaranın Vergilendirmesine Dair Algıları
Sigara kullanan kişiler aynı zamanda bu konudaki vergi yüklenicileridir. Kullanıcıların
sigaranın vergilendirmesi ile ilgili algılarını ölçmek amaçlı yöneltilen 10 adet 5’li likert
ifadeler, ortalamaları ve standart sapmaları ile birlikte aşağıda yer alan Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Vatandaşların Sigaranın Vergilendirmesine Dair Algıları

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

L1 -Sigaraya ait
vergi ve oranlar
yüksektir.
373
0
3,94
1,378
L6 - Yüksek sigara
fiyatları sigaraya
başlamayı
önleyicidir
373
0
3,25
1,297

L2 - Sigaraya ait
vergi ve oranlar
kullanımı
caydırmaktadır.
373
0
3,29
1,363

L7 - Sigaranın fiyatı
kalite göstergesidir.
373
0
3,36
1,272

L3 - Sigaraya ait
L4 - Sigaraya
vergi ve oranların
fiyatlarının artması
artması kaçak sigara
daha ucuz bir
kullanımını teşvik markayı kullanmaya
etmektedir.
teşvik etmektedir.
373
373
0
0
3,73
3,66
1,239
1,246
L8 - Sigaraya
fiyatlarının artması
sarma sigara
kullanımı arttırır.
373
0
3,57
1,276

L5 - Sigara fiyatları
gelirime oranla
yüksektir.
373
0
3,72
1,254

L9 - Sigaraya
L10 - Sigaraya bağlı
fiyatlarının düşmesi hastalıkların ilaç ve
kullanan kişinin
tedavi masraflarının
daha fazla
devlet tarafından
kullanmasını sağlar.
karşılanmalıdır.
373
373
0
0
3,43
3,48
1,309
1,361

Tablo 8 incelendiğinde öne çıkan ifadeler değerlendildiğince ilk olarak; sigara kullanıcılarının
sigaraya ait vergi ve oranları 3,94 ortalama ile yüksek buldukları, sigaraya ait vergi ve
oranların kullanımı caydırdığına dair ifadeye 3,29 ortalama ile kararsıza yakın bir şekilde
cevap verdikleri, sigara fiyatlarının 3,72 ortalama ile gelirlerine oranla yüksek olduğunu ve
yüksek sigara fiyatlarının sigaraya başlamayı önleyici olduğuna dair yöneltilen ifadede 3,25
gibi bir düşük ortalama ile yine kararsıza yakın bir cevap verdikleri görülmektedir.
6.5. Çeşitli Bulguların Çaprazlama Ġle Analizi ve Değerlendirmesi
Bu bölümde bazı ana değişkenlerle diğer ara değişkenlerin (Crossing) çaprazlanması ve
Pearson ki-kare Testi (Chi-Square Tests) ile çeşitli değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu
yöntemle katılımcıların bazı sorulardaki değerlendirmelerinin diğer sorulardaki
değerlendirmeler ile kıyaslanması sağlanmış ve değişkenler arasındaki ilişkiler analiz
edilmiştir. Çaprazlamalar ilgili istatistik paket programının çıktıları halinde verilmiştir.
6.5.1. Gelir Seviyesi ile Çeşitli Sorular Arasındaki Ġlişkinin Analizi
Sigara kullanımında gelir faktörünün etkisi oldukça fazladır. Kişilerin kullanım sıklığı, fiyat,
marka ve kullanımı bırakma gibi çeşitli seçimlerinde gelir seviyesi oldukça etkilidir. Bu
nedenle ilk olarak aşağıda aylık ortalama gelir ile yapılan sigara harcaması arasındaki ilişki
Hipotez yazılarak analiz edilmiştir.
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Tablo 9: Gelir Seviyesi İle Yapılan Sigara Harcaması

S5 - Aylık
1-500
ortalama
geliriniz?(TL 501-1300
)
1301-2000

S8 - Bir ay içerisinde yaptığınız sigara harcaması nedir? (sigaraya
harcanan para toplamı)
0-90 TL
91-180 TL
181-270 TL
271-360 TL 361 TL ve (+)
27
21
14
21
11
28,7%
6
6,7%
4
4,2%
2
2,6%
3
17,6%
0
,0%
42
11,3%

2001-3000
3001-4000
4001 ve üzeri
Total

22,3%
17
19,1%
9
9,4%
3
3,9%
1
5,9%
0
,0%
51
13,7%

14,9%
29
32,6%
24
25,0%
9
11,8%
2
11,8%
0
,0%
78
20,9%

22,3%
26
29,2%
46
47,9%
38
50,0%
4
23,5%
0
,0%
135
36,2%

11,7%
11
12,4%
13
13,5%
24
31,6%
7
41,2%
1
100,0%
67
18,0%

Total
94
100,0%
89
100,0%
96
100,0%
76
100,0%
17
100,0%
1
100,0%
373
100,0%

Tablo 10: Kİ-Kare Testi
PearsonChi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value
100,006
94,311
52,827
373

df
20
20
1

Asymp. Sig. (2sided)
,000*
,000
,000

Hipotez 1: Gelir seviyesi ile bir ay içerisinde yapılan sigara harcaması arasında ilişki vardır.
Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
H0:

Gelir seviyesi ile bir ay içerisinde yapılan sigara harcaması arasında ilişki yoktur.

Ha:

Gelir seviyesi ile bir ay içerisinde yapılan sigara harcaması arasında ilişki vardır.
Ki-kare testinde değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilirken Tablo 10
’da ilk sırada yer alan sonuşur değere (Asymptotic Significance) bakılmaktadır. Bu değerin
0,05’ten az olması değişkenler arasında ilişkinin var olduğunu, fazla olması ise değişkenler
arasında ilişkinin var olmadığını göstermektedir. Yapılan bu analizde Asymp. Sig.* (Sonuşur
Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu
durumda, gelir ile bir ay içerisinde yapılan sigara harcaması arasındaki ilişki kabul edilir.
Veriler incelendiğinde 1-500 TL arasında ortalama gelire sahip olan kişilerin bir ay içerisinde
yaptığı sigara harcaması en fazla 0-90 TL aralığında yer almaktadır. Tablo 9 incelendiğinde
gelir seviyesi arttıkça bir ay içerisindeki sigara harcamasının da arttığı görülmektedir. 20013000 TL arasında gelir elde eden kişilerin %81,6’sın bir ay içerisinde yaptığı sigara harcaması
271 TL’nin üzerindedir. Bundan sonraki sorularda Asymptotic Significance değeri sadelik
yaratma açısından ilgili tablonun altında verilecektir.
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Tablo 11: Gelir Seviyesiİle Kullanılan Sigaranın Fiyatı Arasındaki İlişki

S5 - Aylık
ortalama
geliriniz?
(TL)

S14 - Kullandığınız sigaranın fiyatı nedir? (sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)
6-7 TL
8-9 TL
10-11 TL
12-13 TL
13,5-14,5 TL
4
23
43
4
6
5,0%
28,8%
53,8%
5,0%
7,5%
7
16
45
6
5
8,9%
20,3%
57,0%
7,6%
6,3%
2
21
49
9
4
2,4%
24,7%
57,6%
10,6%
4,7%
1
20
26
17
7
1,4%
28,2%
36,6%
23,9%
9,9%
0
2
9
2
3
,0%
12,5%
56,3%
12,5%
18,8%
0
0
1
0
0
,0%
,0%
100,0%
,0%
,0%
14
82
173
38
25
4,2%
24,7%
52,1%
11,4%
7,5%

1-500
501-1300
1301-2000
2001-3000
3001-4000
4001
üzeri

Total

ve

Asymp. Sig.:0,039

Total
80
100,0%
79
100,0%
85
100,0%
71
100,0%
16
100,0%
1
100,0%
332
100,0%

Hipotez 2: Gelir seviyesi ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki vardır. Bu hipotezin
sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
H0:

Gelir seviyesi ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki yoktur.

Ha:

Gelir seviyesi ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki vardır.
Yapılan bu analizde Asymp. Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda gelir seviyesi ile kullanılan sigaranın
fiyatı arasındaki ilişki kabul edilir. Veriler incelendiğinde ankete katılanların en fazla 10-11
TL aralığındaki sigarayı kullandıkları görülmektedir. Fakat bu fiyat aralığından sonraki
fiyatlarda kullanımın düştüğü göze çarpmaktadır. Özellikle 2000 TL’ye kadar olan gelir
aralıklarında yüksek fiyatlı ürünlerin kullanım oranlarının düşük olduğu görülmektedir.
Tablo12: Gelir Seviyesi İle Bir Paket Sigaraya Verilen Maksimum Fiyat Arasındaki İlişki

S5 - Aylık
ortalama
geliriniz?
(TL)

Total

1-500
501-1300
13012000
20013000
30014000
4001 ve
üzeri

Asymp. Sig.:0,001

S16 - Bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya en fazla kaç TL verirsiniz?
(sadece mamül paket sigara kullananlara sorulacak)
12-15 TL
16-19 TL
20- 23 TL
24 -27 TL
28 TL ve üzeri
41
22
8
3
6

Total
80

51,3%
32
40,5%
21
24,7%
8
11,3%
4
25,0%
1
100,0%
107

27,5%
18
22,8%
20
23,5%
24
33,8%
5
31,3%
0
,0%
89

10,0%
16
20,3%
26
30,6%
16
22,5%
3
18,8%
0
,0%
69

3,8%
6
7,6%
5
5,9%
9
12,7%
2
12,5%
0
,0%
25

7,5%
7
8,9%
13
15,3%
14
19,7%
2
12,5%
0
,0%
42

100,0%
79
100,0%
85
100,0%
71
100,0%
16
100,0%
1
100,0%
332

32,2%

26,8%

20,8%

7,5%

12,7%

100,0%
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Hipotez 3: Gelir seviyesi ile bu kullanım sıklığında bir paket sigaraya verilebilecek
maksimum fiyat arasında ilişki vardır. Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda
yer almaktadır.
H0: Gelir seviyesi ile bu kullanım sıklığında bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat
arasında ilişki yoktur.
Ha: Gelir seviyesi ile bu kullanım sıklığında bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat
arasında ilişki vardır.
Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda gelir seviyesi ile bu kullanım
sıklığında bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat arasında ilişki kabul edilir.Veriler
incelendiğinde 1-500 TL aralığındaki katılımcıların bir paket sigaraya en fazla 12-15 TL
vermeyi kabul ettikleri ve fiyatlar yükseldikçe ödemeyi kabul ettikleri fiyatların düştüğü
görülmektedir. Tiryakilerin varlığı görülmekle birlikte katılımcıların fiyatlar arttıkça bir paket
sigaraya vermeyi kabul edecekleri maksimum fiyat gelir arttıkça artış göstermektedir.
6.5.2. Yaş ile Çeşitli Sorular Arasındaki Ġlişkinin Analizi
Bu kısımda yaş ile çeşitli sorular arasındaki ilişkiaraştırılmaktadır. Sigaraya başlanma yaşı
Türkiye’de oldukça düşmüştür. Bu durumda bireylerin sigaraya başlama yaşı ile sigara
kullanımı arasındaki ilişki analiz edilmesi gereken bir konudur.
Tablo 13: Yaş İle Kullanılan Sigaranın FiyatıArasındaki İlişki

S1 - Yaşınız

17 yaş ve altı
18-26
27-35
36-44
45-53

Total
Asymp. Sig.:0,000

54 ve
yukarısı

S14 - Kullandığınız sigaranın fiyatı nedir? (sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)
6-7 TL
8-9 TL
10-11 TL
12-13 TL 13,5-14,5 TL
1
6
27
2
6
2,4%
14,3%
64,3%
4,8%
14,3%
5
22
56
7
6
5,2%
22,9%
58,3%
7,3%
6,3%
2
11
41
6
3
3,2%
17,5%
65,1%
9,5%
4,8%
1
22
14
6
5
2,1%
45,8%
29,2%
12,5%
10,4%
3
14
26
5
0
6,3%
29,2%
54,2%
10,4%
,0%
2
7
9
12
5
5,7%
20,0%
25,7%
34,3%
14,3%
14
82
173
38
25
4,2%
24,7%
52,1%
11,4%
7,5%

Total
42
100,0%
96
100,0%
63
100,0%
48
100,0%
48
100,0%
35
100,0%
332
100,0%

Hipotez 4 : Yaş ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki vardır. Bu hipotezin sınanması ve
elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
H0:

Yaş ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki yoktur.

Ha:

Yaş ile kullanılan sigaranın fiyatı arasında ilişki vardır.

Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda yaş ile kullanılan sigaranın fiyatı
arasındaki ilişki kabul edilir. Veriler incelendiğinde katılımcıların yaşlarının küçük olmasına
rağmen bir paket sigaraya oldukça yüksek fiyatlar ayırdıkları görülmektedir. En fazla 10-11
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TL arasında yer alan markalar kullanılmakla birlikte 12-14,5 TL arasında yer alan sigara
markalarının %48,6 ile en fazla 54 yaş ve yukarısında kullanıldığı görülmektedir.

Tablo 14:Yaş İle Bir Paket Sigaraya Verilebilecek Maksimum Fiyat Arasındaki İlişki

S1 Yaşınız

17 yaş ve
altı
18-26
27-35
36-44
45-53

Total

54 ve
yukarısı

Asymp. Sig.:0,000

-

S16 - Bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya en fazla kaç TL
verirsiniz? (sadece mamül paket sigara kullananlara sorulacak)
28 TL ve
12-15 TL
16-19 TL
20- 23 TL
24 -27 TL
üzeri
21
8
8
1
4
50,0%
19,0%
19,0%
2,4%
9,5%
42
22
14
6
12
43,8%
22,9%
14,6%
6,3%
12,5%
15
19
16
9
4
23,8%
30,2%
25,4%
14,3%
6,3%
10
19
11
1
7
20,8%
39,6%
22,9%
2,1%
14,6%
15
15
11
1
6
31,3%
31,3%
22,9%
2,1%
12,5%
4
6
9
7
9
11,4%
17,1%
25,7%
20,0%
25,7%
107
89
69
25
42
32,2%
26,8%
20,8%
7,5%
12,7%

Total
42
100,0%
96
100,0%
63
100,0%
48
100,0%
48
100,0%
35
100,0%
332
100,0%

Hipotez 5: Yaş ile bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya verilebilecek maksimum
fiyatarasındailişki vardır. Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer
almaktadır.
H0: Yaş ile bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat
arasındailişki yoktur.
Ha: Yaş ile bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat
arasındailişkivardır.
Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda Yaş ile bugünkü kullanım sıklığı ile bir
paket sigaraya en fazla kaç TL verirsiniz arasında ilişki kabul edilir.Veriler incelendiğinde yaş
arttıkça bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat artmaktadır. Katılımcının yaşı düşük
ise bir paket sigaraya verilebilecek fiyatlar da düşük çıkmaktadır.Bu durum sigara fiyatlarının
arttırılması ile erken yaşta sigaraya başlama oranının düşürülmesinin sağlanabileceğini ortaya
koymaktadır.
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Tablo 15: Yaş İle Sigaranın Fiyatının Ödenemeyecek Kadar Yüksek Olması Durumundaki Davranış
Arasındaki İlişki

S1 Yaşınız

17 yaş ve
altı
18-26
27-35
36-44
45-53

Total

54 ve
yukarısı

Asymp. Sig.:0,001

S17 - Kullandığınız sigaranın fiyatının sizin için ödeyemeyeceğiniz kadar yüksek olması
durumunda ne yaparsınız? (sadece mamül paket sigara kullananlara sorulacak)
kullanmayı
sarma
kaçak
daha ucuzunu
bırakırım
azaltırım
kullanırım
kullanırım
kullanırım
14
10
7
2
9
33,3%
23,8%
16,7%
4,8%
21,4%
18
38
11
15
14
18,8%
39,6%
11,5%
15,6%
14,6%
11
21
14
8
9
17,5%
33,3%
22,2%
12,7%
14,3%
15
15
6
1
11
31,3%
31,3%
12,5%
2,1%
22,9%
6
11
14
5
12
12,5%
22,9%
29,2%
10,4%
25,0%
3
21
4
0
7
8,6%
60,0%
11,4%
,0%
20,0%
67
116
56
31
62
20,2%
34,9%
16,9%
9,3%
18,7%

Total
42
100,0%
96
100,0%
63
100,0%
48
100,0%
48
100,0%
35
100,0%
332
100,0%

Hipotez 6: Yaş ile sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması durumundaki
davranış arasında ilişki vardır. Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer
almaktadır.
H0:

Yaş ile sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması durumundaki davranış
arasında ilişki yoktur.
Ha:

Yaş ile sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması durumundaki davranış
arasında ilişki vardır.
Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda yaş ile sigaranın fiyatının
ödenemeyecek kadar yüksek olması durumundaki davranış arasında ilişki kabul edilir. Veriler
incelendiğinde, katılımcıların sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması
durumunda toplamda %55,1’inin kullanmayı bırakacağı veya kullanımı azaltacağını söylediği
görülmektedir. Yaş ile ilişkisine bakıldığında ise 17 yaş ve altındaki katılımcıların %33,3
oranında kullanmayı bırakacağını 18-26 yaş aralığındaki katılımcıların ise %39,6 oranında
azaltmayı tercih edeceklerini belirttikleri görülmektedir. Bu durumda kaçak sigara kullanmayı
tercih edeceğini belirten en yüksek oran ise yine %15,6 ile 18-26 yaş aralığına aittir.
6.5.3. Cinsiyet Ġle Çeşitli Sorular Arasındaki Ġlişkinin Analizi
Bu kısımda cinsiyet ile çeşitli sorular arasındaki ilişkinin analizi yapılmaktadır. Erkeklerin
sigara kullanım oranlarının yüksek olduğu bilinmekle birlikte kadınlarda bu oranın giderek
arttığı görülmektedir. Bu durumda kadın ve erkeklerdeki kullanım, fiyat vb. ayrımların
yapılması konu açısından önem taşımaktadır.
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Tablo 16: Cinsiyet İle Kaçak Sigara Kullanımı Sıklığı Arasındaki İlişki
S12 - Kaçak (Ġşporta- sokaktan alınan) sigara kullanım sıklığınız nedir?
sadece kaçak
hiç
bir kaç kez arada sırada
sıklıkla
sigara
kullanmadım kullandım kullanıyorum kullanıyorum kullanıyorum
erkek
S2 - Cinsiyetiniz kadın
Total
Asymp. Sig.:0,000

78
34,7%
77
52,0%
155
41,6%

72
32,0%
36
24,3%
108
29,0%

63
28,0%
20
13,5%
83
22,3%

7
3,1%
3
2,0%
10
2,7%

5
2,2%
12
8,1%
17
4,6%

Total
225
100,0%
148
100,0%
373
100,0%

Hipotez 7: Cinsiyet ile kaçak sigara kullanım sıklığı arasında ilişki vardır. Bu hipotezin
sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
H0:

Cinsiyet ile kaçak sigara kullanım sıklığı arasında ilişki yoktur.

Ha:

Cinsiyet ile kaçak sigara kullanım sıklığı arasında ilişki vardır.

Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Bu durumda cinsiyet ile kaçak sigara kullanım
sıklığı arasında ilişki kabul edilir. Veriler incelendiğinde bugüne kadar hiç kaçak sigara
kullanmayanların %52 oranında kadın %34,7 oranında erkek olduğu görülmektedir. Erkek
katılımcıların kaçak sigara kullanma eğilim ve oranlarının kadınlara göre yüksek olduğu
görülmektedir. Sadece kaçak sigara kullandığını belirten kadın katılımcı oranı ise %8,1 ile
sadece kaçak sigara kullandığını belirten %2,2 oranındaki erkek katılımcıya göre daha
fazladır.
Tablo 17: Cinsiyet İle Bir Paket Sigaraya Verilebilecek Maksimum Fiyat Arasındaki İlişki

S2 Cinsiyetiniz

erkek
kadın

Total
Asymp. Sig.:0,000

S16 - Bugünkü kullanım sıklığı ile bir paket sigaraya en fazla kaç TL
verirsiniz? (sadece mamül paket sigara kullananlara sorulacak)
28 TL ve
12-15 TL
16-19 TL
20- 23 TL
24 -27 TL
üzeri
40
63
53
21
25
19,8%
31,2%
26,2%
10,4%
12,4%
67
26
16
4
17
51,5%
20,0%
12,3%
3,1%
13,1%
107
89
69
25
42
32,2%
26,8%
20,8%
7,5%
12,7%

Total
202
100,0%
130
100,0%
332
100,0%

Hipotez 8: Cinsiyet İle bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat arasında ilişki vardır.
Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
H0:

Cinsiyet İle bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat arasında ilişki yoktur.

Ha:

Cinsiyet İle bir paket sigaraya verilebilecek maksimum fiyat arasındaki ilişki vardır.

Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Veriler incelendiğinde erkek katılımcıların kadın
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katılımcılara göre bir paket sigaraya daha fazla fiyat vermeyi kabul ettikleri genel olarak
görülmektedir. Kadın katılımcıların bir paket sigaraya %51,5 oranı en fazla 12-15 TL vermeyi
kabul ettikleri görülmektedir. Erkek katılımcılarda ise bu fiyat aralığındaki oran %19,8’dir.
Tablo 18: Cinsiyet İle Kullanılan Sigaranın Ödenemeyecek Kadar Yüksek Fiyatlı Olması
Arasındaki İlişki

S2 Cinsiyetiniz

erkek
kadın

Total
Asymp. Sig.:0,032

S17 - Kullandığınız sigaranın fiyatının sizin için ödeyemeyeceğiniz kadar
yüksek olması durumunda ne yaparsınız? (sadece mamül paket sigara
kullananlara sorulacak)
daha
kullanmayı
sarma
kaçak
ucuzunu
bırakırım
azaltırım
kullanırım
kullanırım
kullanırım
35
75
42
19
31
17,3%
37,1%
20,8%
9,4%
15,3%
32
41
14
12
31
24,6%
31,5%
10,8%
9,2%
23,8%
67
116
56
31
62
20,2%
34,9%
16,9%
9,3%
18,7%

Total
202
100,0%
130
100,0%
332
100,0%

Hipotez 9: Cinsiyet ile kullanılan sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması
durumundaki davranış arasında ilişki vardır. Bu hipotezin sınanması ve elde edilen sonuçlar
aşağıda yer almaktadır.
H0:

Cinsiyet ile kullanılan sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması
durumundaki davranış arasında ilişki yoktur.
Ha:

Cinsiyet ile kullanılan sigaranın fiyatının ödenemeyecek kadar yüksek olması
durumundaki davranış arasında ilişki vardır.
Yapılan bu analizde Asymp.Sig. (Sonuşur Değer) < 0,05 olduğundan, %5 anlamlılık
seviyesinde H0 reddedilir ve Ha kabul edilir. Veriler incelendiğinde erkek katılımcıların kadın
katılımcılara göre kullandıkları sigaranın fiyatının ödeyemeyecekleri kadar yüksek olması
durumunda sigara kullanmayı bırakma oranlarının %17,3 daha düşük olduğu görülmektedir.
Kadınlarda bu oran %24,6’dır. Bu durumda sigarayı azaltma oranı ise erkeklerde %37,1
bayanlarda %31,5’dir. Bu durumda sarma sigara kullanma oranının ise erkeklerde %20,8
kadınlarda %10,8 olduğu görülmektedir.
7. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada sigaranın vergilendirme yapısının analizi, sigaranın nihai tüketicileri, diğer bir
deyişle vergi yüklenicileri üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Çeşitli demografik
özelliklere göre sigaranın tüketim biçiminin anlaşılması ideal vergi yapısı ve dolayısıyla ideal
fiyatın oluşmasını sağlayacaktır. İdeal vergi yapısı ile gelen fiyat ise sigaranın kullanımıve
bütçe gelirleri üzerinde etkilidir. Bu amaçla ilk olarak vergilemenin amaçlarına değinilmiştir.
Sigaranın vergilendirmesinde mali ve sosyal amaçların beraber yürütüldüğü görülmektedir.
Sigara kullanımının yarattığı negatif dışsallıkları önlemek amacı ile alınan bu vergilerin
bahsedilen iki amacı etkin bir şekilde gerçekleştirmesi gereklidir. Diğer bir deyişle yapılan
vergileme ile sigara kullanımı, sigaraya başlama oranları düşmeli ve sigaraya bağlı
hastalıklardan dolayı ortaya çıkan tedavi ve ilaç masraflarında azalma görülmelidir. Mali
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açıdan bakıldığında ise bu vergileme ile yüksek bütçe geliri elde edilmelidir. Sigaranın talep
esnekliğinin düşük olması nedeni ile bazı AB ülkelerinde zamanla değiştirilen vergi yapısı
sayesinde sigaranın satış fiyatı devamlı olarak artış göstermiş, sigara kullanımın azalması ve
bütçe gelirlerinin artması sağlamıştır. Konu kapsamındaki diğer değişken ise vatandaşların
vergi ödememekve/veya uygun fiyattan alabilmek için alternatif tüketim biçimlerini tercih
etmesidir. Bunlardan ilki siganın kaçak olarak kullanılmasıdır. Veriler, kaçak sigara
yakalanma sayısının giderek arttığını göstermektedir. Kanımızca sigara fiyatlarının yüksek
oluşu kaçak sigara satışının asıl nedeni değildir. Çünkü kaçak sigara yasal olmayan bir ürünün
satışıdır ve her zaman piyasa fiyatlarının altında gerçekleşecektir. Bunun yanında çoğu kişinin
kaçak sigara kullanmadığı görüldüğünde kamunun yüksek bir vergi indirimi yapması hem
başlamayı teşvik edicidir hem de ciddi bir gelir kaybı yaratacaktır. Alternatif diğer tüketim
biçimi ise sarma sigara (açık tütün) kullanımıdır. Sarma sigara kullanımı ile vatandaşlar vergi
ödemekten kaçınmaya çalışmaktadırlar. Sonuncu ve diğer alternatif tüketim biçimi ise daha
ucuz bir marka ya da ürünün tercih edilmesidir. Bu ürün vergisi ödenen fakat vatandaşın
bütçesine daha uygun bir markadır.
Sonuç olarak yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde sigara kullanımının,
sigaraya
başlamanın ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı ortaya çıkan tedavi ve ilaç masraflarının
azaltılması ve sigaraya bağlı ÖTV gelirlerinin artması için; vergilendirme yapısının
değiştirilmesi, daha anlaşılır hale getirilmesi, nihai fiyat içerisinde yönetimi nispi vergilemeye
göre daha kolay olan maktu vergi oranın (miktarının) arttırılması, asgari maktu vergi
miktarının arttırılması ile bu verginin işler hale getirilmesi, bu yöntem ile daha ucuz bir ürüne
geçişi zorlaştırmak için markaların fiyatlarının birbirine daha da yaklaştırılması ve maktu
verginin her sene yükseltilerek sigara fiyatlarının enflasyon karşısında düşük kalmasının
engellenmesi ve hatta enflasyonun önünde gitmesi gereklidir. Başta sigaraya erken yaşta
başlamak isteyen gençler için ve uzun süredir kullanan tiryakiler için satış fiyatları gözle
görülür bir şekilde artmalı ve caydırıcı hale gelmelidir. Sarma sigara kullanan veya kullanmak
isteyenler için tütün satışı ve sigara kağıtları kullanımının kontrol altına alınarak takip
edilmesi, kaçak sigara satışı ile ilgili kolluk kuvvetlerinin yaptıkları çalışmaların
desteklenmesi ve son olarak sigaranın satış şekillerinin kullanıcı açısından özendirici
olmaktan
çıkarılması
sigaranın
vergilendirmesinde
hadeflenen
amaçların
gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaktır.
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YAŞLILIK EKSENİNDE TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ VE KENT
Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ*

Özet
Bu metin Türkiye‟deki kent ve kentleşme olgularını yaşlılık ekseninde incelemeyi amaçlamaktadır. Nüfusu hızla
yaşlanma sürecine girmiş olan günümüz Türkiye‟sinde yaşlıların kentte yaşadıkları alt yapısal ve sosyal
problemlerin nedenlerinden bazıları yoğun ve plansız gerçekleşen iç göç hareketlerinde yatmaktadır. Türkiye‟nin
1950‟lerden itibaren kentleşmesini şekillendiren iç göçün temel aktörleri genç ve orta yaşlı gruplardır fakat genç
ve orta yaşlı aile üyeleri ile birlikte kentlere göçen yaşlı bireyler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, günümüzdeki
mevsimlik iç göç hareketleri içerisinde yaşlıların yeri de tartışılmıştır.
Günümüzde Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayan genç ve
orta yaşlı nüfusun yaşlanma süreçleri kentlerde gerçekleşecektir. Bu nedenle kentlerin yaşlılar için uygunluğu
tartışmaları Türkiye için önemlidir. Türkiye‟de kent ve yaşlılık tartışmaları için “yaş-dostu kent” kavramına
değinilmiştir. Bu çalışmada “yaş-dostu kent” kavramı, kentsel olanakların ve kentsel hizmetlerin, yaşlı bireyler
için de ulaşılabilir olması ve kentin yaşlılar açısından güvenli olması açısından ele alınmıştır. Bu kavram bu
metinde, yaşlıların kentte güvende hissetmesini, alt yapı hizmetlerinin, binaların ve dış mekanların, ulaşım
olanaklarının yaşlıların ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış olmasını, yaşlı bireylerin kente dair bilgiye
ulaşımında aksaklıklar yaşamamasını ve kent yaşamına katılımda zorlanmamalarını merkeze alınarak
tartışılmıştır. Türkiye‟de son dönemde kentleşme olgusuna baktığımızda dikkat çeken kentsel dönüşümün
yaşlılar üzerindeki etkileri “yerinde yaşlanma” kavramı merkeze alınarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, İç göç, Kentleşme, Yaş-dostu kent, Kentsel dönüşüm, Yerinde yaşlanma
INTERNAL MIGRATION, THE CITY AND URBANIZATION IN TURKEY FROM AGING
PERSPECTIVE
Abstract
This study aims to analyze the city and urbanization in Turkey from the perspective of aging. Turkey has
entered to the demographic transition period of aging. For the Turkish case, the infrastructural and social
problems that senior citizens experience in the city, have roots in the rapid internal migration occured in Turkey.
The internal migration trend since 1950‟s has shaped by young and middle-aged groups, however, there are old
individuals, who migrated to the cities with young and middle-aged family members. In this study, the place of
elderly in the current seasonal internal migration trends is also discussed.
Today in Turkey, a great majority of the population live in the cities. The young and middle-aged
individuals also will age in urban settings. Therefore, making the cities in Turkey convenient for the elderly is
very important. “Age-friendly-city” concept expresses that the city services and opportunites are also available
and safe for all age groups including the elderly. This concept includes the issues of security, infrastructural
services, buildings and outdoor places,access to information, and involvement into city life. These headings are
discussed in this study in the context of Turkish cities. In the recent period, urban renewal issues have attracted
attention in Turkey. In this study, the effects of intensive urban renewal on elderly people are also elaborated
with the help of the “aging in place” concept.
Key Words: Aging, Internal migration, Urbanization, Age-friendly city, Urban renewal, Aging in place

