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1 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

2 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar kabul edilmez. 

3 Dergimizin yayın süresi yılda 6 defa olmak üzere; Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve 

Kasım aylarında. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. 

Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

4 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 

çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6 Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 

bir yükümlülük altına sokulamaz. 

7 Dergimize gönderilen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 

işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 

ile dergimize devredilmiş olur. 

8 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir 

nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 

gerekir. Böyle bir durumunda çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

Yayınlanmış olsa bile yayından kaldırılır. 

9 Çalışmaları değerlendiren alan editörleri ve hakemler tamamen bağımsız hareket ederler, 

dergimizin editör ve hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi olmaz. 

10 Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 

görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yer olması durumunda ilk sayıda, yoksa bir 

sonraki sayıda yayına alınır. 

11 Dergimizde çalışmaları değerlendirme süresi (hakemlerden gelen dönüşlere göre) iki aydır. 

İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 

süre uzayabilir ve bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi 

sistemden çekemez. 

12 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 

isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli 

tutulur. 

13 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Düzeltme 

istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 

çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 

hakkına sahip olamaz. 

14 Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 

talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 

reddedilir. 

15 Tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 

ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 

açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 

etmez. 

16 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı 

dergimiz üyelik sistemine yükleyen yazar muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde 

bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez. 
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MARKA TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMU:  GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 
Ahmet AKIN*             Yasemin ÖZEN† 

 
Öz 

Bu araştırmanın amacı Burton, Lichtenstein, Netemeyer ve Garretson (1998) tarafından geliştirilen Marka Tutum 
Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma 304 üniversite 
öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 
orijinal formda olduğu gibi tek boyutta uyum verdiği görülmüştür (x²= 26.89, sd= 9, RMSEA= .081, GFI= .97, 
NNFI= .92, NFI= .93, CFI= .95, AGFI= .93, IFI= .96, SRMR= .052). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 
güvenirlik katsayısı .68 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Marka Tutum Ölçeği’nin Türkçe formunun 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimler: Marka Tutum, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi.  

 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE ATTITUDE TOWARD PRIVATE LABEL PRODUCTS 
SCALE 

 

Abstract 

The aim of the study is to examine the validity and reliability of the Turkish Version of the Attitude Toward 
Private Label Products Scale (Burton, Lichtenstein, Netemeyer, & Garretson, 1998). Participants were 304 
undergraduate students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the six items loaded on one 
factor (x²= 26.89, sd= 9, RMSEA= .081, GFI= .97, NNFI= .92, NFI= .93, CFI= .95, AGFI= .93, IFI= .96, 
SRMR= .052). Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was found as .68. These 
results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument. 

Keywords: Attitude Toward Private Label Products, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis. 

 

1. GİRİŞ 
Günümüz koşullarında hızla gelişen marka olgusu firmaların, satışlarını artırmak için 
müşterilerin akıllarında kalıcı bir etki bırakmak amacıyla kullandıkları önemli bir araçtır. 
Marka; bir ürün, hizmet ya da kurumu tanıtmaya ve benzerlerinden ayırmaya yarayan tescil 
edilmiş özel ad, kısaltma veya işarettir (Tdk, 2016). 556 sayılı KHK’de marka; “Bir işletme 
mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması 
koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya 
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla 
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmaktadır (556 
sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, 24.06.1995, akt., Öztürk, 2010). Marka 
kavramı ile ilgili ilk akla gelen markanın ismi, tanıtıcı amblemi, markanın simge rengi, 
markanın tipolojisine yönelik detaylar ve simge fotoğraflarıdır. Marka aslında ürünün 

                                                           
* Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr  
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müşteriye ifade ediliş biçimidir (Yamankaradeniz, 2007).  

Şu anki pazar koşullarında markalar büyük bir rekabetin temelini oluşturmaktadır. Artık amaç 
ürünü tüketiciye tanıtmaktan ziyade benzer ürünleri almasını engelleyerek marka almasını 
sağlamaktır. Markanın değerini yükseltmek, bilinirliğini artırarak piyasada aranan marka 
olmak ve tüketicinin markaya bağımlılığını sağlamak; firmaların piyasadaki varlığını 
sürdürebilmeleri için en çok önem verdikleri konudur (Kayalı, Yereli, Soysal ve Terim, 2004). 
Tüketicilerin algısı her gün binlerce izlenimin etkisi ile sık sık değişir; bir marka tüketicide 
bıraktığı algıyı takip etmekle yetinmeyip, tüketicinin kendisini diğerlerinden farklı bir yere 
koyması için de çabalamalıdır (Knapp, 2002). Tüketiciler genellikle bilinen markaları satın 
almaktadır çünkü kaliteli olduğunu düşünür, markanın felsefesini kendilerine uygun bulurlar. 
Bu açıdan bakıldığında güçlü markaların, güven verici yönleriyle yarattığı değerler sık sık 
ortaya konmuştur (Doyle, 2003).  

Tutum, kişinin nesnelere, fikirlere, kurumlara ve diğer insanlara karşı olumlu ya da olumsuz 
görüşleri, duyguları ya da değerlendirmeleridir (Cemalcılar ve Şahin, 2001). Sutherland’e 
(2008) göre tüketicilerde markaya karşı olumlu bir tutum oluşturulduktan sonra tüketici 
yüksek ihtimalle o markaya bağımlı hale gelir ve süpermarkete gittiğinde sadece daha önce 
aldığı markayı arar. Bu arayışında da diğer alternatifleri çok az dikkate alır ya da hiç almaz ve 
doğruca alışveriş arabasına atar. Bu durum markaya karşı tüketicinin tutumunun ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir (Sutherland, 2008). 

Tüketicilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmamasına göre gösterdiği olumlu veya 
olumsuz tutumlar, üreticiler için çok önemlidir. Beklentileri karşılanan tüketici, hem şirket ve 
hem de ürün için olumlu düşünmeye ve markayı takip etmeye başlar; alternatif ürünlere ve 
markalara çok dikkat etmez, seçimlerinde hep aynı markayı tercih ederek “marka bağlılığı” 
geliştirir (Yıldız, 2008). Böylece üreticinin diğer ürünlerine karşı da olumlu tutum geliştirerek 
diğer ürünleri de almaya başlar. Beklentileri karşılanmayan tüketici ise, üründen hareketle 
üreticinin diğer ürün ve hizmetlerine karşı da olumsuz tutum geliştirir, üreticinin ürünlerini 
tercih etmez ya da çok nadiren tercih eder ve firma ile ilgili düşüncelerini diğer insanlarla da 
paylaşır. Tüketici artık alternatif ürünlere yönelir (Öztürk, 2006).  

Yapılan bir çalışmaya göre, tüketicilerin genel eğilimi, tanıdıklık derecesi yüksek olan 
markayı almak yönündedir ve bu markalara karşı olumlu tutum geliştirmektedir. Bu çalışmaya 
göre marka değiştirme eğilimleri de markanın tanıdıklık derecesinden etkilenmektedir. 
Tüketiciler, kullandıkları markayı tanıdıklık derecesi yüksek olanla değiştirme eğilimindedir 
(Korkmaz ve Işın, 2003). Tüketimin birincil nedenine baktığımızda karşımıza belli yaş 
gruplarında marka çılgınlığının olması çıkmaktadır. Marka çılgınlığında yaşanan süreçte, 
tüketici satın aldığı ürünün kendisini bir yaşam tarzının parçası haline getirdiğine; bir değerler 
bütününe, bir fikre dâhil ettiğine inanır. Aslında bu fikir ona reklam, moda gibi çeşitli yönlerle 
empoze edilmektedir (Klein, 2002).  

Tüketicilerin markalara karşı tutumları, satın alma davranışını etkilemektedir. Tutum 
araştırmaları ile firmaların müşterilerin tutumlarına göre pazar araştırmaları yapılır ve buna 
göre pazar bölümlendirmesi sağlıklı bir şekilde yapılır. Tutumların nasıl oluştuğu, nasıl 
güçlendirilebileceği ve olumsuz marka tutumlarının nasıl değiştirilebileceği konuları hala 
şirketlerin, pazarlama departmanlarının ve reklamcıların üstünde çalıştığı konulardandır 
(Odabaşı  ve Barış, 2003). Bu durumda marka algısını doğru bir şekilde ölçmek, alandaki 
büyük bir eksikliği giderecektir. Bu nedenle bu çalışmada Burton, Lichtenstein, Netemeyer ve 
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Garretson (1998) tarafından geliştirilen Marka Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve 
geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin ülkemizde İşletme, Psikoloji 
ve Ekonomi gibi alanlardaki çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
2. YÖNTEM 
Çalışma Grubu 
Araştırma, 173’ü kadın, 131’i erkek olan ve yaşları 18 ile 33 arasında değişen 304 üniversite 
öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.  

Veri Toplama Araçları 
Marka Tutum Ölçeği (Attitude Toward Private Label Products Scale): Müşterilerin özel 
markalara karşı geliştirdikleri tutumları ölçmek amacıyla Burton, Lichtenstein, Netemeyer ve 
Garretson (1998) tarafından geliştirilen Marka Tutum Ölçeği 6 maddeden oluşan tek boyutlu 
bir ölçme aracıdır. Ölçek 5’li bir derecelendirmeye sahiptir (“1” Hiç uygun değil, “5” 
Tamamen uygun). Ölçekte 4. madde ters puanlanmaktadır. Yükselen puanlar markalı ürünlere 
yönelik yüksek düzeyde olumlu tutumları göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmasında 
tek boyuttan ve altı maddeden oluşan modelin iyi uyum verdiği (Marsh ve Hocevar, 1988) 
görülmüştür (x²= 22.1, sd= 9, GFI= .95, CFI= .97, AGFI= .88). Ölçeğin uyum geçerliği 
çalışmasında marka tutumu ile akıllı tüketici (r= .27) ve fiyat bilinci (r= .26) arasında pozitif 
ilişkiler bulunmuştur. 

İşlem 
İlk aşamada, ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesinden oluşan 
bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar geri tercüme 
edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe 
form anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve denemelik 
Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form, psikolojik danışma ve 
rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan 3 öğretim üyesine inceletilerek 
görüşleri doğrultusunda maddelerin Türk Kültürüne uygunluğu açısından bazı gramatik ve 
kavramsal değişiklikler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlık yöntemiyle, madde analizi ise düzeltilmiş 
madde-toplam korelasyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için LISREL 
8.54 ve SPSS 15 paket programları kullanılmıştır. 

 
3. BULGULAR 
Madde Analizi ve Güvenirlik 
Ölçeğin maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. 
Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .68 olarak bulunmuştur. Bulgular 
Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1: Marka Tutum Ölçeği Düzeltmiş Madde Toplam Korelasyon Katsayıları 

Madde No Düzeltmiş Madde Toplam 
Korelasyon Katsayıları 

Madde Silindiğinde 
Cronbach Alfa Katsayısı 

1 ,428 ,642 

2 ,647 ,557 

3 ,585 ,580 

4 ,008 ,745 

5 ,254 ,686 

6 ,596 ,577 

Yapı Geçerliği 
Marka Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formundaki yapısının 
doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksleri 
(x²= 26.89, sd= 9, RMSEA= .081, GFI= .97, NNFI= .92, NFI= .93, CFI= .95, AGFI= .93, 
IFI= .96, SRMR= .052) tek boyutlu Marka Tutum modelinin yeterli uyum verdiğini 
göstermiştir. Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1: Marka Tutum Ölçeğine İlişkin Path Diagramı ve Faktör Yükleri 

 
 
4. TARTIŞMA ve SONUÇ 
Bu çalışmada, Burton ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Marka Tutum Ölçeğinin 
Türkçe’ye uyarlanması ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. 
Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü çalışma grubunun sayı bakımından 
istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterlilikte olduğu söylenebilir (Tabachnick  &  Fidell, 
2007). Marka Tutum Ölçeğinin yapı geçerliğini incelemek amacıyla DFA uygulanmıştır. 
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Doğrulayıcı faktör analizi ile model-veri uyumuna ilişkin hesaplanan istatistiklerden en sık 
kullanılanları Ki-kare (x²), x²/sd, RMSEA, RMR, GFI ve AGFI’dir. Hesaplanan x²/df oranının 
5’ten küçük olması, GFI ve AGFI değerlerinin .90’dan yüksek olması model-veri uyumunu 
göstermektedir (Marsh ve Hocevar, 1988). Bununla birlikte, GFI’nin .85’ten, AGFI’nin 
.80’den büyük çıkması, RMSEA değerlerinin .10’dan düşük çıkması, model veri uyumu için 
kabul edilebilir alt sınırlar olarak görülmektedir (Marsh, Balla ve McDonald, 1988). Uyum 
indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin yeterli uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör 
yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Ancak 4. maddenin faktör 
yükü .30 ölçütüne göre son derece düşük bulunmuştur.  

Ölçme araçlarında bulunması gereken güvenirlik katsayı oranının .70 olduğu dikkate 
alındığında bu çalışmadaki formun bu ölçütün çok az altında olduğu görülmüştür (Sipahi, 
Yurtkoru, & Çinko, 2008). Ancak ölçeğin ölçtüğü kavramın klinik veya duygusal bir yapı 
olmadığı ve bir tutum olduğu dikkate alındığında bu katsayının yeterli olduğu söylenebilir. 
Ayrıca yapılan madde analizi sonucunda, 4. madde dışındaki maddelerin madde-toplam 
korelasyon katsayılarının .30 ölçütünü karşıladığı görülmüştür (Büyüköztürk,  2004).  

Marka Tutum Ölçeğinin, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ölçeğin geçerli ve güvenilir 
biçimde kullanılabilecek bir ölçek olduğunu göstermiştir. Bunun dışındaki en önemli sınırlılık 
çalışmanın yürütüldüğü örneklem grubunun üniversite öğrencileri ile sınırlı olmasıdır. Bu 
noktada çalışmanın toplum genelini kapsaması ve farklı eğitim, sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen bireyler ve gruplar üzerinde uygulanması daha genellenebilir veriler elde edilmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test güvenirliği ve uyum geçerliği için çalışmalar 
yapılabilir. 