*
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Giriş
Dünyada bugün deneyimlenen iki temel demografik geçiş vardır. Bunlardan ilki dünya
nüfusunun yaşlanması, diğeri ise kentleşmedir (Steel, 2015: 1). Türkiye‟de de yaşlanma ve
kentleşme süreçleri birlikte ilerlemektedir. Bu nedenle kentleşme ve yaşlanma olgularının
birlikte düşünülmesi ve bu yönde çalışma yürütülmesi önem taşır.
Bu metin Türkiye‟deki kent ve kentleşme olgularını, yaşlılık ekseninde incelemeyi
amaçlamaktadır. Konunun genişliği dikkate alınarak tartışma iki ana başlık altında
yapılacaktır. Türkiye‟de kentleşmenin temel belirleyeni olan iç göç olgusuna dair tartışmalar
bir ana bölümde özetlenmeye çalışılırken, kent yaşamına dair yaşlı nüfusa ilişkin konular
ikinci bölümde tartışılacaktır.
Yaşlılık ve kent tartışmalarında önemli bir nokta yaşlıların da diğer sosyal gruplar gibi
homojen bir kitle olmadığını akılda tutmaktır. Toplumsal cinsiyet, engellilik durumu, etnisite,
ırk ve sosyal sınıf bu farklılıkları yaratan temel unsurlardır. Yaşlıların kente dair beklentileri
ve problemleri bu özelliklere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle kentleşme ve kentsel
politika konuları yaşlılık çerçevesinde değerlendirilirken yaşlı bireyler arasındaki farklılıklar
da dikkate alınmalıdır. Fakat bu farklılıklar yaşlılığın getirdiği birtakım ortak fiziksel ve
sosyal ihtiyaçların, sorunların ve çözümlerin varlığından bahsetmeyi imkansız kılmaz. Bu
nedenle bu çalışma yaşlı bireylerin ortak olan deneyimlerini ele almayı amaçlamaktadır.
Dünya literatüründe altmış beş yaş üstü bireyler yaşlı olarak kabul edilir. Yaşlı
bireylerin kent kullanımı, kentten beklentileri, kente ilişkin sorunları gibi konuların hepsini
tartışmayı mümkün kılan olgu elbette kentleşmedir. Türkiye‟de kentleşme olgusu iç göç
olgusuyla şekillenen ve bu göç türünün gelişim seyriyle yakından ilişkili bir kavramdır. Bu
nedenle Türkiye‟de kentleşme ve yaşlılık konusunu ele alırken Türkiye‟deki iç göç
pratiklerinin yaşlılar ile bağlantısına değinmek gerekmektedir.
Türkiye’de İç Göç ve Yaşlılık
Türkiye‟de yoğun iç göç hareketinin başladığı ve kentleşmenin dikkat çektiği dönem
1950‟li yıllardır. 1980‟li yıllar ile birlikte artık Türkiye nüfusunun çoğunluğu kentlerde
yaşamaya başlamıştır. 1980-1985 tarihleri arasında kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranını ilk
defa aşmıştır. 2000‟li yıllar Türkiye‟sinde kentsel nüfus oranı kırsal nüfus oranından daha
fazla olmaya devam etmektedir. Kırdan kente olan iç göç hareketi devam etmektedir. Fakat bu
dönemde göç daha çok kent-kent istikametinde gerçekleşmektedir (Evcil, vd., 2006: 1).
Cumhuriyet ile %24,2 gibi düşük bir kentleşme oranıyla başlayan kentleşme süreci 2000‟lerde
%65‟e ve 2016 yılında ise %92,3‟e yükselmiştir (TÜİK, 2017). 2012 yılında %77‟lerde olan
kentsel nüfusun aniden %90‟lar civarına çıkması, mahalli idarelere dair yapılan mevzuat
değişikliğinden kaynaklandığını belirtmek gerekir. Kırdan kente yoğun bir hareketten
kaynaklanmamıştır.
Türkiye‟nin hızlı ve plansız kentleşmesi, gecekondulaşma, alt yapı eksikliği, düşük
kalitede alt yapı ve kent hizmetleri, sel baskını, su kirlenmesi, yeşil alanların ve doğanın
tahribi, kentin çirkinleşmesi gibi çevresel sorunlara neden olmuştur (Peker, 1999: 299).
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Günümüzde yaşlıların kentte yaşadıkları alt yapısal ve çevresel problemlerin temeli yoğun
fakat plansız gerçekleşen iç göç hareketinde yatmaktadır.
İç göç ile hareket eden kitlenin içerisinde yaşlı bireylerin nerede durduğunu gözden
geçirmek gereklidir. Yaş faktörü göç kararını etkileyen başlıca faktörlerden biridir. Çelik
(2005: 180-181) göç ve yaş arasındaki bağlantıyı anlamak için yaptığı literatür taramasında
göç etme eğilimi ve yaş arasında negatif ilişki oluğunu gösteren çalışmalara değinmiştir.
Sonuç olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte göç eğilimi azalmaktadır. Benzer şekilde Türkiye‟nin
1950‟lerden itibaren kentleşmesini şekillendiren iç göçün temel aktörleri de genç ve orta yaşlı
gruplar olmuştur. Gençler nüfusun kalabalıklaşması ve henüz evlenmemiş olmaları nedeniyle
daha kolay göç edebilmektedir (Başel, 2011: 522).Türkiye‟de genç işsizliğinin fazla olması ve
bölgesel eşitsizlikler nedeniyle işsizlik sorununun belli bölgelerde daha da yoğunlaşması
gençleri göç etmeye yönlendirmektedir (Başel, 2011: 532). Gençlerin göç eğilimini etkilen bir
başka sebep ise psikolojik boyuttadır. Geniş ailenin otoritesinden ve baskısından kurtulmak
isteme eğilimi özellikle eğitimli gençleri göçe yönlendirmektedir (Başel, 2011: 523). Bu
durumda iç göçün başladığı ilk dönemlerden itibaren gençlerin yoğun olarak kentlere aktığını,
yaşlıların kırda kalma eğilimi gösterdiklerini fakat bir grup yaşlı bireylerin ise geniş
aileleriyle birlikte kente geldiklerini söyleyebiliriz. Gençler ile birlikte kentlere göçen yaşlı
bireylerin de sayısının azımsanmaması gerekir. Çünkü Türkiye‟de kırdan kente olan göç tipi,
özellikle ilk dönemde zincirleme şekilde gerçekleşmiştir. Yani ilk olarak ailenin ya da geniş
akraba grubunun bir üyesi kente göçmekte ve sonrasında aile bireylerini ya da akraba ve
tanıdık kişileri kente çekmektedir. Bu durumda bazı ailelerin yaşlı bireyleri de aile üyeleri ile
birlikte kente gelmişlerdir.
Gençlerin göç etme eğilimlerinin daha fazla olması kırda geriye kalanların genellikle
yaşlılar olması sonucunu doğurmuştur. Türkiye‟de iç göçlerin yanı sıra dış göçler de kırdaki
yaşlı nüfusunu arttıran bir etkiye sahiptir (Yakar, 2012: 147). Yaşlıların göç sürecinden
dışlanmasına dair bir başka çerçeveyi de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsünün
çalışmasında bulabiliriz; Türkiye‟de aile yapısının çekirdekleşmesinin en önemli üç
sonucundan biri yaşlıların aile içindeki iş bölümünde işlevlerini yitirmeleri ve bu nedenle iç
göç sürecinin dışına itilmeleridir. Sonucun ise yaşlıların yalnızlaşması olduğu ifade edilmiştir
(2008: 58).
Türkiye‟de kırdan kente ve kentten-kente gönüllü göç süreçlerinin yanında bir diğer
büyük göç dalgası da 1990‟lı yıllarda terör sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden hareket eden nüfusta yaşanmıştır. Zorunlu yer değiştirme, zaten başlamış ve
devam etmekte olan kırdan kente ve kentten kente göçün büyüklüğünü arttırmıştır. OHAL
bölgesinden hareket eden nüfusun yaklaşık büyüklüğü bir milyon kişidir (Yüceşahin ve
Özgür, 2006). Zorunlu göç olgusunda yaşlılarda gençler ile birlikte kentlere göçmek zorunda
kalmışlardır. Çünkü köylerinde kalmaları ve ekonomik faaliyetleri sürdürmelerinin olanağı
kalmamıştır. Zorunlu göçte yaşlı bireyler açısından önemli olan bir konu da yaşlıların köylere
geri dönüşü arzulamasına karşın genç nesillerin kent imkânları nedeniyle geri dönüşü
istememeleridir (Rüstem ve Deniz, 2010: 44).
Bunun yanında bugün Türkiye‟de gerçekleşen bazı iç göç biçimlerinde yaşlıların
dikkat çektiği görülebilir. Son dönemde yaşlıların dâhil olduğu en dikkat çeken iç göç
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hareketi ketten kıra doğru gerçekleşen ve özellikle mevsimsel olan iç göç hareketliliğidir.
İleriki bölümde bu göç tipi yaşlıların açısından incelenecektir.
Kentten Kıra Mevsimlik İç Göç ve Yaşlıların Bu Hareket İçindeki Yeri
Günümüz Türkiye‟sinde kentleşme ve iç göç tartışmalarında dikkati çeken noktalardan
biri kentten kıra doğru olan harekettir. Bu hareketi yaşlılar açısından analiz etmek, yaşlı
bireylerin kentten neden uzaklaştığını (yani itildiğini) ve neden kırı tercih ettiğini (yani kıra
çekildiğini) açıklığa kavuşturacağı için kentleşme tartışmaları için değerlidir.
Türkiye‟de nüfusun yoğun olduğu kent bölgelerinden kırsala doğru göç
belirginleşmeye başlamıştır (Güreşçi, 2010: 78). Kentsel nüfusun kırsal nüfustan fazla
olmasının “itici” bir faktör olmaya başladığını iddia eden yazarlar vardır. Bu göçün nedenleri
temelde kentin iticiliği yani “çarpık kentleşme”, gecekondulaşma, hırsızlık, gasp, işsizlik ve
kültür çatışması (Güreşçi, 2010: 81) olarak özetlenebilir. Köylerin çekiciliği başlığı altında ise
köy-kent farklılığının görece azalmasından, sakinlik ve sessizlik arayışından ve kırsalda
geçim maliyetlerinin daha düşük olmasından bahsedilebilir. Ayrıca kentten kıra göçen
kişilerin bir kısmı mevsimlik olarak özlem gidermek için köylerine, bağ evlerine, denize,
yazlığa gitmekte ve mevsimlik olarak kentten kıra hareket etmektedirler (Güreşçi, 2010: 83).
Bu bilgiler ışığında yaşlıların bu göç dalgasında nerede durdukları konumuz açısından
önemlidir. Özellikle bahar ve yaz aylarında meydana gelen mevsimsel kentten kıra göçü
gerçekleştirenler arasında birçok yaşlı birey vardır.
Wiseman ve Roseman (1979: 331) Amerika‟da yaptıkları çalışmalarında yaşlıların
kent dışına çekilme nedeninin bazen rüya evlerini kent dışında inşa ederek ya da satın alarak
orada yaşamak istemeleri, bazen de kent tarafından itilmeleri olabileceğini belirtmiştir. Yaşlı
bireylerin kentten itilmelerine sebep olan faktörlerin ise kentin içindeki stresli çevre koşulları
olarak ifade etmişlerdir (1979: 331). Türkiye‟de mevsimlik iç göç eğilimlerinden biri olan
“yazlıkçı göçü” bu analize uymaktadır. Kentten kıra doğru olan bu göç biçimi yaz aylarında
tatil yörelerindeki ikinci evlere gidilerek gerçekleştirilir, bu tip yaşlı göçü Wiseman ve
Roseman (1979: 334)‟ nın da ifade ettiği gibi genellikle emeklilikten sonra gerçekleştirilmeye
başlanmaktadır. Bu göç tipi, şehrin çevresel koşullarından kaçarak rahatlama amacı taşır,
maddi olarak ikinci bir evi yürütebilecek ve tatil idealleri orta sınıflaşmış bir yaşlı kitleden
bahsedilebilir. Wiseman ve Roseman (1979: 334) ayrıca kentten kaçan yaşlıların kent ile kır
arası bölgelere veya küçük şehirlere de göç edebildiklerini belirtmiştir.
Türkiye‟de kentten kıra yaşlı göçüne dair değinilmesi gereken bir diğer nokta bu göç
türünün bir “eve dönüş” tarzı göç formunda olabileceğidir. Türkiye‟de geçtiğimiz yıllarda iş
arayışı içinde kentlere göç eden bireyler yaşlılık evrelerinde yukarıda belirttiğimiz gibi
mevsimlik olarak ya da daimi olarak köylere geri dönüş yapabilmektedirler. Wiseman ve
Roseman (1979: 331)‟ın belirttiği “eve dönüş” tarzı yaşlı göçü artık iş bağlarından kurtulmuş
yaşlıların geride bıraktıkları yerleşim yerlerine ve kominitelerine dönüşü ifade etmektedir.
Wiseman ve Roseman (1979: 331) bu tür göçlerin özellikle daha az varlıklı yaşlılar arasında
kentten daha ucuz olduğunu bildikleri ilk yerleşim yerlerine dönme kararı şeklinde
görülebilecegini belirtmişlerdir. Türkiye‟de yaşlılar arasında görülen eve dönüş tarzı göçlerin
kırsaldaki aile ve geleneksel dayanışma ağlarına dönüş olarak da görülmesi mümkündür.
Fakat bu noktada Türkiye‟de kır-kent göçünün genel özelliklerinden biri olan zincirleme
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olarak geniş aile bireylerinin ve hemşerilerin kente göçü olgusuna yeniden dikkat çekmek
gerekir. Gençlik döneminde kırdan kente göçmüş kişiler gecekondu bölgelerini birlikte
göçtükleri hemşerileri ve geniş aile bireyleri ile oluşturmuştur. Bireylerin geleneksel destek
ağları ile kentlere gelmesi ve bu ağlar sayesinde kente tutunmuş olması, bugün bu grup içinde
yaşlanan bireylerin göçmüş oldukları kent merkezlerinde de destek mekanizmalarının
olmasını mümkün kılar. Bu durum eve dönüş tarzı göçlerin sayısını azaltacak bir etki olarak
değerlendirilebilir. Bu tartışmaları yaparken Türkiye‟de aile yapısının çekirdekleşmesiyle
birlikte geleneksel olarak yaşlı bakımını üstlenen temel kurum olan ailenin bu işlevini
yitirmeye başladığı da hatırlanmalıdır(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2008).
Türkiye‟de kır kent arasındaki gelişmişlik farkının azaldığı iddia edilse de sağlık,
ulaşım olanakları, alt yapı hizmetleri gibi yaşlı bireyler için önem teşkil eden konularda kırkent ayrımı hala belirgindir. Bu da kentten ayrılıp kırdaki eski yerleşim birimine dönme
kararını zorlaştıran bir faktördür. Yaşlı bireyler arasında eve dönüş tarzı göçü yaşlıların daha
küçük kentlere geri dönmesi şeklinde gözlemlemek daha olasıdır. Kira ve gıda maddelerinin
daha ucuz olabileceği küçük kentlere dönüş yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırabilir.
Sağlık, ulaşım ve alt yapı sistemlerinin kötü olduğu kırsal bölgelere eve dönüş şeklinde
yapılan göçlerin ise yaşlıların yaşam kalitesini arttırma üzerindeki etkisi daha sınırlıdır. Bu
durumda temiz hava ve çevresel koşulların ön plana çıkması muhtemeldir.
Kentleşme ve iç göç hareketliliği ile yaşlılık konusunun hangi noktalarda kesiştiğini
değerlendirdikten sonra, bir sonraki tartışma günümüzde yaşlı bireylerin kent kullanımı
sırasında ortaya çıkan sorunlar etrafında şekillenecektir.
Türkiye’de Kent Yaşamında Yaşlılar: Deneyimler ve Sorunlar
Bu ana başlık, yaşlı bireylerin kent yaşamına dâhil olmaları önündeki engeller ve olası
çözümlere ilişkindir. Bu bölümdeki başlıklar altında Türkiye‟de kentleşme ve yaşlanma
süreçlerine kentsel politika alanında ne oranda başarılı karşılıklar verildiği ele alınacaktır.
2013 yılı Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü‟nün Nüfus ve Sağlık Araştırması
verilerine göre kentlerde yaşayan nüfusunun %6,6„sı 65 yaş ve üzeridir. Bu araştırmaya göre
kırda yaşayanlar arasında ise yaşlı kişi sayısı %12,8‟e çıkmaktadır. TÜİK‟in adrese dayalı
nüfus kayıt sistemi verileriyle elde ettiği sonuçlara göre ise Türkiye‟de altmış beş yaş üzeri
kişilerin toplam nüfusa oranı %8,3 olarak görülmektedir. Aynı verilere göre 2023 yılı itibari
ile bu rakamın %10,2‟ye çıkacağı tahmin edilmektedir.
Bu bağlamda ilk ele alınacak konu “yaş-dostu kent1” kavramıdır. Bu kavram, kentlerin
yaşlı bireylerin de diğer yaş grupları gibi kent olanaklarından faydalanmalarına ne kadar
imkân verdiğine ilişkin çerçeve sunar. Günümüzde Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu
şehirlerde yaşamaktadır ve bugün şehirde yaşayan genç ve orta yaşlı nüfus ileriki zamanda
yaşlanacaktır. Kentlerin yaşlılara hangi olanakları sunduğu ve yaşlı bireylerin hangi kent
olanaklarından ne derece mahrum kaldığı vatandaşlık hakları açısından da önem taşır.
Yaşlıların da genç ve orta yaşlı nüfus kadar kent olanaklarından faydalanma hakkı vardır ve
bunun kısıtlanması kent hakkının engellenmesidir. Yaşlılar kendi özel mekanlarını yani
evlerini kendi istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebilirken kentsel alana
1

“Age-friendly city”. Bu kavram yalnızca kentlerin yaşlılar için yaşanabilir olmasını ifade etmez. Çocuklar,
gençler gibi tüm yaş gruplarının şehir yaşamına aktif katılımının sağlandığı bir kent ortamını ifade eder.
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müdahale kapasiteleri çok sınırlıdır (Köse ve Erkan, 2013: 39). Bu nedenle kentsel alanların
tasarlanmasında yaşlı ihtiyaçlarının dikkate alınması yaşlı bireyleri için ayrı bir öneme
sahiptir. Bu noktada yaş-dostu kent tasarımlarına değinmek önemlidir. Bu şekilde
kavramsallaştırılan kentin hangi özellikleri taşıması gerektiği ve Türkiye‟deki kentlerin bu
kriterlere ne kadar uygun olduğu tartışması ileriki sayfalarda yapılacaktır.
Kentlerin yaş-dostu hale getirilmesi kenti yalnızca yaşlılar için değil, engelliler,
çocuklar ve hamileler gibi özel ihtiyaçları olan gruplar için de daha yaşanılabilir kılar.
Özellikle engelli ve hamileler kent olanaklarına ulaşım konusunda yaşlılar ile benzer
problemler yaşamaktadır. Bir kent yaş-dostu halene getirildiğinde yalnızca diğer yaş
gruplarının da bundan olumlu etkileneceği Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ifade edilmiştir
(WHO, 2007: 6) Kentlerin yaşlılar için daha kullanışlı hale getirilmesi süreci bedensel olarak
farklı ihtiyaçlara sahip gruplar için de kenti daha yaşanabilir kılacaktır. Bunun yanında
güvenli kentsel mekânlar, yeşil alanlar ve düzenli toplu taşıma gibi kentsel imkanlardan
yalnızca yaşlılar değil tüm kent sakinleri yararlanır.
Bu çerçevede metnin ilerleyen bölümünde kent güvenliği, alt yapı, binalar ve dış
mekânlar, ulaşım imkânları, kente dair bilgiye ulaşım ve kentsel dönüşüm tartışmaları
yaşlıların deneyimleri odak alınarak tartışılacaktır.
a) Kentte Yaşlılar için Güvenlik Algısı
Yaşlıların kente dair güvenlik algıları temelde üç başlıkta ele alınabilir. İlki ergonomik
güvenlik olarak tanımlanabilecek, kenti kullanırken bireylerin düşme, burkulma, denge kaybı
gibi durumlara maruz kalmasını ve bu durumlar meydana geldiğinde oluşabilecek riskleri
içeren bir güvenlik algısıdır. Yaşlıların kente dair güvenlik algılarının ikinci boyutu ise
yaşlıların suça maruz kalmaktan dolayı duydukları endişedir. Üçüncü olarak ise yaşlı
bireylerin özellikle trafik kazaları nedeniyle duydukları korkudur.
Yaşlıların düşmekten ve denge kaybından korkması, bunların sonucunda fiziki olarak
zarar görmesi ya da ölüm ihtimalini düşünmesi ergonomik güvenlik algısının içerisindedir.
Yaşlıların düşme, kayma, denge kaybı gibi durumlar yaşamaktan korku duyması ve bu
nedenle kentsel alanı kullanmaktan çekinmeleri ya da kullanım sırasında kaygı duymaları
yaşlı bireylerin kentten yalıtılmasına sebep olur. Uslu (2005: 243) kentsel mekânda kullanılan
tabela ve kentsel donatıların tasarımı ile bu gibi durumların azaltılması konusunda uyarılar da
bulunmuştur. Yaşlıların uyarıcıları anlayabilmesi için canlı renklerin kullanılması gerektiğini
ifade etmiştir çünkü yaşlı bireylerin derinliği algılamada yetersiz ve zayıf olmaları neticesinde
uyarıcıları fark etmemeleri, düşme ve yaralanmaya sebep olmaktadır. Uslu, yaşlılıkla oluşan
duyma kayıpları ve yetersizliklerini telafi etmek için de görsel, akustik ve dokusal uyaranların
da düşme, yaralanma, burkulma gibi ihtimalleri azaltabileceğine de dikkat çekmiştir (Uslu,
2015: 243).
Kent yaşamından uzak kalmamak ve aktif katılım sağlamak yaşlıların suça maruz
kalmaktan ne kadar korktukları ile de ilişkilidir. Amerika‟da yapılan araştırmaların
bulgularına göre, yaşlı kişiler kentte suça maruz kalmaktan korkan tek grup değildir (Erskine,
1974, alıntılayan Yin, 1982: 240) fakat kentte suça maruz kalmaktan en çok korkan yaş
grubudur (Bureau of Justice Statistics, 1977; Lebowitz, 1975, alıntılayan, Yin, 1982: 240).
Yin (1982: 242) araştırması sonucunda suça maruz kalma korkusunun yaşlıların mahalle
memnuniyetini ve moralini azaltan bir faktör olduğunu ifade etmiştir. Yine aynı araştırma
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sonucu suça maruz kalma korkusunun yaşlıları sosyal aktivitelerden alıkoyduğuna dair de bir
miktar veri elde edildiğini belirtmiştir. Yaşlı bireylerin suça maruz kalmaktan ne kadar
korktukları devletlerin kendi ülkelerinde güvenliği ne kadar sağlayabildiğine ve hukuk
sistemlerinin ne kadar iyi işlediğiyle ilişkilidir. Köse ve Erkan‟ın (2013) çalışması bize
Türkiye‟de bu tip kaygılara dair veri sunmaktadır. İstanbul‟un Kadıköy semti ve
Avusturya‟nın Landstrabe kenti ile karşılaştırmalı yapılan çalışmada İstanbul‟daki yaşlıların
korkuları arasında gasp, başıboş hayvanlar tarafından ısırılma, düşme ve saygı görmeme
olduğu ifade edilmiştir. Bu korkuların Avusturya kenti ile kıyaslandığında çıkan sonuç
Türkiye‟deki yaşlıların Avusturya‟daki akranlarına göre gasp korkusunu daha çok yaşadığını
göstermektedir. İstanbul Kadıköy‟de yaşayan yaşlıların en büyük korkusu gasp iken
Landstraze kentinde yaşayanların en büyük korkusu denge kaybı ve düşmedir. Bu durum
İstanbul‟da ergonomik güvenlik tedbirlerinin daha yüksek olduğu anlamını taşımamakta,
yalnızca İstanbul‟daki temel güvenlik kaygısının suça maruz kalmak olduğunu
göstermektedir. Aynı çalışmada kent güvenliği nedeniyle korku yaşayan yaşlıların
cinsiyetlerinin Türkiye‟de önem taşıdığı da ortaya çıkmaktadır. Türkiye‟de yaşlı kadınlardaki
gasp korkusunun yaşlı erkeklere oranla daha yüksek olduğu bu çalışmada belirtilmiştir.
Kadıköy‟de kadınların güvenlik endişesi ile yanlarında bir refakatçi bulundurmayı erkeklere
oranla daha çok istedikleri, buna kıyasla Landstraze kentindeki yaşlı kadınların yalnız olmayı
tercih ettikleri görülmektedir (Köse ve Erkan, 2013: 62).
Yaşlı bireylerin özellikle trafik kazaları nedeniyle duydukları korkunun yoğun
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Trafik konusunun ayrı bir korku unsuru olarak ele
alınması Türkiye için de gereklidir. Araçların yaya geçitlerinde yol vermemeleri, araçların
trafik ışıklarına uymayarak yayaların geçiş haklarını gasp etmeleri, kaldırım ihlalleri yaşlıların
trafikten korku duymalarına ve kendilerini güvenliksiz hissetmelerine neden olmaktadır. Yaya
geçitlerine dair en sık karşılaşılan şikayetler araçların trafik ışıklarına uymamasının yanında
yayalara geçiş sağlayan ışıkların yaşlılar için çok kısa kalan bir süre yanıyor olmasıdır
(Sönmez, Malkoç ve Altuğ, 2005). Araçların kendilerine çarparak onları yaralayacakları ve
öldürecekleri fikri yaşlıların kamusal alan kullanımını kısıtlamaktadır.
b) Altyapı Yetersizliği, Binalar ve Dış Mekanlar
Altyapı yetersizliği yaşlıların kente ilişkin temel kaygılarından biridir. Alt yapı
yetersizlikleri düşme, burkulma ve denge kaybına neden olan başlıca faktörlerdir. Kentin
yaşlılar tarafından kullanılan temel altyapı unsurları kaldırımlar, yaya geçitleri, üst geçitler,
araç yolları, yeşil alanlar ve dinlenme alanlarıdır. Yeterince alçak olmayan, bakımı yeterince
sağlanmamış ve çok kalabalık kaldırımlar yaşlıları dışarı çıkmaktan vazgeçirebilir.
Kaldırımların bisikletler ve kaykaylar gibi hızla yaşlılara çarpabilecek nesneler tarafından da
düzensizce işgal ediliyor olması yaralanmalara sebebiyet verebilir. Bu konuların özellikle
görüş açısı zayıf, denge problemi yaşayan ve tekerlekli sandalye kullanıcısı yaşlılar için daha
sorunlu olduğu belirtilmiştir (Finkelstein ve Netherland, 2010: 99). Kaldırım alanlarının
kaymayan bir madde ile kaplı olması düşmeleri engellemek için zaruridir. Ayrıca ağaçlar,
park eden araçlar ve sokak satıcıları kaldırımlarda yaya geçişini engelleyebilirler, bu durumlar
kaldırımların genişliğini daraltmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Sönmez, Malkoç ve Altuğ (2005: 232)‟un İzmir İli Bornova Büyük Park sınırları
içerisinde altmış beş yaş üstü yetmiş sekiz kişiyle yaptıkları çalışma sonucunda yaşlı
bireylerin dış mekanlarda en sık yaşadıkları sorun olarak %21,1 ile kaldırımların ve yolların
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durumu (kaldırım ve yol çalışmaları, kaldırımların dar ve yüksek oluşu) ve aynı yüzde ile
kirliliği (gürültü kirliliği, görüntü kirliliği, hava kirliliği, evsel atıklar) ifade etmişlerdir.
Sönmez, Malkoç ve Altuğ (2005) yaşlı kullanıcılar için dış mekânların tasarımında dikkat
edilmesi gereken yedi ana kritere değinmiştir, bunlar rampalar, merdivenler, kaldırımlar,
hemzemin yaya geçitleri, alt ve üst geçitler, yönlendirme levhaları ve yol ağaçlarıdır.
Yaş-dostu kent olabilmenin bir diğer kriteri kentteki binaların ve dış mekanların
yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verebilmesidir. Yeşil alanların miktarı ve koşulları, dış
mekanlarda tuvalet bulunma sıklığı ve temizliği, rekreasyon alanlarının hava koşullarından
korunmuş olma durumu bu kategoride sıralanabilir.
Yeşil alanlar yaşlıların sıklıkla kullandığı mekânlar olarak ayrı bir dikkati hak ederler.
Yeşil alanlarda yeterince oturma alanının bulunmaması sıklıkla şikâyet edilen bir konudur. Bu
oturma alanlarının arkalıklı ve kolluklu olması yaşlıların kullanımı için önemlidir. Bu
alanlarda tuvalet bulunup bulunmaması ve bulunan tuvaletlerin temizliği yaşlıların bu alanları
kullanma sıklığını etkiler. Bu yerlerin yaşlılar için ayrılmış bir alanın olup olmaması gerektiği
ayrı bir tartışma konusudur. Bazı yaşlılar çocuklar ve gençler ile aynı rekreasyon alanında
bulunmaktan hoşnut olduklarını ifade ederken diğerleri bu gruplarla bir arada bulunmanın
kendilerine kaygı verdiğini söylemektedir. Kendilerine ayrılmış bir alan olması gerektiğini
ifade eden kişiler, diğer yaş gruplarıyla birlikte kullanılan bu tür alanların kalabalık ve
gürültülü olduğunu, ayrıca bisiklet ve kaykay gibi araçların kendilerine zarar
verebileceklerinden korktuklarını ifade ederler.
Yaşlılar için bina koşullarını önemli kılan ilk etmen binaların yaşlılar için erişilebilir
olmasıdır. Bina içinde rampaların ve asansörlerin bulunması yaşlıların kullanımı için şarttır.
Bunun yanında merdiven ve asansörlerin geniş olması, bina kapılarının geniş ve hafif olması
da gereklidir. Altınörs, Yörür ve Şenol (2005: 362)‟un İzmir ili huzurevleri sakinleriyle
yürüttüğü çalışmada yaşlı bireyler kentlerde kendilerine uygun konut bulmada sıkıntı
çektiklerini ifade etmişlerdir. Konutların hem çevresel imkânlar açısından hem de konutların
iç mekanlarının yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi Türkiye için problemli
alanlardır. Kendi evlerinin sahibi olan yaşlıların kendi ev içi mekânlarını ihtiyaçlarına göre
düzenlemeleri mümkün olsa da konut sahibi olmayan yaşlıların kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilecek konutları kiracı olarak bulabilmesi zordur. Kendi evlerinin sahibi olan fakat
apartman dairelerinde yaşayan yaşlı bireyler kendi ev içi alanlarını düzenleyebilseler de
apartmanın ortak olarak kullanılan giriş, merdiven, asansör ve kapı gibi alanlara yine tek
başlarına müdahale edemezler.
c) Ulaşım İmkânları
Kentin geniş bir alana yayılmış hizmet ve olanaklara sahip bir yapı olmasından dolayı
yaşlıların kent kullanım alışkanlıkları ve imkanları ulaşım sistemleriyle doğrudan
bağlantılıdır. Yaşlılıkla birlikte yoksulluğun artması ve kişisel araç kullanımının azalması
toplu taşıma kullanımını yaşlılar için daha önemli kılar. Türkiye‟deki toplu taşıma
sistemlerinin yetersizliğine dair örnekler yazında mevcuttur. Örneğin Altınörs, Yörür ve Şenol
(2005)‟un İzmir ili huzurevleri sakinleriyle yürüttüğü çalışmada toplu taşıma sisteminin
problemleri yaşlılar tarafından ifade edilmiştir. Kaldırımların yanı sıra otobüslerinde yaşlıların
kullanımına uygun olmadığı belirtilmiştir, otobüslerin çok yüksek olması, çok eski olması
ortak olarak ifade edilen problemlerdir.
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Yaşlı bireylerin kent mekânı içinde diledikleri şekilde yer değiştirmelerinin onların
hayat kaliteleri üzerindeki olumlu etkilerine yazında dikkat çekilmiştir. Kent içinde yer
değiştirebilme sosyal ağları devam ettirmeyi ve doğrudan ya da dolaylı olarak iyileştirici
etkisi olan sağlık merkezi, yeşil alanlar gibi mekânlara ulaşımı mümkün kılmaktadır (Murray,
2015: 2). Yaşlı bireylerin şehir içinde yer değiştirebilmesi toplu taşıma ile mümkün olduğu
gibi bireysel otomobil kullanımıyla da mümkündür fakat yaşlı bireylerin kişisel otomobil
kullanımına dair sıklıkla tartışılan konular mevcuttur. Bir yandan yaşlıların otomobil
kullanımının yaşlılıkta da sürdürülebilir bir durum olduğu tartışılırken bir yandan yaşlı
bireylerin trafik açısından yaratacakları güvenlik riski literatürde yerini almıştır (Murray,
2015: 2). Schwanen ve Páez de hükümet ve diğer kurumsal aktörlerin, yaşlılığın fiziksel,
görsel ve bilişsel kapasitelerde azalma süreci olarak tanımlandığı bio-medikal söylemin bir
yansıması olarak, yaşlılıkta kişisel araç kullanımıyla oluşabilecek trafik riskleri konusunda
endişe duyduklarını ve bunun sonucunda yaşlılara zorunlu görüş testi, bilgi testi, sürücü
eğitim programı ve lisans yenileme incelemeleri uyguladıklarını belirtir (2010: 592-593).
d) İletişim ve Kente Dair Bilgiye Ulaşım

Şehrin sunduğu fırsatlara dair bilgilerin yaşlılara ulaştırılması yaş-dostu kent olmanın
önemli bir bileşenidir. Finkelstein ve Netherland (2010: 100), New York Kenti‟nde yaptıkları
çalışmada kente dair bilgilerin çoğu zaman parçalanmış ve yaşlı birey için ulaşılamaz olduğu
belirtilmiştir, bu durum yaşlıların kentin olanaklarını, faydalarını ve kent servislerini
kullanmadaki yetisini kısıtlamaktadır. Bu nedenle kent olanakları konusunda bilgilendirme
yöntemlerinin önemi büyüktür. Her geçen gün kent bilgilendirme sistemlerinin elektronik ve
mobil hale gelmesinin yaşlılar açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar
bazı yaşlılar web-tabanlı bilgilendirme sistemlerinden faydalansalar da birçok yaşlı yeni
teknolojiyi kullanmaya dair sıkıntılar yaşamaktadır (Finkelstein ve Netherland, 2010: 100).
Kuşkusuz kent bilgilendirme sistemlerinin teknolojik açıdan zenginleştirilmesi genç kuşak
için ve kentin çağa uydurulması için önem taşır fakat bu sistemlerin entegrasyonu sağlanırken
yaşlı bireylerin hala daha geleneksel kent bilgilendirme sistemlerinden yararlandığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Toplu taşıma ya da sağlık servislerindeki bir değişikliğin (örneğin
bir toplu taşıma hattının kaldırılması ya da semt polikliniğinin artık hizmet vermeyecek
olması) bilgisinin paylaşılma platformları ve yöntemleri önemlidir. Belediyelerin internet
sitelerinden servis ve uygulama değişikliklerinin duyurulması, kullanıcıların cep telefonlarına
bilgilendirme mesajları gönderilmesi, e-bültenler yayınlanması, kent hizmetlerine dair mobil
uygulamalar geliştirilmesi gibi uygulamalar her ne kadar birçok kullanıcı için olumlu olsa da
kent ile ilgili bilgilerin dağıtımı için tek yol olarak sunulmamalıdır. Gençler için daha
kullanışlı olan bu tür uygulamaların yanında tabelalar, yazılı metinlerin geleneksel yollarla
kullanıcılara ulaştırılması gibi yaşlı bireylerin kent bilgisine ulaşmak için daha sıklıkla
kullandığı yollar geliştirilmeli ve var olanlar sürdürülmelidir. Kısacası yaşlılar kent bilgisinin
yayılmasında eski teknolojiyi kullanılıyorsa bu tür bilgi yayma yollarının eskimiş olması
gerekçesiyle rafa kaldırılmaması gerekir (Handler, 2014: 165). Türkiye gibi yaşlı eğitim
oranlarının düşük olduğu ülkelerde geleneksel bilgi yayma sistemlerinin önemi devam
etmektedir.
Kentte yaşayan yaşlıların bilgi edinmesine dair diğer önemli konu sosyal yardım
kaynaklarına ulaşabilecekleri kanalların nereler olduğu bilgisidir. Nereden sosyal yardım
alınabileceği ya da sosyal hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri bilgileri yaşlılara anlaşılır şekilde
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ulaştırılmalıdır. Özellikle sosyal yardım konusunda “doğru yardımın ve kaynakların, doğru
zamanda” (Handler, 2014: 161) ulaştırılması yaşlılar için hayati öneme sahip olabilir.
Örneğin, belediyelerin veya yardım kuruluşlarının sosyal yardımlarından ve bunlara ulaşma
koşullarından haberdar olmayan yaşlılar, yardım alma koşullarını sağlasalar bile kendileri için
hayati olan bu yardımdan geç haberdar olabilir ya da bu yardıma hiç erişemeyebilirler.
Yaşlıların kent ile bilgi alacakları diğer konular ise boş zaman aktiviteleridir. Fuarlar,
konserler, yeni açılan park bahçe gibi alanların yaşlılar tarafından öğrenilebilmesi yaşlıların
kent yaşamına katılımında ve sosyal ilişkilerini geliştirebilmelerinde yardımcı olur.
e) Sosyal Katılım ve Entegrasyon
Yaşlılık dönemine dair kentsel sorunların bir diğeri de sosyal dışlanma ve entegrasyon
sorunudur. Bu sorunun kent yaşamında kentin olanaklarından ve mekanlarından dışlanma ve
kentin yaşlıların ihtiyaçlarına göre düzenlenmemesinden dolayı yaşanan entegrasyon
sıkıntılarıyla yakından ilgisi vardır. Önceki başlılarda ele aldığımız konuların ortak bir sonucu
yaşlıların kentin sosyal hayatına katılıp katılamadığı ve bunun sonucunda kent ile bir bütünlük
sağlayıp sağlayamadıklarıdır. Türkiye‟de ki iç göç yazını içerisinde yıllarca büyük yer bulmuş
olan “kentleşme” “kentlileşme” tartışmaları yaşlıların kent yaşamına katılımı için de
yapılabilir. Türkiye‟de ilk olarak gecekondu olgusuyla birlikte “kentleşme” ve “kentlileşme”
kavramları tartışılmaya başlamış ve bu iki kavramın farklı süreçleri anlattığına dair tartışmalar
şekillenmiştir. Benzer şekilde yaşlı bireylerin kent alanının kullanmalarına rağmen ne kadar
kentlileşebildiklerine dair tartışmalar da yapılabilir. Kentin olanaklarına erişimde yaşadıkları
sıkıntılar nedeniyle yaşlı bireylerin kentli olma olanaklarına da daha az sahip olduklarını iddia
edebiliriz. Şehre yayılmış olan kentsel hizmetler ve imkânlar, ulaşım, bilgilendirme gibi kent
sistemi eksikliklerinden dolayı yaşlılar tarafından verimli bir şeklide kullanılamamaktadır.
Aynı şekilde alt yapı ve güvenlik kaygısı nedeniyle yaşlı bireylerin kent içindeki hareketliliği
kısıtlanmaktadır. Bu tartışmalarda yaşlı bireyler arasındaki sosyal-ekonomik farklılıkların da
kent yaşamına katılımını etkilediğini belirtmek gerekir. Yoksul yaşlı bireylerin daha yüksek
sosyal-ekonomik statüde bulunan yaşlılara göre kent yaşamına katılımları daha da
kısıtlanmaktadır. Benzer şekilde cinsiyet de sosyal katılımı etkileyen bir etkiye sahiptir.
Kentin dinamik, akışkan ve değişen bir yapıya sahip olması nedeniyle kentli olmanın
genç olma ile ilişkilendirildiği durumda yaşlı bireylerin kente yabancı ve kentte geçici
oldukları fikrinin oluşması olasıdır. Bu durumda yaşlı bireyler, kentin doğal bir parçası
şeklinde değil, bir sorun grubu olarak düşünülür ve onların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler
kentsel politikanın içine gömülü bir unsur olarak algılanmaz. Yaşlılara yönelik hizmetlerin
asli unsurlar olarak değil de eklentiler olarak algılanması bu hizmetlerin sağlanmasını
olumsuz yönde etkiler.
Yaşlılık ve kent tartışmaları içerisinde entegrasyon kelimesinin de dikkatli
kullanılması gerekir. Sosyal yaşama entegrasyon ve kent yaşamına entegrasyon bu metin
içerisindeki yaşlılık tartışmalarında da kullanıldı fakat yaşlı bireyleri sonradan kent sahnesine
çıkmış yabancı bir grup olduğu varsayımı ile kullanılmadı. Her ne kadar bir grup yaşlı birey
yakın zamanda göç ile kente gelmiş olsa da birçok yaşlı bireyin yaşlanma süreçleri kentte
gerçekleşmiştir. Yani kentte yaşamakta olan bireyler yaşlandıkları için kent yaşamına dair
özel ihtiyaçlar içine girmişlerdir. Bu uyarı yaşlı bireylerin kent imkân ve hizmetlerinden
yararlanmasında katılım problemleri çektiği gerçeğini yadsımaz, yalnızca yaşlıların entegre
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edilmesi gereken bir grup yabancı olmadığı fikrini vurgulamaya çalışır. Bu durumda, sosyal
dışlanmayı yaratan yaşlıların kente olan yabancılığı ya da onların kente olan uyumsuzluğu
değil, kentin onların ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle kentin kendisidir.
Kentsel Dönüşüm Ve Yaşlılık
Son dönemlerde Türkiye‟de kentleşme olgusuna baktığımızda kentsel dönüşüm
tartışmaları dikkat çekmektedir. Kent merkezlerindeki eski yerleşim yerlerini lüks konut, ofis,
hiper market gibi alanlara dönüştürmek amaçlanmaktadır (Bıçkı, 2011: 365). Yaratılan
zenginlik dönüştürülen alanların eski sakinleri tarafından paylaşılamamakta, merkezin eski
sakinleri kentin başka mekânlarına göç etmektedir (Bıçkı, 2011: 365). Merkezin eski sakinleri
arasındaki bir grup olarak yaşlılar bu anlamda olumsuz etkilenen kategoriler arasındadır.
Kentteki barınma maliyetlerinin kent alanının küresel ve yerel elitlerin rantına açılması kentte
yaşanan barınma sorununa etkisi olumsuzdur. Hali hazırda yüksek olan kent barınma
maliyetleri bu nedenlerle daha da yükselmektedir. Türkiye‟de son dönemde yoğun olarak
gerçekleşen kentsel dönüşümden yaşlıların nasıl etkilendiği konusu çalışmamız için
önemlidir. Bu konuyu ele alırken “yerinde yaşlanma” kavramı bize ışık tutacaktır. Yerinde
yaşlanma genel bir tanımla yaşlıların yaşadıkları konutu değiştirmeden, bakımevi ve huzur evi
gibi kurumlara taşınmadan aynı mekânda yaşamayı sürdürmesidir, fakat mekânın yaşlılıkla
birlikte değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesini de içerir. Yerinde
yaşlanma uluslararası olarak çoğu yaşlının tercihidir (Williams 2002; Tille 1999; Ivarsson
1996, alıntılayan, Borell, 2006: 1). Genel bir eğilim olarak yaşlı bireyler kendi evlerinde
yaşamlarının geri kalanını devam ettirmek istemektedirler. Türkiye‟de de durum bu yöndedir,
yaşlı bireyler yaşamlarını kendi evlerinde sürdürmeyi ilk tercih olarak görmektedirler
(Demirkan-Türel, 2009, alıntılayan, Öztop, Şanlı- Akkurt, 2015: 74).
Kentsel dönüşüm, yaşlıları tamamen başka bir konuta ve çevreye itebilir. İkinci
ihtimal olarak kişiler eski gecekondu arazileri karşılığı kat verilmesi neticesinde eski
mahallerinde oturmaya devam ederler fakat bu durum konut tiplerinin ve komşularının
değişmesi neticesini doğurur. Bu bağlamda, yerinde yaşlanma ve kentsel dönüşüm zıt
süreçlerdir. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında halledilmesi gereken hukuki işler, taşınma
ve yeni konut bulma gibi süreçler yaşlılar için daha fazla sorun teşkil etmektedir.
Yaşlıların yaşam mekanlarının aynı kalmasının yaşlıların yaşam kalitesini olumlu
etkilediği literatürde birçok kez ifade edilmiştir. Yaşlıların yerinden edilmeleri (relocation)
fiziksel ve mental problemlere neden olur. Depresyon, sosyal izolasyon ve hayat tatmininde
azalma (Thomasma, Yeahworth, & McCabe, 1990, alıntılayan, Sanders, Bowie ve Bowie,
2008: 24) psikolojik olarak olumsuz etkilerdir. Ayrıca yaşlılarda mekansal değişme ağrıların
artması, fiziksel fonksiyonlarda değişme ve sağlık durumunda algı değişikliklerine neden olur
(Gallagher & Walker, 1990; Grant, Skinkle & Lipps, 1992, alıntılayan, Sanders, Bowie ve
Bowie, 2008: 24). Konut refahının öneminin yaşlılık döneminde diğer dönemlere göre daha
yüksek olduğuna da dikkat çekmek gerekir (Tang ve Pickard, 2008, alıntılayan, Öztop, ŞanlıAkkurt, 2015: 75).
Kentsel dönüşüm yaşlıların sosyal ilişkilerini de tahrip eden bir süreç olabilmektedir.
Komşuluk ilişkileri kentsel yaşamda yaşlılar için önemli bir olanaktır (Blau, 1973, alıntılayan
Canatan, 2001: 278). Yaşlıların uzun yıllar yaşamış oldukları tanıdık mekanların onlara
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güven hissi verdiği ve bu hissin yaşlıları pozitif etkilediği belirtilmektedir (Gardner, 2011;
Kart ve Kinney, 2001, alıntılayan, Yaylagül, 2015: 68). Elbetteki bu tanıdıklık ve güven
hissinde sosyal bağlara yakın olma durumunun da etkisi vardır. Kısacası, hem mekansal
olarak tanıdık bir yerde olmak hem de güven duyulan insanlarla birlikte olmak yaşlılar için
önemlidir. Türkiye‟deki yaşlılar için de komşularla gerçekleştirdikleri yüz yüze ilişkiler
büyük önem taşımaktadır (Canatan, 2001). Fakat kentsel dönüşüm bu her iki durumu da
zedelemektedir. Yaylagül (2015) Türkiye‟de kentsel dönüşüm sürecinin yaşlı bireyler
üzerindeki etkisini anlamak amacıyla Ankara ilinin Şentepe ve Birlik mahallelerinde çalışma
yapmıştır. Her iki mahallede de gecekondu arazilerinin çok katlı apartmanlara dönüşüm süreci
gerçekleşmiştir. Yaşlı görüşmeciler eskiden gecekonduda yaşayan ve sonrasında arsaları
karşılığında genellikle iki apartman dairesi verilen kişilerdir. Araştırmanın bulguları yaşlıların
gecekondu zamanında bulduklarını söyledikleri dayanışma duygusunun kaybıdır, bu durum
yanlızlık ve güvensizlik duygularına sebep olmaktadır. Eski komşularının kentsel dönüşüm
sürecinde mahalleden ayrılmış ve yeni gelen komşularla aralarındaki sınıf farkı nedeniyle
sınırlı ilişkiler geliştirebilmişlerdir. Sonuç olarak yaşlılar kentsel dönüşüm öncesi ilişkilere
özlem duymakta, yalnızlık ve güvensizlik duygularında bir artış olduğunu ifade etmektedirler.
Sonuç
Türkiye‟de yaşlılar için sıkıntılı olan kentsel meseleler Türkiye‟nin hızlı ve düzensiz
kentleşmesiyle bağlantılıdır. Bu metinde Türkiye‟de iç göç tartışmalarından kentteki altyapı
sorunlarına ve komşuluk ilişkilerine uzanan geniş bir konu yelpazesinde yaşlılık tartışmaları
özetlenmeye çalışıldı. Bu yelpazenin genişliği iç göç olgusu ve yaş-dostu kent gibi birbiriyle
ancak dolaylı yoldan ilişkili gibi duran kavramların ve olguların aynı metin içerisinde
tartışılmasını beraberinde getirdi. Kentlere akan nüfusun yarattığı plansız kentleşme, yaşlılar
için olduğu gibi engelliler, hamileler ve çocuklar için de gerekli kentsel tasarımların
yapılamamasına hatta bu politikaların gündeme bile getirilememesine neden olmuştur.
Kentlere göçen nüfusun genellikle gençlerden ve orta yaşlılardan oluşması yaşlıların kentsel
ihtiyaçlarının öncelikli bir konu olarak görülmemesini pekiştirmiştir. Türkiye‟de yaşlıların
kent olanakları ve kent yaşamına olan katılımını anlamak için tartışmanın Türkiye‟de iç göç
nedeniyle yaşanan hızlı kentleşme olgusundan başlayarak ele alınması ve problemlerin
kaynağının burada olduğundan bahsedilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak her ne kadar
metnin içerisinde farklı noktalara odaklanan alt metinler olsa da bu çeşitliliğe rağmen kent,
kentleşme, kentsel politika ve yaşlılık tartışmalarının içerisinde kalınmıştır.
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MUTFAK DEPARTMANINA YÖNELĠKTUTUM: GASTRONOMĠ VE MUTFAK
SANATLARI ÖĞRENCĠLERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
Bilal DEVECĠ Bahar DEVECĠ Nilgün KARAMAN Yusuf AYMANKUY
Öz
Turizm endüstrisi için çok önemli bir gelir kaynağı ve turistik varış noktaları için çekicilik unsuru olan mutfak,
ülke kültürünün tanıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Günümüzde mutfak çalışanları turizm endüstrisinin
vazgeçilmez dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde eğitim
alan öğrencilerin, mezun olduktan sonra istihdam edileceği, mutfak departmanına yönelik tutumlarının
belirlenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler
istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; gastronomi ve mutfak sanatları bölümü
öğrencilerinin, mutfak departmanına yönelik tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada
kullanılan ölçeğin daha önce keşfedilen yapıya uygunluğunu belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi
(DFA) yapılmış ve yapıya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan ölçek ve alt boyutları arasında pozitif
yönlü anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Çevresel etki boyutunun mutfak departmanına yönelik tutum
ölçeğini en fazla açıklayan boyut olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mutfak, Eğitim, Tutum, Gastronomi, Turizm

ATTITUDE TOWARDS CUISINE DEPARTMENT: AN INVESTIGATION ON
GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PUPĠLS
Abstract
The cuisine, which is a very important source of income for the tourism industry and an attraction for tourist
destinations, has an important place in the introduction of country cultures. At the present time, culinary workers
have become one of the indispensable dynamics of the tourism industry. For this reason, a study has been carried
out on the determination of the attitudes towards the cuisine department which gastronomy and culinary arts
pupils which will be employed after graduation. Survey technique has been used in the research and the obtained
data has been analyzed statistically. According to research results; gastronomy and culinary arts pupils attitudes
towards the cuisine department have found to be positive. In the research, Confirmatory Factor Analysis (CFA) has
been used to determine appropriateness of the discovered structure and it has been achieved as the result that the
structure is suitable. It has determined that there has a positive and meaningful correlation between scale and subdimensions. It has been revealed that environmental impact which is the dimension most explain the attitude towards
cuisine department scale.
Keywords: Culinary, Education, Attitude, Gastronomy, Tourism
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GiriĢ
Yemek sadece basit bir biyolojik davranıştan veya sadece fonksiyonel bir üründen
ibaret değil aynı zamanda kültürel bir nesnedir (Shenoy, 2005: 11). Besin değeri için değil
aynı zamanda sembolik ve estetik değeri için de tüketilmektedir (Kınalı, 2014: 29). Duygu
ortaklığının bir ifadesi olan yemek kavramı, yiyecek paylaşımı, birlikte yemek yeme gibi
temel bir sosyal ilişkiyi nitelemektedir (Bessiere, 1998: 23).
Günümüzde insanlar sadece açlık duygusunu gidermek için değil, aynı zamanda farklı
deneyimler yaşamak için de yaşadıkları ev dışında yemek yeme faaliyetinde bulunmaktadır
(Yüncü, 2010: 27). İnsanlar yemek için sadece evlerinden dışarı çıkmakla kalmayıp ünlü ve
lezzetli yemekler tatmak için farklı şehir ve ülkelere seyahat etmektedirler. Bu nedenle
yemeğin rolü gün geçtikçe artmaktadır. Yiyecek tüketimi, turistik bir aktivite bileşeni ve
deneyimi olmasının yanı sıra turistik bir rekreasyon faaliyeti haline dönüşmektedir (Shenoy,
2005: 8).
Bir otel işletmesinde mutfak ne kadar çağdaş, gelişmiş, lüks araç-gereçlerle donatılırsa
donatılsın ve üretim aşamasında ne kadar iyi malzeme ve hammadde kullanılırsa kullanılsın,
mutfakta en önemli unsur insandır (Girgin, 2008: 20). Diğer bir ifadeyle bir otel işletmesinde
mutfağın başarısını ve başarısızlığını belirleyecek en önemli faktör işgücüdür. Mutfağın
amaçlarını gerçekleştirebilmesi, seçtiği işgücüne bağlıdır. (Özdemir, 2001: 90). Bu nedenle
mutfak, yeterli sayıda kalifiye ve eğitimli personele sahip olmalıdır (Bulgan, 2010: 48). Bu
bağlamda da turizm eğitiminde, yiyecek içecek ve mutfak bölümleri daha fazla pratik ve daha
az teorik eğitim ağırlıklı olmalıdır (Harrington vd., 2005: 197).
Mutfakta üretilen her yiyeceğin kalitesi gerek otelde konaklayan, gerekse dışarıda bir
yiyecek içecek işletmesini tercih eden turistlerin memnuniyeti üzerinde olumlu izlenim
bırakmaktadır (Çanakçı, 2012: 8). Bu yüzden turizm işletmeleri mutfak personeli seçiminde
nitelikli iş gücü kullanmalıdır. Ülkemizde bu eğitimli ve kalifiye mutfak personeli örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında yetiştirilmekte ve verilen mutfak eğitimi ile turizm işletmeleri
için donanımlı profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Tekin ve Çiğdem, 2015: 975).
Türkiye‟de yiyecek-içecek ve turizm sektörü için istihdam kaynağı olan “Gastronomi”,
“Gastronomi ve Mutfak Sanatları” ve “Mutfak Sanatları ve Yönetimi” programlarında lisans,
“Aşçılık” programlarında ön lisans düzeyinde mutfak eğitimi verilmektedir (Sevim ve
Görkem, 2015: 60). Bu çalışma, lisans düzeyinde gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan
öğrencilerin, mutfak departmanına karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Arapça' da „yemek pişirilen yer‟ anlamına gelen (Maviş, 2003: 61) mutfak kelimesi
Arapça "matbah" sözcüğünden Türkçe'ye geçmiştir (Güldemir, 2015: 101). Mutfak kavramı,
hem kültürel bir olguyu hem de fiziki bir alanı ifade etmektedir. Ulusların beslenme ile ilgili
kültürlerine mutfak adı verilmektedir. Mutfak, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında
kullanılan araç ve gereçleri, yemek pişirme sanatının püf noktalarını, yemek törenlerini
gösteren bir kültürdür (Özdemir, 2001: 7). Mutfak kavramı fiziki bir alan olarak
düşünüldüğünde ise, her türlü yiyeceğin hazırlandığı, pişirildiği ve tüketildiği yer olarak
tanımlamaktadır. Mutfak; yiyecek ve içecek işletmelerinde hedeflenen miktar, kalite ve
standartlarda yiyecek üretiminin yapıldığı alandır (Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014: 25). Mutfak
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yiyecek ve içecek işletmesinin kalbidir (Sökmen, 2014: 175). Mutfak, turizm endüstri
kollarının en önemlilerinden birisidir. Turistik faaliyetlerde bireyler, konaklamadan sonra en
fazla harcamayı yiyecek içecek için yapmaktadırlar (Çakır, 2010: 65).
Son yıllarda ortaya çıkan gastronominin mutfak ve mutfak kültürünü oluşturan
unsurlarla ilgilenen bir bilime dönüştüğü ifade edilmektedir. Yemek meraklılarının, yemeiçme sektöründe çalışanların ve medyanın günlük hayatta sıklıkla kullanmaya başlanılan
gastronomi kelimesi Fransızcadan Türkçe'ye geçmiş yeni bir kelimedir (Özşeker, 2016: 5).
Gastronomi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde "yemeği iyi yeme merakı" ve "sağlığa
uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi" olarak iki faklı
şekilde tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 2017). En kısa tanımıyla, gastronomi, "iyi yemek
yemenin bilimi ve sanatı" olarak ifade edilmektedir (Öney, 2016: 194).
Günümüzde gastronomi, toplumların kendi içlerinde yaşadıkları bir konu olmanın
ötesinde, ülke pazarlanmasında ve tanıtımında önemli bir olgu haline dönüşmüş (Bekar ve
Belpınar, 2015: 6520) ve turizm deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Yüncü,
2010: 29). Turizm endüstrisinde başarılı olmanın yolu mutfaktan geçmektedir. Konaklama
tesislerinde sunulan hizmetlerin temelinde yer alan yiyecek-içecek hizmetleri gelir girdisinin
de ana kaynağıdır. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun, rahat edebilecekleri bir yer, güler
yüzlü çalışanlar ve lezzetli yiyecek-içecek arzulamaktadırlar. Ayrıca insanlar güvenilir, uygun
fiyatlı, kaliteli, doğru beslenme alışkanlıklarıyla yeterli-dengeli beslenmeyi geliştirecek
hizmetleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptirler (Şanlıer, 2005: 214–215; Görkem ve
Öztürk, 2011: 20).
Bir ülkeyi ziyaret eden turistler konaklama faaliyetlerine harcadıkları dövizden daha
fazlasını yeme-içme faaliyetlerinde harcamaktadırlar. Bu nedenle yiyecek-içecek
işletmelerinde istihdam edilen mutfak personelinin eğitimli olması gerekmektedir (Çakır,
2010: 65). Mutfak personeli yiyecek üretimiyle ilgili olarak hazırlık ve pişirme işlemlerini
gerçekleştiren kişilerdir (Koçak, 2012: 39). Mutfak personelinden yüksek düzeyde verim
almak için
performansları ve motivasyon kaynakları arttırılmalıdır. Ancak mutfak
personelinin yüksek performans sergilemesi için taleplerinin yerine getirilmesi ve motivasyon
sağlayıcıların arttırılarak heveslendirilmesi gerekmektedir (Özdemir, 2001: 93). Çünkü bir
ülkenin mutfak kültürünün tanıtılmasında en önemli rolü üstlenen kişiler mutfak
çalışanlarıdır.
Gastronomi eğitimi genel olarak, insanlık tarihinde neyin, nasıl, neden yenildiği ve
içildiğine odaklanan sosyal bir bilimdir (Çiftçi, 2014: 41). Önlisans (2 yıllık) ve lisans (4
yıllık) mutfak programlarının hızla yayılmasıyla gastronomi eğitimi son yıllarda belirgin bir
büyüme ve değişim göstermiştir (Harrington vd., 2005: 196). Çalışma kapsamında "2016
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu" incelendiğinde Türkiye‟de "Gastronomi", "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" ve
"Mutfak Sanatları ve Yönetimi" adı altında lisans düzeyinde 30 üniversitede eğitim verildiği
saptanmıştır. Bu çalışmada zaman ve maliyet kısıtlılığı nedeniyle tüm üniversitelerdeki
öğrencilere ulaşmak mümkün olmadığından Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim gören
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumları
belirlenmeye çalışılmış ve genellemelere başvurulmuştur.
719

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

YÖNTEM
Bu araştırma, turizm endüstrisi için son derece önemli bir yere sahip olan geleceğin
mutfak çalışanlarının, çalışma alanlarına yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin mutfak departmanına
yönelik tutumlarının belirlenmesi, mutfak departmanına yönelik tutumları etkileyen alt
boyutların belirlenmesi ve en çok hangi boyutun etkili olduğunun belirlenmesi ve öğrencilerin
demografik özellikleri ile mutfak departmanına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
AraĢtırmanın Hipotezleri
Araştırmanın temel varsayımına göre; gastronomi ve mutfak sanatları bölümü
öğrencilerinin mutfak departmanına yönelik tutumlarını etkileyen bazı faktörler
bulunmaktadır. Bu temel varsayım kapsamında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır.
H1= Öğrencilerin demografik özellikleri ile mutfak departmanına yönelik tutumları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2=Mutfak departmanının önemi (MDÖ) boyutu ile genel mutfak departmanına yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3= İşin nitelikleri (İN) boyutu ile genel mutfak departmanına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H4= Çevresel etki (ÇE) boyutu ile genel mutfak departmanına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H5= Yetenekler (YE) boyutu ile genel mutfak departmanına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H6= Türk mutfağı (TM) boyutu ile genel mutfak departmanına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.

AraĢtırma Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü
öğrencileri oluşturmaktadır. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi‟nde 1., 2. ve 3. sınıf
gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri bulunmaktadır. Bu doğrultuda 2014, 2015
ve 2016 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzları incelenerek mevcut
öğrenci sayısı belirlenmiş ve aynı zamanda öğrenci sayıları fakülte öğrenci işleri ile
görüşülerek teyit edilmiştir. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi gastronomi ve mutfak
sanatları bölümünde 1. sınıf 30, 2. sınıf 25 ve 3. sınıf 25 olmak üzere toplam 80 öğrenci
olduğu belirlenmiştir. Araştırmada örneklemin tamamına ulaşmak mümkün olduğu için tam
sayım yöntemi kullanılmış ve hazırlanan soru formu Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi
gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde aktif olarak öğrenim görmekte olan 79 öğrenciye
yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır.
Veri toplama Araç ve Teknikleri
Araştırmanın anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmaya katılan
gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmeye
çalışıldığı sorulardan meydana gelmektedir. İkinci bölümde ise öğrencilerin mutfak
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departmanına yönelik tutumlarının belirlenmesi için 2015 yılında Tekin ve Çiğdem tarafından
geliştirilen 28 ifade 5 boyut ve likert ölçeğinin beşli derecelendirilmesi ile uygulanan mutfak
departmanına yönelik tutumlar (MDYT) ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin seçilmesindeki
temel amaç ise, son dönemde geliştirilen, geçerliliği ve güvenilirliği belirlenmiş ve ifade
dilinin anlaşılır olmasıdır.
Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan anket formunun yapısal geçerliliğini test etmek amacıyla
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine
2016 yılı Kasım ayının ilk haftasında yapılmıştır. Tüm anketler öğrenciler ile bire bir
görüşülerek uygulanmıştır. Toplamda 80 anket bastırılmış ve bütün öğrencilere ulaşılmaya
çalışılmıştır. Toplamda 79 öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen veriler araştırmanın analizinde
kullanılmıştır. Araştırmada sosyo-demografik özelliklerin frekans analizleri, aritmetik
ortalama, standart sapma, korelasyon analizi, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), güvenilirlik analizleri, basit doğrusal regresyon analizi ve doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır. Yukarıda yapılan analizler için SPSS 21.0 paket programı ve LISREL 8.80
istatistiksel yazılımı kullanılmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin sosyo-demografik
özellikleri, mutfak departmanına yönelik tutumlarının belirlenmesi, mutfak departmanına
yönelik tutumlarına etki eden faktörlerin tespit edilmesi ve mutfak departmanına yönelik
tutum ölçeğinin doğrulanmasını amaçlayan araştırmanın analizlerine bulgu ve yorumlarına
yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %53.2'si erkeklerden, %46.8'i kadınlardan
oluşmaktadır. Öğrencilerin %62'si 18-20 yaş, %32.9'u 21-23 yaş, %5.1 24 yaş ve üstündedir.
Turizm eğitimi alan öğrenciler %21.5 iken almayanlar %78.5 olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin %36.7'si 1. sınıf, %31.6'sı 2. sınıf ve %31.6'sı 3. sınıftır. 4.
sınıfta öğrenci bulunmamaktadır. Mutfak bölümünde staj yapma sorusuna vermiş oldukları
cevaplar incelendiğinde %25.3 'ü staj yaparken %74.7'si staj yapmadıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 1'de
gösterilmektedir.
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Tablo 1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri
Sosyo-Demografik Özelikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
YaĢ
18-20
21-23
24 ve üstü
Toplam
Turizm eğitimi aldınız mı?
Evet
Hayır
Toplam
Mezun oldugunuz lise türü?
Turizmle ilgili lise
Diğer lise
Toplam
Mezun oldugunuz bölüm
Mutfak
Servis-bar
Önbüro
Kat hizmetleri
Toplam

n

%

42
37
79

53,2
46,8
100

49
26
4
79

62,0
32,9
5,1
100

17
62
79

21,5
78,5
100

17
62
79

21,5
78,5
100

17
79

21,5
100

Sosyo-Demografik Özelikler
Lisans eğitim yılı
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4.sınıf
Toplam
Mutfak bölümünde staj yapma
Evet
Hayır
Toplam
Daha önce turizm sektöründe çalıĢma
Evet
Hayır
Toplam
Üniversite tercih sırası
1-3
4-6
7-9
10 ve üstü
Toplam

n

%

29
25
25
0
79

36,7
31,6
31,6
0
100

20
59
79

25,3
74,7
100

27
52
79

34,2
65,8
100

47
22
3
7
79

59,5
27,8
3,8
8,9
100

Araştırmada kullanılan MDYT ölçeğini oluşturan 26 ifadenin güvenilirliklerini
değerlendirmek üzere yapılan güvenilirlik analiz sonuçlarına göre; Cronbach Alpha değerleri:
Mutfak departmanının önemi (MDÖ) boyutu 0,803, işin niteliği (İN) boyutu 0,708, çevresel
etki (ÇE) boyutu 0,784, yetenekler (YE) boyutu 0,865, Türk mutfağı (TM) boyutu 0,823 ve
MDYT ölçeğinin genel güvenilirlik katsayısı ise 0.886 olarak tespit edilmiştir.
Mutfak departmanına yönelik tutum ölçeğinde daha önce araştırmacılar tarafından
belirlenmiş olan faktörlerin sınanması için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) araştırmacının elde etmiş olduğu verilerin daha önce
keşfedilmiş olan orijinal yapıya uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan bir analiz
yöntemidir (Şeçer, 2015: 171). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile modelin ortaya konulması
için modelde yer alan temel parametrelerin hesaplandıktan sonra model uyum indekslerine
bakılmaktadır. Yaygın olarak kabul görmüş uyum indeksleri Tablo 2'de sıralanmaktadır.