Firmalar ve büyük markaların, satış çalışmalarını değerlendirmek ve kendi vizyonlarını 
belirlemek için marka tutumları ile ilgili çalışmalarının günümüzde gittikçe artmış olması 
açısından Marka Tutum ölçeğinin alanda yaygınlaşması oldukça önemlidir. Marka Tutum 
Ölçeği, müşterilerin görüşleri hakkında firmalara dikkat çekici fikirler verecektir. Yapılan 
reklamların tüketicinin satın alma davranışı üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteren 
çalışmalar vardır (Şentürk & Turğut, 2011). Bu reklamlar marka tutumlarından hareketle 
düzenlendiğinde firmalar açısından daha faydalı sonuçlar doğuracaktır. 
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İSLAM ÖNCESİ İLE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SİYASİ YAPI VE DIŞ 

İLİŞKİLERİN KIYASLANMASI 
Emre ARSLANTAŞ* 

 

Öz 

Türkler dünya tarihinde irili ufaklı pek çok devletler kurmuş bir milletlerden biridir. Bu devletlerden bazıları dünya 
tarihine yön vermiştir. Coğrafya ve inanç farklılığına rağmen kurulan devletler birbirine benzemektedir. Bu durum 
Türklerin bir devlet geleneğine sahip olduğunu göstermiştir. Nitekim Türklerde devlet fikri yaratılışa kadar geriye 
gitmektedir. Türk devletlerinde siyasi yapı ve dış ilişkiler Asya Hun Devleti ile kurumsallaşmıştır. Oluşan bu yapı 
Asya Hun Devleti sonrasında kurulan Türk devletlerinin temeli olmuştur. Bu kurumsallaşmada İslamiyetin kabulü 
ile birlikte dönüşümler yaşanmıştır. Bu çalışmada İslam öncesi ve Türk-İslam devletlerinde siyasi yapı ve dış 
ilişkiler kıyaslanmıştır. İslam’ın kabulü ile siyasi yapı ve dış ilişkilerde bir dönüşüm yaşandığı görülmüştür.    

Anahtar Kelimeler: Türkler, İslam Öncesi Türk Devletleri,Türk-İslam Devletleri, Türklerde Siyasi Yapı, 
Türklerde Dış İlişkiler.  

 

COMPARISON OF POLITICAL STRUCTURE AND EXTERNAL RELATIONS IN PRE-ISLAMIC 
AND FIRST TURKISH-ISLAMIC STATES 

 

Abstract 

Turks are one of the nations that have established many small and large states in world history. Some of these 
states have led world history. Despite the difference in geography and faith, the established states are similar. This 
situation has shown that Turks have a state tradition. As a matter of fact, in Turks, the idea of the state goes back 
to creation. Political structure and external relations in the Turkish states are institutionalized with the Asian Hun 
State. The resulting structure is the foundation of the Turkish states established after the Asian Hun State. In this 
institutionalization transformations took place with the acceptance of Islam. In this study, political structure and 
external relations in pre-Islamic and Turkish-Islamic states were compared. With the adoption of Islam, there has 
been a transformation in political structure and external relations. 

Keywords: Turks, Pre-Islamic Turkish States, Turkish-Islamic States, Political Structure in Turks, External 
Relations in Turks. 

 
GİRİŞ 
Türkler dünya tarihine damga vurmuş milletlerden biridir. Anayurdu olan Orta Asya’dan 
dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmiş ve bu bölgelerde irili ufaklı pek çok siyasi teşekküller 
kurmuşlardır. Bu devletlerden en önemlileri; Asya Hun, Göktürk, Selçuklu ve Osmanlı 
Devleti’dir. 

Türklerin değişik coğrafyalara göç etmesi ve bu bölgelerde devlet kurmaları; onların yeni 
coğrafyalara uyum sağladığını göstermiştir. Nitekim bulundukları bölgenin kültürel yapılarını 
devlet yapısı içerisine katmışlardır. Ancak bu uyumlaşma ile oluşan farklılaşma, devlet 
anlayışında değişimden ziyade bir dönüşüme yol açmıştır. Zira Türk devletlerine bakıldığında 
benzer siyasi yapılar ve anlayışlar görülmektedir. Örneğin Türklerin ilk siyasi teşekülü olan 
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Asya Hun Devleti’ndeki siyasi yapı ve anlayışlar Avrupa Hun, Göktürk ve Türk-İslam 
devletlerinde de görülmektedir. Bu durum Türklerde bir devlet geleneğinin bulunduğunu 
göstermektedir. Nitekim zaman, coğrafya ve kültürel etkileşim farklılıklarına rağmen Orta 
Asya, Selçuklu ve Osmanlı devletleri arasında bir devamlılık bulunduğu görülmektedir. 

Sistemli ve planlı göçlerle birlikte çeşitli kültürlerle etkileşimler nedeniyle Türkler farklı din ve 
inanışları kabul etmişlerdir. Ancak bunlardan en fazla taraftar bulanı İslamiyet olmuştur. Bu 
durumun oluşmasında Türklerin eski dininin İslamiyet’e çok benzer olması ve İslam’ı kabul 
eden Türklerin milli benlikleri korumaları etkili olmuştur. Nitekim diğer dinleri(Musevilik, 
Hristiyanlık v.b.) kabul eden Türk boyları milli benliklerini muhafaza edememişlerdir.  

Kuşkusuz yeni bir dini kabul etmek farklı uygulamaların kabulüne neden olmaktadır. Bu durum 
göç ettikleri yerlere adapte olan Türkler için de geçerli olmuştur. Nitekim İslam öncesi 
dönemden farklı olan uygulamalar Türk-İslam devletlerinde görülmüştür. 

Bu çalışmada İslam öncesi Türk devletleri ile Türk-İslam devletlerindeki siyasi yapı ve dış 
ilişkiler kıyaslanması amaçlanmaktadır. Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle yaşanan 
değişimler nelerdir? sorusuna cevap aranacaktır. Bu amaçlara yönelik Türklerin İslamiyeti 
kabul etmesiyle farklılaşan uygulamalara değinilecektir. Bu amaçla ilk olarak İslam öncesi Türk 
devletlerinde siyasi yapı ele alınacaktır. Bu bölümde önce Türklerde devlet anlayışı aktarılacak 
ardından siyasi yapı içerisindeki hükümdar, hatun, veliaht, kurultay ve ayukinin işlevleri 
anlatılacaktır. Daha sonra İslam öncesi Türk devletlerinde dış ilişkilere değinilecektir. Ardından 
Türk-İslam devletlerindeki siyasi yapı değinilecek ve bu yapı içerisindeki hükümdar, divan ve 
meliklerin görevlerinden bahsedilecektir. Son olarak Türk-İslam devletlerinde; Karahanlılar, 
Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti dönemindeki dış ilişkiler aktarılacaktır. 

 
1. İSLAM ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ 
Türklerde devlet fikri ve devlet kurma faaliyeti; gök, yer ve insanoğlunun yani evrenin yaratılışı 
ne kadar geriye gitmektedir (Bedirhan, 2004: 216). Göktürk yazıtlarında Bilge Kağan atalarının 
devlet kurma faaliyetlerden şöyle bahsetmiştir: “Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında 
ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerine atam Bumin Kağan ve İstemi 
Kağan(kağan olarak) oturmuşlar, oturduktan sonra, Türk Milletinin devleti ve töresini idare 
etmiş ve düzene koyuvermiştir.”(Aktaran: Ögel, 2016:36) 

İslamiyetten önce Türkler devlete “el” ya da “il” adını vermişlerdir.(devlet kelimesi müslüman 
olunduktundan sonra kullanılmaya başlanmıştır.) Devlet kurmayı, “illemek”, devleti yönetmeyi 
“il tutmak”, devletsiz kalmayı da “ilsiremek” terimleriyle adlandırmışlardır (Bedirhan, 2004: 
216). Devleti daima töre ile birlikte düşünüyor ve töresiz devlet olmayacağına inanıyorlardı 
(Tozlu, 2005: 309). 

Türk ilinin amaçları; halkı mutlu etmek, dışa karşı vatanı ve milleti korumak, yurt edinmek, 
adaleti ve barışı sağlamak ve halka hizmet sağlamak şeklinde özetlenebilir (Özdemir, 
1999:171). Devlet bu amaçları gerçekleştirmek için kurulur ve evrensel(universal) bir 
mahiyettedir. Türk ili içerisinde sadece Türkler bulunmamakta ve diğer topluluklar 
dışlanmamaktadır. Eski Yunan ve Çin’de de bu anlayışa benzer görüşler bulunmaktaydı, fakat 
eski Yunan’da bu fikir sadece polis sınırları içerisinde kalmıştı. Çin’de ise devleti kuran ve 
kuralları(gökteki düzen Tao) oluşturan Tanrı idi. Yani devlet ilahi bir nitelik kazanıyordu. 
Ancak Türkler de devleti kuran kağandı. Töreyi de kağan oluşturuyordu (Ögel, 2016: 33-37). 
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Kısaca Türk ili birleşmiş halkı ile, idari ve hukuki düzeniyle vatanını koruyan ve milleti barış, 
huzur ve refah içerisinde yaşatan bir organizasyondur (Kafesoğlu, 1998:233). 

1.1. Siyasi Yapı 
İslam öncesi Türklerde toplumsal yapı; aile, boy, beyler birliği ve devlet şeklindeydi. Sosyal ve 
siyasal olgunluk ailelerden başlamakta ve bütün beylerin birleşmesiyle nihai halini almaktaydı. 
Boylara ait bölgeleri beyleri idare ediyordu ve bu boyların birisinden devleti yöneten hükümdar 
çıkıyordu (Tozlu, 2005: 207). Buradan hareketle Türk ili ve toplumu iç içe geçmiş halkalara 
benzemektedir. Dışardaki en büyük halka devlettir ve diğer halkaları kapsamaktadır. Şayet bu 
halka dağılırsa diğer halkalar bağımsız hale gelmektedir (Türkdoğan, 2014: 77). 

Türk tarihine bakıldığında; devletin millet, barış, hizmet ve insanlık için ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim Mete Han Çin İmparatoruna gönderdiği mektubunda eli yay tutan 
bütün milletleri birleştirdiğini anlatmıştır. Aynı zamanda bir Çinlinin Hun veziri olması, Türk 
olmayan Maniah adlı kişinin Göktürk kağanı tarafından Bizans’a gönderilmesi bu görüşü 
destekler niteliktedir. Ayrıca Türk hükümdarları sadece Türk halkına karşı değil, Türk olmayan 
unsurlara ve hatta bağlı olan devletlere karşı da vazifeliydi (Ögel, 2016:132). 

Türk devlet siyasi yapısında başlıca görevliler ve kurumlar; hükümdar, hatun, veliaht, kurultay, 
hükümet olarak sayılabilir.    

1.1.1. Hükümdar 
İslamiyetten önceki Türk devletlerinin başında bir hükümdar bulunurdu. Hükümdarlar “Tan-
Hu”, “Kağan”, “Han”, “Yabgu”, “İlteber” gibi çeşitli ünvanlar kullanmışlardır. Bu ünvanlardan 
en yaygın kullanılanları “Han”, “Kağan” ve “Hakan” idi. “Kağan” ünvanı evrensel hakimiyet 
manasındadır (Kafesoğlu, 1998: 267). 

Hükümdar, hem devletin başı hem de toplumun lideri konumundaydı. İlk vazifesi milletini 
refah ve barış içinde özgür olarak yaşatmaktı (Roux, 1997: 99). Bunun yanında, asker toplamak, 
orduyu ve toy meclisi yönetmek ile devletin idari, iktisadi ve kültürel meselelerinden de 
sorumluydu. Bununla birlikte kurultayda kanun teklif edebildiği gibi aynı zamanda kendisi de 
kanun koyabilirdi. Ayrıca en büyük yargıç konumundaydı ve bu sıfatla yüksek mahkemeye 
başkanlık etmektedir (Aktaran: Kaşıkçı, 2002: 891). Bu açıdan hükümdar yasama, yürütme ve 
yargı yetkilerinin büyük bir kısmına sahiptir. Bu kadar çok görevi olması nedeniyle 
hükümdarda çeşitli özelliklerin var olması beklenmekteydi. Aranan ilk özellik cesur bir 
alp(kahraman) olmasıydı. Çünkü hükümdar, Türk topluluklarını bir arada tutmak, savaşlarda 
zafer kazanmak, güvenliği sağlamak ve fetih gibi işlerde başarılı olmak için cesur ve alp olması 
gerekliydi (Bedirhan, 2004: 230). Sadece cesur ve alp olması yetmiyor, bilgelik ve erdemli 
olma da aranıyordu. 

Kısaca hükümdar devletin iç ve dış siyasetini düzenler; orduya komutanlık eder; yüksek 
mahkemeye ve meclise başkanlı eder; dış ilişkileri yürütme amacıyla elçiler gönderip, elçiler 
kabul eder; devlet görevlileri atar ya da görevden alırdı. Neredeyse tam otoriteye sahip olan 
hükümdarların yetkisi sınırsız değildi (Şahin, 1999: 24). Töre adı verilen ortak idari ve hukuki 
düzen ile hükümdarın faaliyetlerini kontrol eden meclisin varlığı nedeniyle hükümdar bir 
monarka ve ya askeri diktatöre dönüşmemiştir (Türkdoğan, 2014: 145). 

Eski Türk devletlerinde hükümdarın “kut”a sahip olduğuna inanılırdı. Tanrı kut ile Türk 
hükümdarına siyasi iktidar bahşediyordu (Koca, 2002a: 828). Kut aslında kişiye değil aileye 
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verilmekteydi. Bu nedenle hükümdarların hepsi kendi ailesini Oğuz Han sülalesine 
dayandırmaktaydı (Turan, 2009b:121). Kutun aileye verilmesi nedeniyle hükümdar demokratik 
usullerle kurultayda seçilirdi. Böylece tanrının kutu ona nasip ettiğini ve devletin meşru 
hükümdarı olduğuna inanılıyordu (Bedirhan, 2004: 230).  

İslam öncesi Türk devletlerinde karizmatik (yetki ve kudretin Tanrı tarafından verildiği) tip 
hükümdarlık anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle egemenliğin kaynağı ilahidir (Ögel, 
1991: 264). Nitekim Mete M.Ö. 176 yılında Çin imparatoruna yazdığı mektuptaki “Gök 
tarafından tahta çıkarılmış Hunların Büyük Hakanı” ile “Ben Tanrı”ya benzer Gök tarafından 
tahta çıkarılmış Bilge Kağan” ifadeleri hükümdarın tanrı istediği için tahta oturduğu inancını 
göstermiştir (Ögel, 2016: 217). Ancak hükümdarlığın kaynağının ilahi olmasına rağmen hiçbir 
dönemde Türk hükümdarlarının masumluk sıfatına sahip olamamışlardır. Teokratik devletlerde 
görülen masumluk sıfatı; Tanrının egemenlik yetkisi verdiği hükümdarın hata yapmayacağını 
belirtiyordu (Köseoğlu, 1998: 75). 

Türk hükümdarları kutsal sayılmasına rağmen asla insan üstü bir varlık olarak görülmemiştir. 
Dolayısıyla Çin’deki imparator gibi Türk hükümdarları Tanrının oğlu olarak 
kutsallaştırılmamıştır. Hem kendisi hem de halk hükümdarın bir insan olduğunun 
farkındadırlar. Nitekim Avrupa Hun ve Bizans heyetleri arasındaki görüşmelerde, Bizanslıların 
imparatorlarının Tanrı olduğunu iddia etmelerine Hunlar kahkahalarla gülerek bir insanın Tanrı 
olduğunun iddia edilmesinin terbiyesizlik olarak addederek görüşmeleri terk etmişlerdir 
(Kafesoğlu, 1998: 256). Hükümdarın insan olarak görülmesi ona çeşitli görevler yüklemiştir. 
Hükümdar halkın birliğini sağlama, halkı doyurma ve giydirmekle görevlidir. Nitekim bu 
görevleri yerine getiremeyen hükümdar hakkında Tanrı “kut”u geri aldı diye iktidardan alınan 
ve hatta öldürülen hükümdarlar bulunmaktadır (Çandarlıoğlu, 2003: 95). 

İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarın idare etme yetkisini belirten bazı sembolleri 
bulunmaktaydı. Bunlar, Otağ(hükümdar çadırı), Tuğ(kurt başlı sancak, bayrak), Örgün(altın 
taht), kotuz(börke takılan hükümdarlık sembolü), davul ve yay gibi sembollerdi. Bununla 
birlikte hükümdarın belirli zamanlarda ve törenlerde halka resmi ziyafet vermesi de 
hükümdarlık şartıydı (Günal, 2004: 112). 

1.1.2. Hatun 
Türk devletlerinde hükümdar eşleri “katun”(hatun), “Yin-çü” ve “Uluğ hatun” ünvanlarını 
kullanmışlardır. Bunlar en fazla kullanılanı ise hatun idi. Hükümdar ile birlikte hatun da halka 
tanıtılırdı. Nitekim Orhun Kitabeleri’nde İlteriş Kağan ile birlikte İlbilge Hatun’un tahta 
geçişinden bahsedilmektedir (Aktaran: Ögel, 2016: 45). 

Türk devlet geleneğinde hatunlarda yönetimde söz sahibiydi. Hatun devlet adamı gibi eğitilir 
ve yetiştirilirdi (Günal, 2004: 112). Ayrı sarayları ve askerleri vardı. Devlet meclisine katılır, 
elçi gönderir ve elçi kabul ederlerdi (Çandarlıoğlu, 2003: 96). Ayrıca aralarında devlet 
siyasetine yön verenler, devlet başkanlığı yapanlar ve vekil olarak devleti idare edenler 
bulunmaktadır. Nitekim Hatun; Göktürk, Uygur ve Sibir devletlerinde hayati bir rol oynamıştır. 
Hatun gelecekteki hükümdarın annesiydi. Bu yüzden Türk soyundan gelmesine özel önem 
verilmekteydi. Hükümdarın Hatun’dan başka eşleri de bulunmaktaydı. Örneğin Çinli bir 
prenses ile evlenmek bir gelenekti. Ancak bu prensesten olan çocuklar (Göktürklerin sonuna 
kadar) taht üzerinde iddia edemezlerdi (Kafesoğlu, 1998: 270). 
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1.1.3. Veliaht 
Eski Türk devletlerinde hükümdarın veliaht atadığı görülmektedir. Veliaht olabilmek için 
sadece hanedan içerisinde olmak yeterli olmamakta, annesininde Türk soyundan gelmesi 
gerekliydi (Bedirhan, 2004: 225). Ancak Göktürklerin son dönemlerinde ve Uygurlarda 
annenin yabancı olması veliahtlık için bir engel görülmemiş ve bu veliahtlar hükümdar 
olmuşlardır (Kafesoğlu, 1987: 19). 

Hükümdarın veliaht ataması, onun hükümdar olacağı anlamına gelmezdi. Bununla birlikte 
büyük oğulun da hükümdar olması kesin değildi. Nitekim Asya Hun Devleti tarihinde büyük 
oğulun hükümdar olması, küçük kardeşlerinin hükümdar olmasından daha az görülmüştür 
(Kafesoğlu, 1998: 270). Nitekim hükümdar olacak veliahtın başarılı ve çeşitli yeteneklere sahip 
olması ön planda tutulurdu; yani liyakate önem verilirdi. Diğer yandan Tanrı tarafından 
hükümdara verilen yönetme hakkının(kut’un), kan vasıtasıyla hükümdarın diğer evlatlarına da 
geçtiği sebebiyle her veliaht tahta hak iddia etmesine sebep olmuştur. Bu nedenle, taht 
mücadelesi; üstün gelen tarafın hükümdar olmasına kadar devam ederdi (Günal, 2004: 113). 
Ancak Türk devlet geleneğinde görülen bu mücadeleler devleti zayıflatır ve parçalanmasına da 
neden olurdu. 

1.1.4. Kurultay (Toy)  
Kurultay, Türkçe “kurul” ile Moğolca “tay” ekinin birleşmesiyle oluşan bir kavram olup 
danışma meclisini ifade etmektedir. Aynı zamanda bu meclise Toy adı da verilmekteydi 
(Bedirhan, 2004: 233). Mete Han döneminden itibaren Türk devletlerinde önemli bir kurum 
olmuştur. Başlangıçta dini, bayram, yeme-içme, yarışma gibi nedenleri de ifade eden devlet 
toplantısıydı (Ögel, 2016: 100).  

Kurultayda yönetim ile ilgili askeri, siyasi, iktisadi kültürel sorunlar görüşülür ve karar verilirdi. 
Genellikle yılda üç kere kurultay toplanırdı. Yıl başında ya da Ocak ayında hükümdarın 
otağında ilk yani küçük kurultay yapılırdı. Küçük kurultay halkın katılımı ile Beylerin seçildiği 
ve Boy meselelerinin görüşüldüğü kurultaydı (Kafesoğlu, 1987: 19). Büyük Kurultaylardan ilk 
Mayıs ayında yapılırdı. Bu toplantıda töreye yeni kurallar eklenir ve ülkenin meseleleri 
görüşülüp karara bağlanırdı (Özdemir, 1999: 89). Diğer büyük kurultay; savaş ve sayım 
kurultayı da denebilir, Eylül ayında yapılırdı. Bu kurultayda devletin kaynakları ve insan gücü 
sayımı yapılırdı. Büyük kurultaylara beyler, yüksek dereceli devlet memurları, devlete bağlı 
kralların katılmaları zorunluydu. Bu törene katılmamazlık, isyan ve itaatsizlik anlamına 
geliyordu (Ögel, 2016: 101).  

Bu genel kurultayların dışında milletin hayatını etkileyen olaylarda (devlet kurulması, göç, 
barış yapma, isyan etme, tabi olma vb.) zamana bakılmadan kurultay toplanırdı. Ayrıca bu 
kurultaylarda askeri ve siyasi meselelerin yanında devleti ilgilendiren her türlü konu 
görüşülürdü (Özdemir, 1999: 90-91). Kurultaya hükümdar başkanlık ederdi. Ancak 
hükümdarın katılmadığı kurultayı Aygucı başkanlık ederdi ve aynı zamanda kurultayı toplama 
yetkisine de sahipti. 

Kurultay geleneği eskisi kadar önemli olmasa da Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir. 
Nitekim Tuğrul Bey ve Osman Gazi’nin hükümdar olarak seçilmesinde kurultayın varlığı 
görülmektedir (Özdemir, 1999: 91). 
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1.1.5. Ayuki (Hükümet) 
Eski Türk devletlerinde topraklarının genişliği nedeniyle toy üyelerinin toplanması çok zordu. 
Çünkü toy üyeleri devletin farklı bölgelerinde görevleri nedeniyle çalışıyorlardı. Bununla 
birlikte alınan kararların uygulanması amacıyla bir kurula gereksinim duyulmuştur Kafesoğlu, 
1998: 264). Nitekim Çin ve Bizans kaynaklarında bugünkü bakanlar kurulu anlamında; devletin 
idaresini ve dış ilişkilerini düzenlemek amacıyla devlet yetkililerin bulunduğu görülmektedir 
(Özdemir, 1999: 91). Hükümet şeklindeki bu örgütlenmeye Eski Türkler Ayuki adını 
vermişlerdir. Bu oluşum hükümdarın devlet yönetiminde en önemli yardımcısıdır (Bedirhan, 
2004: 234). 

Ayuki, Buyruklar ve Ayuçiden oluşmaktaydı. Buyruk; Ayuki üyelerine denir ve bakan 
manasında kullanılmıştır. Nitekim Göktürk ve Uygur döneminde Çin kaynaklarına göre 9 
buyruk bulunurdu (Kafesoğlu, 1998:264). Ayguçi; buyrukların içinde en yüksek rütbedeki baş 
vezirdir. Ayuki’ye başkanlık eder; ayrıca hükümdarın katılmadığı Kurultay’ları da yönetirlerdi 
(Bedirhan, 2004: 234). En tanınmış Ayguçiler genellikle hanedanla ilişiği olmayan ve halk 
tarafından sevilen kişiler arasından atanmıştır. En tanınmış Ayguçiler Tonyukuk(Göktürk) ile 
Kutlug(Uygur)’dur (Kafesoğlu, 1998: 265). 

Yukarıda anlatıldığı üzere İslam öncesi Türk devletleri siyasi yapısında üç farklı kurumun 
bulunduğu görülmektedir. Hükümdar, Kurultay ve hükümetin birbirinden farklı görevleri 
bulunmaktadır. Ancak hükümdar Tanrı’dan aldığı kut nedeniyle halktan ve devletten birinci 
derecede sorumludur. Bu yüzden idari, iktisadi, kültürel ve yargı konularında yetkilerin büyük 
bir kısmını kendisi kullanıyordu. Bakanları atıyor, kurultaya başkanlık ediyor ve törenin 
kurumsallaşmasını sağlıyordu. Ayrıca orduya başkomutanlık etmesi ve askeri karaktere sahip 
olması otoriterleşmeye yardım ediyordu. Fakat hükümdarın bu niteliklerine rağmen Eski Türk 
Devletlerinde hükümdarların bir otoriter gibi devleti yönetemediğini belirtmemiz 
gerekmektedir. Türklerdeki sosyal devlet anlayışı yani devletin halka yedirip, içirip, doyurması; 
hükümdarın halkın güvenini kazanması ve sevilmesi; zorla hükümdar olana halkın sırt 
çevirmesi otoriterleşmeyi ilk önleyen nedenlerdi. Bununla birlikte törenin oluşturduğu hukuki 
düzen ve hükümdarın icraatlarını denetleyen ve hatta hükümdarı görevden alabilen bir 
kurultayın bulunması otoriterleşme ve keyfi uygulanmanın önüne geçen en önemli engellerdi. 
Bu durum İslam öncesi Türk devletlerinde ne tam bir monarklığın ne de tam bir kuvvetler 
ayrılığının bulunduğunu göstermiştir. Son olarak Kut’un aileye verilmesi bir taraftan 
hanedandaki en yetenekli kişinin hükümdar olmasına yol açarken diğer taraftan da devleti 
zayıflatan bir iktidar mücadelesini de simgeliyordu. Özellikle ikili teşkilat yapısının bulunması 
iktidar mücadelesi olasılığını arttırıyordu (Kafesoğlu, 1998: 265). Bu mücadele eski Türk 
devletlerinin kanayan yarası olmuştur. Bir çok Türk devletinin kurulması, bununla birlikte 
devletlerin kısa ömürlü olması bu durumun bir sonucu olduğunu göstermiştir.  

1.2. Dış İlişkiler  
İslam öncesi dönemde dış ilişkilere hakim olan temel ilkeler; ülke sınırlarını muhafaza etme, 
ittifak ve dostluk kurma amacıyla evlilikler yapma ve cihanı idare etme anlayışına uygun fetih 
hareketlerine girişmektir. Bu ilkeler çerçevesinde Türkler Çinliler, İranlılar ve Araplarla 
ilişkide bulunmuşlardır. 
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1.2.1. Türk-Çin İlişkileri 
Türk-Çin ilişkileri ile ilgili bilinen ilk bilgiler M.Ö.318 tarihlidir. Bu tarihlerde Çin’de siyasi 
bir birlik bulunmaması nedeniyle 14 derebeylik birbiriyle mücadele halindeydi. M.Ö.318 
yılında bu derebeyliklerden Ch’in’in giderek güçlenmesi karşısında dört derebeylik Hun 
Türkleri ile bir ittifak anlaşması yapmıştır(Bedirhan, 2004: 57). Daha sonra Hunların Çin 
topraklarına yönelik akınlarını yoğunlaştırması üzerine Çin imparatoru Shih-huang-
ti(M.Ö.247-210) Hun taarruzlarına karşı sınırları korumak için meşhur Çin Seddi’ni meydana 
getirmiştir (Salman, 2002: 10). Büyük Hun Devleti’nin başına geçen Mo-tun Han üç yıl süre 
ile Çin İmparatorluğu ile savaşmıştır(M.Ö.209-199). Bu savaşlar sonunda Mo-tun, Çin’i yıllık 
vergiye bağlanmıştır(M.Ö.200) Ayrıca bu anlaşma gereği bir Çinli prenses ile evlenmiştir. 
Böylece Hun-Çin ilişkilerinde dostluk dönemi başlamıştır (Bayrak, 2006: 26-27). 

Hunların siyaseten yaptıkları bu evlilikler ileride Türklerin aleyhine oldu. Zira, Türk 
topraklarında Çinli prensesin himayesinden yararlanarak serbestçe hareket eden Çinli 
görevliler, propaganda yoluyla Türkler veya Türklere tabi olan toplulukların arasını bozmaya 
çalışmışlardır. Nitekim Mo-tun ve Ki-ok’tan sonra Hun Devleti’nin başına geçen kağanlar Çin 
görevlilerinin bu icraatlarını önleyemediler. Hunlar önce ikiye ayrıldı daha sonra ise Çin’e tabi 
oldular (Günal, 2004: 90). 

Türkler siyasi birliklerine 552 yılında tekrar kavuşmuşlardır. Göktürkler Mu-kan Kağan 
zamanında Çin’i baskı altında tutmayı başarmıştır. Çin Türk hakimiyetindeydi. Ancak Ta-
po’nun bir Çinli prenses ile evlenmek istemesi ve Budist dinini himaye etmesi, Göktürkleri 
sarsıntıya sürüklemiştir (Donuk, 1987: 114). Çinliler, Tardu ve Ta-po’yu birbirine karşı 
kullanılarak Göktürk iç siyasetini karıştırdılar.  İkiye bölünen devlet(Doğu ve Batı Göktürk 
Devletleri) bir süre sonra Çin hakimiyetine girmiştir (Bayrak, 2006: 87).  