722

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tablo 2. Yaygın Olarak Kabul GörmüĢ Uyum Ġndeksleri
Uyum indeksi

DüĢük Uyum

AGFI
GFI
NNFI
NFI
CFI
RFI
IFI
RMSEA
RMR

.60 ≤ AGFI ≤ .85
.60 ≤ GFI ≤ .90
.60 ≤ NNFI ≤ .90
.60 ≤ NFI ≤ .90
.60 ≤ CFI ≤ .90
.60 ≤ RFI ≤ .90
.60 ≤ IFI ≤ .90
.08 ≤ RMSEA ≤ .10
.08 ≤ RMR≤ .10

Kabul edilebilir uyum
.85 ≤ AGFI ≤ .95
.90 ≤ GFI ≤ .95
.90 ≤ NNFI ≤ .95
.90 ≤ NFI ≤ .95
.90 ≤ CFI ≤ .95
.90 ≤ RFI ≤ .95
.90 ≤ IFI ≤ .95
.05 ≤ RMSEA ≤ .08
.05 ≤ RMR ≤ .08

Ġyi uyum
.95 ≤ AGFI ≤ 1.00
.95 ≤ GFI ≤ 1.00
.95 ≤ NNFI ≤ 1.00
.95 ≤ NFI ≤ 1.00
.95 ≤ CFI ≤ 1.00
.95 ≤ RFI ≤ 1.00
.95 ≤ IFI ≤ 1.00
.00 ≤ RMSEA ≤ .05
.00 ≤ RMR ≤ .05

Kaynak: Kanten, 2012: 198; Bayram, 2013: 75; 41; İlhan ve Çetin, 2014: 31; Çapık, 2014: 199;
Meydan ve Şeşen, 2015: 33; Yılmaz ve Varol, 2015.

Araştırma modelinde 26 adet gözlenen değişken ve 5 adet örtük değişken
tasarlanmıştır. Gözlenen değişkenlerden N2 ve N3 t değerleri .01 düzeyinde anlamsız olduğu
ve modeli desteklemediği için modelden çıkarılmıştır. Ölçüm modeli düzeltme indeksleri
değerlendirildiğinde MDO5 ile MDO6, N1 ile N4 ve N4 ile N5 gözlenen değişkenleri iki
yönlü path aracıyla birbirine bağlanmıştır. Düzeltme yapıldıktan sonra modelde uyum
indekslerinde artış meydana gelmiş ve modelin uygunluğunu sağlar nitelikte olduğu
görülmüştür. Şekil 1.'de mutfak departmanına yönelik tutum modeline ilişkin (standart
solution) sonuç diyagramına ve Şekil 2.'de mutfak departmanına yönelik tutum modeline
ilişkin (t değerleri) sonuç diyagramına yer verilmiştir.
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ġekil 1. Mutfak Departmanına Yönelik Tutum Modeline ĠliĢkin Sonuçlar (R2)
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ġekil 2. Mutfak Departmanına Yönelik Tutum Modeline ĠliĢkin Sonuçlar (t)

Şekil 1 ve Şekil 2'de mutfak departmanına yönelik tutum modeline ilişkin sonuçlar
incelendiğinde elde edilen (standart solution) regresyon katsayıları ve t değerlerinin .01
düzeyinde anlamlı olduğu ve modelin doğrulandığı belirlenmiştir. Ki-kare serbestlik
derecesinin oranı ve RMSEA iyi uyum, NNFI, CFI, IFI, ve RMR kabul edilebilir uyum,
AGFI, GFI, NFI ve RFI düşük uyum sergilediği tespit edilmiştir. Mutfak departmanına
yönelik tutum ölçeği ile yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum
değerleri aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

725

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Tablo 3. Mutfak Departmanına Yönelik Tutum Ölçüm Modelinin Uyum Değerleri
Uyum indeksi

DüĢük Uyum

Kabul edilebilir uyum

Ġyi uyum

AGFI
GFI
NNFI
NFI
CFI
RFI
IFI
RMSEA

.60 ≤ AGFI ≤ .85
.60 ≤ GFI ≤ .90
.60 ≤ NNFI ≤ .90
.60 ≤ NFI ≤ .90
.60 ≤ CFI ≤ .90
.60 ≤ RFI ≤ .90
.60 ≤ IFI ≤ .90
.08 ≤ RMSEA ≤ .10

.85 ≤ AGFI ≤ .95
.90 ≤ GFI ≤ .95
.90 ≤ NNFI ≤ .95
.90 ≤ NFI ≤ .95
.90 ≤ CFI ≤ .95
.90 ≤ RFI ≤ .95
.90 ≤ IFI ≤ .95
.05 ≤ RMSEA ≤ .08

.95 ≤ AGFI ≤ 1.00
.95 ≤ GFI ≤ 1.00
.95 ≤ NNFI ≤ 1.00
.95 ≤ NFI ≤ 1.00
.95 ≤ CFI ≤ 1.00
.95 ≤ RFI ≤ 1.00
.95 ≤ IFI ≤ 1.00
.00 ≤ RMSEA ≤ .05

RMR

.08 ≤ RMR≤ .10

.05 ≤ RMR ≤ .08

.00 ≤ RMR ≤ .05

Model uyum değerleri
1.19
0.69
0.75
0.93
0.82
0.94
0.79
0.94
0.050
0.053

Araştırmalarda basıklık (Kurtosis) ve çarpıklık (Skewness) katsayılarının -1.5 ve +1.5
aralığında olması durumunda verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir
(Tabachnick ve Fidell, 2001: 73). Araştırmada kullanılan verilerin basıklık (Kurtosis) ve
çarpıklık (Skewness) katsayılarının -1.5 ve +1.5 aralığında olduğu ve normal dağılım
gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan testler; bağımsız grup t testi, tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sosyo-demografik özelliklere ilişkin yapılan
analizler Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4. Sosyo-Demografik Özelliklerle Mutfak Departmanına Yönelik Tutum
Arasındaki ĠliĢki

Cinsiyet

YaĢ
Mezun lise türü
Lisans eğitim yılı
Staj yapma durumu

Erkek
Kadın
18-20
21-23
24 ve üstü
Hayır
Turizm lise
Diğer lise
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
Evet
Hayır

n
42
37
49
26
4
62
17
62
29
25
25
20
59

Mutfak Departmanına Yönelik Tutum
SS
t/F
p
Fark
4,32
,420
-300
,765
Yok
4,34
,397
4,42
,347
3,528
,034
1-2
4,16
,488
4,33
,167
4,32
,395
4,37
,457
,478
,634
Yok
4,32
,395
4,39
,333
3,229
,045
1-2
4,42
,350
4,16
,494
4,39
,466
,770
,444
Yok
4,31
,387

Tablo 4'te verilmiş olan sosyo-demografik özellikleri ile mutfak departmanına yönelik
tutum ölçeği arasında yapılan analiz sonuçlarına göre; cinsiyet, mezun olunan lise türü, staj
yapma durumu değişkenleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Fakat yaş (F=3,528; p=,034<.05), lisans eğitim yılı (F=3,229; p=,045<.05) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Mutfak departmanına yönelik tutum ölçeği alt boyutlarının MDYT ölçeği üzerindeki
etkilerini belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 5'te
gösterilen analiz sonuçlarına göre, MDÖ boyutunun, MDYT ölçeğindeki değişimi açıklama
oranı %.411'dir. MDÖ boyutu ve MDYT ölçeği arasında .05 anlamlılık düzeyinde pozitif
yönlü güçlü bir ilişki (β=,641; t= 2,961; p= .000<,05) tespit edilmiştir.
Tablo 5. MDÖ Boyutu Ġle Mutfak Departmanına Yönelik Tutuma ĠliĢkin Regresyon
Analizi Sonuçları
t

β
Sabit
MDÖ

Sig.
2,961
7,326

,641

,000
,000

F

p

R²

53,675

,000

,411

Tablo 6'da gösterilen analiz sonuçlarına göre, İN boyutunun, MDYT ölçeğindeki
değişimi açıklama oranı %.582'dir. İN boyutu ve MDYT ölçeği arasında .05 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir ilişki (β=,763; t= 6,035; p= .000<,05) tespit edilmiştir.

Tablo 6. ĠN Boyutu Ġle Mutfak Departmanına Yönelik Tutuma ĠliĢkin Regresyon
Analizi Sonuçları
t

β
Sabit
ĠN

,763

6,035
10,344

Sig.
,000
,000

F
107,005

p
,000

R²
,582

Tablo 7'de gösterilen analiz sonuçlarına göre, ÇE boyutunun, MDYT ölçeğindeki
değişimi açıklama oranı %.624'tür. ÇE boyutu ve MDYT ölçeği arasında .05 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir ilişki (β=,790; t= 18,468; p= .000<,05) tespit edilmiştir.
Tablo 7. ÇE Boyutu Ġle Mutfak Departmanına Yönelik Tutuma ĠliĢkin Regresyon
Analizi Sonuçları
t

β
Sabit
ÇE

,790

18,468
11,314

Sig.
,000
,000

F
128,018

p

R²

,000

,624

Tablo 8'de gösterilen analiz sonuçlarına göre, YE boyutunun, MDYT ölçeğindeki
değişimi açıklama oranı %.535'tir. YE boyutu ve MDYT ölçeği arasında .05 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir ilişki (β=,731; t= 10,785; p= .000<,05) tespit edilmiştir.
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Tablo 8. YE Boyutu Ġle Mutfak Departmanına Yönelik Tutuma ĠliĢkin Regresyon
Analizi Sonuçları
β
Sabit
YE

,731

t
10,785
9,409

Sig.
,000
,000

F
88,538

p
,000

R²
,535

Tablo 9'da gösterilen analiz sonuçlarına göre, TM boyutunun, MDYT ölçeğindeki
değişimi açıklama oranı %.487'dir. TM boyutu ve MDYT ölçeği arasında .05 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü güçlü bir ilişki (β=,698; t= 17,130; p= .000<,05) tespit edilmiştir.
Tablo 9. TM Boyutu Ġle Mutfak Departmanına Yönelik Tutuma ĠliĢkin Regresyon
Analizi Sonuçları
β
Sabit
TM

,698

t
17,130
8,546

Sig.
,000
,000

F
73,027

p
,000

R²
,487

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Araştırma Tekin ve Çiğdem tarafından geliştirilen 28 madde ve 5 boyuttan oluşan
mutfak departmanına yönelik tutum ölçeğini gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri
üzerinde test etmek, ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin mutfak
departmanına yönelik tutumlarının ölçülmesi ve MDYT ölçeğine etki eden alt boyutların
belirlenmesi ve en fazla etki eden boyutun tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada mutfak departmanına yönelik tutum ile gastronomi ve mutfak sanatları
öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ile genel ölçek ve ölçek alt boyutları arasındaki
farklılığın belirlenmesi için ti testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Test
edilen hipotezlerden H1 kısmi olarak kabul edilmiştir. Araştırmada kullanılan mutfak
departmanına yönelik tutum ölçeğine etki eden boyutların belirlenmesi ve alt boyutların
mutfak departmanına yönelik tutum ölçeğinin ne kadarını açıkladığını belirlemek amacıyla
basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; H 2, H3, H4, H5 ve H6
hipotezleri kabul edilmiştir.
Araştırmada gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizi sonuçlarına göre; MDYT
ölçeği ve alt boyutları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişkinin varlığı ortaya çıkarılmıştır.
Daha önce Tekin ve Çiğdem tarafından geliştirilmiş olan ölçeğin pozitif yönü olarak
tasarlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
MDYT ölçeğine en fazla etki eden boyutun 'çevresel etki' boyutu olduğu
belirlenmiştir. Bunun temel sebebinin aşçılık mesleğinin gelecekte daha popüler ve saygın bir
meslek olarak düşünüleceği varsayılmaktadır. Aile ve yakın çevrenin yönlendirmesinde
mutfak departmanına yönelik tutumun çevresel etkisinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu
düşünce de araştırmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.
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Otel işletmelerinde mutfak departmanının çok önemli olduğu, mutfakta yapılan işin
niteliğinin oldukça yüksek olduğu, çevresel etkinin mutfak departmanında çalışmayı olumlu
yönde etkilediği, bireysel yeteneklerinin mutfakta çalışmaya uygun olduğu, Türk mutfağının
tanıtımına katkı sağlamak ve Türk mutfağına olan ilgilerinin, mutfak departmanını
seçmelerinde oldukça önemli bir rol oynadığını sonucuna ulaşılmıştır.
Mutfak departmanında yapılan işlerin ilgi çekici, zevkli, yüksek doyum sağlayan,
diğer departmanlara göre daha uzun çalışmak ve deneyim kazanmak için uygun olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Mutfak departmanının, ülke tanıtımında, marka imajının ortaya çıkmasında, müşteri
memnuniyetinde, işletmeler arası rekabette, yüksek gelir elde etme konusunda, aynı otellerin
tekrar tercih edilmesinde, farklı kültürlerin öğrenilmesinde çok önemli olduğu tespit
edilmiştir.
Mutfak departmanı için gerekli olan sanatsal beceri, yetenek, takım çalışması
özelliklerine sahip olduklarını varsaydıkları ve mutfak departmanında bireysel yeteneklerini
kullanabileceklerini düşündükleri ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü isteyerek
tercih ettikleri görülmektedir. Lise eğitiminden sonra öğrencilerin yapmak istedikleri mesleği,
araştırdıkları ve hakkında bilgi sahibi olarak bilinçli bir şekilde tercih yaptıkları
düşülmektedir. Çünkü öğrenciler bu bölümü ilk 3 sıralamada tercih etmiş ve yerleşmiştir.
Ayrıca son yıllardaki ÖSYS yerleştirme sonuçlarına bakıldığında gastronomi ve
mutfak sanatları bölümüne talebin arttığı ve kontenjanlarının dolduğu görülmektedir. Çünkü
öğrencilerin üniversite eğitiminden sonraki istihdam ve kariyer olanaklarını değerlendirerek
tercih yaptıkları düşünülmektedir.
Araştırmaya katılanların mutfak departmanına yönelik tutumlarının belirlenmesi için
doğrulayıcı faktör analiz sonucu ortaya çıkan boyutların ortalamalarına bakılmıştır. Elde
edilen ortalamalar (4.01-5) kesinlikle katılıyorum seçeneğinde toplanmaktadır. Böylece
öğrencilerin mutfak departmanına yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri belirlenmiştir.
Öneriler
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne yönelik artan talebin karşılanması için
bölümün mevcut olmadığı üniversitelere de açılabilir, bölümün kontenjanları
arttırılabilir ve ikinci öğretim programları açılabilir.
 Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün eğitim kalitesinin arttırılması adına
profesyonel kişilerden destek alınması sağlanabilir.
 Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin kendi gelişimlerine katkı
sağlamaları için yurtdışı değişim programlarına katılımın artırılması sağlanabilir.
Uluslararası gastronomi okullarıyla anlaşmalar yapılarak öğrenci ve akademisyen
değişimi sağlanabilir.
 Sonraki araştırmalarda yeni bir ölçek dahil edilerek, öğrencilerin psikolojik algılarının
mutfak departmanına yönelik tutumlarını etkileyip etkilemediği ölçülebilir.
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Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü olan diğer turizm fakülteleri araştırmaya dahil
edilerek karşılaştırmalı bir araştırma yapılabilir.
 Uluslararası Skal yıldızı (turizm eğitim oskarı) almış eğitim kurumlarında, gastronomi
ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine uygulanarak eğitim kalitesi yüksek,
yükseköğretim kurumlarında bir araştırma yapılabilir.
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TURİZM DESTİNASYONLARININ UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE GİRİŞİNDE
PAYDAŞLARIN İŞ BİRLİĞİNİN ROLÜ: MUDURNU ÖRNEĞİ*
Rahmi YÜCEL1

Serkan ŞENGÜL2

Alper KURNAZ3

Öz
Turizm destinasyonlarının tanıtımında kültürel miras öğeleri önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda önemli bir
cazibe unsuru konumunda olan kültürel miras öğelerinin dünya genelinde tanıtımının yapılabilmesi için,
UNESCO tarafından oluşturulan Dünya Miras Listesine girebilmek destinasyonlar için oldukça önemlidir. Bu
doğrultuda bu çalışmanın amacı, turizm destinasyonlarının Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) Dünya Miras Listesine başvuru sürecinin incelenmesi ve paydaşların bu konuda yapması
gerekenlerin neler olduğunun ortaya konulmasıdır. Çalışmanın bir turizm destinasyonunun UNESCO Dünya
Miras Listesine giriş sürecinde neler yapması gerektiği ve paydaşların bu konudaki iş birliğinin rolünü ortaya
koyması bakımından katkılar sağlayacağı da düşünülmektedir. Araştırma kapsamında tarihi ve kültürel değerleri
ile öne çıkan ve önemli bir Osmanlı kasabası olan Mudurnu destinasyonunda yerel paydaşların konu ile ilgili
görüş ve değerlendirmeleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma modeline uygun olarak gerçekleştirilmiş ve
verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında yerel
yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde hareket etmesi, sürecin takibinin çok iyi yapılması ve
kişilerin özverili çalışması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara
dayanarak ulaşılan sonuçlarla turizm destinasyonlarına ve turizm paydaşlarına öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Dünya Miras Listesi, Mudurnu, Turizm Destinasyonu, UNESCO.
THE ROLE OF STAKEHOLDERS' COOPERATION IN ENTERING UNESCO WORLD HERITAGE
LIST OF TOURISM DESTINATIONS: MUDURNU CASE
Abstract
Cultural heritage items play an important role in the promotion of tourism destinations. It is also crucial for
destinations to be in the UNESCO World Heritage List for the promotion of cultural heritage as an attraction
world-wide. The aim of this study is to examine the application process of tourism destinations to the UNESCO
World Heritage List and to show what stakeholders need to do in this regard. It is also believed that the
workshop will provide input on what should be done in the process of taking part in UNESCO World Heritage
List for a tourism destination and to determine what stakeholders should do in this kind of cooperation. Within
the scope of the research, the opinions and evaluations of the local stakeholders about the subject have been
examined in the Mudurnu destination which is an important Ottoman town with its historical and cultural values.
The study was conducted by using qualitative research model and the data was collected by using semistructured interview form. The result of the research shows that local governments and non-governmental
organizations should act in cooperation, follow-up of the process should be proper and people need to work with
self-sacrifice. The findings of the research were used for making suggestions to tourism destinations and tourism
stakeholders.
Keywords: World Heritage List, Mudurnu, Tourism Destination, UNESCO.
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GİRİŞ
Turizm, sürekli gelişmekte olan ve yıllar itibariyle ürün yelpazesini genişleten bir sektör
olarak dikkati çekmektedir. Bu gelişme turizm destinasyonlarının sahip olduğu çekiciliklere
olan ilgiyi arttırmaktadır. Böylece turizm destinasyonlarının var olan doğal ve kültürel yapısı
söz konusu destinasyon açısından önem arz etmektedir. Bu durum turizm destinasyonlarını
yöneten yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar yüklemektedir.
Söz konusu destinasyonlar sahip oldukları doğal ve kültürel değerlere sahip çıkmak ve
gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla dünyaca kabul görmüş birtakım listelere girmeye
çalışarak turizm sektöründe kendilerine yer kazandırmaya çalışmaktadırlar. UNESCO Dünya
Miras Listesi de bu listelerden birisidir. Ancak bu listelere girebilmek adına yerel yönetimler
ile sivil toplum kuruluşlarına birçok görev düşmektedir. Bu görevlerin planlı bir şekilde
yürütülebilmesi için paydaşların organize bir şekilde sürece dâhil olmaları gerekmektedir. Bu
çalışmanın bu süreçler hakkında neler yapılması gerektiği ve paydaşların bu konudaki iş
birliğinin rolünü ortaya koyması bakımından katkılar sağlayacağı da düşünülmektedir.
Bir turizm destinasyonunun sahip olduğu kültürel değerler söz konusu turizm
destinasyonun pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir destinasyonun sahip olduğu
doğal, tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında, bölgenin turizmine yönelik
talep oluşturmada ve talebin arttırılmasında kültürel miras önemli bir etkendir. Turizmin gelir
attırıcı etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması ve bölgenin potansiyelinin doğru
kullanılabilmesi gibi birçok fayda sağladığı gözlenmektedir. Bunun için de tüm paydaşların iş
birliği içinde çalışması ve doğru turizm politikalarının belirlenmesi en akılcı yol olacaktır.
Türkiye bulunduğu konum nedeni ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ülkedir. Bu
nedenle kültürel anlamda sahip olduğu zenginlikleri turizmin hizmetine sunarak yüksek verim
sağlaması mümkündür (Er ve diğerleri, 2016). Mudurnu’da sahip olduğu kültürel zenginlikle
önemli bir turizm destinasyonu olarak değerlendirilebilir.
Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında bir ticaret ve askeri merkez olarak
gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı döneminin önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi
olarak yükselmiştir. Mudurnu Çayı vadisinde, kayalık-ormanlık tepeler arasında uzanan sık
dokulu yerleşim, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir birliktelik, eşine
az rastlanır, dramatik bir morfoloji ve korunmuş bir tarihi kentsel peyzaj sunmaktadır.
Osmanlı ticaret ve zanaat mirası, hoşgörü ve adil paylaşım felsefesine dayanan Ahilik
geleneği, Ahilik ile gelişen ticaret birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve sivil mimarisi, gerek
Osmanlı Devletinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine katkısı, bu peyzaj
bütününün öne çıkan değerleridir (http://whc.unesco.org, 12.09.2017).
Bu çalışmada, Mudurnu’nun sahip olduğu değerlerin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
girişinde yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürecin nasıl yürütüldüğü
hususunda birtakım saptamalar yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme yöntemi kullanılmış olup verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış mülakat
formu tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak turizm
destinasyonlarına ve turizm paydaşlarına öneriler sunulmuştur.
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UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Konvansiyonu UNESCO Genel
Konferansı tarafından Kasım 1972'de kabul edilmiş olup, 1977'de yürürlüğe girmiştir ve o
zamandan bu yana 187 ülke tarafından onaylanmıştır (Cuccia ve diğerleri, 2016: 495). 1972
yılından başlayarak gerçekleşen süreçte birçok varlık listeye girmiştir. 2017 yılı itibariyle ise
Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1073 kültürel ve doğal varlık
bulunmaktadır. Bunların 832 tanesi kültürel, 206 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma
(kültürel/doğal) varlıktır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı
artmaktadır. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlık Türkiye’den girmiştir. Bu
varlıklardan
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr,
12.09.2017;
http://whc.unesco.org,
12.09.2017);
İstanbul [1985]
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]
Efes (İzmir) [2015]
Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
Afrodisias (Aydın) [2017]
kültürel olarak;
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.
Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi
tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen altı kültürel ve dört doğal kriterden
en az birini karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler aşağıda sıralanmaktadır
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr, 12.09.2017):
İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması,
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Dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir dönemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal
sanatlar, kent planlama veya peyzaj tasarımı alanlarında önemli gelişmelere ilişkin
insani değer alışverişlerine tanıklık etmesi,
Yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin veya uygarlığın istisnai, ender rastlanan
bir temsilcisi olması,
İnsanlık tarihinin önemli bir aşamasını veya aşamalarını gösteren bir yapı tipinin,
mimari veya teknolojik bütünün veya peyzajın istisnai bir örneği olması,
Özellikle geri dönülmez bir değişimin etkisi altında hassaslaşmış olan çevre ile insan
etkileşiminin veya bir kültürün/kültürlerin temsilcisi olan, geleneksel insan yerleşimi,
arazi kullanımı veya deniz kullanımının istisnai bir örneği olması,
İstisnai evrensel önem taşıyan sanatsal veya edebi eserler, inançlar, fikirler, yaşayan
gelenekler ve olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması (Komite bu kriterin
tercihen diğer kriterler ile birlikte kullanılması gerektiğini kabul etmektedir),
Üstün doğal görüngelere veya eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip alanları
içermesi,
Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya
önemli jeomorfik veya fizyografik özellikler dâhil dünya tarihinin önemli
aşamalarını temsil eden istisnai örnekler olması,
Kara, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemleri ve hayvan ve bitki topluluklarının evrim ve
gelişiminde devam eden önemli ekolojik ve biyolojik süreçleri sunan istisnai
örnekler olması,
Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip tehlike altındaki türleri
içeren yerler de dâhil, biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve
dikkat çeken doğal habitatları içermesi şeklinde ifade edilmektedir.
MUDURNU
Kuzeyinde Düzce, kuzeybatısında Sakarya’nın Hendek İlçesi, kuzeydoğusunda Bolu,
doğusunda Seben, güneyinde Ankara’nın Nallıhan İlçesi, batısında Göynük ve Akyazı İlçeleri
bulunmaktadır. Yıldırım Bayezit Camii ve Hamamı, Kanuni Camii, tarihi evler, Şeyhül
Ümran, Şeyh Tevfik Efendi, Şeyh Fahreddin Rumi, Abdurrahim Tırsi, Karaarslan Baba,
Davud-i Halveti Türbeleri görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Mudurnu’da 215
tarihi konut, 20 dini kültürel yapı, 2 askeri yapı ve 2 doğal anıt olmak üzere toplam 239
tescilli yapı bulunmaktadır. Her yıl Temmuz ayının ilk pazar gününde binlerce kişinin
katılımıyla Şeyh-ül Ümran günü kutlanmaktadır. Ahiliğin çok eski bir geçmişi olan
Mudurnu’da her hafta Cuma günü Cuma Namazından önce esnaf duası yapılır. Esnaflar
arasında “orta parası” adıyla para toplanarak, ihtiyacı olanlara yardım edilir. Mudurnu’da her
yıl Ekim ayının ikinci haftasında Ahilik Kültürü Haftası düzenlenmektedir. Karamurat Gölü,
Sülüklü Göl, Abant Gölü ve çevresindeki yaylalar görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.
Kaplıca turizmine oldukça elverişli olan Babas ve Sarot Kaplıcaları‟nın bulunduğu Mudurnu
tarihi konaklar bakımından da oldukça zengindir. Bu yapısı nedeni ile de kentsel sit alanı
olarak koruma altındadır (http://www.bolukulturturizm.gov.tr, 12.09.2017).
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Mudurnu UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 13 Nisan 2015 tarihinde girmeyi
başarmıştır. Mudurnu Belediyesi ve Mudurnu Kaymakamlığı’nın yerel sivil toplum
kuruluşları ve diğer paydaşlar ile birlikte gerçekleştirilen hazırlık süreci 2015 Şubat ayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelere dayanarak, Mudurnu’nun
evrensel önemdeki tarihi değerlerini açıklayan Geçici Liste Başvuru Dosyası, 2015 Nisan
ayında Bakanlığa sunulmuş ve bu yıl Türkiye’den başvuran dokuz alan ile birlikte UNESCO
Türkiye’nin Geçici Listesi yenilenmiştir (http://whc.unesco.org/en, 12.09.2017).

Resim 1: Mudurnu.
Kaynak: http://www.mudurnualanyonetimi.org/portfolio/, 12.09.2017.

Tarihi ve kültürel öğelerin yoğunlukta olduğu Mudurnu’da bulunan 250’ye yakın koruma
altındaki kültür varlığının korunarak kültür turizmi yoluyla ilçe ekonomisine kazandırılması için
on yılı aşkın bir süredir yerel yöneticilerin önderliğinde çalışmalar gerçekleşmiştir. Bunlar
arasında birçok tarihi yapının restorasyonu, sokak düzenlemeleri, bilinçlendirme çalışmaları, 2011
yılında Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) platformuna başvurularak Avrupa genelinde elde
edilen ikincilik derecesi bulunmaktadır. 2014 yılında ise “Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim
Planı” Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan alınan fon desteğiyle hazırlanarak 2014 Eylül
ayında onaylanmıştır (http://www.mudurnualanyonetimi.org, 12.09.2017).