İki millet arasındaki diğer bir ilişki türü de ekonomik ilişkilerdir. Nitekim Hun Türkleri Çin’e 
yünden yapılan kumaşlar, örtüler ve keçe ev deri ihraç etmişlerdir (Eberhard, 1942: 71-78). 
Göktürkler ise daha çok canlı hayvanları(at, koyun vs.) Çin’e satarken, karşılığında Çin’den 
ipekli kumaş almışlardır.(Bedirhan, 2004: 256)  

Orta Asya Türk devletleriyle Çin arasındaki ilişkiler, X.-XIII. yüzyıllar arasında en canlı 
dönemi yaşanmıştır. Çin, bu dönemde komşu ülkelerle olan ipek ticaretini kervanlarla 
yapmakta idi (Günal, 2004: 93). 760 yılından sonra Uygurlar, Çin ile ilişkilerinin çok iyi 
düzeyde olmasından faydalanarak, at karşılığında ipek almak için Çin’e heyetler yollamışlardır. 
Her yıl Çin başkentine gelerek bir at karşılığında 40 ipekli parça alarak ticareti yapan Uygurlar, 
başkente her gelişlerinde on binlerce at getirirlerdi (Çandarlıoğlu, 1987: 226). 

Türk Çin ilişkilerinin odak noktası İpek yolu ve ticaretidir. İpek yolunun geçit yeri olan İç Asya 
bölgesi Türk ve Çin siyasetinin ana hedefi olmuştur. Türkler nüfusun fazla olması sebebiyle 
Çin’i tamamen istila etmeyi düşünmedikleri gibi, Çinliler de sınırlarını Ötüken’e kaydırmak 
istememişlerdir. Çin İpek yolu ticaretini elde tuttuğu sürece Türklere karşı müdafaada 
bulunurken, Türkler de yaptıkları akınlarla Çin’i zayıflatarak ipek ticaretine egemen olmak 
istemişlerdir (Günal, 2004: 94).  
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1.2.2. Türk-İran İlişkileri 
İlk Türk-İran münasebetleri ticari yönde başlamıştır. Hunların Yüe-çileri yenmesi sebebiyle 
Hun elçileri ve kervanları yazılı bir itimatname taşıyacak olurlarsa, yol üzerindeki tüm devletler 
rahat bir geçişe imkan sağlamaktaydı ve buna İran toprakları da dahildi (Günal, 2004: 106).  

Akhunlar, Soğd bölgesini ele geçirdikten sonra İran üzerine dokuz yıl süre ile hücum 
etmişlerdir. Bu akınlar nedeniyle Sasani İmparatorluğu çökme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştır (Bedirhan, 2004: 191-194). Nihayet, II. Şapur zamanında iki taraf arasında uzun yıllar 
süren bir barış antlaşması yapılmıştır. Ancak Göktürk Devleti’nin kurulması ve İran’da 
Nuşirevan’ın başa geçmesiyle birlikte Akhunlar zayıflamış ve toprakları Sasani ve Göktürkler 
arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşımdan Nuşirevan rahatsız olmuş ve İç Asya kervan yolunun 
Maveraünnehir bölümünü ele geçirmek amacıyla, Göktürklerin Akdeniz limanlarına ve 
Bizans’a yaptığı ipek nakliyatını durdurmuştur. Bu suretle Göktürklere bağlanan Soğd 
ülkesinde huzursuzluk çıkarmak istemiştir (Çeçen, 2007: 104). Bunun üzerine İstemi Kağan 
Bizanslılar ile ittifağa girişmiş ve böylece Bizans-Sasani mücadelesi başlamıştır. Türk-Bizans 
işbirliği, Sasani İmparatorluğu’nun zayıflamasına ve bu durumdan yararlanan Arap orduları 
tarafından yıkılmasına neden olmuştur (Donuk, 1987: 113). Son Sasani hükümdarı 
III.Yezdcerd, 642’de Nihavent savaşında Arap ordularına yenilince, Merv’e gelerek, Batı 
Göktürk hakanı Tu-lu Han’ın yardımına müracaat etmiştir. Fakat Türkler Müslümanlar 
karşısında yenilgiye uğramış, bundan sonra Merv, Horasan İslam merkezi olmuştur (Günal, 
2004: 108).  

1.2.3. Türk-Arap İlişkileri 
Türkler 642 Nihavend Savaşı’ndan sonra Müslümanlarla temasa başlamışlardır. Sasani 
İmparatorluğu’nun yıkılması sonrasında başlayan Türk- Arap ilişkileri neredeyse yarım yüzyıl 
boyunca karşılıklı mücadeleler içinde geçmiştir (Merçil, 1997: 1). Bu dönemdeki Ermeniler 
hilafetinde Müslüman Araplar ile Türkler arasında askeri ilişkiler ağırlıktaydı. Hem 
Maveraünnehir’de hem de Kafkaslarda Müslüman Araplar hücumda bulunurken, Türkler ve bu 
bölgede yaşayan diğer unsurlar da kendi vatanlarını korumaya çalışmışlardır. Nitekim bu 
dönemde İslamiyet Türkler arasında hızlı bir şekilde yayılmamıştır (Yazıcı, 2005: 30).  

Abbasilerin halife olmasıyla birlikte hemen hemen bütün cephelerde yapılan mücadeleler 
neredeyse durmuştur. Bu sırada doğuda meydana gelen değişmeler Türk-Arap mücadelelerinin 
yeni bir boyut kazanmasına yol açmıştır. Nitekim Araplarla mücadelede bazı Türk beyleri 
Çin’den yardım istemiş; Çin ise bu durumu kullanıp nüfuzunu geliştirmek amacıyla büyük bir 
ordu göndermiştir.Ancak ordunun sert tutumu ve Taşkent Beyi Tudun’un öldürülmesi 
sonrasında Türkler bu seferde Abbasilerden yardım istemiş ve Türk-Arap kuvvetleri 751 yılında 
Talas Savaşı’nda Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrattılar. Talas Savaşı ile birlikte Türk-Müslüman 
Arap ilişkilerinde uzun zamandır süren savaşların yerini barış almış ve Türkler arasında 
İslamiyet yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır (Özaydın, 2002: 246-247).  

 
2. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 
Talas Savaşı sonrasında Müslüman olan Türkler Abbasi Devleti’nde hem askeri hem de idari 
kadrolarda etkin bir biçimde görev almışlardır (Merçil, 1997: 1). Böylece Türklerin 
Müslümanlaşması hızlanmış ve 960 yılında 200.000 çadırlık bir topluluk kısa sürede Müslüman 
olmuşlardır (Yazıcı, 2005: 36). 
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Türk kitleleri çeşitli zamanlarda yaşadıkları çevreye göre de çeşitli dinleri kabul etmişlerdir. 
Bunlardan İslamiyet en çok kabul edileniydi. Bu noktada İslam dininin eski Türk inanç ve 
değerlerine uygun olması bunun bir nedeni idi. Tek tanrı inancı ile İslam dininin Allah’ı 
arasında bir fark yoktu (Merçil, 1997: 2). Cihat anlayışı ve mücahitlere ahirette vadedilen 
mükafatlarla, Türklerin ilk inancındaki öldürdükleri düşman nispetinde öteki dünyada 
mükafatın vadedilmesi yine teşvik edici bir sebep olmuştur (Kafesoğlu vd., 1999: 38). Öte 
yandan Türk milli dininde de İslam’da olduğu gibi kurban kesmek vardı. Ayrıca eski ozan ve 
şamanların yerini İslam evliyaları ve dervişle almıştır (Türkmen, 1963: 6). Bütün bu unsurlar 
Türklerin milletçe İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştırmıştır. 

Türklerin büyük gruplar halinde müslümanlaşması önemli sonuçlar doğurmuştur. Nitekim önce 
İslam Devleti’nde asker ve önemli memuriyetler yapmış, daha sonra ise yarı-bağımsız Türk-
İslam devletleri olarak bilinen siyasi teşekkülleri kurmuşlardır (Yazıcı, 2005: 36). En önemli 
sonucu ise Asya bozkırlarından Avrupa içlerine kadar uzanan bölgede büyük ve uzun ömürlü 
devletleri kurmuş olmalarıdır. Ayrıca İslam dininin ortaya koyduğu düzen ile Türk töre ve 
adetlerin birbirine uyması Türk milli kimliğinin muhafaza edilmesine yol açmıştır (Kafesoğlu 
vd., 1999: 40). Nitekim bu dönemde kurulan Türk devletlerinin tam bir “İslam Devleti” 
olmadığını belirtmekte fayda vardır. Bu durum özdeki farklardan kaynaklanmaktadır. Türk-
İslam devletinin İslam devletinden ayrıldığı noktalar; devlette askeri karakter, sosyal haklar; 
hükümranlık anlayışı, dini davranışlarda ortaya çıkar. Bu yüzden Türk devletleri; İslam’ın 
yayıldığı ülkelerdeki kültür çevresi değerleri ile eski Türk sosyal, siyasi ve örf geleneklerinin 
kaynaşması nedeniyle özel karaktere sahip teşekküllerdir (Kafesoğlu, 1998: 356). 

Bu anlayışta İslamiyetin kabulü ile Türkler İslam dini ile çatışmayan devlet geleneklerini İslami 
renge büründürerek devam etmişlerdir. Mehmet Niyazi Özdemir’e göre bu tavır İslamidir; 
çünkü Hz. Muhammed İslamiyetle çatışmayan cahiliye döneminin geleneklerinin devamına 
müsaade etmiştir (Özdemir, 1999: 51). Nitekim Türklerde kuta islami bir anlam katmışlar; 
İslamiyet'ten önceki dönemde olduğu gibi gibi hatun yine söz sahibi idi, kendi sarayları ve 
vezirleri bulunurdu, devlet meclisinde katılır elçi kabul edip, gönderirlerdi; ülkenin ikiye(ve 
daha fazla bölgeye) ayrılarak yönetilmesi de bu durumun bir göstergesiydi. Ayrıca İslam öncesi 
Türk devletlerinde görülen cihanı idare etme anlayışı; İslamiyeti yayma amacına dönüşmüştür. 
Nitekim bu dönemdeki Haçlı Seferleri ile birlikte “mülk ve millet”(erkinlik için, kut için) 
prensibi ile “din ve devlet”(din için, devlet için) anlayışları arasında denge kurularak yeni 
düşünce(din-ü devlet, mülk-ü millet) tarzı meydana gelmiş ve Osmanlı döneminde doruk 
noktaya gelmiştir (Kafesoğlu, 1998: 365). 

2.1. Siyasi Yapı 
İlk Türk-İslam devleti İdil(Volga) Bulgar Devleti’dir. Ancak Türk-İslam kültür ve 
medeniyetinin bilinen ilk örneklerini Karahanlılar ortaya koymuştur. Çünkü İdil Bulgarlarının 
oluşum ve gelişmeleri çok iyi bilinmemesine rağmen, Karahanlıların devlet sistemi; özelllikle 
Bozkır kültürü ile İslamiyetin karşılıklı etkileşimleri tüm yönleriyle bilinmektedir (Yazıcı, 
2005: 43). Bozkır kültürü ile İslam’ın bu etkileşim Selçuklu İmparatorluğu ile tamamlanmıştır. 
Çünkü Selçuklu Devleti Müslüman ülkelerin ortasında kurulmuş ve siyasi, sosyal, ekonomik 
ve dini meselelere, Türk ve yerli Müslüman halkın ihtiyaçları tatminine yönelik eğilmişlerdir. 
Bu yüzden söz konusu kaynaşma Selçuklular döneminde olmuştur (Kafesoğlu, 1998: 356). Bu 
anlayışta çalışmada Türk-İslam devletlerinde siyasi yapı konusunda Selçuklular’ı 
inceleyeceğiz. Selçuklularda siyasi yapısında etkili olan üç kurum(veya kişi) bulunmaktadır. 
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2.1.1. Hükümdar 
Türk-İslam devletlerinin başında bir hükümdar bulunurdu. Bu hükümdarlar İslam öncesi 
dönemden farklı olan çeşitli unvanlar kullanmışlardır. Bu unvanlarda İslam kültürü kendisini 
göstermiştir. Örneğin Karahanlılarda; Kağan yerine Arslan Han, Yagbu yerine Satuk Han 
unvanı kullanılmış; ayrıca Gaznelilerde ve Selçuklularda halifenin taktığı birçok unvan 
bulunmaktadır (Özdemir, 1999: 81). Ancak Gaznelilerden itibaren “Sultan” unvanı yaygın 
olarak kullanılmıştır. 

Eski Türk devletlerinde olduğu gibi Türk-İslam devletlerinde de hükümdar hem toplumun lideri 
hem de devletin başıydı. Bu konumuyla sultan “hükümet”, “saray”, “adalet” ile “ordu” 
teşkilatlarının da lideriydi. Sultan devletin iç ve dış politikasını saptar; orduya komutanlık eder; 
elçiler gönderip, elçiler kabul eder, devlet memurlarını atar, en büyük yargıç konumuyla 
Mezalim Divanı’na(yüksek mahkeme) başkanlık eder; yayınladığı ferman, yazılı ve sözlü 
emirlerle kanunları oluştururdu. Ayrıca Sultanlar belirli günlerde önemli yöneticileri ve 
komutanları kabul eder, halkın şikayetlerini dinlerdi (Şahin, 1999: 71). Ancak yine de 
sultanların yetkisi sınırsız değildi. İslam öncesi dönemde yetkilerini töreye uygun bir şekilde 
kullanması gerekirken İslamiyetin kabulü ile Sultan yetkilerini Allah’ın rızasına uygun 
kullanması gerekmiştir. Çünkü İslam şeriatine aykırı emirler veren, adaletten sapan, zulüm 
yapan sultana itaat edilmemesi gerekliliği birçok İslam alimi tarafından dile getirilmiştir. 
Ayrıca mevcut işleyişi değiştiren ya da halkı ilgilendiren konularda verilen kararların İslami 
esaslarla çatışmaması amacıyla sultanlar dini hususlarda yetkili makama karar vermeden önce 
danışırlardı. Bu prensip özellikle Osmanlı’da Şeyhülislam kurumunun oluşmasında etkili 
olmuştur (Özdemir, 1999: 68). 

İslamiyetin kabulü ile Türklerde hakimiyet anlayışlarında dönüşüm yaşanmıştır. Eski 
Türklerdeki hükümdarın hükmetme hakkının Tanrı tarafından verildiği şeklindeki kut anlayışı 
bu dönemde İslami bir anlayış kazanmıştır. Nitekim kut anlayışı; bu dönemle birlikte Allah’ın 
nasibi, takdiri anlamında kullanılmaya başlanmıştır (Özdemir, 1999: 68). Bununla birlikte 
Gazneliler halifeden vekalet alan yöneticilerdi. Gazneli Sultanlar Abbasi halifeleriyle iyi 
ilişkilerde bulunurlar, görünüşte onların vekilleri gibi hareket ederlerdi (Yazıcı, 1992: 116). 
Ancak bu durum Selçuklulara kadar devam etmiştir. Bu dönemde halife kendi rızasıyla dünyevi 
iktidarını Selçuklulara bırakmıştır. Nitekim halife dini lider olarak kalmış ve bu durum Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır’ı fethetmesine kadar devam etmiştir (Tozlu, 2005: 211). 

Bu dönemde hakimiyet sembollerine bazı eklemeler yapılmıştır. Bunlara Halifenin vekalet 
vermesi ve ülkede halife adına hutbe okutulması örnek olarak verilebilir. Fakat çoğu hükümdar 
tahta geçişlerde vekalet almamış ve aynı zamanda hutbeyi kendi adına okutmuştur (Özdemir, 
1999: 83). Bu dönemde genel olarak; taht, tuğra, sancak, çetr, yüzük, tiraz, nevbet, otağ gibi 
hükümdarlık sembolleri bulunmaktadır (Koca, 2002a: 153-155). 

2.1.2. Divan 
Türk-İslam devletlerinde, devlet işlerinin tartışılıp karara bağlandığı yer Büyük Divan ya da 
Divan-ı Saltanat idi. Aynı zamanda bu divana “Divan-ı Vezaret” de denilmektedir (Merçil, 
1997: 172). İşlevi ve görevi itibariyle bu günkü hükümete benzemektedir. Divan-ı saltanatın 
başında Yuğruş ve ya Hace-i Buzurg adı verilen büyük vezir bulunmaktadır (Şahin, 1999: 72). 
Vezir hükümdarın mutlak vekiliydi. Menşurat-ı Vezaret fermanıyla atanır; alametleri ise altın 
divid ve sarık idi (Kafesoğlu vd., 1999: 258). Kutadgu Bilig’de vezirin en önemli görevleri 
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şöyle sayılmıştır; ülkenin kanunlarla idaresini sağlamak, ülkenin topraklarını genişletmek ve 
halkı huzur içinde yaşatmaktır. Ayrıca askeri konular hariç diğer bütün devlet meselelerinde 
birincil derecede sorumluydu (Aktaran: Yazıcı, 1992:80). 

Devletin önemli işlerinin görüşüldüğü Divan’da hükümdarın resmen verdiği emirler de 
görüşülüp karara bağlanırdı. Divan-ı Saltanat görevi itibariyle dört divandan oluşmaktadır 
(Özdemir, 1999: 95): Divan-ı İstifa; devletin mali işlerinin yürütüldüğü divandır. Divan-ı 
Tuğra(İnşa); devletin iç ve dış bütün yazılı haberleşmelerini idare eder, memur tayin ve iktalara 
ait vesikalar verirdi (Merçil, 1997: 172). Divan-ı İşrat; askeri ve adli işler dışında bütün işleri 
kontrol ederdi. Divan-ı Arzül-Çeyş; asker maaşları, birliklerin ve araç-gereçlerin kayıt ve 
kontrolü ile uğraşırdı (Kafesoğlu vd., 1999: 259). Ayrıca hükümet teşkilatı içinde; büyük 
şehirlerde zabıta işlerini yürüten Şıhne adı verilen askeri vali, her şehrin ve kasabanın 
idaresinden sorumlu “amid”, maliye işlerine bakan bir “amil” ve belediye işlerini düzenleyen 
bir “muktesip” bulunmaktadır (Tozlu, 2005: 213).  

Son olarak divan İslam öncesi dönemdeki kurultaya(toy) benzemektedir. Ancak kurultayın 
yapısı büyük iken divan daha küçük bir yapıdadır. Bununla birlikte İslam öncesi dönemdeki 
ayukiye de benzemektedir. Zira ayuki eski Türk devletlerinde hükümet işlerinden sorumluydu. 
Divan-ı Saltanat ise Türk-İslam devletlerinde hükümet işlerinden sorumlu idi ve görevi 
açısından bakıldığında ayukiye benzemekte idi. Özetle divan eski Türk devletlerinde kurultay 
ve ayukinin görev itibariyle birleşiminden oluşmaktaydı. Ancak kurultay kadar büyük bir 
yapıya sahip olmamıştır. 

2.1.3. Melik 
Eski Türk devletlerinde olduğu gibi Türk-İslam devletlerinde hanedan üyelerinin önemli bir 
yeri bulunmaktadır. Türk-İslam devletlerinde ülkenin bir şehrini yada bölgesini idare eden 
hanedan üyelerine “melik” adı verilmekteydi. Melikler devlet merkezindeki idare teşkilatına 
benzer bir teşkilata sahip olup, vezirleri ve ayrı askeri kuvvetleri bulunmaktadır (Şahin, 1999: 
70). Ayrıca meliklerin yanında, iyi bir şekilde yetişmeleri için atabeyler bulunurdu (Kafesoğlu 
vd., 1999: 259).  

Eski Türklerdeki kutun hanedan ailesinin tümüne ait olması anlayışına göre, hükümdarlar diğer 
hanedan üyelerine ülkenin bir bölge yada şehrini vererek iktidarlarını paylaşma yoluna 
gitmişlerdir. Bu durum meliklerin hükümdarın otoritesi tanıdığı, onlarla uyumlu ve işbirliği 
içinde bulunduğu ve itaatsizlik anlamına gelebilecek hareketlerden kaçındıkları sürece devam 
etmiştir (Koca, 2011: 166). Ancak düzene karşı yapılan her hareket isyan olarak sayılmış ve 
cezalandırılmıştır. Ayrıca dönemin hakimiyet anlayışına göre bir hükümdarın ne kadar çok 
vasalı varsa o kadar güçlü, kudretli sayılırdı. Bu nedenle vasal devletin başındaki hanedan 
isyana kalkmadıkça ortadan kaldırılmamıştır (Türkmen, 1963: 12). 

Merkezin güçlü olduğu dönemlerde bu sistem herhangi bir sorun oluşturmamıştır. Nitekim 
Sultan Melikşah vefat ettiği dönemden merkezde iktidar boşluğu oluşuncaya kadar devletin 
bütünlüğü bozulmamıştır (Kafesoğlu, 1998: 365). Ancak merkezde otorite boşluğunun 
oluşması sonucunda ise Türk devletlerinde devleti parçalayan bir unsur olmuştur. Nitekim 
merkezi otorite boşluğu sonucunda Selçuklu İmparatorluğu dört parçaya, Anadolu Selçuklu 
Devleti ise irili ufaklı bir çok Anadolu beyliklerine bölünmüştür. Türk devletlerinde görülen bu 
zayıflık, Osmanlıların aldığı bir takım tedbirlerle çözülmüştür (Şahin, 1999: 71).  
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2.2. Dış İlişkiler 
Türk-İslam devletleri dış ilişkilere hakim olan temel ilkeler; ülke sınırlarının muhafaza 
edilmesi, dostane ilişkiler kurmak amacıyla akrabalık tesis etmek, İslamiyeti yaymak için gaza 
hareketlerine girişmek ve Sunni İslam’ın savunulmasıdır. İlk iki ilke İslam öncesi dönemde de 
hakim olan ilkelerdendir. Ancak İslam öncesi dönemde görülen cihanı idare etmek amacıyla 
fetih hareketlerine girişmek ilkesi, Türk-İslam devletlerinde İslamiyeti yaymak için gaza 
hareketlerine girişmek ilkesine dönüşmüştür. Buradan da anlaşılacağı üzere Türk-İslam 
devletlerinde dış ilişkiler din temeli üzerine oturtulmuştur. Ayrıca bu dönemdeki devletler her 
daim Sunniliğin savunucusu olmuştur. Bu anlayışta Türk-İslam devletleri Abbasi halifesini 
tanıyıp,  adına hutbeler okutulurken, Fâtımîlerle mücadele etmişlerdir.     

Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular kuruldukları yerler itibariyle birbirleriyle sınırdaştılar. 
Bu dönemdeki ilişkilerde genel anlamda birbirlerine üstünlüklerini kabul ettirme, ittifak yapma 
ve dostluklarını pekiştirmek amacıyla hanedanlar arası evlilikler yapma amaçları güdülmüştür. 
Ayrıca bu devletler birbirlerini tamamen yok etmeye çalışmamışlardır. Nitekim Selçuklular 
döneminde Karahanlılar ile Gazneliler vasal devlet olarak devam etmiş ve hanedanları 
tarafından yönetilmiştir. Bu durum İslam öncesi dönemden farklı bir uygulamayı 
göstermektedir. Zira İslam öncesi dönemde Göktürkler Sasanilerle anlaşarak Akhun 
Devleti’nin topraklarını bölüşmüşlerdir. Bu tür bir anlayış Türk-İslam devletlerinde 
görülmemektedir. 

2.2.1. Karahanlılar Dönemi Dış İlişkiler 
Karahanlı hükümdarlar İslami inanca uygun olarak Budist Uygurlara ve öteki gayri müslümlere 
karşı, İslamı korumak ve yaymak için mücadele vermişlerdir. Nitekim Satuk Buğra Han 
müslüman olmasıyla bir yandan Türkler arasında islamı yaydı, diğer yandan da Samanilerle 
savaştı. Ardılları da bu gayeleri devam ettirmiştir (Uluçay, 1977: 4). Bu noktada Karahanlılar 
ile Selçuklular arasında ilişkiler başlamıştır.    

Karahanlıların Selçuklularla ilk ilişkileri Selçuk Bey’in Cend’de bir beylik kurmasından sonra 
başlamıştır. Bu beylik Karahanlı-Samani mücadelesinde bölgede askeri bir güç konumuna 
gelmiştir. Bu nedenle Samaniler Selçukluları resmen tanımış ve bir süre sonra Samani 
hükümdarı Nuh; Selçuklulardan Karahanlılar’a karşı askeri yardım istemiştir. Bu isteği kabul 
eden Selçuk Bey, oğlu Arslan komutasındaki bir birliği yardıma göndermiş ve  böylece 
Samaniler Karahanlıları mağlup etmişlerdir. Bu yardıma karşılık Nuh Selçuklulara yurt olarak 
Karahanlılar sınırına yakın yerdeki Nur ilçesini vermiştir. Böylece Selçuklular 
Maveraünnehir’deki Nur ilçesine yerleşmişlerdir (Sevim ve Merçil, 1995: 17). Bu sırada 
Karahanlıların hükümdarı Harun Buğra Han Buhara’yı fethederek ve Samani devletine son 
vermiştir. Ancak bir süre sonra İsmail Muntasır yeniden Samani devletini diriltmek için 
Selçuklulardan Arslan Yagbu ile birleşerek Buhara’yı Karahanlılardan geri aldı. Fakat çok 
geçmeden İsmail Muntasır Karahanlı İlig Nasr tarafından mağlup edildi ve Buhara’yı terketti 
(Turan, 2009a: 74-75). Bu sırada Arslan Yagbu, İlig Nasr’la birleşerek Muntasır’la ittifağını 
bozdu. Bu nedenle İsmail Muntasır’ın Samani devletini diriltme teşebbüsü sona ermiştir (Sevim 
ve Merçil, 1995:18).     

1012’de İlig Nasr Han’ın ölümü sonrasında Arslan Han’ın hapsettirdiği Ali Tegin kurtulmayı 
başardı ve Arslan Yagbu ile ittifak kurarak Buhara’yı aldı; böylece yeni bir Karahanlı beyliği 
de kurulmuş oldu (Turan, 2009a: 89). Ayrıca Ali Tegin ittifakı güçlendirmek için Arslan 
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Yagbu’nun kızıyla evlenmiştir. Onun bu kadar güçlenmesi karşısında Karahanlı hükümdarı 
Yusuf Kadir Han ile Gazne sultanı Mahmut Semerkant yakınlarında buluşarak “İran ve Turan” 
sorunları üzerinde bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmada: Harezm ve Horasan Gaznelilerde, şark 
ülkeleri de Karahanlılarda kalması ve Amuderya(Ceyhun) nehrinin iki devlet arasında sınır 
olmasıyla Samani devleti toprakları bölüşülürken, ayrıca Ali Tegin’in hakimiyetine son 
verilmesi, Selçukluların Horasan’a nakledilmesi ve anlaşmayı sağlamlaştırmak için hanedanlar 
arası evlilik yapılması kararlaştırılmıştır (Sevim ve Merçil, 1995: 20).  

Bu buluşmadan hemen sonra Gazneli Mahmut Arslan Yagbu’ya elçiler göndermiştir. Sultan 
Mahmut; Gaznelilerin Hindistan’da gaza yaptıklarını, Selçukluların bu hususta yardımcı 
olmakdıklarını, halbuki Müslümanlara yardım etmek zorunda olduklarını, bu yüzden konuşmak 
istediğini bildirmiştir (Uluçay, 1977: 36). Bu davete icabet eden Arslan Yagbu yakalanarak 
Sultan Mahmut tarafından Kalincar Kalesi’ne hapsedilmiş ve yedi yıl sonra hapiste ölmüştür 
(Merçil, 1989: 35). Bu olaydan sonra Selçukluların başına Musa Yagbu geçmiştir. 

Karahanlılar aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1042 yılı sonrasında ikiye ayrılmıştır. Doğu 
Karahanlılar Selçukluların güçlenmesi nedeniyle sınırlarını korumaya çalışmışlardır. Neticede 
1089 yılında Melikşah tarafından Doğu Karahanlılar, Selçuklulara tabi olmuşlardır (Uluçay, 
1977: 36). Aynı dönemde Batı Karahanlı hükümdarı Ahmed Han ile ulemanın arasında 
anlaşmazlık ortaya çıkmış ve ulema Selçuklulardan yardım istemiştir. Melikşah Semerkant’ı 
zapt ederek Ahmed Han’ı esir almış ve beraberinde İsfahan’a götürmüştür. Bir süre sonra 
Melikşah Maveraünnehir seferine çıkmak üzere iken Ahmed Han’ı serbest bırakmış ve böylece 
(Batı)Karahanlılar Selçuklu Devletine bağlanmış oldu. Ancak Admed Han ulema tarafından 
zındık olarak yaftalanmış ve idam edilmiştir (Genç, 2002: 453-454). Bundan sonra Selçuklular 
Karahanlılara üç tane ard arda hükümdar atamışlardır. Yine benzer sekilde Sencer döneminde 
Batı Karahanlı hükümdarlar ve ulema arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmek için üç tane 
hükümdar atanmıştır.  