Geçmişteki araştırmalar incelendiğinde UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru
sürecinin incelendiği araştırmaların kısıtlı olduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma ile yazında
eksik olduğu düşünülen UNESCO Dünya Miras Listesine giriş sürecinde neler yapılması
gerektiği ve paydaşların bu konudaki iş birliğinin etkisi konusunda literatüre katkı sağlanması
hedeflenmektedir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı turizm destinasyonlarının UNESCO Dünya Miras Listesine
başvuru sürecinin incelenmesi ve paydaşların bu konuda yapması gerekenlerin neler
olduğunun ortaya konulmasıdır. Çalışmanın bir turizm destinasyonunun UNESCO Dünya
Miras Listesine giriş sürecinde neler yapması gerektiği ve paydaşların bu konudaki iş
birliğinin rolünü ortaya koyması bakımından katkılar sağlayacağı da düşünülmektedir.
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Çalışmanın amacına ulaşabilmesi için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmacılar aracılığı ile tanımlamaya, çözmeye, yorumlamaya ve anlamla alakalı terimleri
bütüncül bir biçimde ortaya çıkarmaya yönelik bir süreç olan nitel araştırma katılımcıların
doğal ortamlarındaki konulara yükledikleri anlamların değerlendirmeye çalışıldığı bir
yöntemdir (Van Maanen, 1979: 520; Denzin ve diğerleri, 2011: 3; Yıldırım ve diğerleri, 2016:
41). Çalışmada verilerin elde edilebilmesinde ise görüşme yapılan katılımcının bakış açısının
ölçülmesi için kullanılan görüşme tekniği tercih edilmiştir (Patton, 2002: 340-347).
Örneklem: Araştırmanın belirlenen amaçlara ulaşabilmesinde örneklem seçimi oldukça
hassas ve önemli bir konudur. Nitel araştırmalarda en çok tercih edilen örneklem
yöntemlerinden biri de amaçlı örnekleme yöntemidir. Amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinde
Yıldırım ve diğerleri (2016:119) tarafından “göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve
bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğinin en fazla derecede
sağlamaya çalışan yöntem” şeklinde tanımlanan maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi
oldukça sık kullanılmaktadır.
Maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi kullanılan çalışmanın evrenini, Bolu İli’nin
Mudurnu İlçe merkezinde bulunan turizm paydaşları oluşturmaktadır. Çalışma alanı olarak
seçilen Mudurnu, tarihi bir Osmanlı kasabası olması ve İpek yolu güzergahında yer alma gibi
önemli turizm çekiciliklerine sahip olmakla birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmek
için faaliyetlerde bulunan ve geçici listede yer alan bir destinasyon konumundadır.
Araştırmada Mudurnu’nun çalışma evreni olarak seçilmesinde ilçenin bu özelliklere sahip
olmasının yanı sıra araştırmacıların çalışmaya dâhil edilebilecek katılımcılar ile kolay iletişim
olanaklarının bulunması da yer almaktadır.
Araştırmada maksimum örneklem seçimin sağlanabilmesi amacıyla UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne giriş çalışmalarının içerisinde yer alan turizm paydaşları ve alan yönetim
toplantılarında bu konuda çaba sarf eden kişilerle bireysel, katılımcı görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. 8 katılımcı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda anlatılan konu ve
olayların tekrar edilmeye başlanması ve verilerin bu konuda doygunluğa ulaşması nedeniyle
(Miles ve diğerleri, 1994) katılımcı sayısı yeterli görülmüştür. Tablo 1’de araştırmada yer
alan katılımcılar hakkında tanımlayıcı bilgelere yer verilmiştir.
Veri Toplama Aracı: Araştırmada verilerin elde edilebilmesi için görüşme tekniği
kullanılırken veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır.
Katılımcıların algıladıkları dünyayı kendi düşünceleri ile anlatmasını sağlayan (Merriam,
2013: 88) yarı yapılandırılmış mülakat formu en güçlü iletişim kaynaklarından biri olan
konuşmaya temel almaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 136).
İlgili literatürden yararlanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formunun, yapı
geçerliliğinin sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan taslak form üç uzman akademisyenin
görüşüne sunulmuş ve gerçekleştirilen eleştiriler dikkate alınarak örneklem üzerinde
uygulanmıştır. 20 Mayıs 2017 – 10 Eylül 2017 tarihleri arasında 45-60 dakika arasında
değişen sürelerde katılımcıların kurum ya da işletmelerinde bireysel, katılımcı görüşmeler
biçiminde gerçekleştirilen mülakatlar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alındıktan sonra
raporlanmıştır.
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Veri Analizi: Araştırmada veri analizi aşamasında izlenen yol oldukça önemlidir. Bu
çalışmanın tasarlanmasında betimsel analiz kullanılmıştır. Yıldırım ve diğerleri’ne (2016:239240) göre betimsel analizde amaç bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde
sunulmasıdır. Bu amaca ulaşabilmek için kullanılan dört aşama, ilk olarak betimsel analiz için
bir çerçeve oluşturma ikinci olarak tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi üçüncü aşama
bulguların tanımlanması dördüncü ve son aşama ise bulguların yorumlanmasıdır. Bu
araştırmada verilerin analiz işlemi için araştırmacılar tarafından ön okuması yapılan raporlar
tematik çerçeveye göre işlenmiş elde edilen bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır.
Araştırmanın geçerliliğinin arttırılması içinde katılımcıların konuşmalarına doğrudan alıntılar
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen analizin daha anlaşılır bir hale getirilebilmesi için
de veri analizi tablolaştırılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde Mudurnu yerel turizm paydaşlarının UNESCO Dünya Miras Listesine giriş
sürecinde neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini değerlendirmek için yapılan
çalışmanın bulgularına yer verilmiştir. Bu amaçla çalışmaya katılanlar ile ilgili tanımlayıcı
bilgilere yer verildikten sonra yarı yapılandırılmış mülakatlara ilişkin bulgular kapsamlı bir
şekilde sunulmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular tema ve kodlara ayrılmış
ve öne çıkan örnek alıntılardan bazılarına yer verilmiştir.
Görüşmede yer alan katılımcılara ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler.
Kod Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Kurum

Memleket

Mudurnu Kaymakamlığı

Mudurnulu Değil

Mudurnu Belediyesi
Alan Yönetimi

Mudurnulu
Mudurnulu Değil

Mudurnu Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Mudurnulu
Mudurnulu Değil

U1

Erkek

25-34 Yüksek Lisans

U2
U3

Erkek
Kadın

55-64
35-44

U4
U5

Erkek
Kadın

55-64
Ortaokul
35-44 Yüksek Lisans

U6

Erkek

65 ve
üzeri

Ön Lisans

Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma
Derneği

Mudurnulu

U7
U8

Kadın
Erkek

35-44
25-34

Lisans
Doktora

Mudurnu Belediyesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Mudurnulu
Mudurnulu Değil

Ön Lisans
Doktora

Tablo 1’de belirtildiği üzere, katılımcılarının yaşlarının 25-34 ve 65 yaş ve üzeri
aralığında değiştiği görülürken 35-44 yaş arasında da yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca
katılımcılarının çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların kurumları
incelendiğinde ilçenin turizmi konusunda ileri gelen paydaşları ile görüşmelerin sağlanmış
olması da araştırma sonuçlarının geçerliliğinde oldukça önemlidir. Katılımcıların büyük
çoğunluğunun eğitim durumunun yükseköğretim düzeyinde olması da araştırma kapsamında
elde edilen bir diğer bulgudur. Katılımcıların memleketleri incelendiğinde ise yarısının
Mudurnulu yarısının ise Mudurnu dışından olduğu görülmektedir.
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Elde edilen bulgular ışığında Mudurnu’nun katılımcıların algılarındaki yerini tespit
etmek amacıyla oluşturulan sorulara verilen yanıtlar Tablo 2‟de yer almaktadır.
Soru
Mudurnu sizin için ne ifade
ediyor?
Mudurnu’yu tanımlamak
için hangi sıfatları
kullanırdınız?

Tablo 2: Mudurnu Algısı ile İlgili Bulgular.
Tema
Kod
Alıntı
U7:
“Birçok şeyihak
eden
Memleket
memleketim.”
U2: “Mudurnu dendiği zaman huzur
güven, sağlıklı ulaşılabilir, dostane,
Huzur
Mudurnu
cana yakın insanlar, herkesle oturup
kalkabilecek birçok insan.”
Sıcaklık
M5: “Sıcak bir kent.”
Köklü
M8: “Köklü bir kültüre sahip bir kent”
Kültür

Tablo 2 incelendiğinde memleket, huzur, sıcaklık ile köklü kültür kodlarının ön plana
çıktığı tespit edilmiştir. Katılımcılar nezdinde Mudurnu’nun huzurlu sıcak bir kent olduğu ve
sahip olduğu köklü kültürle de ön plana çıktığı vurgulanmaktadır. Katılımcıların yarısının
memleketlerinin Mudurnu olması da memleket kodunun ortaya çıkmasında etkili olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma bulgularında ikinci elde edilen tema alan yönetimi Tablo 3’te yer almaktadır.
Bu doğrultuda katılımcıların verdikleri cevaplara bağlı olarak 3 kod ortaya çıkartılmıştır.
Tablo 3 incelendiğinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne başvuru yapmaya nasıl karar
verdiniz sorusunda tema olarak alan yönetimi kavramı ortaya çıkarken tanıtım, ekonomik
ihtiyaçlar ve teşvik kavramlarının ise bu temayı oluşturan kodlar olduğu görülmektedir.
Soru

Tema

UNESCO
Dünya Miras
Listesi’ne
giriş için
başvuru
yapmaya nasıl
karar
verdiniz?

Alan
Yönetimi

Tablo 3: Başvuru Süreci ile İlgili ile Bulgular.
Kod
Alıntı
U3: “Bu belediyenin ve kaymakamlığın beraber aldığı bir
karar, inisiyatif sayılır ama burada benim çok fazla hem
Belediyeye hem Kaymakamlığı, o konuda teşvik etmem,
yol göstermem nede oldu diyebiliriz. Mudurnu'nun marka
Tanıtım Değerini yükseltmek görünürlüğünün yükseltmek,
buradaki değerlerin hak ettiği şekilde tanınmalarını
sağlamak için gayet uygun bir araçtı yani bu kadar özgün
kalmış, kendine has bütün dünyayla paylaşılmaya değer
özellikleri olan bir yer aslında.”
U1: “İlçe tavukçuluğun kapatılmasından sonra bir
ekonomik anlamda bir çöküşe geçmiş. Bununda en
Ekonomik önemli ikamesinin turizm olabileceğini düşünmüşler,
İhtiyaçlar ilçenin önde gelenleri bu alanda birtakım yatırımlar ve
fikir projeleri üretmiş ondan sonra ortaya bir UNESCO
başvuru projesi çıktığını biliyorum.”
U8: “Alan yönetimi planının ortaya çıkması ve alan
Teşvik
başkanının teşvik etmesi ile UNESCO başvuru sürecini
girme kararı alındı.”

Tablo 3’e bakıldığında katılımcılarla yapılan görüşmelerde ekonomik ihtiyaçlar nedeni
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ile turizme bir yönelme olduğu ve bu doğrultuda bir tanıtım ihtiyacının ortaya çıktığı ve bu
alanda çalışanlar tarafından da bu tanıtımın dünya çapında en etkin şekilde yapılabilmesi
konusunda da UNESCO başvurusunun teşvik edildiğini söylemek mümkündür. Başvuru
sürecinin en önemli ayaklarından biri olan alan yönetimi çalışmalarının da bu konuda bir çatı
görevi gördüğü düşünülmektedir.
Tablo 4 ve Tablo 5’de başvuru sürecinde avantajlarınız ve dezavantajlarınız neler oldu
sorusuna verilen yanıtlar yer almaktadır.
Soru

Başvuru
sürecinde
avantajlarınız
neler oldu?

Tablo 4: Başvuru Sürecinde Sahip Olunan Avantajlar ile İlgili Bulgular.
Tema
Kod
Alıntı
U3: “Benim bu konuda deneyimli bir uzman olarak,
Mudurnu ile çok yakından ilgilenmem burada
çalışmam, ha, ayıptır söylemesi bir avantaj, yani çokta
mütevazı olmayalım.
Deneyimli U2: “Tabii benim 30 senelik belediyeci oluşum
dolayısıyla Mudurnu şanslı, ülkelerin yüzde 90’nını
Kişiler
gezdim. 80-90 tane yurtdışında ülke gördüm ama oraya
gittiğimde, buraya geldiğimde farkı görebiliyorum.”
U4: “Avantajımız Ege Yıldırım gibi bu konuda
Avantajlar
deneyimli bir alan başkanı ile çalışmak.”
U3: “Mudurnu'da Ahilik olması, Tabi ki yani,
Mudurnu'nun kendine has bir somut olmayan, kültürel
Zengin
miras ögesi var gerçekten bütünlüğünü korumuş, çok
Kültür
nitelikli bir tarihi doku olması, hani bu dünyada eşi
Varlıkları
benzeri bulunmaz değil ama ahilikle ilişkilendirildiği
zaman daha bir özellikli oluyor.
Dinamik U8: “Başvuru sürecinde çaba sarf edenlerin genç
Kadro
istekli hevesli ve dinamik bir kadro olması.”

Tablo 5: Başvuru Sürecinde Karşılaşılan Dezavantajlar ile İlgili Bulgular.
Tema
Kod
Alıntı
U3: “Kurumsal kapasiteler hem maddi olarak
Finansal hem organizasyon olarak sürekli zorluyor bizi her
Başvuru
Zorluklar
sürecinde
zaman kaynak sıkıntısı çekiyoruz.”
Dezavantajlar
dezavantajlarınız
U5: “Halktan çok fazla ilgi göremiyoruz, en
Halkın
neler oldu?
büyük sıkıntılardan biri, o”
İlgisizliği
Soru

Başvuru sürecinde avantajlarının ve dezavantajlarının neler oldu sorusuna verilen
yanıtlar incelendiğinde (Tablo 4 ve Tablo 5) “avantajlar” temasının altında katılımcıların
verdikleri cevaplar doğrultusunda üç kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “deneyimli kişiler”,
“zengin kültür varlıkları”, “dinamik kadro” kodlarıdır. Dezavantajlar teması altında ise iki kod
ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “finansal zorluklar” ve “halkın ilgisizliği” kodlarıdır. Elde edilen
bulgular incelendiğinde zengin kültür varlıklarının deneyimli kişilerin yönlendirmesi ve
dinamik bir kadronun bu konuda gerçekleştirdiği çalışmaları ile süreçte avantaj yarattığı
halkın ilgisizliği ve yaşanılan finansal zorlukların ise dezavantaj olarak görüldüğü tespit
edilmiştir.
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Tablo 6’da başvuru sürecinde izlenmesi gereken yol sorusuna verilen yanıtlar yer
almaktadır.
Soru

Sizce
başvuru
sürecinde
nasıl bir yol
izlenmeli?

Tablo 6: Başvuru Sürecinde İzlenmesi Gereken Yol ile İlgili Bulgular.
Tema
Kod
Alıntı
U3: “Gerekli hazırlıkları önceden yapmaya başlamalı, çok
acele edince sağlam dosyalar olmuyor, çok ittirilmeli
Kalifiye kaktırmalı oluyor. Olabildiğince bilimsel olarak iyi
Kadrolar hazırlanmış dosyalar, bunun için bir kere hem UNESCO'nun
dünyasını tanıyan hem koruma konusunda saygın ve kalifiyeli
kadrolarla çalışmak gerekiyor.”
U7: “Birçok kurum, dernek ve bireysel profesyonellikler
Eşgüdüm kapsamında herkesin bilgileri doğrultusunda kapsamlı bir
dosya hazırlanmalı.”
Kapsamlı
U1: “Şahsi kanaatim iyi bir dosya hazırlamalılar ama iyi bir
Hazırlık
dosyada gerçekten hemfikir olmaları lazım, siyasi çevrelerin,
belediyenin ve diğer partililerin, genelde, partililerin bu
konuda ortak olarak birleşmesi gerekmekte, esnafların
Halkın
ticarette ulaşanların erbaplarından STK’ların önde gelenleri
Katılımı için, yani bu konuda bir araya gelmeleri, halkla da bu
durumun belirli aralıklarda toplantılarla duyurulması,
anlatılması ve halkın katılımının sağlanması gerekmekte, yani
en temel tavsiyem halkın olduğu bir süreç başarıya
ulaşmada.”

Tablo 6’da başvuru sürecinde izlenmesi gereken yol sorusuna verilen yanıtlar yer
incelendiğinde “kapsamlı hazırlık” temasının altında katılımcıların verdikleri cevaplar
doğrultusunda üç kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “kalifiye kadrolar”, “eşgüdüm” ve “halkın
katılımı” kodlarıdır. Katılımcıların başvuru süreci içerisinde bulunması gereken paydaşların
koordineli hareket etmesi gerektiği kalifiye kadrolarla hazırlanan dosyaların halkında
içerisinde olacağı bir süreç şeklinde yönetilmesine dikkat çektikleri tespit edilmiştir.
Tablo 7’de; başvuru sürecinde hangi paydaşların yer alması gerektiği sorusuna verilen
yanıtlar yer almaktadır.
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Tablo 7: Başvuru Sürecinde Hangi Paydaşların Bulunması Gerektiği ile İlgili Bulgular.
Soru
Tema
Kod
Alıntı
U1: “Kaymakamlıklarının mutlaka bu işin içerisinde
olması gerekiyor ama bunun dışında ilçede yer alan sivil
toplum örgütlerinin mutlaka sürecin içerisinde yer alması
Merkezi
gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki de devlet teşkilatımızın
da bu süreci, Bakanlık Merkez teşkilatını kast ediyorum,
Yönetim
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sürece dâhil olması
gerektiğini düşünüyorum ayrıca üniversitelere kesinlikle
sürecin içinde yer alması gerektiğini düşünüyorum.”
U7: “En önemli üçlü; alan yönetimi, belediye ve
Yerel
kaymakamlık; bunların yanında Mudurnu esnafını ve
Yönetimler ahiliği iyi bilmesi gereken esnaf odasının önemli katkısı
Hangi
olabilir”
U5: “Öncelikle bence halk içinde grupların çok ciddi bir
paydaşların
Geniş
şekilde katılması gerekiyor çünkü özellikle eğer böyle bir
başvuru
sürecinde yer Katılım
alanda çalışacaksa sadece akademik olarak değil aynı
Yerel Halk zamanda, halk içindeki paydaşların da bu işte olması
alması
gerekiyor?
gerekiyor, yerel yönetimi hiç saymıyorum zaten onlar
direk olması gerekiyor.”
U8: “Geniş bir katılım sağlanmalı, ama öncelikli olarak
sivil toplum kuruluşlarının bu konuda öncü bir rol
Sivil Toplum
üstlenmesi oldukça önemli yerel yönetimler, mülki idare,
Kuruluşları
üniversiteler ve özellikle yerel halktan bazı temsilcilerin
bu sürecin içerisinde bulunması oldukça elzem.”
U2: “İlla iki üniversitemizin olması lazım illa ki buradaki
halkın bizim yanımızda sivil halk olması lazım.
Üniversiteler Koordinasyon sağlayacak, idare ve belediye olması
lazım.”

Tablo 7’de; başvuru sürecinde hangi paydaşların yer alması gerektiği sorusuna verilen
yanıtlar incelendiğinde “geniş katılım” temasının altında katılımcıların verdikleri cevaplar
doğrultusunda beş kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “merkezi yönetim”, “yerel yönetimler”,
“yerel halk”, “sivil toplum kuruluşları” ve “üniversiteler” kodlarıdır. Katılımcıların başvuru
süreci içerisinde bulunması gereken paydaşların geniş bir katılım ve eşgüdüm içerisinde
olması gerektiği konusunda fikir birliği içerisinde olduğu da bu soru kapsamında tespit edilen
önemli bir bulgudur.
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Tablo 8’de; başvuru sürecinde en etkin rolün kime düştüğü sorusuna verilen yanıtlar yer
almaktadır.
Tablo 8: Başvuru Sürecinde En Etkin Rol ile İlgili Bulgular.
Soru
Başvuru
sürecinde
sizce en
etkin rol
kime (lider
kim olmalı)
düşüyor?

Tema

Kod
Alan
Yönetimi

Lider
Belediyeler

Alıntı
U5: “Koordinasyonu sağlayabilecek ve tüm kurumlarla
ilişkileri iyi olan alan yönetimi.”
U1: “Benim şahsi kanaatim bu işin liderliğini belediyelerin
üstlenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum tabi burada
Kültür ve Turizm Bakanlığında önemli katkıları vardır ama
burada öncülük edecek kurumun, belediye olmasının eldeki
avantajları ve imkânlarıyla daha faydalı olacağına ilişkin bir
kanaatim var.”

Tablo 8’de; başvuru sürecinde en etkin rolün kime düştüğü sorusuna verilen yanıtlar
incelendiğinde “lider” temasının altında katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda iki
kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “alan yönetimi” ve “belediyeler” kodlarıdır. Katılımcıların
başvuru süreci içerisinde bütün paydaşlarla eşgüdümü sağlayacak alan yönetim
başkanlıklarının ve bu konuda maddi destek sağlayabilecek olan belediyelerin lider rolünü
üstlenmesi konusunda fikir beyan ettikleri bu soru kapsamında tespit edilen önemli bir
bulgudur.
Tablo 9’da yer alan başvuru sürecinin finansmanının nasıl sağlanması gerektiği
sorusuna verilen yanıtlar yer almaktadır.
Tablo 9: Başvuru Sürecinde Finansman Sağlanması İlgili Bulgular.
Soru
Başvuru
sürecinin
finansmanı
nasıl
sağlanmalıdır?

Tema

Devlet

Kod
Bakanlık
Yerel
Yönetim

Alıntı
U1: “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirli bir fon
oluştururlarsa
bu
şekilde ilerleme
olacağını
düşünüyorum.”
U6: “Kaymakamlıklar ve belediyeler yerel yönetim olarak
destek olmalı”

Tablo 9’da yer alan başvuru sürecinin finansmanının nasıl sağlanması gerektiği
sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde “devlet” temasının altında katılımcıların verdikleri
cevaplar doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “bakanlık” ve “yerel yönetim”
kodlarıdır. Katılımcıların başvuru süreci içerisinde devlet kuruluşlarının finansman sağlama
konusunda öncü olması gerektiği ve bu konuda teşvik ve destekler sağlaması konusunda fikir
beyan ettikleri bu soru kapsamında tespit edilen önemli bir bulgudur.
Tablo 10’da; başvuru sürecinin başarılı ve başarısız sonuçlanmasının nedenleri sorusuna
verilen yanıtlar yer almaktadır.
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Tablo 10: Sürecin Başarılı ve Başarısız Sonuçlanmasının Nedenleri ile İlgili Bulgular.
Soru
Başvuru sürecinin
başarılı
sonuçlanmasında
sizce en önemli
konu nedir?

Tema

Kod

Başarı

Doğru
Yöntem
Seçimi
Takip
İlgisizlik ve
Takipsizlik

Başvuru sürecinin
başarısız
sonuçlanması
sizce neden
kaynaklanır?

Alıntı
U7:“Doğru şekilde doğru yöntemle
anlatılması”
U2: “Takip”
U8: “Başvuru sürecinde aşamaların takibi
oldukça önemli ilgisizlik nedeniyle bu takip
doğru yapılmaz ve
istenilen aşamalar
gerçekleştirilmezse sonuç maalesef başarısızlık
olur.”
U3:“Üstün evrensel

Başarısızlık
UNESCO
Değerlerini
Karşılayamama

değeri doğru
oturtamamak,
stratejik
bir senaryo
kuramamak yani, UNESCO Dünya Miras
Sözleşmesi kapsamında
nelere, üstün
evrensel değer atfedildiğini doğru anlayıp
da bu bağlamda adaylık koymak. Doğru
oturtup doğru adım atmadığınız zaman
bunun üstün evrensel değeri yoktur, bu eşsiz
benzersiz bir şey değildir argümanıyla
karşılaşacak bu engele takılacak adaylıklar
çok var. Yani UNESCO'yu yeterince iyi
anlamamak, başarısızlık sebebi esas.”

Tablo 10’da yer alan başvuru sürecinin başarılı ve başarısız sonuçlanmasının nedenleri
sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde “başarı” temasının altında katılımcıların verdikleri
cevaplar doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “doğru yöntem seçimi” ve
“takip” kodlarıdır. “Başarısızlık” teması altında da iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar;
“ilgisizlik ve takipsizlik” ve “UNESCO değerlerini karşılayamama” kodlarıdır. Elde edilen
bulgular incelendiğinde doğru bir yöntemle başvuru sürecinin anlatılması ve iyi bir takip
gerçekleştirilmesi bu sürecin başarıya ulaşması için oldukça önemlidir. Bu konuda ilgisizlik
ve takipsizliğin ortaya çıkması ve UNESCO tarafından karşılanması istenilen değerlerin ve
içeriklerin iyi anlatılamaması da sürecin başarısız olmasında etken olarak görülmektedir.
Tablo 11’de; Mudurnu’daki UNESCO sürecinin mevcut durumunun tespit edilebilmesi
amacıyla oluşturulan soruya verilen yanıtlar yer almaktadır.
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Tablo 11: Mudurnu’daki UNESCO Sürecinin Mevcut Durumu ile İlgili Bulgular.
Soru

Mudurnu’nun
UNESCO
Dünya Miras
Listesine girişi
ile ilgili
mevcut
durumunu
değerlendirir
misiniz?

Mudurnu’da
paydaşlar
arasında
UNESCO
Dünya Miras
Listesine giriş
için örgütlü
çalışma
yapılabilmekte
midir?

Tema

Kod
Umut
Verici

Süreç

Örgütlü
ÇalıĢma

Sabırlı
Davranmak

Olumlu
Örgüt
İklimi

Yerel
Halkın
İlgisizliği

Alıntı
U3: “Mevcut durumu
değil hiçbir şey”

umut verici ama hala garanti

U1: “Dosya hazırlama ile ilgili bakanlıktan olumlu bir
ışık aldık, buna yönelik birtakım faaliyetlerimiz oluyor,
başta alan başkanlığı, olmak üzere, buna yönelik
çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2018’de dosya testim
edebileceğimiz yönünde bakanlığın bir öngörüsü oldu
bence her şey iyi gidiyor ama tabii bu kısa bir süreç
değil, yani bir yılda olacak bir süreç değil, uzun bir
süreç biraz sabırlı olunması lazım ama nihayetinde
başarıya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu
düşünüyorum.”
U1: “Doğruyu söylemek gerekirse beklediğimden daha
olumlu şekilde Mudurnu da işler yürüyor, burası küçük
bir yer ama gerçekten bir araya gelebiliyorlar onu
gözlemledim yani olumlu bir hava var, iklim var ama
bunun bir miktar daha vatandaşlara sirayet ettirilmesi
lazım biraz daha vatandaşları konu içerisine çekersek
ufak bilgilendirme toplantıları olabilir, kahvehane,
sohbetleri olabilir yani vatandaşı biraz daha bu konuda
bilinçlendirmemiz ve sürecin içine dahil etmemiz
gerekmekte diye düşünüyorum ama onun dışında sivil
toplum olsun, akademisyenler olsun, kaymakamlık ve
Belediye Alan Başkanlığı olsun konuda, bayağı istekli
ve hevesi görüyorum, herkesi”
U5: “Bazı sıkıntılar var, özellikle halkın katılımıyla
ilgili ama onun dışında her geçen gün daha iyi
katılımlar yaşanmaya başlıyor.”

Tablo 11’de yer alan Mudurnu’daki UNESCO sürecinin mevcut durumunun tespit
edilebilmesi amacıyla oluşturulan soruya verilen yanıtlar incelendiğinde “süreç” temasının
altında katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar;
“umut verici” ve “sabırlı davranmak” kodlarıdır. Mudurnu’nun geçici listeye girmesinin umut
verici olduğunu belirten katılımcılar bu sürecin uzun ve zor bir süreç olduğuna değinerek bu
konuda sabırlı davranılması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. Tablo 11’de Mudurnu’da
paydaşlar arasında UNESCO Dünya Miras Listesine giriş için örgütlü çalışma yapılabilmekte
midir? sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde ise “örgütlü çalışma” temasının altında
katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “olumlu
örgüt iklimi” ve “yerel halkın ilgisizliği” kodlarıdır. Başvuru sürecinde olumlu bir örgüt
ikliminin olduğu ve bu konuda çalışanların örgütlü çalışma gerçekleştirebildikleri
vurgulanırken yerel halkın bu konuda ilgisizliğinin ortadan kaldırılmasının önemli olduğu
belirtilmektedir. Bütün paydaşların gayretleri ile aşılabilecek bu süreçlerde yerel halkın
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bulunmasının oldukça önemli olduğu da katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır.
Tablo 12’de Mudurnu’daki UNESCO Dünya Miras Listesine giriş süreci için
finansmanın nasıl sağlandığının tespit edilebilmesi amacıyla oluşturulan soruya verilen
yanıtlar yer almaktadır.
Tablo 12: Mudurnu’daki UNESCO Sürecinin Mevcut Durumu ile İlgili Bulgular.
Soru
Mudurnu’nun
UNESCO Dünya
Miras Listesine
giriş için
finansmanını nasıl
sağlıyorsunuz?

Mudurnu’nun
UNESCO Dünya
Miras Listesine
giriş için kurulan
örgütün
sürdürülebilirliğini
nasıl
sağlıyorsunuz?

Tema

Kod
Belediye

Finansman

Örgütün
Sürdürülebilirliği

Bakanlık

Alıntı
U5: “Masraflar
genellikle belediye
tarafından karşılanıyor.”
U3: “Alan başkanın maaşını Kültür ve
Turizm Bakanlığı sağlıyor. Mudurnu
Belediyesi, çeşitli şekillerde her zaman
destek oluyor.”

Kişisel
Çaba

U2: “Şimdi o özel bir çaba, ısrarla, alan
başkanı, bu konuda ısrarla mesaj yazıyor,
telefon ediyor hatırlatıyor artık yani
takibe giriyor”

İstekli ve
Özverili
Ekip

U6: “Alan yönetiminin alt kadrolarını
oluşturan arkadaşlar Mudurnu için bir
şeyler yapma anlayışında olan arkadaşlar
çalışma birimleri oluşturduk en büyük
avantajımızı bu ekibin doğup büyüdüğü
kasabaya bir şeyler yapma bir şeyler
ekleme arzularının yok olmaması”
U5: “Bence buradaki en önemli sebep,
hani, oradaki insanların gerçekten orda
olmak istemeleri, çünkü aslında çok da
zorlayan bir durum yok.”

Tablo 12’de Mudurnu’daki UNESCO Dünya Miras Listesine giriş süreci için
finansmanın nasıl sağlandığının tespit edilebilmesi amacıyla oluşturulan soruya verilen
yanıtlar incelendiğinde “finansman” temasının altında katılımcıların verdikleri cevaplar
doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “belediye” ve “bakanlık” kodlarıdır.
Mudurnu’daki süreçte masrafların ağırlıklı olarak belediye tarafından karşılandığı Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın ise alan yönetimi başkanının maaş ödemesini yaptığı katılımcılar
tarafından belirtilmiştir. Mudurnu’da UNESCO Dünya Miras Listesine giriş için kurulan
örgütün sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde ise
(Tablo 12) “örgütün sürdürülebilirliği” temasının altında katılımcıların verdikleri cevaplar
doğrultusunda iki kod ortaya çıkartılmıştır. Bunlar; “kişisel çaba” ve “istekli ve özverili ekip”
kodlarıdır. Başvuru sürecinde örgütün sürdürülebilirliğinin sağlanmasında özellikle alan
başkanın kişisel çabasının oldukça baskın olduğunun katılımcılar tarafından vurgulanmasının
yanı sıra bu süreçte yer alanların kendi memleketleri için bir şeyler yapma çabası ve bu
nedenle örgüt içerisinde bulunma arzusunun da bu konuda etkili olduğu vurgulanmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın amacı turizm destinasyonlarının UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru
sürecinin incelenmesi ve paydaşların bu konuda yapması gerekenlerin neler olduğunun
süreçleriyle birlikte ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda araştırma kapsamında Mudurnu’da
başvuru süreci içerisinde yer alan paydaşlar ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve
araştırma bulguları analiz edilmiştir.
Araştırma bulgularında, katılımcıların özellikle Mudurnu’da huzur, sıcaklık ve köklü
kültür konularının yanı sıra kendi memleketlerini ifade etmesinin de destinasyonu diğer
yerlerden kendileri için ayıran önemli özellikler olduğunun vurgulamışlardır. Bölgenin
kültürel atmosferi ile sıcak ve huzurlu yapısının katılımcıların UNESCO Dünya Miras
Listesine başvuru konusunda davranışlarının şekillenmesinde de rol oynamaktadır.
Bölgede UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru sürecinde başlangıcın, bölgenin
ekonomik ihtiyaçları nedeni ile turizm faaliyetlerine yönelmesi ve bunun getirdiği tanıtım
eksikliğinin giderilmesi ve bölgenin önemli bir tanıtım faaliyetine girişebilmesi içinde bu
konuda çaba gösteren kişiler tarafından yerel yöneticilerin teşvik edilmesi ile bir alan
yönetimi kurulması ile ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Başvuru süreci içerisinde yer alan
bu konuda uzman olan deneyimli kişilerin dinamik bir ekiple beraber çalışmasının ve
bölgenin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel varlıkların süreç için çok önemli avantajlar
olduğu ortaya koyulmaktadır. Özellikle kentte yaklaşık 700 yıldır devam eden Ahilik kültürü
çerçevesinde oluşturulan başvuru dosyasının geçici listeye giriş de oldukça etkili olduğu
bilinmektedir. Bu süreçte ortaya çıkan finansal kaynak sıkıntısının ve halkın ilgisizliğinin
önemli dezavantajlar olarak görüldüğü kentte kaynak sıkıntısının aşılması sürecin olumlu
sonuçlanması içinde önemli bir gereklilik konumundadır. Er ve diğerleri’nin (2016) Edirne
kültürel mirasının sürdürülebilirliği üzerine yapmış oldukları araştırmada yerel halkın
yaşadığı yörenin doğal ve kültürel değerleri sayesinde ekonomik açıdan gelir elde ettiği
takdirde bu değerleri koruma bilinci de edinecekleri sonucuna varmışlardır. Ayrıca SantaCruz ve diğerleri tarafından (2017) yapılan araştırmada Dünya Miras Listesine girmenin
turistler açısından destinasyon seçiminde önemli bir tercih sebebi olarak değerlendirildiği
ifade edilmiştir. Bu durum turizm destinasyonlarının ekonomik seviyesi açısından hem bölge
yerel halkı için hem de işletmeler için önemli bir girdi sağlayabilir.
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giriş sürecinde kalifiye kadrolardan oluşan bir ekip
oluşturulması, bu ekibin eşgüdümlü bir çalışma ile halkı da bu sürecin içerisine katarak
kapsamlı bir hazırlık gerçekleştirmesi gerektiği düşüncesi araştırma kapsamında ulaşılan
önemli sonuçlardan biridir. Başvuru süreci içerisinde oluşturulacak ekibin merkezi yönetim
temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, yerel halk temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve üniversitelerin temsilcileri ile geniş katılımla koordinasyon ve uyum içerisinde
oluşturulması da paydaşlar tarafından üzerinde durulan bir diğer konudur. Başvuru süreci
içerisinde özellikle geniş katılımla oluşturulan alan yönetiminin lider konumunda olup etkin
bir rol üstlenmesinin yanı sıra belediyelerinde imkân, olanak ve bölgeyi iyi tanıma gibi
avantajları ile alan yönetimi başkanlığı ile birlikte liderlik konusunda öne çıkması gerektiği de
ulaşılan bir diğer sonuçtur.
Başvuru sürecinde karşılaşılacak olan finansman ihtiyacının kaymakamlık ve belediye
gibi yerel yönetimlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları tarafından
karşılanması gerektiği de araştırma sonuçları içerisinde yer almaktadır. Başvuru sürecinin
başarıya ulaşmasında doğru yöntemin seçilerek hareket edilmesi ve bu konuda
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gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin bir şekilde takip edilmesi de oldukça önemlidir. İlgisizlik ve
takipsizliğin yanı sıra UNESCO değerlerinin doğru anlaşılamaması ve hazırlanılan dosyada
bu değerlerin etkili bir şekilde aktarılamaması da sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden
olabileceği de elde edilen önemli sonuçlar içerisinde yer almaktadır.
Mudurnu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girişi konusunda umut verici
gelişmeler yaşandığı, geçici listede yer almayı başaran ilçenin gerçek listeye girmesi için
sabırlı davranması ve süreci aceleye getirmemesi gerektiği de öne çıkan bir başka sonuçtur.
Bu kapsamda olumlu bir örgüt iklimin ortaya çıktığı fakat bu konudaki alan yönetimi
çalışmalarına katılımda yerel halkın ilgisizliğinin bir sorun olduğu da paydaşlar tarafından
ortaya koyulmaktadır. Mudurnu’nun süreçte ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların kısmen
bakanlık ve belediye tarafından karşılandığının belirtilmesinin yanı sıra bu konuda farklı
kaynaklara ihtiyaç duyulduğu sonucu da sürecin başarısı için oldukça dikkat çeken bir konu
durumundadır. Örgütün sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda ise alan başkanının kişisel
özverisi ve çabası birçok paydaş tarafından ortaya koyulurken alan yönetiminde yer alan
kişilerin kendi memleketlerine katkıda bulunma isteklerinin de bu konuda özveride
bulunmaları konusunda oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu sonuç da katılımcılar için
Mudurnu’nun “memleket” kelimesi ile ifade edilmesi sonucu ile desteklenmektedir.
Çalışmanın literatüre kavramsal ve yöntemsel olarak bazı katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir. Kavramsal katkı; UNESCO, Dünya Miras Listesi ve bu listeye başvuru
süreci ile ilgili tanımlamaların ortaya koyulması ve bir turizm destinasyonun da bu sürecin, bu
konuda faaliyet gösteren paydaşlar tarafından anlatılması iken yöntemsel olarak katkı ise;
nitel bir yöntem kullanılarak derinlemesine görüşmelerin yapılması ve bu konuda bir yenilik
oluşturulmaya çalışılmasıdır.
Araştırma kapsamında UNESCO Dünya Miras Listesine başvuru yapmayı düşünen
destinasyonların yöneticilerine ve turizm paydaşlarına bazı öneriler sunmak mümkündür.
Öyle ki bu önerileri; başvuru sürecinde önemli bir göreve sahip olan alan yönetimlerinin bu
konuda tecrübeli ve istekli kişiler tarafından oluşturulmasının sağlanması, bu konuda ihtiyaç
duyulan finansman kaynaklarının bulunması, yerel halkın bu konuda özendirilmesi ve bu
sürecin olumlu sonuçlanması ile elde edilebilecek olan ekonomik kazancın anlatılmasının
sağlanması, destinasyonlara özgü kültürel değerlerin ortaya çıkartılması ve bu sürece uygun
hale getirilebilmesi için dosya hazırlıklarının yapılmasının sağlanması olarak sıralanmak
mümkündür.
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular örneklem olarak seçilen paydaşların görüşleri
ile sınırlıdır. Çalışmada yer alan paydaşlar düşüncelerini gizleyebilir ya da yanıltıcı bilgiler
verebilir. Ayrıca zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle bir destinasyonda gerçekleştirilen
çalışma Türkiye'de ve dünyada bu süreç içerisinde olan destinasyonlarda da gerçekleştirilerek
bir genelleme ve kıyaslama yapılabilir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi esnasında destek olan Mudurnu Kültürel Miras Alan
Yönetimi Üyelerine ve Alan Başkanı Ayşe Ege YILDIRIM’a teşekkür ederiz.
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ÇALIġANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMALARININ ĠNCELENMESĠ:
GÜNEY AFRĠKA CUMHURĠYETĠNDE BĠR UYGULAMA
Edip ÖRÜCÜ*