Karahanlılar ile Gazneliler arasında ilişkiler Sultan Mahmut dönemi ile başlamıştır. İlig Nasr 
Han Buhara’yı zapt ettikten sonra Sultan Mahmut ile karşılıklı dostluk mesajları gönderdiler. 
Daha sonra Amuderya nehrinin iki devlet arasında sınır olmasını kabul etmişlerdir (Merçil, 
1989: 32-33). Bunun yanı sıra ilişkileri güçlendirmek için Sultan Mahmut Nasr’ın kızı ile 
evlenmiştir. Ancak bu dostluk ilişkisi Samani mirasının paylaşılması nedeniyle sona ermiştir. 
Çünkü İlig Nasr, Horasan’ı ele geçirmek istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Sultan Mahmut’un 
Multan’a sefer düzenlemesini fırsat bilerek Belh, Nişabur’u ele geçirmiştir (Çeçen, 2007: 183). 
Ancak Sultan Mahmut, Multan seferini yarıda bırakarak Belh’ yürümüş; önce Belh’i tekrar 
hakimiyet altına almış, sonra da Keter ovasında İlig Nasr’ı yenmiştir. Böylece Karahanlılar’ın 
Horasan’ı ele geçirmek için yaptıkları en büyük girişim de başarısız olmuştur (Merçil, 1989: 
32-33). İlig Nasr Han’ın ölümünden sonra yerine Ebu Mansur Arslan Han geçmiştir. Bu 
dönemde Mansur Sultan Mahmut ile iyi komşuluk geliştirmek için bir anlaşma yapmıştır. Buna 
göre Sultan Mahmut Hintlilerle, Ebu Mansur (müslüman olmayan) Türklerle daha iyi mücadele 
etmek için birbirleriyle çatışmama konusunda anlaşmışlardır. Neticede her iki hükümdar da 
yaptıkları gazalarla ünlenmişlerdir (Merçil, 1989: 33).   

Ancak bu dönemde Karahanlılar arasında taht mücadelesi devam ediyordu. Yusuf Kadir Han, 
Ebu Mansur’un büyük kağanlığını tanımıyarak, Sultan Mahmut’tan yardım istemiştir. Ancak 
Sultan Mahmut bu dönemde Karahanlılar’ın birbiriyle uğraşmalarını daha uygun bularak 
Hindistan’la meşgul olmuştur. Bunun üzerine Kadir Han, Ebu Mansur ile anlaşarak Sultan 
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Mahmut’a karşı harekete geçmişlerdir. Ancak Belh civarında Sultan Mahmut’a yenilmişlerdir 
(Bayrak, 2006: 151). Daha sonra Ebu Mansur hükümdarlıktan vazgeçerek yerini Yusuf Kadir 
Han’a bırakmıştır. Fakat Kadir Han’ın büyük kağan olmasına Ali Tegin karşı çıkmıştır. Bu 
yüzden Kadir Han Sultan Mahmut’la anlaşmıştır. Neticede Ali Tegin’in ittifak ettiği Arslan 
Yagbu Sultan Mahmut tarafından tutuklanmış ve Kalincar’a hapsedilmiştir. Ancak Sultan 
Mahmut Ali Tegin’i ortadan kaldırmak istememiş ve Ali Tegin’in Buhara’yı ele geçirmesinden 
sonra Huttal, Saganiyan, Tirmiz ve Kubadiyan gibi şehirleri daha sıkı bir şekilde Gazne 
Devleti’ne bağlamaya çalışmıştır. Böylece Samani Devleti mirasına tümüyle hakim olmuştur 
(Merçil, 2002: 22).   

Siyasi mücadele haricinde bu üç Türk-İslam devletleri arasındaki ilişkilerden biri de hanedanlar 
arası akrabalık ilişkisinin kurulmasıydı. İlk olarak Sultan Mahmud ve oğlu I. Mesud İlig Nasr 
Han’nın kızlarıyla evlenmiştir. Daha sonra Sultan I. Mesud’dan dul kalan İlig Nasr Han’ın kızı 
Melikşah Hatun sonradan Selçuklu sultanı Alparslan ile evlenmiştir. Ayrıca İlig Nasr Han ile 
Alparslan’ın kızı Ayşe Hatun, İlig Nasr Han’ın kardeşi Terken Hatun da Selçuklu sultanı 
Melikşah ile evlenmiştir. Bu evlilikleri ilerleyen zamanda Batı Karahanlılar hükümdarları 
Süleyman Han ile II. Muhammed, Selçuklu sultanları Melikşah ve Sencer’in kızları ile 
evlenmeleri takip etmiştir (Bayrak, 2006: 150).     

Hem Doğu Karahanlılar’da hem de Batı Karhanlılar’da Karluklar ayaklanmış ve 
Karahitaylılar’dan yardım istemişlerdir. Neticede her iki devlet de yıkılıncaya kadar 
Karahitaylılara bağlı kalmışlardır. Özelikle Batı Karahanlılar son yıllarında Karahitaylılar ve 
ve Harzermşahlılarla hanedanlar arası evlilikler yapmış ve bu devletlere tabi olmuşlardır 
(Uluçay, 1977: 7-9). 

2.2.2. Gazneliler Dönemi Dış İlişkiler  
Gazneliler Hindistan’da İslamiyet yaymaya çalışmışlardır. Sebüktegin İslamiyeti Hindistan’da 
yaymak için ilk olarak Kabil vadisini ele geçirmek istemiş ve Hinduşahı yenerek buraya İslamı 
yaymak amacıyla hocalar, dervişler göndermiştir (Merçil, 1987: 323). 

Sebüktegin sonrasında başa geçen Sultan Mahmud zamanında Samani devleti toprakları 
Karahanlılar ile Gazneliler arasında paylaşılmıştır. Bununla birlikte Gazneli Mahmud İslam 
dinini Hindistan’da yaymak amacıyla 17 sefer düzenlemiştir. 

Sultan Mahmud hükümdarlığının ilk yıllarında Buveyhi Bahâüd Devle ile dostluk kurmuş ve 
ittifak tesis etmiştir. Sultanın bundan sonraki siyaseti Buveyhilere tam bir müdahale şeklinde 
olmamıştır. Bu dönemde Sultan Mahmud Kirman’a hakim olmak için bir fırsat beklemekteydi. 
Bu fırsat Bahâüd Devle’nin ölümüyle başlayan taht mücadelesinde oluşmuştur. Nitekim Sultan, 
Ebu’l Fevâris’in Kirman’a sahip olmasına yardım etmiştir. Fakat bir süre sonra Sultan Mahmud 
ile Ebu’l Fevâris’in arası açılınca Sultânüd Devle tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Sultan 
Mahmud ise bu dönemde Hindistan ile meşgul olduğundan Kirman’a herhangi bir ordu 
gönderememiştir. Kirman sultan Mes’ud zamanında Gaznelilerin hakimiyetine girecektir 
(Merçil, 2002: 490). 

Gazneliler ile Abbasiler arasındaki ilişkiler ilk olarak Sultan Mahmud döneminde başlamıştır. 
Sultan Mahmud Samaniler tarafından halife olarak tanınmayan Abbasi Halifesi el-Kadir 
Billah’ı halife olarak tanımıştır. El-Kadir Billah sultanın bu davranışından sonra ona hil’at ve 
hediyeler göndermiştir. Bu şekilde başlayan ilişkiler ilerleyen yıllarda karşılıklı bir hal almıştır. 
Yani  Halife Sultan Mahmud’un Hindistan seferlerine dini meşruluk sağlarken, Sultan da 
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Abbasi Halifesi’nin üzerindeki Fatimi baskısını hafifletmekteydi. Bu durum iki taraf arasında 
karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir (Merçil, 1989: 47).      

Sultan İbrahim döneminde Selçuklular ile uzun süren mücadeleler sonucunda barış yapılmıştır. 
İki hanedan arasında yapılan evlilikle bu barış daha da sağlamlaştırıldı. Ayrıca Gur bu dönemde 
itaat altına alınmıştır (Palabıyık, 2002: 512). 

Gazneliler Kuzey Hindistan’da İslamiyeti yaymış, İslam dünyası ile Hind kültürü dünyası  
doğrudan temas kurulmasına vesile olmuşlardır. Pakistan devletinin kurulmasında birinci 
derece etkili olmuşlardır (Kafesoğlu vd., 1999: 85). 

2.2.3. Selçuklular Dönemi Dış İlişkiler 
Selçuk Bey müslüman olduktan sonra Oguz Yagbu Devleti’nin Cend’deki müslümanlardan 
aldığı yıllık verginin ödenmesine “kafilere harac verilmeyeceğini” söyleyerek engel olmuş ve 
Yagbu kuvvetleriyle çatışmıştır (Turan, 2009a: 68). Ayrıca müslüman olmayan Türklere karşı 
yaptığı gazalarla şöhret kazanmış ve Samanilerle anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmada Samaniler 
Selçukluların Karahanlılara karşı koymasına mukabil Nur kasabasını Selçuk Oguzlarına 
vermiştir (Sevim ve Merçil, 1995: 17).   

Selçuk Bey’in ölümünden sonra başa Arslan Yagbu geçmiş ve döneminde Gazneliler ile 
mücadeleler yaşanmıştır. Sultan Mahmud kendisi ile görüştükten sonra Arslan Yagbu’yu 
yakalatmış ve Kalincar’a hapsetmiştir. Bu olaydan sonra Selçukluların başına Musa Yagbu 
geçmiştir. Fakat gerçekte idareci Tuğrul ve Çağrı Beylerdi (Kafesoğlu vd., 1999: 88). Yine bu 
dönemde Gaznelilerin başına Sultan Mes’ud geçmişti. Selçuklular, Sultan Mes’ud’a 
Gaznelilerin hizmetine girmek istediklerini ve buna karşılık kendilerine Nesa ile Ferave’nin 
kendilerine yurt olarak verilmesini istemişlerdir. Ancak Mes’ud bu isteği reddederek 
Selçukluların üzerine bir ordu göndermiş, fakat yenilgiye uğramış ve bunun sonucunda Sultan 
Mes’ud Ferave, Nesa ve Dihistan’ı Selçukluların idaresine vermiştir. Ayrıca Selçuklu reislerine 
hil’at ve sancak gönderilmiş ve Dihkan(vali) unvanı verilmiştir (Köymen 1963: 41). Bu 
anlaşma Selçuklulara Türkmenlerin katılmasıyla bozulmaya başlamıştır. Nüfusun artması 
nedeniyle Selçuklular Gaznelilerden Merv, Serahs ve Baverd’in kendilerine verilmesini 
istemiştir. Yine Sultan Mes’ud bu isteği reddedip bir askeri kuvvet göndermiş, ancak savaştan 
yenik ayrılmıştır (Sevim ve Merçil, 1995: 23-24). Böylece Gaznelilerden Nişabur, Merv ve 
Serash alınmış ve Selçuklu Devleti’nin kuruluş temelleri atılmıştır. Bir kurultay düzenlenerek 
Tuğrul Bey hükümdar seçilmiş ve Nişabur’da kendi adına hutbe okutmuştur (Köymen, 1963: 
47). Bu dönemden sonra Sultan Mes’ud, yapılan iki savaşı kazanınca bir geçici barış anlaşması 
yapılmıştır. Buna göre Gazne ordusu Herat’a gidecek; Nesa, Baverd ve Ferave hududları 
Selçuklulara verilecek ve Selçuklular Nişabur, Merv ve Serash’ı tahliye edeceklerdi. Bu barışın 
yapılmasının iki taraf için temel sebebi dinlenmek ve yeniden savaş hazırlanmaktı (Kafesoğlu 
vd., 1999: 89). Nitekim bir yıl sonra Dandanakan’da iki ordu karşı karşıya gelmiş ve Selçuklular 
kesin bir üstünlük elde etmişlerdir. Zaferden sonra Selçuklular dönemin hükümdarlarına 
fetihnameler göndermiş ve Abbasi Halifesi’ne; sadık olduklarını ve Horasan’ı adaletle 
yöneteceklerini bildirmişlerdir. Böylece Horasan’da bağımsız bir Selçuklu Devleti ortaya 
çıkmıştır (Turan, 2009a: 106). 

Dandanakan Savaşı sonrasından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca Gazneliler ve Selçuklular 
arasında yapılan savaşlarda bazen Gazneliler bazen de Selçuklular galip gelmiştir. Sonuç olarak 
iki taraf ülkelerini muhafaza etmek ve birbirine tecavüz etmemek şartıyla barış sağlanmış ve 
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Hinduguh dagları iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Yine bu dönemde Karahanlılar 
Selçuklular tarafından mağlup edilmiş ve Selçuklu arazisine tecavüz etmemek şartıyla barış 
sağlanmıştır (Köymen, 1963: 222). 

Alparslan zamanında Karahanlılar ve Gazneliler kurulan dostluk ilişkisi yenilenerek devam 
ettirilmiştir. Ancak Melikşah’ın başa geçmesiyle birlikte hem Karahanlılar hem de Gazneliler 
Selçuklu topraklarını işgal etmişler fakat Melikşah kısa sürede bu topraklarda yeniden 
hakimiyet sağlamış ve iki devlettten gelen barış teklifini kabul etmiştir (Turan, 2009a: 200). 
Melikşah zamanında imparatorluğun doğu ve batı sınırlarını türk soyundan gelen tabi 
devletlerden oluşan bir kordon ile çevirerek bu devletlerin ötesinden gelecek saldırılara karşı 
imparatorluğu koruma siyaseti güdülmeye başlanmıştır.( bir çok vasal devlet; Anadolu, Suriye 
Selçukluları, Batı Karahanlılar, Gazneliler, Harezm gibi) 

Bu emniyet sistemi doğuda ilk olarak Karahitaylılara karşı denenmiş ve Karahanlıların 
Karahitaylılara karşı galip gelmesiyle başarılı bir politika olduğunu göstermiştir. Ancak 
ilerleyen zamanda Karahitaylıların güçlenmesiyle bu siyaset çökmüştür. Bir süre sonra 
Karahanlı hükümdarı Mahmud ile Karlukların arası açılmış; Karluklar Karahitaylılardan, 
Karahanlılar ise Selçuklulardan yardım istemiştir. Netice iki devlet arasında yapılan Katvan 
Savaşı’nda Selçuklular yenilmiş ve Ceyhun Nehri’nin ötesinde kalan topraklarında 
hakimiyetini kaybetmiştir. Bu yenilgiden sonra Selçuklular zayıflamış ve Oğuzlar tarafından 
yıkılmıştır (Sevim ve Merçil, 1995: 218). 

Batı dünyası ile ilişkilere bakıldığında; Abbasi, Fâtımî Halifelikleri ve Bizans ile ilişkiler , haçlı 
seferleri mücadeleleri görülmektedir. 

Abbasi Halifesi ile Selçuklular arasındaki ilişkiler gerçek manada Dandanakan Savaşı 
sonrasında başlamıştır. Dandanakan zaferi sonrasında Tuğrul Bey halifeye göderdiği mektupta; 
Gaznelilere karşı zafer kazandıklarını, Selçuklu Devleti’ni kurduklarını, Sunni İslam inancını 
benimsediklerini, Halife’ye sadık olduklarını ve kurulan yeni devletin Abbasi Halifesi 
tarafından tanınmasını istemiştir (Genç, 2002: 643). Ancak Halife Tuğrul Bey’e gerekli ünvan, 
lakap ve menşuları vermemiştir. İlerleyen zamanda Tuğrul Bey Rey’i ele geçirdikten sonra 
halifeye ikinci kez mektup ve elçi göndererek, kendisine gerekli itibar ve saygının 
gösterilmesini istemiştir. Sultan’ın bu isteğinden sonra Halife Kaim Bi-emrillah İmam 
Maverdî’yi Rey’e göndermiştir. Uzun süre Selçuklu Sultanı’nın yanında kalan Maverdi bir 
rapor hazırlayarak halifeye sunmuştur. Bu rapor sonucunda 1046-1047 yılında Halife Tuğrul 
Bey’e Horasan’ın idaresini bahşettiğine dair bir ferman göndererek Selçuklu Devleti’ni hem 
tanımış hem de meşruluğunu tasdik etmiştir (Adalıoğlu, 2002: 660). 

Selçukluların kurulduğu dönemde İslam dünyası sunni-şii çatışması yüzünden anarşi içinde 
bulunmaktaydı. Bu dönemde Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah Bağdat’ta Buveyhiler ve Türk 
askerleri komutanı Arslan Besasiri’nin baskısı altındaydı (Genç, 2002: 640). Besasiri’nin ağır 
baskısı yüzünden halife Tuğrul Beyden yardım istemiştir. Bunun üzerine Besasiri de Şii Fâtımî 
Devletinden yardım istemiştir. Fâtımîler Selçukluların başından itibaren kendilerini yok etmek 
istedikleri düşünerek bu teklifi kabul etmişlerdir (Çelik, 2002: 747). Tuğrul Bey ise halifenin 
isteğine olumlu bir cevap vererek Bağdat’a gelmiş ve Irak Buveyhi devletinin hakimiyetine son 
vermiştir (Turan, 2009a: 132-134). Neticede halife sarayında yapılan merasimle Tuğrul Bey 
“doğunun ve batının hükümdarı” ilan edilerek, kendisine halife tarafından dünyevi iktidar 
verilmiştir. Böylece hilafet kurumunun ve Sunni İslam dünyasının koruyucusu Selçuklular 
olmuştur (Kayhan, 2002a: 670). Bu durum önemli bir değişime yol açmıştır. Artık İslam 
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dünyasında dini iktidar ile dünyevi iktidarın ayrışması; yani Selçuklular İslam dünyasının tek 
lideri olurken, Halife ise dini iktidar olarak kalmıştır. Böylece Türk-İslam tarihinde ilk laiklik 
uygulaması ortaya çıkmıştır (Kayhan, 2002a: 670). 

Daha sonra hem Fâtımîlerin hem de Besasiri’nin teşvikiyle Selçuklularda İbrahim Yınal isyanı 
ortaya çıkmış ve Tuğrul Bey Bağdat’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Bu karışıklıktan yararlanan 
Besasiri Bağdat’ı ele geçirmiş ve hutbeyi Fâtımî hükümdarı adına okutmuştur. Bu durum 
Mısır’da günlerce kutlanmıştır (Kayhan, 2002b: 755). Fakat Tuğrul Bey hızla ordusu toplamış 
ve Bağdat’ı tekrar Besasiri’nin elinden kurtarmış ve halifeyi tekrar makamına oturtmuştur. Bir 
süre sonra ise Halifenin kızıyla evlenmiştir (Nur, 1994: 23). Bu olay Abbasi Selçuklular 
arasındaki ilişkilerin bir diğer boyutu olmuştur. Nitekim ilk olarak Halife Kaim Biemrillah’ın 
Çağrı Bey’in kızı ile nikahlanmasının ardından Tuğrul Bey de Halife’nin kızıyla evlenmiştir 
(Kayhan, 2002a: 662). 

Bu olaydan sonra Selçuklular ile Fâtımîler arasında nüfuz ve üstünlük mücadelesi sürüp 
gitmiştir. Suriye’deki ve Mezopotamya’daki mahalli devletler duruma göre bazen Selçuklu 
bazen de Fâtımî hakimiyetini kabul etmişlerdir (Çelik, 2002: 748-750). Besasiri’den sonra 
Selçuklular Mısır’ı feth etmek için komutanlar görevlendirdilerse de başarılı olamamışlardır. 
Melikşah döneminde ise bu görev Suriye’de kurulan Suriye Selçuklularına bırakılmıştır. Fakat 
Selçuklular Mısır’da Fâtımî hakimiyetine son verememiştir. Bu amaç Eyyübiler tarafından 
gerçekleştirilecektir (Köymen, 1963: 254).  

Alparslan döneminde Mısır’ın yerini Bizans’la mücadeleler almıştır. Nitekim Selçuklu 
devletinin en önemli işlerinden biri Anadolu’nun fethedilmesi ve bir Türk yurdu haline 
gelmesidir. Tuğrul Bey döneminde Sivas ve Malatya’nın doğusunda kalan bütün bölge 
Selçuklular tarafından istila edilmiştir (Kafeslioğlu vd., 1999: 90-91). Ancak bu istilalarda 
temel hedef ganimet toplamak idi. Selçukluların bu hareketlerine Bizans orduları neredeyse hiç 
karşılık vermemiştir (Köymen, 1963: 255).  

Alp Arslan’ın başa geçmesiyle birlikte Rum gazalarına verilen önem daha da artmıştır. İlk 
olarak Ani şehrini kuşatılmış ve ele geçirilmiştir.  Böylece Bizans’ın doğudaki en zengin şehri 
fethedilmiştir. Bu durum Hristiyanlarda büyük üzüntüye yol açarken, İslam dünyasını sevince 
boğmuştur. Nitekim Abbasi Halifesi Alparslan’ı öven bir mektup göndermesi bu fethin önemini 
göstermiştir (Toksoy, 2002: 689). Bu fetihten sonra Alparslan Anadolu fethine komutanlar 
atamıştır. Bu komutanlardan Afşin Kilikya bölgesine kadar gelmiştir (Kafesoğlu vd., 1999: 93). 
Alparslan dönemde yapılan fetihler, Tuğrul Bey döneminde yapılan fetihlerden farklı olarak 
sadece ganimet için yapılmamış, ele geçirilen şehirler ilhak edilmiştir (Köymen, 1963: 260). 
Bütün bu akınlara son vermek amacıyla Bizans’ın başına Romanos Diogenes geçirilmiştir 
(Kafesoğlu vd., 1999: 93). Bizans tarihinde ilk defa bir imparator ordunun başında sefere 
çıkmıştır. Neticede Bizanslılar Divriği’nde karşılaşılan Türk ordusunu yenmiş ve Menbiç 
hakim olmuşlardır (Köymen, 1963: 260-261). 

Alparslan bu dönemde Mısır’ın fethi için bir Fâtımî devlet adamından davet almış ve Mısır’a 
doğru yola koyulmuştur. Yol üzerindeki Halep iki ay boyunca kuşatılmış ve şehir teslim 
alınmıştır (Kürkçüoğlu, 2002: 698). Ancak Alparslan’ın Halep’i alması sonrasında Diogenes 
büyük bir ordu hazırlamış ve Doğu Anadolu’ya ilerlemiştir. Bunu duyan Alparslan hemen Doğu 
Anadolu’ya doğru harekete geçmiştir. İki ordu Malazgirt’te karşılaşmış ve zaferi Selçuklular 
kazanmıştır. Savaş sonunda Bizans İmparatoru Diogenes esir alınmıştır. Daha sonra yapılan 
müzakereler sonucunda iki taraf arasında barış anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre: 
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İmparator kendisi için fidye verecek, Bizans yıllık 360 bin dinar vergiye tabi olacak, Antakya, 
Urfa, Menbiç ve Malazgirt Selçuklulara iade edilecekti (Köymen,1963: 276-277). Ancak 
Bizans’ta tahta VII. Mihael geçmiş ve söz konusu anlaşma bozulmuştur. Bunun üzerine 
Alparslan Anadolu’nun fethine Kutalmış oğlu başta olmak üzere bir çok kumandanı 
görevlendirmiştir. Neticede Anadolu Selçukluları kurulmuş ve Anadolu Türk yurdu haline 
gelmiştir (Bayrak, 2006: 217-218). 

Haçlı seferleri tarih boyunca devam eden Doğu-Batı mücadelesinin bir dönemini ifade 
etmektedir. VI. asrın sonlarında başlayan bu mücadelenin önemi İslam alemi ile hristiyan 
aleminin karşı karşıya gelmesidir. Nitekim Haçlı Seferlerini yapanlar karşılarında Müslüman 
Türkleri bulmuşlardır. Olaya Türk tarihi açısından bakıldığında Haçlı seferleri Selçuklu 
genişlemesine tepki olarak görülebilinir (Köymen, 1963: 287). 

Birinci Haçlı seferleri sonrasında Urfa, Antakya ve Kudüs’te krallıklar kurulmuştur. Selçuklu 
Sultanı Berkyaruk bu teşekküleri ele geçirmesi için Gürboğa’yı görevlendirmiştir. Fakat 
Gürboğa Antakya’da yenilgiye uğramıştır (Kafesoğlu vd., 1999: 101). Bu sonuç haçlıların 
müslümanlar tarafından meşrü siyasi bir kuvvet olarak kabul edilmelerine yol açmıştır. Böylece 
mahalli hükümdarlar gerektiğinde Haçlılarla ittifak kurmaya başladılar. Nitekim ilk 
münasebetlere girişen hükümdar Tuğtekin iken ilk ittifak yapan da Rıdvan’dır (Köymen, 1963: 
291). 

Selçukluların başına Muhammed Tapar’ın geçmesiyle birlikte haçlı meselesine daha fazla 
önem verilmiştir. Urfa Kontluğu’nun kurulmasından sonra doğuya  doğru genişleme çabalayan 
Haçlılara karşı İmparatorluğu korumak ana amaç haline gelmiştir. Nitekim bu ilerleyiş 
durdurulmuş ve mücadele Irak Selçuklularına bırakılmıştır (Köymen, 1963: 292).  Irak 
Selçukluları Haçlılar savaş vazifesini Zengi’ye vermiştir. Zengi ilk olarak Urfa’yı kuşatmış ve 
ele geçirmiştir (Turan, 2009: 290). Bu durum İkinci Haçlı Seferlerine yol açmıştır (Köymen, 
1963: 292-293).  

Büyük Selçuklu Devleti dönemindeki haçlı mücadelerine bakıldığında; iki tarafında kesin bir 
sonuç alamadıkları görülür. İlk seferden sonra Haçlı kuvvetleri siyasi bir teşekkül haline gelmiş 
ve bölgedeki mahalli birliklerle ittifak yapmışlardır. Bununla birlikte haçlılarla mücadele için 
Suriye dışından gelen kuvvetler Büyük Selçuklular’dan ayrılarak yeni devletler).( zengiler, 
artukoğulları gibi) kurmuşlardır (Köymen, 1963: 296).  

 
SONUÇ 
Türklerin müslüman olması devletlerinin siyasi yapısı ve dış ilişkilerinde önemli değişikliklere 
sebebiyet vermemiştir. Bu duruma Türklerin bir devlet geleneğine sahip olması ve İslam’ın 
yayıldığı ülkelerdeki kültürler ile Türk kültürünün kaynaşması neden olmuştur. Ancak 
İslamiyetin kabul edilmesi siyasi yapı ve dış ilişkilerde belirli bir dönüşümlerin yaşanmasına 
yol açmıştır. 

Eski Türklerde hükümdar devletin lideriydi ve devleti töreye uygun olarak yönetirdi. 
İslamiyetin kabulü ile hükümdar töre ile birlikte şeriate  de uygun olarak ülkeyi yönetmesi 
gerekirdi. Zira İslam şeriatine aykırı karar veren, adaletten sapan, zülüm yapan bir hükümdara 
itaat edilmemesi bir çok İslam alimi tarafından dile getirilmiştir. 
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Eski Türkler hükümdarın kut’a sahip olduğuna inanırlardı. Kut; hükümdar olabilmek için Tanrı 
tarafından verilen idare kabiliyeti ve yetkisi olarak tanımlanabilir. Nitekim İslamiyetin kabulü 
ile bu kavramın yorumlanmasında bir dönüşüm yaşanmıştır. Zira Türkler İslamiyet ile 
çatışmayan devlet geleneklerini İslam’a uygun olarak yorumlayıp devam ettirmişlerdir. Buna 
uygun olarak kut Allah’ın nasibi ve takdiri olarak yorumlanmıştır. 

İslam’ın kabülü ile dönüşüm yaşayan diğer bir yapı Kurultay’dır. Kurultay yönetimle ilgili 
askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel meselelerin görüşülüp karara bağlandığı merciidir. En 
önemli özelliği ise yasama ve kontrol organı olmasıdır. Ancak Türk-İslam devletlerinde eskisi 
kadar önem verilmemiştir. Zira divanlar Kurultay’ın yerini almıştır. Divan daha çok Eski 
Türklerdeki Kurultay ile hükümetin birleşimidir. Nitekim istişare için küçük divanlar 
kurulurken, yasama ve hükümet işlerinin yapılması için de Büyük Divan kurulmuştur. Nitekim 
bu kuruluş Kurultay’da olduğu gibi hükümdarın emirlerini görüşüp karara bağlardı. 

Eski Türk Devletlerinde dış ilişkilere hakim olan ilkeler; ülke sınırlarını muhafaza etmek, 
dostane ilişkiler kurma amacıyla hanedanlar arası akrabalıklar tesis etme ve cihanı idare etme 
için fetihler yapmaktır. Benzer bir şekilde Türk-İslam devletlerinde de bu ilkeler hakim 
konumdadır. Ancak cihanı idare etme anlayışı İslamiyet’i yayma amacına dönüşmüştür. Ayrıca 
Sunniliğin savunulması ve İslam ülkelerinde birliğin sağlanması dış ilişkilerde amaçlanan diğer 
ilkelerdi. 