**

Sibel ÖZAFġARLIOĞLU SAKALLI

Öz
Örgütsel bağlılık kavramı çalışanın çalıştığı işletmeye karşı duyduğu sevgi, saygı ve sadakat duygusunu
tanımlayan psikolojik bir durumdur. Bu amaçla bu çalışmada çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri
incelenerek, örgütsel bağlılık algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla anket formunun birinci bölümünde
çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anket formunun ikinci
bölümünde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif
bağlılık olmak üzere 3 alt boyuttan ve toplam yirmi dört (24) maddeden oluşmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği
ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).
Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, yüzde, frekans, standart sapma, ortalama ve
güvenilirlik analizlerinden yararlanılmıştır. Son olarak çalışanların örgütüne yönelik örgütsel bağlılık
algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip değişmediğine ilişkin verilerin analizinde t testi ve
tekyönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Parametrik testleri analiz etmeden önce verilerin normal dağılıma
uyup uymadığı kontrol edilmiş ve daha sonra veriler analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler açısından cinsiyet, medeni durum, yaş ile örgütsel bağlılık
arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Ancak örgütsel bağlılığın boyutlarından biri
olan duygusal bağlılık ile uyruk, eğitim durumu, çalışılan bölüm ve aylık gelir arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Türk asıllı çalışanların Güney Afrikalı çalışanlara nazaran; Üniversite mezunu
olanların lise mezunlarına nazaran; idari bölümde çalışanların konfeksiyon bölümünde çalışanlara nazaran; geliri
4501 Rand ve üstü olanların geliri 2500 Rand ve altı olanlara nazaran duygusal bağlılığı daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık, Tekstil Sektörü.
AN ANALYSIS OF THE EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT PERCEPTIONS: AN
APPLICATION IN SOUTH AFRICAN REPUBLIC
Abstract
Organizational commitment is a psychological condition which defines the affection, respect and loyalty senses
of employees for their organizations. For this purpose, organizational commitment levels of the employees were
analyzed. Also it was determined whether organizational commitment levels differ with regard to the
demographical variables. Survey method was used in the research process. For this purpose, in the first section
of the survey form, there are questions determining the demographical features of the participants. In the second
part of the survey form, “Organization Commitment Scale” was used. The scale has three subscales including
affective commitment, continuance commitment and normative commitment and there are twenty four (24)
items measuring the responses of the participants in terms of Likert 5 scale type (1 = strongly disagree, 5 =
strongly agree).
For the assessment of the research data, descriptive statistics, frequency, percentage, means, standard deviation,
and reliability results were used. Also, whether employees’ organizational commitment perceptions for their
organizations change in terms of demographical variables or not were analyzed via t-test and analysis of
*

Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, eorucu@bandirma.edu.tr, Bandırma,
Balıkesir/TÜRKİYE
**
Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü,
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variance. The data were analyzed whether they conform to the normal distribution before analyzing parametric
tests.
The results show that there is no difference between demographical variables such as gender, age, marital status
and organizational commitment. However, there are statistically meaningful difference between affective
commitment which is one of the subscales of organizational commitment concept and education level, division
and monthly income. That is, when organization commitment is compared, it is seen that Turkish workers in
comparison with South African workers; high school graduates in comparison with bachelors; the ones working
in administrative departments in comparison with the ones working in apparel divisions and having more than
4500 Rand in comparison with having less than 2500 Rand have more organizational commitment.
Keywords: Organization Commitment, Affective Commitment, Continuance Commitment, Normative
Commitment, Textile Industry.

1- GĠRĠġ
Günümüzde işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörde varlıklarını devam ettirmek, kar elde
etmek, pazar payını korumak ve artırmak için işgörenlerin devamlılığını ve yüksek verimle
çalışmalarını sağlaması gerekmektedir (Gülova; 2013: 49). Çalışanların uzun süreli
istihdamının yürürlükten kalkma eğilimine girdiği günümüz örgütlerinde, örgütsel bağlılık,
yöneticiler tarafından ayrı bir önemde değerlendirilmektedir. Bu nedenle organizasyonlarda
çalışanlar arasındaki örgütsel bağlılığı oluşturmak ve bunu artırmakla ilgili gayretler artış
göstermektedir (Tikici ve Derin, 2013: 621).
Yapılan araştırmalar, örgütsel bağlılık algılarının, iş performansı (Faraji ve Begzadeh, 2017),
iş motivasyonu (Ahluwalia ve Preet, 2017), etik iklimin alt boyutları olan iyilikseverlik ve
ilkelilik boyutu (Choe, Choong ve Tan, 2017), örgütsel vatandaşlık davranışı (Chib, 2016;
Thakre ve Mayekar, 2016), örgütsel etkinlik (Sharma, 2016), algılanan örgütsel destek
(Özdevecioğlu, 2003; Demir, 2012),öğrenen örgüt (Turan ve Bektaş, 2011), örgütsel adalet
(Arslantürk ve Şahan, 2012; Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009),iş tatmini (Sığrı ve Basım,
2006), iş memnuniyeti(Günlük, Özer ve Özcan, 2013; Dığın ve Ünsar, 2010), örgütsel güven
(Gider, 2010) ve performans (Özutku; 2008) ile pozitif ilişkili olduğunu, tükenmişlik
sendromu (Üstün ve Doğan; 2014), etik iklimin alt boyutu olan egoistlik (Choe, Choong ve
Tan, 2017), iş güvensizliği ve işten ayrılma niyeti (Lee ve Jeong, 2017), işten ayrılma niyeti,
devamsızlık ve stres (Gülova; 2013) ile negatif ilişkili olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede çalışanların örgütsel
bağlılık algıları anket yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca çalışanların bağlılık algıları
bazı demografik özellikler açısından incelenmiştir.
2- ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Örgütsel bağlılık örgütsel araştırmalarda özellikle 1980’li yıllardan itibaren artan bir ilgiyle
önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Günümüzde küreselleşmenin dolayısıyla
rekabetin arttığı, teknolojik yeniliklerin hız kazandığı ve çevrenin baş döndürücü bir hızla
değiştiği koşullarda işletmeler, bu yeniliklere ve değişimlere ayak uydurabilmek için ihtiyaç
duydukları en değerli varlık kuşkusuz insan kaynaklarıdır. İşletmelerin, faaliyet gösterdikleri
sektörde varlıklarını devam ettirmek, kar elde etmek, pazar paylarını korumak ve artırmak
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için işgörenlerin devamlılığını ve yüksek verimle çalışmalarını sağlaması gerekmektedir.
İşgörenlerin, örgüt amaçları doğrultusunda, devamlı ve verimli çalışmaları da, örgüte karşı
duydukları bağlılığın derecesiyle ilişkilidir.
Bir kavram olarak bağlılık, bir kişinin bir nesneye veya düşünceye, bir başkasına karşı
duyduğu veya ona içten bağlanmasına yol açan sevgi, saygı, sadakat anlamına gelmektedir.
Bir kişiye, bir düşünceye ya da bir kuruma sadakat duymak mümkündür. Bu olgulara karşı
duyulan bağlılık, kişileri birtakım sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye yöneltir. Bu
açıklamadan yola çıkarak örgütsel bağlılık, çalışanın çalıştığı örgüte karşı duyduğu sadakat
duygusu olarak tanımlanabilir (Gülova, 2013: 49).
Örgütsel bağlılık, çalışanların performansını yükseltmek ve onların işle ilgili stres ve baskı
gibi zor koşullarda çalışmaya devam etmeye teşvik etmek için güçlü bir motivasyon
kaynağıdır (Faraji ve Begzadeh, 2017:566).Örgütsel bağlılık, çalışanların çalıştığı işletmenin
başarısını desteklemek için ekstra çaba göstermeye istekli olmak ve işletmenin değerlerine ve
görevlerine inanmaktır (Shepherd, 2017;165). Örgüte bağlılıkta, bir çalışan kendini belirli bir
örgütle ve onun amaçlarıyla özdeşleştirir ve onun üyesi olarak kalmak ister. Meyer, Allen ve
Smith (1993, Akt. Robbins ve Judge, 2012: 77)’e göre, örgüte bağlılığın üç farklı boyutu
vardır: duygusal, devam ve normatif bağlılık. Duygusal bağlılık; örgüte duygusal bir bağlılık
ve onun değerlerine inançtır. Örneğin, bir Petco (Petco; evcil hayvanlarla ilgili ürün ve
hizmetlerin üretildiği bir şirket) çalışanı şirketin hayvanlara olan ilgisinden dolayı şirkete
duygusal olarak bağlı olabilir. Zorunlu (Devam) bağlılık; bir örgütte kalmanın algılanan
ekonomik değeridir. Bir çalışan bir işverene iyi ücret aldığından ve işten ayrılmanın ailesine
zarar vereceğini düşündüğünden bağlı olabilir. Minnet (Normatif) bağlılık; ahlaki ya da etik
nedenlerden dolayı bir örgütte kalma zorunluluğudur. Yeni bir açılıma öncülük eden bir
çalışan eğer işten ayrılırsa işvereni yüzüstü bırakacağını düşündüğü için o işverenle kalabilir
(Robbins ve Judge, 2012: 77).
Meyer ve Allen (1997:11; Akt.:Özdevecioğlu; 2003: 114)’e göre, duygusal bağlılık, işletmede
çalışan bireylerin duygusal olarak kendi tercihleri ile işletmede kalma arzusudur. Devam
bağlılığı çalışanların işletmeden ayrılmanın beraberinde getireceği maliyeti, yani
olumsuzlukları dikkate alması ve bir zorunluluk olarak işletmede kalmaya devam etmesidir.
Normatif bağlılık ise çalışanların ahlaki bir görev duygusu ile işletmeden ayrılmama
gerektiğine inandıkları için kendilerini örgüte bağlı hissetmeleri olarak ifade edilmiştir.
Örgütsel bağlılık, çalışanların psikolojik katılım ile örgüte bağlanmasıdır ve örgütsel başarı
için çok önemlidir (Chib, 2016;63). Bağlılığı yüksek olan çalışanlar, işleri için bir tutkuya
sahip olup işlerine derin bir yakınlık hissederler. Bağlı olmayan çalışanlar, aslında işlerinden
kopmuşlardır ve bu durumu umursamamaktadır. Bu kişiler çalışıyor görünürler, ancak işleri
için ne enerjileri ne de tutkuları vardır (Robbins, Decenzo ve Coulter, 2013: 224).Örgütsel
bağlılığın yüksek olması, daha yüksek performans ve daha düşük işten ayrılma niyeti gibi
önemli örgütsel çıktıları etkiler (Lee ve Jeong, 2017; 530). Anketlere göre dünya genelindeki
çalışanların yüzde 31’i işine bağlıdır ve yetişkinlerin yüzde 55’i işini sevdiğini söylemiştir
(Robbins, Decenzo ve Coulter, 2013: 226).
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Faraji ve Begzadeh (2017) tarafından Doğu Azerbaycan’da bir kamu kurumunda 175 kişi
üzerinde yapılan çalışmada örgütsel bağlılık ile iş performansı arasındaki ilişki incelenmiş ve
iş performansı ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür.
Bulgulara göre kamu kurumlarında çalışanların örgütsel bağlılıkları artırılarak örgütün amaç
ve değerlerine bağlı olarak iş performanslarının güçlendirilebileceğine ve iş yerinde kalmaya
devam edeceklerine vurgu yapılmıştır.
Ahluwalia ve Preet (2017) Hindistan’ın Punjab eyaletinde devlet ve özel üniversitelerde
görevli 230 akademisyen üzerinde örgütsel bağlılık ile iş motivasyonu arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Bulgulara göre devlet üniversitesinde görevli akademisyenlerin içsel
motivasyonunun kendiliğinden olduğunu, özel üniversitelerde görevli akademik personelin ise
dışsal motivasyonla gerçekleştiği görülmüştür. Ayrıca devlet üniversitesinde görevli
akademik personelin içsel motivasyonu üzerinde örgütsel bağlılığın pozitif etkisi görülürken,
özel üniversitede görevli akademik personelin hem dışsal hem de genel iş motivasyonu
üzerinde örgütsel bağlılığın pozitif etkisinin olduğu görülmüştür.
Choe, Choong ve Tan (2017) Batı Malezya’nın çeşitli bölgelerindeki yükseköğrenim
kurumlarında görevli 244 akademisyen üzerinde örgütsel bağlılık ile etik iklim arasındaki
ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre etik iklimin alt boyutları olan iyilikseverlik ve
ilkelilik boyutu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ilişki görülürken, egoistlik boyutu ile
örgütsel bağlılık arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür.
Lee ve Jeong (2017) iş güvensizliği ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide örgütsel
bağlılığın etkisini incelemiş ve Güney Kore'deki çeşitli firmalarda çalışan 459 çalışandan
veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel bağlılığın iş güvensizliği ile işten
ayrılma niyeti arasındaki ilişkide pozitif aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Bulgulara göre iş
güvensizliği azaldıkça örgütsel bağlılığın artacağı ve örgütsel bağlılıkta arttıkça işten ayrılma
niyetinin azalacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Chib (2016) tarafından yapılan çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışının bir göstergesi
olarak örgütsel bağlılık ile işyeri güçlendirmesi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bulgulara
göre, örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve işyeri güçlendirmesi arasında
anlamlı ve pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel
vatandaşlık davranışının sadece %64,9’una örgütsel bağlılık ve işyeri güçlendirmesi katkı
sağlamaktadır.
Thakre ve Mayekar (2016) örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki
ilişkiyi belirlemek için Mumbai’de özel sektörde çalışan 120 çalışandan veriler elde
edilmiştir. Bulgulara göre, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi arttıkça örgütsel vatandaşlık
davranışının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sharma (2016) örgütsel bağlılık ve örgütsel etkinlik arasındaki ilişkiyi belirlemek için 3 farklı
kamu ve 6 farklı özel sektör işletmelerinde çalışan 196 kişiden elde ettiği verileri analiz etmiş
ve örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılık ile örgütsel
verimlilik arasında anlamlı ve pozitif ilişkinin varlığına işaret etmiştir. Ayrıca örgütsel
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bağlılığın alt boyutları ile pozisyon, cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim arasında anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır.
Üstün ve Doğan (2014: 585) tarafından banka çalışanlarına yapılan çalışmaya göre; çalışmaya
katılanların tükenmişlik, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerine vermiş oldukları
cevaplar ile yaş, medeni durum, çalışma birimi arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilememişken, cinsiyet ve çalışma süresi arasında istatistiksel anlamda farklılık olduğu tespit
edilmiştir. Banka çalışanlarının tükenmişlik sendromu düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları
arasında yüksek kuvvette ve negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Buna göre çalışanların
tükenmişliği arttıkça, örgütsel bağlılık düzeyleri azalmaktadır.
Günlük, Özer ve Özcan (2013: 69) tarafından yapılan araştırmanın amacı, muhasebecilerin iş
memnuniyetlerine ilişkin algılamalarının, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimleri
üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerindeki
muhasebe bürolarında bağımlı olarak çalışan 1085 muhasebe meslek üyesinin katılımından
oluşan örneklem esas alınmıştır. Yapılan analiz sonuçları, iş memnuniyetinin örgüte duygusal
ve normatif bağlılık üzerinde anlamlı ve pozitif yönde, örgüte devam bağlılığı üzerinde ise
anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Esmer (2013: 53) tarafından 400 banka çalışanına yapılan araştırmada amaç, etik liderlik ve
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Elde edilen bulgulara göre; normatif bağlılık
ile iletişimsel etik, davranışsal etik, karar vermede etik ve iklimsel etik arasında pozitif
yönde anlamlı ilişki vardır. Duygusal bağlılıkta ise iletişimsel etik ve karar vermede etik
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca katılımcıların örgütsel bağlılık
eğilimleri ile yaşları arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Yani, daha genç banka
çalışanları daha fazla örgütsel bağlılık eğilimine sahip iken, daha yaşlı banka çalışanlarının
daha az düzeyde örgütsel bağlılık eğilimine sahip olduğu görülmüştür. Buna karşılık, eğitim
seviyeleri ile örgütsel bağlılık eğilimlerini ifade eden değerler arasında pozitif bir ilişki
bulunmaktadır. Yani, daha yüksek eğitim seviyesine sahip banka çalışanları daha fazla
örgütsel bağlılık eğilimine sahip iken, daha düşük eğitim seviyesine sahip banka çalışanlarının
ise daha az örgütsel bağlılık eğilimine sahip olduğu görülmüştür.
Arslantürk ve Şahan (2012:151-153) tarafından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda
görev yapan 371 çalışan üzerine yapılan araştırmada; örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık alt
boyutu ile katılımcıların yaşı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. Devam ve
normatif alt boyutu ile yaşı ve hizmet süresi arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Ayrıca mesleğini maddi nedenlerden dolayı seçen rütbeli personelin ve polis memurlarının
örgütsel bağlılık algıları, sivil memurlara nazaran daha yüksek bulunmuştur. Ancak mesleği
sevdiği için seçen sivil memurların örgütsel bağlılık düzeyi, mesleği maddi nedenlerle seçen
sivil memurlardan anlamlı olarak daha yüksektir.
Demir (2012: 49) tarafından havalimanı yer hizmetleri işletmelerinde çalışan 282 katılımcıya
yapılan araştırmada; örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki
araştırılmıştır. Bulgulara göre; örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir
ilişki tespit edilirken, örgütsel destek ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif yönlü bir ilişki
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tespit edilmiştir. Diğer yandan örgütsel bağlılık ile işten ayrılma eğilimi arasında negatif
yönlü güçlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Turan ve Bektaş (2011: 635) tarafından yapılan çalışmada, öğrenen örgüt ve boyutlarının
örgütsel bağlılığı yordama gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bir üniversitede
görev yapmakta olan 305 öğretim elemanı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma
bulguları, öğrenen örgüt boyutlarının örgütsel bağlılığın %32’sini istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yordadığını göstermektedir. Ayrıca öğrenen örgüt ve örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.
Dığın ve Ünsar (2010: 144) tarafından yapılan, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede
çalışan 277 kişi üzerinde yürütülen araştırmanın amacı, çalışanların iş güvencesinden
memnuniyetlerinin örgütsel bağlılıkları, iş stresleri ve işten ayrılma eğilimlerine olan
etkilerinin incelenmesidir. Yapılan analizlere göre, çalışanların iş ve iş güvencelerinden
memnuniyetleri ile örgütsel bağlılıkları arasında pozitif, iş stresi ve işten ayrılma eğilimleri
arasında ise negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, çalışanların iş güvencesi algılarında;
daimi ve geçici kadroda çalışanların (istihdam şekli), sendikalı ve sendikasız çalışanların
(sendikal güvence) ve belli yaş gruplarında çalışanların iş güvencesi algılarında anlamlı
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Yazıcıoğlu ve Topaloğlu (2009: 12) tarafından 426 işgören üzerinde yürütülen araştırmada
amaç, örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin konaklama
işletmelerinde tespit edilmesidir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; örgütsel adalet ile
örgütsel bağlılık arasından anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda bağlılık
düzeyi en düşük olan işgörenler lisans mezunları, bağlılık düzeyi en yüksek olan işgörenler
ise ilköğretim mezunları olmuştur. Ayrıca çalışma yılı açısından örgütsel bağlılık düzeyi en
yüksek olan 6-10 yıl arasında çalışma tecrübesi olan işgörenler olurken en düşük olanlar ise
11-15 yıl arası tecrübeye sahip işgörenlerin olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık örgütsel
bağlılık ile cinsiyet arasında herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Özutku (2008: 94) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren bir
fabrikada çalışan 221 kişi üzerinden yürütülen araştırmada amaç, çalışanların örgüte
duygusal, devamlılık ve normatif bağlılığı ile iş performansı arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Yapılan analizler sonucunda; çalışanların örgüte duygusal, devamlılık ve
normatif bağlılığının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Örgüte duygusal, devam ve normatif
bağlılık düzeyinin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, buna karşın örgüte
devamlılık bağlılığı düzeyinin kıdem değişkenine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Örgüte duygusal ve devamlılık bağlılığı ile iş performansı arasında anlamlı pozitif bir ilişki
olduğu, normatif bağlılık ile iş performansı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı
saptanmıştır.
Boylu, Pelit ve Güçer (2007: 71) tarafından Gazi Üniversitesinde çalışan 366 akademisyene
yapılan araştırmada; akademisyenlerin çalıştıkları birimlere ve üniversite geneline olan
örgütsel bağlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, akademisyenlerin söz konusu bu
bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, unvanlarına, çalışma
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sürelerine ve birim türlerine göre farklılık gösterip göstermediği de analiz edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre; akademisyenlerin çalıştıkları birime ve üniversite geneline ilişkin
örgütsel bağlılıkları incelendiğinde en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler duygusal
bağlılık ile ilgili ifadeler olurken onu sırayla normatif ve devam bağlılığı ile ilgili ifadeler
izlemektedir. Aynı zamanda, akademisyenlerin, çalıştıkları birime ve üniversitenin geneline
yönelik duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeyleri cinsiyet, yaş ve çalışılan akademik
birim türüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte akademisyenlerin,
çalıştıkları birime yönelik duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeyleri medeni
durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken, üniversitenin geneline yönelik duygusal
bağlılık düzeyleri akademisyenlerin medeni durumlarına göre 0,05 anlamlılık düzeyinde
farklılıklar göstermektedir. Söz konusu bu farklılığa göre evli olan akademisyenlerin
üniversitenin geneline yönelik duygusal bağlılık düzeyleri, bekâr olan akademisyenlere oranla
daha yüksek çıkmıştır.
Ceylan ve Bayram (2006: 117) tarafından yapılan araştırmanın amacı, mesleki bağlılığın
örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri ne yönde etkilediğini
belirlemektir. Araştırmanın kapsamını otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 4 farklı
işletmenin 177 beyaz yakalı çalışanı oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular; örgüte duygusal
ve normatif olarak bağlılık hissetmeyen bireylerin şirketten ayrılmayı daha fazla istediklerini
göstermektedir.
Ceylan, Çöl ve Gül (2005: 48) tarafından 13 kamu üniversitesinde görev yapan 222 idari
çalışana yapılan araştırmada amaç, işin anlamlılığının duygusal bağlılık üzerindeki etkisini
tespit etmektir. Elde edilen bulgulara göre; yaptığı işi anlamlı bulan çalışanlar kurumlarına
çok güçlü bir duygusal bağ ile bağlanmaktadırlar. Yani işin anlamlılığı ile duygusal bağlılık
arasında çok güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
Durna ve Eren (2005: 210) tarafından yapılan araştırma, Niğde ilinde eğitim ve sağlık
alanında çalışan 300 kişinin, örgütsel bağlılıklarını çeşitli demografik faktörlerle
karşılaştırarak belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma bulguları, demografik özelliklerden bağlı
bulunulan kurum, yaş, medeni hal ve kıdem ile çalışanların örgütsel, duygusal ve normatif
bağlılıkları arasında ilişkinin bulunduğunu; ancak devam bağlılığı ile bu değişkenlerin hiç biri
arasında herhangi bir ilişki bulunamadığını ortaya koymuştur.
Özdevecioğlu (2003: 113) tarafından Kayseri’de faaliyet gösteren büyük beş mobilya
fabrikasında çalışan 412 kişiye yapılan araştırmada örgütsel bağlılık düzeylerinin algılanan
örgütsel destek ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Bulgulara göre; algılanan örgütsel destek ile
örgütsel bağlılığın üç boyutu arasında pozitif yönlü orta kuvvette anlamlı bir ilişki
bulunmuştur.
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3- YÖNTEM
3.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Güney Afrika Cumhuriyetinde ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren
bir işletmede çalışanların örgütsel bağlılık algılarını belirlemek ve işletmedeki örgütsel
bağlılık düzeyinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışanların örgütsel
bağlılık algılarının düzeylerinin belirlenmesi ve örgütsel bağlılık algıları ile cinsiyet, yaş,
medeni durum, eğitim, gelir, uyruk, çalışılan bölüm gibi demografik değişkenler arasındaki
ilişkinin sonuçlarının ortaya konulması amaçlamaktadır.
3.2. AraĢtırmanın Kapsamı
Araştırmaya Güney Afrika Cumhuriyetinde bir işletmede çalışan 100 personel örneklem
kapsamına alınmıştır. Araştırmaya 140 çalışan katılmış ancak bazı anket formlarının eksik ve
gelişigüzel doldurulmuş olduğu gözlemlenmiş ve araştırmanın güvenilirliği açısından bu
formlar araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Sonuç olarak 100 adet anket formu
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma da uygulama kolaylığı, maliyet ve zaman kısıtları göz
önüne alınarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
3.3. AraĢtırmanın Yöntemi ve Ölçekler
Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Bu amaçla anket formunun birinci
bölümünde çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorular yer almakta ve
bu bölümde toplam 9 soru (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, mevcut işyerindeki
çalışma süresi, toplam çalışma süresi, aylık geliri, uyruğu ve departmanı) yer almaktadır.
Anket formunun ikinci bölümünde “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Allen ve
Meyer (1990) tarafından geliştirilmiş olup Yıldırım (2002; 60-64) tarafından Türkçeye
uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek duygusal bağlılık, devam
bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere 3 alt boyuttan ve toplam yirmi dört (24) maddeden
oluşmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum,
5=Kesinlikle katılıyorum). Ölçeğin orijinalinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları
duygusal bağlılık boyutunda 0.77; devam bağlılığı boyutunda 0.73; normatif bağlılık
boyutunda 0.68’dir.
Tablo 1. Orijinal Örgütsel Bağlılık Ölçeği İç Tutarlılık Katsayısı
Boyutlar
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık

İç
Tutarlılık
Katsayısı
0.77
0.73
0.68

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, yüzde, frekans, standart
sapma, ortalama ve güvenilirlik analizlerinden yararlanılmıştır.Son olarak çalışanların
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örgütüne yönelik örgütsel bağlılık algılamalarının demografik özelliklerine göre değişip
değişmediğine ilişkin verilerin analizinde t testi ve tekyönlü varyans analizinden
yararlanılmıştır.
Verilerin normallik varsayımının kontrolü için basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness)
katsayıları kullanılmıştır (Kalaycı, 2010: 58). Kunnan (1998: 313) basıklık (kurtosis) ve
çarpıklık (skewness) katsayılarının ±2’yi geçmediği durumlarda, normallik varsayımının
kabul edilebileceğini belirtmiştir (Aktaran: Balıkçıoğlu, 2013: 84). Tüm boyutların belirtilen
değerin (±2) altında olduğu görülmüştür. Bu bağlamda verilerin normal dağılıma sahip olduğu
belirtilebilir.
Tablo 2. Normallik Dağılımı
N
Basıklık (Kurtosis)
Std. Hata
Çarpıklık (Skewness)
Std. Hata

Duygusal
Bağlılık
100
,162
,478
-,124
,241

Devam
Bağlılığı
100
-,090
,478
-,270
,241

Normatif
Bağlılık
100
,853
,478
-,321
,241

3.4. Hipotezler
Çalışmada sınanacak hipotezler aşağıda belirtilmiştir;
Hipotez 1: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ortalamanın üzerindedir.
Hipotez 1.a:Çalışanların duygusal bağlılık algıları ortalamanın üzerindedir.
Hipotez 1.b: Çalışanların devam bağlılık algıları ortalamanın üzerindedir.
Hipotez 1.c: Çalışanların normatif bağlılık algıları ortalamanın üzerindedir.
Hipotez 2: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Hipotez 2.a: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Hipotez 2.b: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile medeni durum değişkeni arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
Hipotez 2.c: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
Hipotez 2.d: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile uyruk değişkeni arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Hipotez 2.e: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
Hipotez 2.f: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile gelir düzeyleri arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
759

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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

Hipotez 2.g: Çalışanların örgütsel bağlılık algıları ile çalışılan bölümler arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
3.5. Verilerin Analizi ve Bulgular
Araştırmanın genel amacı çerçevesinde toplanan verilerden istatistiksel çözümlemeler sonucu
elde edilen bulgular bu bölümde verilmektedir. Bulguların sunuluşunda öncelikle araştırma
grubunun genel yapısını tanıtıcı istatistiksel dağılımlara yer verilerek diğer bulgular
araştırmanın amaçları ve bu amaçların sunuluş sırasına göre değerlendirilmiştir.
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine Tablo 3’te yer verilmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

N

Geçerli
Yüzde (%)

Medeni Durum

N

Bay
Bayan
Toplam

35
65
100

35
65
100

Evli
Bekar
Toplam

37
63
100

Geçerli
Yüzde
(%)
37
63
100

YaĢ
25 yaş ve altı
26-35
36-45
46 ve üstü
Toplam

13
48
25
14
100

13
48
25
14
100

Uyruğu
Güney Afrikalı
Türk
Hint
Malavi
Toplam

77
19
3
1
100

77
19
3
1
100

Aylık Toplam Gelir
2.500 Rand ve altı 40
2.501-4.500 Rand 32
4.500 Rand ve üstü 28
Toplam
100

40
32
28
100

40
42
18
100

40
42
18
100

ÇalıĢma Departmanı
Konfeksiyon
40
Dokuma
12
İplik
10
Pazarlama
19
İdari
5
Teknik
14
Toplam
100

40
12
10
19
5
14
100

Toplam ÇalıĢma Süresi
1 yıldan az
8
1-5 yıl
30
6-10 yıl
30
11-15 yıl
16

8
30
30
16

Eğitim
İlkokul ve lise
terk
Lise
Üniversite
Toplam

Mevcut ĠĢyerindeki ÇalıĢma Süresi
1 yıldan az
26
26
1-4 yıl arası
23
23
4-8 yıl arası
33
33
8 yıl ve üstü
18
18
Toplam
100 100
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16 yıl ve üstü
Toplam

16
100

16
100

Örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach alfa katsayıları Tablo 4’ de ifade edilmiştir.
Tablo 4. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Boyutlar
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık

İç Tutarlılık Katsayısı
0.604
0.691
0.651

Genel Güvenilirlik Katsayısı
0.804

Örgütsel Bağlılık ölçeğinin alt boyutları ve genel güvenilirlik katsayısı kabul edilebilir sınırlar
içinde kalmaktadır (Kalaycı, 2010:405). Bu değer daha önce yapılan çalışmalar
incelendiğinde güvenilir bir değerdir ((Faraji ve Begzadeh, 2017:565; Günlük vd., 2013: 65;
Turan vd., 2011:631; Çolakoğlu vd., 2009:81; Özutku, 2008:87; Yalçın ve İplik, 2005:406;
Özdipçiner ve Kalınkara, 2005:86; Yıldırım, 2003:385; Örücü ve Özafşarlıoğlu Sakallı,
2015:599; Kurt ve Basım, 2015:436).
Çalışmaya katılanların örgütsel bağlılık algılarına ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Örgütsel Bağlılık Algılarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
N
Minimum
Maksimum
Ortalama
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık

100
100
100

1,25
1,00
1,25

4,38
4,75
4,75

3,04
3,11
3,22

Std. Sapma
,63
,69
,64

Tablo 5’te görüldüğü gibi, çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutları kapsamındaki ifadelere
katılım dereceleri değerlendirildiğinde genel olarak örgütsel bağlılık düzeyi 3,1’dir. Bu
sonuca göre katılımcıların bağlılık algılarının ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir.
Böylelikle Hipotez 1a, Hipotez 1b, Hipotez 1c kabul edilmiştir.
Çalışmanın bu bölümünde araştırma grubunu oluşturan personelin örgütsel bağlılık
ölçeğinden elde ettikleri puanların demografik değişkenlere göre anlamlı bir şekilde
farklılaşıp farklılaşmadığına ve aralarındaki ilişkilere ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir.
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Tablo 6. Örgütsel bağlılık boyutlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Bağımsız Grup t test Sonuçları
p değeri
Bağlılık Boyutları CĠNSĠYET N Ortalama Std. Sapma t değeri
(çift yönlü)
Bay
35
3,01
,56
-,344
,73
Duygusal Bağlılık
Bayan
65
3,06
,66
Bay
35
3,11
,72
,008
,99
Devam Bağlılığı
Bayan
65
3,11
,68
Bay
35
3,12
,62
-,253
,80
Normatif Bağlılık
Bayan
65
3,23
,66
*p<0,05

Tablo 6’da görüldüğü üzere, araştırma grubunu oluşturan personelin örgütsel bağlılık
boyutlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla bağımsız grup t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda, örgütsel bağlılığın üç boyutu ile
cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
Bu sonuca göre bay ve bayan personelin örgütsel bağlılık düzeylerinin birbirine oldukça yakın
olduğu görülmektedir. Böylelikle Hipotez 2.a reddedilmiştir. Benzer sonuç Sharma (2016)
tarafından yapılan çalışmada da görülmüştür.
Tablo 7. Örgütsel bağlılık boyutlarının Medeni Durum Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup t test Sonuçları
p değeri
Bağlılık Boyutları MEDENĠ DURUM N Ortalama Std. Sapma t değeri
(çift yönlü)
Evli
37
3,18
,70
-1,63
,11
Duygusal Bağlılık
Bekar
63
2,97
,57
Evli
37
3,22
,64
-1,17
,24
Devam Bağlılığı
Bekar
63
3,05
,72
Evli
37
3,24
,68
-,29
,77
Normatif Bağlılık
Bekar
63
3,20
,63
*p<0,05

Tablo 7’de görüldüğü üzere, araştırma grubunu oluşturan personelin örgütsel bağlılık
boyutlarının medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla bağımsız grup t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda, örgütsel bağlılığın
üç boyutu ile medeni durum değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (p>0.05). Bu sonuca göre evli ve bekar personelin örgütsel bağlılık
düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Böylelikle Hipotez 2.b reddedilmiştir.
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Tablo 8.Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Yaş Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları ve Varyansların Homojenliği Testi
Tablo 8.a. Varyansların Homojenliği Testi
Levene
Bağlılık Boyutları
s.d.1
Ġstatistik

s.d.2

p değeri

Duygusal Bağlılık

,341

3

96

,796

Devam Bağlılığı

,781

3

96

,507

Normatif Bağlılık

,779

3

96

,509

Tablo 8.a’da tek yönlü varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojenliği
testinin sonucuna göre burada ki p değeri (Sig.) 0.05 den büyük olduğu için varyansların
homojen olduğu söylenir. Neticede varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı için,
varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz (Kalaycı,
2010: 138).
Tablo 8.b: ANOVA
Bağlılık
Boyutları
Duygusal
Bağlılık

Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam

Kareler
Toplamı
,714
37,985
38,699

Devam Bağlılığı

Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam

1,017
46,586
47,602

3
96
99

Normatif
Bağlılık

Gruplar arasında
Gruplar içinde
Toplam

,146
40,928
41,074

3
96
99

s.d.
3
96
99

Kareler
Ortalaması
,238
,396

F

p değeri

,602

,615

,339
,485

,698

,555

,049
,426

,114

,952

*p<0.05

ANOVA tablosu örgütsel bağlılık boyutlarının yaş grupları arasında bir farklılığın olup
olmadığını test etmektedir. Buradaki p değeri 0.05’den büyüktür. Yani yaş grupları arasında
örgütsel bağlılık boyutlarında herhangi bir farklılığın olmadığı söylenebilir. Böylelikle
Hipotez 2.c reddedilmiştir.
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Tablo 9. Örgütsel bağlılık boyutlarının Uyruk Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Bağımsız Grup t test Sonuçları
p değeri
Bağlılık Boyutları UYRUK
N Ortalama Std. Sapma t değeri
(çift yönlü)
G. Afrikalı 77
2,96
,62
-2,694
,01*
Duygusal Bağlılık
Türk
19
3,38
,60
G. Afrikalı 77
3,15
,66
,172
,87
Devam Bağlılığı
Türk
19
3,12
,80
G. Afrikalı 77
3,21
,68
-1,563
,13
Normatif Bağlılık
Türk
19
3,41
,46
*p<0.05

Tablo 9’da görüldüğü üzere, araştırma grubunu oluşturan personelin örgütsel bağlılık
boyutlarının uyruğa göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
bağımsız grup t-testi yapılmıştır. Burada 3 Hintli, 1 Malavi uyruklu personel az sayıda olup
anlamlılık seviyesini bozduğu için analiz kapsamına dahil edilmemiştir. Analiz sonucunda,
örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutu ile Türkler ve Güney Afrikalılar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Burada ki sonuca göre Türklerin Güney
Afrikalı çalışanlara göre duygusal bağlılık algıları daha yüksektir. Böylelikle Hipotez 2.d
kısmen kabul edilmiştir.
Tablo 10.Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları ve Varyansların Homojenliği Testi
Tablo 10.a. Varyansların Homojenliği Testi
Levene
Bağlılık Boyutları
s.d.1
Ġstatistik

s.d.2

p değeri

Duygusal Bağlılık

,118

2

97

,889

Devam Bağlılığı

,975

2

97

,381

Normatif Bağlılık

2,572

2

97

,082

Tablo 10.a’da tek yönlü varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojenliği
testinin sonucuna göre burada ki p değeri (Sig.) 0.05 den büyük olduğu için varyansların
homojen olduğu söylenir. Neticede varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı için,
varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz (Kalaycı,
2010: 138).
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Tablo 10.b. Çoklu Karşılaştırma ve ANOVA
Bağımlı
DeğiĢken
Duygusal
Bağlılık

Tukey
HSD

(I)
Eğitim

(J)
Eğitim

Lise

İlkokul
Üniversite

Ortalama
Fark (I-J)
-,19137
-,42956*

Std.
Hata
,13511
,17229

p
değeri
,337
,038*

ANOVA
F
3,233

ANOVA
p değeri
,044*

*Anlam Farklılıkları % 5 seviyesinde önemlidir.

Tablo 10.b’ye göre, örgütsel bağlılığın duygusal boyutu ile eğitim grupları arasında bir
farklılığın olduğu söylenebilir (p<0.05). Hangi gruplar arasında farklılığın olduğunu Post Hoc
(Tukey HSD) testleri ile belirleyebiliriz. Tablo 9-b’de yanlarında asterisk (*) imgesi olanların
ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılır. Bu
sonuçlara göre; üniversite mezunu olanlar, lise mezunlarına göre örgütsel bağlılık algıları
daha fazladır. Bu sonuç lise mezunlarının örgütsel bağlılık algılarının daha düşük olmasına ve
bu düzeyde eğitime sahip kişilerin üst düzey nitelikli işlerden ziyade “ne iş olsa yaparım”
mantığıyla hareket etmelerine bağlanabilir. Böylelikle Hipotez 2.e kısmen kabul edilmiştir.
Tablo 11. Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Gelir Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek
Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları ve Varyansların Homojenliği Testi
Tablo 11.a. Varyansların Homojenliği Testi
Levene
Bağlılık Boyutları
s.d.1
Ġstatistik

s.d.2

p değeri

Duygusal Bağlılık

,473

2

97

,625

Devam Bağlılığı

1,762

2

97

,177

Normatif Bağlılık

1,926

2

97

,151

Tablo 11.a’da tek yönlü varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojenliği
testinin sonucuna göre burada ki p değeri (Sig.) 0.05 den büyük olduğu için varyansların
homojen olduğu söylenir. Neticede varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı için,
varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz (Kalaycı,
2010: 138).
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Tablo 11.b. Çoklu Karşılaştırma ve ANOVA
Bağımlı
DeğiĢken
Duygusal
Bağlılık

(I)
Aylık Gelir
Tukey
HSD

2500 Rand
ve altı

(J)
Aylık Gelir

Ort.Fark
(I-J)

2501-4500 Rand
4501 Rand ve üstü

-,2617
-,3594*

Std.
Hata
,14507
,15071

p
değeri
,174
,049*

ANOVA
F

ANOVA
p değeri

3,219

,044*

*Anlam Farklılıkları % 5 seviyesinde önemlidir.

Tablo 11.b’ye göre, örgütsel bağlılığın duygusal boyutu ile aylık gelir arasında bir farklılığın
olduğu söylenebilir (p<0.05). Hangi gruplar arasında farklılığın olduğunu Post Hoc (Tukey
HSD) testleri ile belirleyebiliriz. Tablo 11-b’de yanlarında asterisk (*) imgesi olanların
ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılır. Bu
sonuçlara göre; aylık geliri 4501 Rand ve üstü olanlar, aylık geliri 2500 Rand va altı olanlara
göre örgütsel bağlılık algıları daha fazladır. İşletme Türk işletmesi olduğu için idari görevi
olanlar çoğunlukla Türklerden oluşmaktadır. İdari görevi olan çalışanların geliri 4500 Rand
ve üstündedir. İşletmede 2500 Rand ve altı geliri olanlar ise daha çok vasıflı olmayan Güney
Afrikalı çalışanlardan oluşmaktadır. Hem Türk işletmesi olması, hem idari departmanlarda
çalışanların Türklerden oluşması, hem de daha iyi ücret almalarından dolayı geliri 4501 Rand
ve üstü olanların duygusal bağlılık algılarının daha yüksek olduğunu söylenebilir. ( 1Rand=
0,197581 TL; 03.02.2013; www.birimcevir.comverileri). Böylelikle Hipotez 2.f kısmen kabul
edilmiştir.
Tablo 12. Örgütsel Bağlılık Boyutlarının Çalışılan Bölüm Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını
Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları ve Varyansların Homojenliği Testi
Tablo 12.a. Varyansların Homojenliği Testi
Levene
Bağlılık Boyutları
s.d.1
Ġstatistik

s.d.2

p değeri

Duygusal Bağlılık

1,264

5

94

,286

Devam Bağlılığı

2,141

5

94

,067

Normatif Bağlılık

,741

5

94

,595

Tablo 12.a’da tek yönlü varyans analizinin temel varsayımı olan varyansların homojenliği
testinin sonucuna göre burada ki p değeri (Sig.) 0.05 den büyük olduğu için varyansların
homojen olduğu söylenir. Neticede varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı için,
varyans analizinden elde edeceğimiz sonuçların sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz (Kalaycı,
2010: 138).
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Tablo 12.b. Çoklu Karşılaştırma ve ANOVA
Bağımlı
DeğiĢken
Duygusal
Bağlılık

Tukey
HSD

(I) Bölüm

(J) Bölüm

Konfeksiyon

Pazarlama
Teknik

Ort.
Fark
(I-J)

Std.
Hata

p
değeri

-,4811*
-,5826*

,16441
,18324

,048*
,024*

ANOV
A
F
3,428

ANOVA
p değeri
,007*

*Anlam Farklılıkları % 5 seviyesinde önemlidir.

Tablo 12.b’ye göre, örgütsel bağlılığın duygusal boyutu ile çalışılan bölüm arasında bir
farklılığın olduğu söylenebilir (p<0.05). Hangi gruplar arasında farklılığın olduğunu Post Hoc
(Tukey HSD) testleri ile belirleyebiliriz. Tablo 12.b’de yanlarında asterisk (*) imgesi
olanların ortalamaları arasında 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılır. Bu
sonuçlara göre; pazarlama ve teknik departmanda çalışanların, konfeksiyon bölümünde
çalışanlara nazaran duygusal bağlılık algıları daha fazladır. İşletme Türk işletmesi olduğu için
pazarlama ve teknik bölümde çalışanlar çoğunlukla Türklerden oluşmaktadır. Konfeksiyon
bölümünde çalışanlar ise daha çok vasıflı olmayan Güney Afrikalı çalışanlardan oluşmaktadır.
Hem Türk işletmesi olması, hem de pazarlama ve teknik bölümlerde çalışanların Türklerden
oluşması nedeniyle, konfeksiyon bölümünde çalışan Güney Afrikalılara nazaran duygusal
bağlılık algılarının daha yüksek olduğunu söylenebilir. Benzer sonuç uyruk değişkenine
yapılan analizlerde de tespit edilmiştir. Türk uyruklu çalışanlar Güney Afrikalı çalışanlara
nazaran daha yüksek duygusal bağlılık algısına sahiptir. Böylelikle Hipotez 2.g kısmen kabul
edilmiştir.
4- TARTIġMA VE SONUÇ
Bu çalışmada çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri incelenerek, örgütsel bağlılık
algılarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmada, Güney Afrika Cumhuriyetinde faaliyet gösteren
bir ev tekstil işletmesinde çalışan işgörenlerin, örgütsel bağlılığın unsurları olan duygusal,
devam ve normatif bağlılık algılamalarının düzeyi belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel bağlılık
algılarının cinsiyet, medeni durum, yaş, uyruk, aylık gelir, çalışılan bölüm ve eğitim
değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik analizler yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, demografik değişkenler açısından cinsiyet, medeni durum, yaş
değişkeni ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak herhangi bir farklılık
bulunmamıştır. Benzer sonuçlar Sharma (2016) tarafından yapılan çalışmada da görülmüştür.
Ancak örgütsel bağlılığın boyutlarından biri olan duygusal bağlılık ile uyruk, eğitim durumu,
çalışılan bölüm ve aylık gelir arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Eğitim düzeyi açısından üniversite mezunu olanların lise mezunlarına göre duygusal bağlılık
algıları daha yüksektir. Bu durum üniversite mezunu olanların, kendi isteği ile işletmede
kalma arzusunun bir sonucudur. Araştırmanın yapıldığı ev tekstil işletmesi, Türk işletmesidir.
Üniversite mezunu olarak çalışanların çoğunluğu da Türklerden oluşmaktadır. Yani üniversite
mezunu olanlar, Türk uyruklu olup, çalışmak için Güney Afrika’ya giden kişilerdir.
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Üniversite mezunu olan çalışanların bu ülkeye kendi isteğiyle gidip çalışması ve kendi isteği
ile işletmede kalmak istemesi, duygusal bağlılığın yüksek olmasının doğal bir sonucunu
doğurur. Aylık geliri 4501 Rand ve üstü olanların, geliri 2500 Rand ve altı olanlara göre
duygusal bağlılık algıları daha yüksektir. Çünkü 4500 Rand ve üstü gelire sahip olanlar
işletmede çoğunlukla üniversite mezunu olanlar yani Türk asıllı çalışanlardan oluşmaktadır.
Yani, bu kişiler hem daha eğitimli hem de işletmede üst pozisyonlarda görev yapan kişilerdir.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi tekstil çalışanları diğer sektör çalışanlarına oranla daha
düşük ücret almaktadır. Araştırma yapılan işletmede de işçilerin ücretleri SABMEO (South
African Blanket Manufacture Employers Organization) ile işçi sendikası arasındaki
anlaşmayla belirlenmekte ve bu anlaşmaya istinaden her yıl ağustos ayında yıllık enflasyon
oranında maaş artışı yapılmaktadır. Maaş ödemeleri sendikanın belirtmiş olduğu beş seviyede
aylık olarak yapılmaktadır. Hiçbir profesyonel niteliği ve deneyimi olmayan kişiler en düşük
ücretten başlarlar. En üst seviye olan makine operatörlüğü beşinci seviyededir. Yani, 2500
Rand ve altı aylık gelire sahip olan kişilerin bu geliri başka bir işletmede de aynı şekilde
olacaktır. Yani bu standart bir ücrettir. Dolayısıyla bu kişilerin her halükarda aynı işi yaparak
aynı parayı kazanacak olması bu kişiler arasındaki düşük düzeyde duygusal bağlılığı
göstermesi açısından kayda değerdir. Kaldı ki Güney Afrika’da işsizlik oranı çok yüksektir
(2013 Ocak-Nisan arası oran %25; tradingeconomics.com). Bu rakama kayıt dışı oranı dahil
ettiğimizde bu oran %40’a ulaşmaktadır. Uyruk bakımından da Türk asıllı çalışanların, Güney
Afrikalı çalışanlara göre duygusal bağlılık algıları daha yüksektir. İşletmedeki Türk uyruklu
çalışanların genel itibariyle idari kadroda bulunmaları ve işçilere göre daha yüksek gelire
sahip olmaları onların duygusal bağlılık algılarının yüksek olması sonucunu ortaya
koymaktadır. Sosyal ve kültürel anlamda farklılıklar taşıması da Güney Afrikalı çalışanların
duygusal bağlılık algısının düşük olmasında önemli bir sonucu doğurur. Şöyle ki, Türkiye’ de
50 kişinin yaptığını Güney Afrika’da 150 kişi yapmaktadır. Ayrıca çalışmayı sevmeyen,
sorumluluk almak istemeyen ve günübirlik yaşayan bir toplumdur. Bununla birlikte ülke halkı
sağlıklı beslenememekte ve aşırı derecede alkol tüketmektedir. Yemek onlar için önemli
değildir. Şirket sahibi çalışanların sağlıklı beslenmeleri için öğlen yemek çıkarmakta ancak
Güney Afrikalı çalışanlar yemeği değil yemeğin parasını vermelerini istemektedir. Ayrıca
ekonomik nedenlerden ötürü şehir merkezinden uzakta teneke evlerde yaşamaktadırlar, bu
nedenle Günay Afrikalı çalışanlar başka bir iş bulduklarında rahatlıkla evini taşıyıp başka bir
yere gidebilmektedirler. Bu sebeplerden dolayı Günay Afrikalı çalışanların işe ve işletmeye
karşı duygusal bağlılık algısı düşük olabilir. Güney Afrikalı çalışanların, ekonomik sıkıntı
yaşamalarına, yaşam standartlarının düşük olmasına, sürekli itilip kakılmış, ırkçılık
psikolojini ciddi anlamda yaşamış olmalarına rağmen yine de mutlular. Öğlen aralarında dans
edebiliyorlar. Bunun sebebi de yokluğun içinde olmaları, gelecekten beklentilerinin
olmaması, gelecek kaygısının olmaması olabilir.
Sonuç olarak; işletmelerin ayakta kalıp varlığını uzun vadede sürdürebilmesinin en önemli
kaynaklarından biri de insan kaynağıdır. Örgütsel bağlılığın örgüte sağladığı faydalar olan
yüksek verimlilik, etkin iletişim, kaliteli üretim, işe alma ve eğitim maliyetlerini
düşündüğümüzde, işverenler, çalışanlarını elde tutmak ve çalışanların motivasyonunu
sağlamak için insana değer vermeli ve saygı duymalıdırlar.
Bu araştırma tüm alan araştırmalarında olduğu gibi bazı sınırlamalara sahiptir. Öncelikle
araştırmanın sadece Güney Afrika’da ve sadece bir tekstil işletmesindeki çalışanlara
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yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçlarının Güney Afrika’da ki sosyal ve kültürel
farklılıklardan dolayı Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki tekstil sektöründe çalışanlar için
genellemesi sırasında dikkatli olunmalıdır. Örgütsel bağlılığa etki eden başka etmenler de
olduğu bilinmektedir, gelecekteki çalışmalarda bu çalışmada göz ardı edilen kimi
değişkenlerde dikkate alınabilir.
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ADAPAZARI’NDA BULUNAN KONUTLARIN TOPLAM YANGIN RĠSKĠNĠN
HESAPLANMASI ĠÇĠN BĠR MODEL ÖNERĠSĠ
A. Vecdi CAN*

Ahmet Gökalp KILIÇARSLAN**

Öz
Bu çalışmada Adapazarı’nda bulunan tüm konutların toplam yangın risklerinin hesaplanması için bir model
oluşturulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın belirlenen amaçlara ulaşması için 2 aşamada gruplanan çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda çalışmanın 1. aşamasında ilk olarak yangın risk faktörleri incelenmiş literatürde yer alan yangın risk
faktörlerinden, çalışmanın sınırları doğrultusunda, konutlar kapsamında anlamlı olanların belirlenmesine
çalışılmıştır. Belirlenen risk faktörleri uzman görüşlerine sunulmuş ve bireysel olarak değerlendirmeleri
istenmiştir. Söz konusu uzman geri bildirimlerinden yararlanılarak birincil verilerin teminine yönelik olarak bir
anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket Adapazarı belediyesi başta olmak üzere ilgili mercilerin onay ve
desteğiyle Sakarya ili Adapazarı merkezde yer alan ve toplam konut sayısının %76’sını barındıran 34 mahallede
toplam 4.524 katılımcıya uygulanmıştır. Çalışmanın 1. aşamasında ayrıca ihtiyaç duyulan ikincil verilerin
teminine yönelik olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından bölgede gerçekleşen
konut yangınlarına ilişkin yangın raporları temin edilmiş, elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmek ve
hesaplamalarda kullanılmak üzere sayısallaştırılmıştır. Çalışma kapsamında çeşitli aşamalarda ihtiyaç duyulan
Adapazarı ilçesi mahalle bazında nüfus, konut, yüzölçümü gibi diğer ikincil verilerde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ve Belediye kaynaklarından temin edilmiştir.
Çalışmanın ikinci aşamasında ilk olarak belirlenen yangın risk faktörlerine ilişkin verilerin riske etki yönleri
belirlenmiş, gruplandırılması ve göstergelerin ağırlıklandırılması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında elde
edilen birincil ve ikincil veriler ile yine uzman görüşünden faydalanılmıştır. Bu aşamadan sonra elde edilen
verilerin farklı birimlerle ifade edilmesi nedeniyle toplam riskin hesaplanmasında kullanılmasına olanak
sağlamak üzere normalleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ayrıca derlenen birincil verilerden
ve Rachel Davidson tarafından geliştirilen Deprem Afeti Risk Endeksinden (EDRI) yönteminden (Davidson and
Haresh 1997; Taşkın 2012) yararlanılarak geliştirilen bir indeks kullanılarak Adapazarı’nda örneklem mahalleler
için konut yangın risk puanları hesaplanmıştır.
Anahtar ke l i me l e r :
Yangın Riski, Yangın Risklerinin Hesaplanması, Konutlarda Yangın Riski, Yerleşim Yerlerinde Toplam
Yangın Riski
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PROPOSE OF A MODEL TO MEASURE TOTAL FIRE RISKS OF ALL RESIDENCES LOCATED IN
ADAPAZARI
Abstract
In this study, it is aimed to propound a model to measure total fire risks of all residences located in Adapazarı
central district of Sakarya province.
Various activities, which are categorized in two stages, were organized in order to achieve the objectives of the
study. In the first stage of the study, fire risk factors were investigated, and within the boundaries of this study,
residential and regional characteristics that might be significant are tried to be detected by analyzing fire risk
factors stated in literature. Detected risk factors have been presented to expert opinions and experts are asked to
evaluate on an individual basis. A survey was prepared for the provision of primary data using the expert
feedback. With the approval and support of Adapazarı municipality, the aforementioned survey was applied to a
total of 4.524 participants in 34 neighborhoods which constitute 76% of the total number of residences located in
Adapazarı central district of Sakarya province.
In the first stage of the study, fire reports of the residential fires in the region were obtained from the Directorate
of Fire Department of Sakarya Metropolitan Municipality in order to provide the required data of the second
stage and the obtained data are digitized to be used as statistics and to use for calculations. During the period of
the study conducted all the data like population, housing, and the surface area regarding the neighborhoods of
Adapazarı province are provided by Turkish Statistical Institute (TÜİK) and municipality sources. In the second
stage of the study, impact trend of the data on fire risk factors, which were identified at the first stage, is
determined, grouped and weighting of the indicators is assured. Expert opinion is also advised with the first and
second data obtained within the scope of this study. Since the data obtained after this step is stated in different
units, normalization has been provided to allow the data to be used in the calculation of total risk.
In the second stage of the study, an index developed by using data collected and Earthquake Disaster Risk Index
method (Davidson and Haresh 1997; Taşkın 2012) developed by Rachel Davidson (EDRI) is used in order to
calculate house fire risk scores of the sample neighborhoods in Adapazarı.
Keywords:
Fire Risk, Fire Risks of Residences, Fire Risk Calculation, Aggregate Settlement Fire Risks
Jel Codes:
G22, C33, C51

1. GĠRĠġ
Sağlık ve çevre riski değerlendirmesi, göreceli olarak yeni bir alandır. Epidemiyoloji,
toksikoloji, mühendislik ve istatistik de dâhil olmak üzere farklı disiplinlerden giderek
ayrışmaktadır. Bu disiplinlerin her biri, risk değerlendirmesi hakkında en azından birkaç kitap
üretmiştir. Bununla birlikte, neredeyse tüm bu kitaplar, mevcut risk değerlendirme
yöntemlerinin belirli alt gruplarına yani, yazarın disipliniyle en çok ilgilendiren risk türlerine
özel olarak geliştirilen yöntemlere odaklanmaktadır (Covello and Merkhoher 2013). Sigorta
ve risk kavramları ile ilgili olarak literatürde birçok çalışma mevcut bulunmakla birlikte
yangın sigortası ve yangın riskleri ile ilgili olarak özellikle Türkiye’de yapılan bilimsel
çalışmalar oldukça azdır. Bu konularda yapılan çalışmalar da genelde işletme düzeyinde
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yangın risklerini konu almaktadır. Türkiye’de deprem başta olmak üzere konutlara ilişkin afet
risklerinin yönetilmesi için 2000 yılında Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) kurulmuş ve
deprem sigortası yapılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda
konutlarda yangın vb. risklere karşı da sigorta yapma zorunluluğunun ya da bu konuda çeşitli
teşviklerin kamu otoritesi tarafından getirilmesi mümkündür. Bu nedenlerle toplu şekilde
sigortalamanın ortaya çıkacak toplam risk ve primlerin belirlenmesine ne şekilde etki
edeceğinin hesaplanması gerek literatüre gerekse de sektöre önemli katkılar sağlayacaktır. Bu
kapsamda konutlar için yangın riskinin bileşenlerinin incelenerek değerlendirilmesi toplam
riskin hesaplanması için bir model belirlenmesi önemlidir.
Çalışmanın belirlenen amaçlara ulaşması için 2 aşamada gruplanan çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalardan ilki ihtiyaç duyulan birincil ve ikincil verilerin teminine
yönelik faaliyetleri kapsarken 2. aşamada elde edilen verilerden yola çıkılarak beldede
bulunan tüm konutların toplam yangın risklerinin hesaplanması için bir model oluşturulması
ve bu model çerçevesinde Adapazarı ilçesi örneklem mahallelerinde yangın risklerinin
hesaplanmasına yönelik faaliyetlerden oluşmaktadır. Çalışmanın aşamalarını ve bu kapsamda
yürütülen faaliyetler Araştırma Tasarımı şeklinde (Şekil 1) sunulmuştur.
Çalışmanın 1. aşamasında ilk olarak yangın risk faktörleri incelenmiş literatürde yer alan
yangın risk faktörlerinden, çalışmanın sınırları doğrultusunda, konutlar ve bölgesel özellikler
kapsamında anlamlı olanların belirlenmesine çalışılmıştır. Belirlenen risk faktörleri uzman
görüşlerine sunulmuş ve bireysel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Söz konusu uzman geri
bildirimlerinden yararlanılarak birincil verilerin teminine yönelik olarak bir anket
hazırlanmıştır. Hazırlanan anket Adapazarı belediyesi başta olmak üzere ilgili mercilerin onay
ve desteğiyle Sakarya ili Adapazarı merkezde yer alan ve toplam konut sayısının %76’sını
barındıran 34 mahallede toplam 4.524 katılımcıya uygulanmıştır. Çalışmanın 1. aşamasında
ayrıca ihtiyaç duyulan ikincil verilerin teminine yönelik olarak Sakarya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Bölgede gerçekleşen konut yangınlarına ilişkin
yangın raporları temin edilmiş, elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmek ve
hesaplamalarda kullanılmak üzere sayısallaştırılmıştır. Çalışma kapsamında çeşitli aşamalarda
ihtiyaç duyulan Adapazarı ilçesi mahalle bazında nüfus, konut, yüzölçümü gibi diğer ikincil
verilerinin temininde ise önemli bir güçlük yaşanmamıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında ilk olarak belirlenen yangın risk faktörlerine ilişkin verilerin
riske etki yönleri belirlenmiş, gruplandırılması ve göstergelerin ağırlıklandırılması
sağlanmıştır. Bu aşamada elde edilen birincil ve ikincil veriler ile yine uzman görüşünden
faydalanılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerin farklı birimlerle ifade edilmesi nedeniyle toplam
riskin hesaplanmasında kullanılmasına olanak sağlamak üzere normalleştirilmesi sağlanmıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında ayrıca derlenen birincil verilerden ve Rachel Davidson
tarafından geliştirilen Deprem Afeti Risk Endeksinden (EDRI) yönteminden (Davidson and
Haresh 1997; Taşkın 2012) yararlanılarak geliştirilen bir indeks kullanılarak Adapazarı’nda
örneklem mahalleler için konut yangın risk puanları hesaplanmıştır.
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ġekil 1: AraĢtırma Tasarımı

2. YANGIN RĠSKĠNĠ T
EKĠLEYEN BOYUTLARIN BELĠRLENMESĠ
Oluşturulacak modelde yer alacak göstergeler, bu göstergelerin yer aldığı boyutların neler
olacağının belirlenmesi önemlidir. Zira daha önceki çalışmalarda göstergelerin çok farklı
boyutlar altında toplandığı görülmektedir (King 2001:148; Taşkın 2012:67).
Modeli etkileyecek olan göstergeler, uzman kişilerle yapılan mülakatlar ve elde edilen diğer
ikincil verilerden yararlanılarak, çalışmamızda göstergelerin dört grup altında toplanmasının
uygun olacağı tespit edilmiştir. Alt faktör ve göstergelerden oluşan bu boyutlar; Yapısal,
Donanımsal, Teknik Korunma ve Beşeri ve Davranışsal boyutlar olarak adlandırılmıştır. Her
bir boyut yine göstergelerin niteliğine göre ağırlıklandırılmak ve değerlendirilmek üzere alt
faktörlere ayrılmıştır. Bu çalışmada mahalle bazında yangın risklerinin hesaplanmasında,
göstergelerin gruplandırılmasında ve ağırlıklandırılmasında kullanılan boyut ve alt faktörler
aşağıda görsel olarak sunulmuştur.
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Tablo 1: Boyutlar ve Alt faktörler
BOYUTLAR
1.Yapısal Boyut
2.Donanım Boyutu

3.Teknik Korunma Boyutu

4.BeĢeri ve DavranıĢsal Boyut

ALT FAKTÖRLER
1.1.Yapı tarzı ve Niteliği
1.2.Yerleşim ve Yalıtım
2.1.Elektrik ve mekanik tesisat
2.2.Isınma Sistemleri
2.3.Mobilya ve Donanım
3.1.Algılama ve uyarı sistemleri
3.2.Söndürme Sistemleri
3.3.Müdahale Etkinliği
4.1.Bilinç ve Hazırlıklı Olma
4.2.Tutum ve Davranış
4.3.Diğer Sosyal Beşeri Unsurlar

3. YANGIN RĠSKĠNĠ ETKĠLEYEN GÖSTERGELERĠN BELĠRLENMESĠ VE
TANIMLANMASI
Gösterge bir olay ile ilgili bir takım bilgileri özetleyen değişken olarak tanımlanabilir. Daha
önceki çalışmalarda göstergelerin farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bu hususta bir
fikir birliği bulunmamaktadır (Taşkın 2012:68).
Boyutların ve alt faktörlerin belirlenmesinin ardından bu boyutlara ait zarar görebilirliklerin
hesaplanabilmesi için, boyutlar ve alt faktörler ile ilişkili göstergelerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu göstergelerin ölçülebilir ve basit olmaları modelin başarısı için ayrıca
önem arz etmektedir.
Göstergelerin amaçlanan hedefi ölçmeye yarayacak verileri içermesi gereklidir. Ayrıca
verilerin elde edilebilirliği ve kalitesi de gösterge seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer
hususlardır. Karmaşık boyutlardan belirlenen basit ölçülebilir boyutlara geçiş sırasında veri
kayıpları meydana gelmesi olasıdır. Diğer taraftan bu veri kayıplarına rağmen rakamsal
karşılaştırmalara imkân sağlayan bir hesaplama yapmak mümkündür. Ancak bu veri kaybını
en aza indirecek şekilde işlemlerin seçilmesi gereklidir. Göstergelerin farklı seçilmesi farklı
disiplinler arasında farklılık gösterdiği gibi aynı türde çalışılan farklı bölgelerin farklı
düzeydeki çalışmaların göstergeleri de farklılaşma gösterebilmektedir (Taşkın 2012:68-69).
Literatürdeki göstergeler ışığında uzman görüşlerine başvurarak Adapazarı kapsamında
mahalleler düzeyinde yangın risklerinin belirlenmesi açısından anlamlı olacak göstergeler
belirlenmiş ve bu göstergelere ilişkin verilerin temin edilebilmesi için bir anket
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oluşturulmuştur. Anketin oluşturulması aşamasında literatürde yer alan çeşitli kaynakların
yanı sıra uzman görüşlerinden de yararlanılmıştır.
4. VERĠLERĠNÖLÇEKLENDĠRĠL
MESĠ
Nitelikleri ve ölçüm birimleri birbirinden farklı olan verilerin birlikte matematiksel işleme
tabi tutulmaları, kıyaslama ve karşılaştırılmaları halinde anlamlı bir sonuç elde edilmesi
mümkün değildir. Söz konusu verilerin birbirleri ile işlem görmeleri ve anlamlı bir şekilde
karşılaştırmaların yapılabilmesi için çeşitli işlemlerden geçirilmesi uygun olacaktır (Davidson
and Haresh 1997; Taşkın 2012:91-92). Bu kapsamda kullanılan çeşitli yöntemlere ilişkin özet
tablo aşağıda sunulmuştur.
Bu çalışmada kullanılan ölçüm birimleri birbirinden farklılık gösteren çeşitli nitelikteki
verilerin bir risk puanı hesaplanması amacıyla birlikte matematiksel işlemlere tabi
tutulabilmesi için “en yüksek ve en düşük gözlem değerine göre” yöntemi tercih edilmiş, tüm
veriler 0 ile 1 arasında değerlere dönüştürülmüştür.
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Tablo 2: Zarar Görebilirlik ÇalıĢmalarında Kullanılan Verilerin Ölçeklendirilme
Yöntemleri

Kaynak: Davidson and Haresh 1997; Taşkın 2012:92
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5. GÖSTERGELERĠNMODELDEKĠ AĞIRLIKLARININ BELĠRLENMESĠ
Belirlenen göstergelere ait verilerin neler olacağı belirlendikten sonra bu göstergelerin hangi
oranda zarar görebilirlik indeksini etkileyeceğinin belirlenmesi önemlidir (Davidson and
Lambert 2001; Taşkın 2012:93)
Gösterge ağırlıklarının belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde ağırlıkların
belirlenmesinde çalışmayı gerçekleştiren kişin kişisel bilgi, tecrübe ve elinde mevcut bulunan
diğer istatistiki verilerden yararlanarak göstergeleri ağırlıklandırdığı ya da uzman
görüşlerinden yararlanıldığı farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu noktada uzman görüşünün
alınmasına da farklı yaklaşımların tercih edilebildiği görülmektedir. Tek bir uzmanın
görüşünden yararlanılmasının yanı sıra aynı ya da ilişkili farklı disiplinlerde uzmanlaşmış
birden fazla kişinin görüşlerinden de yararlanılabilmektedir (Taşkın 2012:93).
Bu çalışmada öncelikle gösterge ağırlıklarının belirlenmesine yönelik olarak eldeki verilerden
yararlanılarak bir taslak oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan bu taslak içerisinde yer alan
göstergeler, hangi amaçla kullanılacağı modele nasıl etki edeceklerine ilişkin hususlar
İtfaiyede Müdahale timinde yer alan bir uzman ile paylaşılarak kendisinden alınan geri
bildirimler doğrultusunda çeşitli düzeltmeler yapılmak suretiyle son şekli verilmiştir.
Tablo 3: Boyut ve Alt Faktör Ağırlıkları
10.Yapısal Boyut

W1 %18,00

11.Yapı tarzı ve Niteliği

W11 %48,00

12.Yerleşim ve Yalıtım

W12 %52,00

20.Donanım Boyutu

W2 %32,00

21.Elektrik ve mekanik tesisat

W21 %41,00

22.Isınma Sistemleri

W22 %21,00

23.Mobilya ve Donanım

W23 %38,00

30.Teknik Korunma Boyutu

W3 %30,00

31.Algılama ve uyarı sistemleri

W31 %43,00

32.Söndürme Sistemleri

W32 %33,00

33.Müdahale Etkinliği

W33 %24,00

40.BeĢeri ve DavranıĢsal Boyut

W4 %20,00

41.Bilinç ve Hazırlıklı Olma

W41 %44,00

42.Tutum ve Davranış

W42 %38,00

43.Diğer Sosyal Beşeri Unsurlar

W43 %18,00

Model kapsamında belirlenen göstergelerin boyut ve alt faktörler düzeyinde ağırlıklandırılma
katsayılarına ilişkin tablo yukarıda yer almaktadır. Belirlenen göstergelerin yangın riskine etki
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yönleri ve göstergelerin ilişkili oldukları alt faktör düzeyindeki ağırlıkları Gösterge
Katsayıları ve Riske Etki Yönleri tablosunda1 (Tablo 4) sunulmuş olup, yangın riskini arttıran
göstergeler “+” azaltanlar ise “-” ile işaretlenmiştir.

1

Çalışma Kapsamında yangın riskine etki eden göstergelerin belirlenmesinde yararlanılan kaynakların
başlıcaları şunlardır:
Bahr, N.J., 2014. "System Safety Engineering and Risk Assessment: A Practical Approach" Second Edition,
CRC Press, 9 December 2014.
Yung, D. 2008. "Principles of Fire Risk Assessment in Buildings" John Wiley & Sons. 17 December 2008.
Li, W. 2014.“Risk Assessment of Power Systems: Models, Methods, and Applications” John Wiley & Sons, 19
February 2014.
www.allianzrisk.com. 2009a. “Ahşap Yapılarda Yangın Riskleri.” 1–8. (Erişim tarihi: 10.01.2016)
(http://www.allianzrisk.com/?p=178).
www.allianzrisk.com. 2009b. “Çelik Konstrüksiyon Yapılar ve Yangın.” 1–3. (Erişim tarihi: 10.01.2016)
(http://www.allianzrisk.com/?p=301).
www.allianzrisk.com. 2009c. “Elektrik Nedenli Yangınlar.” 1–5. (Erişim tarihi: 10.01.2016)
(http://www.allianzrisk.com/?p=442).
www.allianzrisk.com. 2009d. “İzoleli Sandviç Paneller ve Yangın Riski.” 1–5. (Erişim tarihi: 10.01.2016)
(http://www.allianzrisk.com/?p=95).
www.ibb.gov.tr. 2014. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstatistikleri.” (Erişim tarihi:
10.11.2017) (http://www.ibb.gov.tr/sites/itfaiye/istatistikler/Documents/2014/ŞUBAT İBB İSTATİSTİKLER2014.pdf).
www.insurancehalloffame.org.
n.d.
“Nicholas
Barbon.”
(Erişim
tarihi:
10.11.2017)
(http://www.insurancehalloffame.org/laureateprofile.php?laureate=117).
www.london-fire.gov.uk. n.d. “The Great Fire of London.” (Erişim tarihi: 10.11.2017) (http://www.londonfire.gov.uk/great-fire-of-london.asp).
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Tablo 4: Gösterge Katsayıları ve Riske Etki Yönleri
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6. TOPLAM VE MAHALLE BAZINDA YANGIN RĠSKLERĠNĠN HESAPLANMASI
Tüm göstergeler, ağırlıkları oranlarında birleştirerek alt faktör ve devamında boyutların
toplam değerlerini oluşturması ve bu değerlerin de toplanarak yangın risklerinin sayısal olarak
hesaplanması gerek tek tek konutların, gerek bir mahalle ya da bir beldede bulunan tüm
konutların toplam yangın risklerinin hesaplanması ve birbirleri ile karşılaştırılmaları açısından
gereklidir. Bu kapsamda daha önce uzmanlar tarafından ağırlıklandırılmış göstergelerin
yangın riskine etki yönleri belirlenmiş olduğundan göstergelerin birleştirilmesi işleminde
doğrusal birleştirme yöntemi kullanılmıştır.
Toplam yangın risklerinin hesaplanması için her bir mahalle için temin edilen gösterge
değerleri ölçeklendirildikten sonra bu gösterge değerlerinin yangın riskine etki dereceleri
(ağırlıkları) ile çarpılarak gösterge yangın risk puanları hesaplanmaktadır. Daha sonra aynı alt
faktör grubu içerisinde yer alan göstergeler toplanmak ve alt faktör ağırlığı ile çarpılmak
suretiyle alt faktör yangın risk ağırlıkları hesaplanmaktadır. Son olarak aynı boyut içerisinde
yer alan alt faktörlerin yangın risk puanları toplanmak ve boyutun yangın risk ağırlığı ile
çarpılmak ve tüm boyutların yangın risk puanları toplanmak suretiyle Toplam Yangın Risk
Puanları hesaplanmaktadır.
EDRI yöntemi ile oluşturulan Deprem Zarar Görebilirlik Endeksinin hesaplanmasında da
kullanılan yöntemin matematiksel olarak formüle edilebilecek adımları şu şekildedir:
İ=boyut, j=alt faktör, t=gösterge w=gösterge ağırlıkları, x=ölçeklendirilmiş gösterge verileri
olmak üzere;
Mahallenin Gösterge Değerleri = W i j t * X’ i j t
Mahallenin Alt Faktör Değerlerinin Hesaplanması = Σ W i j t * X’ i j t
Mahallenin Boyut Değerlerinin Hesaplanması = Σ W i j * X’ i j
Toplam Yangın Riskinin Hesaplanması = Σ W i * X’ i
Gösterge değerlerinin hesaplanması sırasında önemli bir husus da göstergenin yangın riskine
etki yönüdür. Bu kapsamda yangın riskini düşürdüğü belirlenen göstergelerin
ağırlıklandırılması sırasında bu ağırlıklar “-1” ile çarpılarak göstergelerin belirlenen riske etki
yönlerine uygun olarak toplam risk puanları hesaplanmıştır.
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ġekil 2: Yangın Risk Boyutlarının BirleĢtirilmesi
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7. AMPĠRĠ
K UYGULAMA

Anketler yolu ile elde edilen birincil verilerden yola çıkılarak toplam yangın riskinin
hesaplanmasında EDRI yönteminden yararlanılarak geliştirilen indeks kullanılmıştır. Her bir
mahalle için temin edilen gösterge değerleri ölçeklendirildikten sonra bu gösterge değerlerinin
yangın riskine etki dereceleri (ağırlıkları) ile çarpılarak gösterge yangın risk puanları
hesaplanmıştır. Daha sonra aynı alt faktör grubu içerisinde yer alan göstergeler toplanmak ve
alt faktör ağırlığı ile çarpılmak suretiyle alt faktör yangın risk ağırlıkları hesaplanmıştır. Son
olarak aynı boyut içerisinde yer alan alt faktörlerin yangın risk puanları toplanmak ve boyutun
yangın risk ağırlığı ile çarpılmak ve tüm boyutların yangın risk puanları toplanmak suretiyle
Toplam Yangın Risk Puanları hesaplanmıştır.
Tüm örneklem mahalleler için hesaplanan toplam risk puanları ile ortalama risk puanlarına
ilişkin sonuçlar Mahalle Bazlı Yangın Risk Puan Toplam ve Ortalamaları Tablosunda (Tablo
5) sunulmuştur.
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Tablo 5: Mahalle Bazlı Yangın Risk Puan Toplam ve Ortalamaları
Örneklem
Büyüklüğü
YAĞCILAR
(n=339)
YENĠGÜN MAHALLESĠ
(n=287)
ġEKER
(n=281)
MALTEPE
(n=274)
HIZIRTEPE
(n=200)
TEKELER
(n=202)
MĠTHATPAġA
(n=189)
SAKARYA
(n=163)
CUMHURĠYET
(n=169)
TEPEKUM
(n=158)
TUZLA
(n=132)
EVRENKÖY
(n=113)
OZANLAR
(n=136)
SEMERCĠLER
(n=121)
BUDAKLAR
(n=100)
GÜNEġLER YENĠ
(n=112)
CAMĠLĠ
(n=129)
KARAOSMAN
(n=117)
GÜNEġLER MERKEZ
(n=98)
KARAMAN
(n=114)
AKINCILAR
(n=89)
YAHYALAR
(n=87)
ORTA
(n=99)
HACIRAMAZANLAR
(n=71)
PAPUÇÇULAR
(n=79)
ALANDÜZÜ
(n=75)
KARAKAMIġ
(n=79)
DAĞDĠBĠ
(n=76)
KORUCUK
(n=89)
GÖKTEPE
(n=64)
YENĠDOĞAN
(n=78)
ÇUKURAHMEDĠYE
(n=74)
KURTULUġ
(n=68)
ĠSTĠKLAL
(n=62)
ADAPAZARI GENEL
(n=4524)
Mahalle

Toplam
Risk
127,05296
110,11216
107,77764
100,39161
77,82243
77,78950
75,05071
63,67969
56,52246
54,10537
52,14044
49,24455
48,94000
47,05453
44,57180
43,38164
39,84532
38,80152
38,21301
37,45008
35,79043
33,99085
31,89031
31,30477
30,48215
30,44182
29,98066
29,76802
28,92583
28,53327
27,59003
26,35124
25,69898
24,63408
1705,32985

Ortalama
Risk
0,37479
0,38367
0,38355
0,36639
0,38911
0,38510
0,39709
0,39067
0,33445
0,34244
0,39500
0,43579
0,35985
0,38888
0,44572
0,38734
0,30888
0,33164
0,38993
0,32851
0,40214
0,39070
0,32212
0,44091
0,38585
0,40589
0,37950
0,39168
0,32501
0,44583
0,35372
0,35610
0,37793
0,39732
0,37922

Adapazarı’nda mahalle bazında hesaplanan toplam yangın risk puanlarına göre toplam yangın
risk puanları en yüksek olan mahalleler Yağcılar (127,05), Yenigün (110,11) ve Şeker
(107,77) mahalleleridir. Toplam yangın risk puanları en düşük olan mahalleler ise; İstiklal
(24,63), Kurtuluş (25,69) ve Çukurahmediye (26,35) mahalleleridir.
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Ayrıca Adapazarı’nda Mahalle bazında en yüksek risk puan ortalamasına sahip mahalleler
Göktepe (0,44) ve Budaklar (0,44) mahalleleridir. En düşük risk puan ortalamalarına sahip
mahalleler ise Camili (0,30) ve Orta (0,32) mahalleleridir.
Adapazarı geneli için (n=4524) hesaplanan toplam yangın risk puanı 1705,32 ve ortalama risk
puanı ise 0,37’dir. Aşağıdaki tabloda (Tablo 6) toplam yangın risk puanları en yüksek ve
düşük olan mahallelerin boyutlar ve alt faktörler bazında hesaplanan gösterge puanları
sunulmuştur.
Tablo 6: Toplam Yangın Riski En Yüksek ve En DüĢük Mahallelerde Boyut ve Alt
faktör Yangın Risk Puanları
YAĞCILAR ĠSTĠK
LAL ADAPAZARI
(n=339)

(n=62)

TOPLAM

Konut Kiralık mıdır?

2,18000

0,78000

22,40000

Konut kaç m2’dir?

4,86143

1,11714

64,72000

Konut kaç yaşındadır?

11,25143

1,76286

116,29571

Konutun bedeli ne kadardır?

19,61625

3,72750

308,33550

Bina yapımında kullanılan malzeme/teknik nedir?

0,96250

0,00000

13,46250

Binada paratoner yoktur.

4,20000

1,24000

77,48000

Binada yangın çıkışı veya merdiveni yoktur.

6,72000

1,24000

88,98000

1.1.Yapı tarzı ve Niteliği Faktör Risk Puanı:

49,79161

9,86750

691,67371

En yakın bina ile aradaki mesafe ne kadardır?

9,80350

1,85500

72,97500

Apartmanda/yapıda kaç hane vardır?

2,74149

2,04255

86,58511

Bina kaç katlıdır?

15,75000

7,29000

280,23000

Daire kaçıncı kattadır?

2,78000

0,94000

44,94000

Binanın yalıtım Durumu nedir?

0,96250

0,00000

13,46250

Yalıtım mevcutsa malzeme olarak:

7,16667

1,00000

133,70000

İç duvarlarda yangına dayanıklı boya – alçı yoktur.

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.YerleĢim ve Yalıtım Faktör Risk Puanı:

39,20416

13,12755

631,89261

1.Yapısal Boyut Risk Puanı:

44,28613

11,56273

660,58754

Hanede kaç yerde çoklu priz kullanılmaktadır?

29,68000

5,44000

362,20000

Hanede kaç yerde bir prizde birden fazla çoklu priz aynı anda
kullanılmaktadır?

20,68000

5,32000

263,56000

1.Yapısal Boyut
1.1.Yapı tarzı ve Niteliği

1.2.YerleĢim ve Yalıtım

2.Donanım Boyutu
2.1.Elektrik ve Mekanik Tesisat

787

AKADEMİK BAKIŞ DERGĠSĠ
Sayı: 64
Kasım – Aralık 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
YAĞCILAR ĠSTĠK
LAL ADAPAZARI
(n=339)

(n=62)

TOPLAM

Elektrik tesisatında daha önce arıza yaşanmıştır.

16,80000

0,24000

127,56000

Konutta klima kullanılmaktadır.

0,97000

0,03000

10,86000

4,16000

0,28800

87,39200

1,03000

0,52667

27,73167

73,32000

11,84467

879,30367

Binada doğal gaz mevcut mudur?

0,78000

0,02000

8,70000

Konutta hangi ısınma sistemleri kullanılmaktadır?

62,04000

0,00000

857,28000

Doğalgaz kullanılıyor ise ısı kaynağının konumu

10,65000

2,10000

81,50000

2.2.Isınma Sistemleri Faktör Risk Puanı:

73,47000

2,12000

947,48000

Konuttaki mobilya ve eşyaların ederi tahminen ne kadardır?

21,96900

5,65800

473,24790

Konutun zemin kaplamasında hangi malzemeler kullanılmaktadır?*

18,80667

2,64333

300,30000

Mutfak dolapları hangi malzemedendir?

23,92000

7,54000

373,49000

Banyoda elektrikli su ısıtıcısı kullanılmaktadır.

2,61000

1,02000

26,55000

Mutfakta portatif su ısıtıcısı kullanılmaktadır.

10,56000

0,80000

184,40000

Mutfakta musluğa monteli su ısıtıcısı kullanılmaktadır.

1,14000

0,12000

16,92000

Mutfakta mikro dalga fırın kullanılmaktadır.

3,60000

0,57000

88,89000

Dairede Büyük ya da küçük tüp mevcuttur.

6,10000

1,05000

68,15000

Konutta kaç adet bilgisayar mevcuttur?

1,93600

0,92000

41,17600

Konutta kaç adet portatif ısıtıcı, katalitik mevcuttur?

3,89333

0,29333

79,20000

Konutta kaç odada mobilya mevcuttur?

3,02000

0,65500

36,91000

Konutta kaç odada dolap mevcuttur?

1,86500

0,48000

22,48500

2.3.Mobilya ve Donanım Faktör Risk Puanı:

99,42000

21,74967

1711,71890

2.Donanım Boyutu Risk Puanı:

83,26950

13,56639

1209,93849

Doğalgaz dedektörü / konumu

54,07500

11,02500

732,02500

Binada yangın alarm tesisatı yoktur.

211,90000

37,70000

2802,15000

3.1.Algılama ve uyarı sistemleri Faktör Risk Puanı:

265,97500

48,72500

3534,17500

Binada otomatik söndürme donanımları yoktur.

66,40000

11,60000

875,60000

Binada/adada yangın söndürme ekibi yoktur.

16,80000

2,85000

222,55000

Hatırladığınız kadarıyla evinizde son bir yıl içerisinde yaklaşık kaç kez
sigorta atmıştır?
Hatırladığınız kadarıyla evinizde son bir yıl içerisinde yaklaşık kaç kez
elektrik kesilmiştir.
2.1.Elektrik ve Mekanik Tesisat Faktör Risk Puanı:
2.2.Isınma Sistemleri

2.3.Mobilya ve Donanım

3.Teknik Korunma Boyutu
3.1.Algılama ve uyarı sistemleri

3.2.Söndürme Sistemleri
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Bina da yangın söndürme tüpü yoktur.

67,00000

11,60000

815,60000

Konutta yangın söndürme tüpü yoktur.

0,00000

0,00000

23,60000

Bina yakınında yangın suyu vanası (Hidrant) yoktur.

16,85000

2,90000

205,65000

Katta yangın kabini yoktur.

16,80000

3,10000

221,70000

3.2.Söndürme Sistemleri Faktör Risk Puanı:

183,85000

32,05000

2364,70000

İtfaiyenin bölgeye ulaşma süresini geciktirecek engeller mevcut mudur?
(tren yolu, trafik sıkışıklığı)

1,20000

1,40000

44,00000

Apartmanınıza itfaiyenin yaklaşmasını engelleyici faktörler mevcut
mudur? (park yeri, kot farkı, dar sokaklar)

0,99000

0,00000

17,93000

İtfaiyenin uzaklığı yaklaşık kaç kilometredir?

13,26000

2,33000

200,22000

İtfaiyenin müdahale süresi yaklaşık olarak kaç dakikadır?

16,46448

4,42241

250,88517

Apartman ya da adada bekçi mevcuttur.

37,07000

6,82000

490,27000

Apartman ya da adada kapıcı mevcuttur.

36,41000

6,38000

429,00000

Pencere ve balkonlarda parmaklık mevcuttur.

1,02000

0,00000

36,63000

Dış kapı çeliktir.

6,12000

0,90000

101,22000

Site içerisinde ve giriş çıkış hariç binaya erişim kısıtlanmıştır (duvar ya da
tel ile çevrilidir.)

8,58000

1,41000

97,47000

3.3.Müdahale Etkinliği Faktör Risk Puanı:

121,11448

23,66241

1667,62517

3.Teknik Korunma Boyutu Risk Puanı:

204,10723

37,20723

2700,27629

Konut DASK haricinde Yangın sel vb. risklere karşı sigortalanmış mıdır?

59,60000

12,00000

775,60000

Isıtma sistemlerinin periyodik bakımları düzenli yapılmamaktadır.

23,55000

6,75000

266,85000

Her kış baca temizliği yapılmamaktadır.

76,00000

19,20000

792,80000

Yangın söndürme cihaz ve donanımların kontrolü düzenli olarak
yapılmamaktadır.

40,20000

6,96000

500,76000

Yangın söndürme cihaz ve donanımların kullanılması konusunda konut
sakinleri yeterli bilgiye sahip değildir.

15,80000

3,10000

175,20000

Konut sakinleri yangın söndürme teçhizatlarının gaz vanalarının vb. yerini
ve nasıl kullanılacağı konusunda yeterli bilgi sahibi değildir.

9,27000

1,86000

93,69000

Evde sürekli yetişkin biri olmaz

7,65000

2,50000

75,80000

232,07000

52,37000

2680,70000

E4. Mutfaktaki ketıl/elektrikli ısıtıcı vb. aletler kullanılmadığı zaman
prizden çıkarılmaz

6,42000

0,72000

78,78000

H1. Konutta yaşayan kaç kişi sigara kullanmaktadır?

20,16000

6,48000

343,12000

3.3.Müdahale Etkinliği

4.BeĢeri ve DavranıĢsal Boyut
4.1.Bilinç ve Hazırlıklı Olma

4.1.Bilinç ve Hazırlıklı Olma Faktör Risk Puanı:
4.2.Tutum ve DavranıĢ
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H2. Konutta yaklaşık olarak günde kaç paket sigara tüketilmektedir?

15,65200

6,20000

303,71867

H4. Konut sakinleri yangın konusunda yeterince bilinçli ve eğitimli
değildir

9,40000

1,36000

122,20000

H5. Konutta alkol/madde bağımlılığı tedavisi gören vardır.

0,30000

0,10000

11,40000

4.2.Tutum ve DavranıĢFaktör Risk Puanı:

51,93200

14,86000

859,21867

C3. Konutta toplam kaç kişi ikamet etmektedir?

23,77778

4,58333

376,88889

H3. Konutta 12 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük kaç kişi ikamet
etmektedir?

11,10000

1,80000

110,51250

J13. Ada/sitede güvenlik amaçlı olarak köpek bakılmıyor

50,40000

9,30000

648,30000

J14. Konutta köpek beslenmiyor.

101,40000

18,60000

1251,30000

3,15700

2,14600

56,29500

4.3.Diğer Sosyal BeĢeri Unsurlar Faktör Risk Puanı:

189,83478

36,42933

2443,29639

4.BeĢeri ve DavranıĢsal Boyut Risk Puanı:

156,01522

35,24688

1945,80444

TOPLAM YANGIN RĠSK PUANI

127,05296

24,63408

1705,32985

4.3.Diğer Sosyal BeĢeri Unsurlar

J15. Konut tatil, iş, akraba ziyareti gibi nedenlerle toplam olarak sene
boyunca yaklaşık kaç gün boş kalmaktadır?

7. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ
Çalışmada konutların toplam yangın risklerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere Deprem
Afeti Risk Endeksinden (EDRI) yararlanılarak bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin
Adapazarı ilçesindeki konutlar üzerinde uygulanarak örneklem mahallelerde konutların
toplam yangın riskleri hesaplanmış, Adapazarı ilçesindeki yüksek ve düşük riskli mahalleler
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmayla, konutlar için yangın riskinin bileşenlerinin incelenerek
değerlendirilmesi, toplam riskin hesaplanması için bir model oluşturulması çalışmanın özgün
yanları olarak öne çıkmıştır. Diğer taraftan çalışmanın sonuçlarının ek veriler ile
desteklenmesi durumunda aktüeryal hesapların yapılarak hane başına prim miktarının
hesaplanması mümkün olacaktır. Ayrıca elde edilen Mahalle Bazlı Toplam Yangın Risk
Endeksi kullanılarak yangın sigorta prim fiyatlarının mahallelere göre farklılaştırılması da
mümkündür.
Gelişmiş ülkelerde, Almanya, Japonya, İsviçre ve daha birçok ülkede yanan binaların
%90’ından fazlası sigortalı iken Türkiye’de yanan binaların sigortalı oranları %10’un daha
altındadır. Bu ve benzeri istatistiklere rağmen, Türkiye’de sigorta şirketleri; yangın
sigortasının cazip hale getirilmesi ve bilimsel temellere oturtulması konusunda önemli bir
çalışma yapmadıkları gibi toplumun sigorta konusunda bilinçlendirilmesi için de önemli
çabanın harcanmadığını görülmektedir (Kılıç n.d.).
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Yangın güvenliği sadece yangın yönetmelikleri ile halledilecek bir sorun değildir. Yangın
hakkında herkesin bilgilendirilerek, yangın nedenleri, gelişimleri ve sonuçları hakkında
insanların görüş sahibi olmalarını sağlamak gerekmektedir (Arpacıoğlu 2004). Bazı kurum ve
kuruluşların kendi özel müdahale birim ve planları olmakla birlikte konutlar başta olmak
üzere yangınlarla mücadele ve yangınlara müdahale konusunda kritik birimler belediyeler ve
onların bünyesinde faaliyet gösteren itfaiye birimleridir. Bu kapsamda belediyelerin ve ilgili
birimlerinin daha etkin olmaları müdahale çalışmalarının yanı sıra proaktif bir yaklaşımla ele
almaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık vermeleri uygun olacaktır.
Belediyelerin bu konudaki sorumluluk ve çalışmaları dikkate alınarak konutların toplu olarak
sigortalanması konusunda da girişimlerde bulunmaları mümkündür. Belediyelerin bu
çalışmaların içerisinde aktif olarak yer almalarının çeşitli şekillerde sürece katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak; konutların yangın risklerinin sigorta kapsamında giderilmesine yönelik
faaliyetlerin salt ticari olarak değil aynı zamanda bir sosyal - kamusal sorumluluk, olarak ele
alınmasının sektöre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de
uygulanan deprem sigortasının zorunlu olması ya da Bireysel Emeklilik Sisteminde prim
tutarlarının belirli bir miktarının sübvanse edilmesi gibi yasal ve ekonomik teşvikler
toplumsal kazanımların artmasına katkı sağlayacaktır.
Diğer taraftan, binaların yangın güvenliğinin ve risk değerlendirmelerini yapılmasına yönelik
olarak bilgisayar destekli sistemlerin geliştirilmesi için literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur
(Tofiło et al. 2013). Bu kapsamda çalışmadan elde edilen verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ile
ilişkilendirilerek İl için yangın riski haritalarının oluşturulması da mümkündür. Ayrıca temin
edilebilecek ek veriler ile diğer iller için de benzer çalışmaların yapılabilmesinin alt yapısını
hazırlaması nedeni ile çalışmanın sonuçlarının yeni bilimsel çalışmalar ile sektöre, bilime ve
bölgeye katkı sağlama potansiyeli oldukça fazladır.
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