Ayrıca eski dönemde olduğu gibi hatunun siyasi rolleri ve devletin ikiye ayrılarak yönetilmesi 
Türk-İslam devletlerinde de devam etmiştir. Bütün bu durumlar İslamiyet’in kabulü ile 
Türklerin siyasi yapı ve dış ilişkilerinin değiştiğinden ziyade dönüştüğünü göstermiştir. Bu 
nedenle kurulan Türk devletleri birbirinin devamı olmuştur. 
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TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ 

MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Erkan UZUN* 

 
Öz 

Muhasebe kalitesi, birbirleriyle bağlantılı olan yasal, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik çevreden 
etkilenmektedir. İşletmelerin küresel boyutta faaliyette bulunması bu etkiyi olumsuz anlamda artırmaktadır. 
İşletmelerin sunduğu finansal ve finansal olmayan bilginin açık, anlaşılır, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir, 
gerçeğe ve ihtiyaca uygun olması gerekmektedir. Bu özelliklere göre sunulmayan finansal ve finansal olmayan 
bilgi yetersiz olacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla muhasebede uluslararası alanda geçerli olan ortak 
bir dil oluşturulmasına karar verilmiştir. Böylece muhasebe standartları ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada, ülkelerin muhasebe uygulamalarının farklılığından ortaya çıkan muhasebe standartlarının 
muhasebe kalitesi üzerine etkisi incelenecektir. Buna ek olarak, Türkiye’de hangi kurumların Muhasebe ve 
Finansal Raporlama Standartlarını uygulamak zorunda olduğu açıklanacaktır. Bu zorunluluğun, muhasebe 
kalitesi üzerindeki etkisine değinilecektir. Ülkemizde muhasebe standartlarının benimsenmesinde Türk Ticaret 
Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigota Birliği ve 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu etkin rol oynamaktadır. Bu kurumların katkısı ile 
oluşturulan ortak muhasebe dili muhasebe kalitesini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Kalite, Standartlar, Raporlama ve Muhasebe Kalitesi. 

 

EFFECT ONTO ACCOUNTING QUALITY OF TURKISH ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS 

 

Abstract 
Accounting quality is influenced by environment legal, socio-cultural, economic and political connected to each 
other. It negatively is increased to this effect; operate on global scale of businesses. Financial and non-financial 
information provided by the business, must be clear, understandable, verifiable, comparable, truthful, and 
appropriate. Financial and non-financial information will be insufficient, if it doesn’t provide according to these 
characteristics. It has been decided to form a common language where is valid in international area in order to 
overcome lack of this in accounting. For this purpose, accounting standards have emerged. 

In this study, will be examined effect onto accounting quality of accounting standards that emerging from 
differences in the accounting practices of countries. In addition, it will be explained which institutions are 
obliged to apply Accounting and Financial Reporting Standards in Turkey. It will be referred to the impact on 
accounting quality of this obligation. Turkish Commercial Code, Banking Regulation and Supervision Agency, 
Capital Markets Board of Turkey, Insurance Association of Turkey and Public Oversight Accounting and 
Auditing Standards Institution play an active role in the adoption of accounting standards in our country. The 
common accounting language created by the contribution of these institutions will increase the quality of 
accounting. 

Keywords: Accounting, Quality, Standards, Reporting and Accounting Quality.  
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GİRİŞ 

Dünya ticaret ağının sürekli olarak gelişim göstermesi işletmelerin yeni ülkelere yeni iş 
alanlarına yönelmesinde etkili olmuştur. Bu gelişmeler işletmeler için avantaj olabileceği gibi 
dezavantajlı bir durum olarak da ifade edilebilmektedir. İşletmelerin yeni ülkeler ve yeni iş 
alanlarına dâhil olmaları birçok unsurun ortaya çıkmasına ve bu unsurların işletme tarafından 
iyi analiz edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bunlar sermaye yapısı, yasal ve politik 
sistem, kültür, muhasebe politikaları, vergi sistemi, finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi, 
muhasebe mesleğine verilen önem, işletme büyüklüğü ve finansman kaynakları olarak 
sınıflandırılmaktadır. İşletme karar alıcıların zamanında doğru karar vermeleri, bulunduğu 
piyasalarda rekabet edebilecek seviyede bulunabilmeleri ve finansal tablo kullanıcılarının 
ihtiyaç duyduğu finansal bilginin zamanında, anlaşılır, karşılaştırılabilir, şeffaf ve ihtiyaca 
uygun bir şekilde sunulması yukarıda sayılan muhasebe kalitesini etkileyen faktörlerin işletme 
tarafından iyi analiz edilmesi sonucunda sağlanacaktır. 

Bu çerçevede ülkeler arasında sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Sermaye piyasalarında işlem 
gören AB’ye üye ülkelerin işletmelerine IAS/IFRS’yi (International Accounting/Financial 
Reporting Standards) uygulama zorunluluğu 2005 yılından itibaren getirilmiştir. Ülkemiz 
açısından da durum benzerlik göstermekte ve bazı kurumlar altında faaliyette bulunan 
işletmeler de bu zorunluluğu benimsemiştir. Bu çalışmada muhasebede ortak bir dil 
kullanılması gerektiği düşüncesi üzerine ortaya çıkan ve sürekli bir şekilde kendini yenileyen 
uluslararası farklılaşmaya ortadan kaldırmayı hedefleyen muhasebe standartları üzerinde 
durulacak ve eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu şimdiki adıyla Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun bünyesinde bulunan 
TMS/TFRS’lerin (Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları) muhasebe kalitesi 
üzerine etkileri incelenecektir. 

 
MUHASEBE ve MUHASEBE KALİTESİ KAVRAMI 
Muhasebe; işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişim yaratan, mali nitelikteki 
işlemlerin ulusal para biriminden ifade edilerek saptanması, özetlenmesi, kaydedilmesi, 
sınıflandırılması, analiz edilerek ve yorumlanarak bilgiye ihtiyaç duyan ilgili kişi veya 
kurumlara raporlar halinde sunan bir bilim dalıdır.  

Kalite kavramı, insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve "mükemmele ulaşma isteği" 
gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden 
türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir. Kalite kavramının literatürde değişik 
tanımları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanmaktadır 
(http://makine2.kocaeli.edu.tr/kalite/kalite.pdf, (22.12.2015):  

 Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen 
fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.  

 Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür.  

 Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının istek 
potansiyelini karşılayabilme derecesidir.  

 Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da standartlara göre üretim 
yapma olgusudur.     
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Muhasebe kalitesi kavramının literatürde açık, anlaşılır ve kesin bir tanımı bulunmamakla 
(Gençoğlu ve Ertan, 2012: 2) birlikte, bu kavram işletme için finansal raporlama açısından 
büyük bir öneme sahiptir. Muhasebe kalitesi, sermaye maliyetini düşüren, finans sektörünün 
gelişmesine ve ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir etken olarak ifade edilmektedir. Bu 
açıklamalardan ortak bir tanım oluşturmak gerekirse bu tanım şu şekilde açıklanabilir. 

Muhasebe kalitesi, işletmenin faaliyetlerinin tamamının ortak bir sonucu olarak ortaya çıkan, 
muhasebe uygulamalarından, ülkeler arasındaki farklılıklardan ve işletmeye özgü faktörlerden 
etkilenen ve sonuç olarak finansal bilgiye ihtiyaç duyan kişi, kurum veya kuruluşlara bu 
bilgiyi finansal raporlama ile sunarak onların işletme hakkında finansal bilgi ihtiyacını 
karşılama derecesi olarak ifade edilebilir. 

 
MUHASEBE KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Literatür incelendiğinde, muhasebe uygulamalarını etkileyen birçok unsurun var olduğu 
görülmektedir. Bu unsurların neler olduğu önem sırası gözetmeksizin aşağıda tablo 1’de 
sıralanmaktadır. 

Tablo 1: Muhasebede Uluslararası Farklılaşmaya Neden Olan Faktörler 
1- Finansman Sistemi 

(Yapısı) Ve İşletmelerin 
Mülkiyet Durumu 

7- Muhasebe Mesleğinin 
Büyüklüğü Ve Geçmişi 13-Dil 

2- Kolonisel Miras 8- Ekonomik Gelişmişlik 
Seviyesi 14- - Teorinin Etkisi 

3-İşgaller 9-Hukuk Sistemi 15- Politik Sistem Ve Sosyal 
İklim 

4-Vergileme 10-Kültür 16-Din 
5-Enflasyon 11-Tarih 17- Kazalar (Tesadüfî Sebepler) 

6-Eğitim Seviyesi 12-Coğrafya  
Kaynak: Nobes, 1998: 163, aktaran Elitaş ve diğerleri, 2011: 4. 

 Tablo 1’de yer alan bu faktörler, muhasebe kalitesine doğrudan veya dolaylı olarak 
etki etmektedir. Bu etkilerin sonucu olarak kurum/kuruluşların sunacağı finansal ve finansal 
olmayan raporlama kalitesi de olumsuz yönde etkilenecek ve finansal bilgiye ihtiyaç duyan 
kişi veya kurumlara doğru olmayan bilgiler sunulacaktır. Bu faktörlerin etkisinin ortadan 
kaldırılması amacıyla muhasebe/finansal raporlama standartlarının uygulanması 
gerekmektedir.  

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nın Muhasebe Kalitesine Etkisi 
Küresel anlamda faaliyette bulunan işletmelerin finansal tablolarını ulusal muhasebe 
standartlarına göre hazırlaması, finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılaması 
açısından yetersiz görülecek ve muhasebe uygulamalarının farklılığından dolayı uluslararası 
çerçevede finansal tabloların karşılaştırılması mümkün olmayacaktır. Bu durum işletmeleri 
ortak bir muhasebe dili oluşturma konusunda çalışmaya zorlamıştır. Özellikle ülkemizde 
muhasebe uygulamalarının, finansal ve finansal olmayan bilgi sunma amacından ziyade 
verginin doğru olarak tespit edilmesi ve tahsili üzerinde yoğunlaşması yani 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’un dikkate alınması ve bu yönde bir politikanın seçilmesi işletmelerin 
muhasebe kalitesini olumsuz anlamda etkilemektedir. Buna ek olarak, uluslararası muhasebe 
standartlarının karmaşık ve anlaşılması güç bir yapıda olması da, bu standartları öğrenecek ve 
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uygulayacak muhasebe meslek kuruluşlarının gözünü korkutmaktadır. Bu olumsuz durumu 
engelleyebilmek amacıyla UMS/UFRS’larının TMS/TFRS’larına çevrilmesinde sade bir dil 
ve anlaşılabilir düzeyde açıklamalar yapılmalıdır. Özellikle her standart için uygulamalı bir 
örnek çözülmesi standartların daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu standartları 
benimseyecek muhasebe meslek mensuplarının da etik düşünce yapısına sahip, mesleki 
yeterliliği bulunan, mesleğine saygı duyan, mesleğini seven, mesleğine gereken önemi 
gösteren, yasalara dayanarak işlem yapan, muhasebe bilgi sistemini özümsemiş ve muhasebe 
standartları alanında eğitim almaya gönüllü olması gerekmektedir. Bu özelliklere sahip 
muhasebe meslek mensuplarının, finansal ve finansal olmayan bilgiye ihtiyaç duyanlara 
sunacağı finansal raporlamanın kalitesi artacaktır.  

Finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi de muhasebe kalitesini etkileyen bir unsurdur. 
Gelişmiş bir sermaye piyasası olmanın önkoşulunun yatırımcıların korunması olduğu kabul 
edilirse, kalitesi düşük finansal raporlar sunmanın işletmelere yasal ve sosyal yaptırımları 
olacağının söylenmesi mümkün olacaktır (Durak ve Gürel, 2014: 100). Sermaye piyasalarının 
gelişmiş olduğu borsada işlem gören işletmeler açısından herhangi bir finansal bilgi eksikliği 
bulunmamaktadır. Çünkü tüm bilgiler aktif piyasada mevcuttur. Finansal bilgiye ihtiyaç 
duyanların bilgi talebi, finansal piyasaların gelişmişlik düzeyine paralel bir şekilde artış 
göstermektedir ve yöneticilerin muhasebe kalitelerini arttırmaları için motive edici bir unsur 
niteliğindedir. 

Ülkemizde işletmeler, fon ihtiyaçlarını ya sermaye piyasalarından ya da kredi veren kişi, 
kurum ve kuruluşlardan sağlamaktadır. Sermaye piyasalarından sağlanan fon ihtiyaçları 
doğrultusunda bilgiler mevcut ve potansiyel yatırımcılara sunulmaktadır. Bu durum muhasebe 
kalitesini artıran bir etkendir. Borçlanma yoluyla fon sağlayan işletmeler, bu fonun elde 
edilmesi nedeniyle kredi veren kişi, kurum veya kuruluşlara fon sağlamak için gerekli tüm 
bilgileri sunmaktadır. Bu durum işletmenin özensiz davranmasını ve dolayısıyla muhasebe 
kalitesini azaltan bir etken olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sermaye ve kredi 
tabanlı sisteminin muhasebe kalitesi üzerine etki etmesindeki nedenleri Tablo 2’de sunulduğu 
şekilde sınıflandırmak mümkündür. 

Tablo 2: İşletmelerin Finansman Yapısı ve Muhasebede Görülen Farklılıklar 

Anglo-Sakson Hukuk Sistemi ve Borsa Tabanlı 
Sistem 

Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD 

Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve Kredi Tabanlı 
Sistem 

Fransa, Almanya ve İtalya 
Güçlü Sermaye Piyasaları (Borsalar) Zayıf Sermaye Piyasaları 

İşletme Dışından Çok Fazla Hissedara Sahip Hissedar sayısı azdır ve işletme içindendir 
Bağımsız Denetim Önemlidir Bağımsız Denetim Önemli Değildir 

Muhasebe bilgisinin geniş kitlelere açıklanması 
önemlidir 

Muhasebe bilgisinin geniş kitlelere açıklanması 
önemli değildir 

Muhasebe kurallarının oluşumunda vergi etkisi 
yoktur 

Muhasebe kurallarının oluşumunda vergi etkisi 
vardır 

Muhasebe uygulamalarında muhafazakarlık hâkim 
değildir 

Muhasebe uygulamalarında muhafazakârlık 
hâkimdir 

Finansal raporlamada doğru ve gerçek gösterimin 
önemi çok fazladır 

Finansal raporlamada doğru ve gerçek gösterimin 
önemi göreceli olarak daha azdır 

Kaynak: Nobes ve Parker, 2002, s.24; Alexander ve Nobes, 2004, s.91. Akt: Elitaş v.d. 2011: 10. 
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Tablo 2’de yer alan olumsuz yönler, muhasebe standartlarının oluşturulması ve uluslararası 
alanda faaliyette bulunan işletmeler tarafından uygulanması durumunda ortadan 
kaldırılacaktır. Muhasebe uygulamalarımızın hangi ülkelerin muhasebe uygulamalarından 
yararlanarak oluştuğu ve uluslararası muhasebe standartlarının ülkemiz açısından 
benimsenme sürecinin hangi aşamalardan oluştuğunu bilmek gerekmektedir. Bu benimsenme 
süreci hakkındaki bilgiler, ülkemizin ihtiyaca ve gerçeğe uygun, anlaşılabilir, 
karşılaştırılabilir, doğrulanabilir ve zamanında finansal ve finansal olmayan bilgilerin 
sunulması amacıyla yapmış olduğu özverili çalışmaları daha rahat anlamamıza yardımcı 
olacaktır. 

Ülkemizdeki muhasebe sisteminin batıdan elde edilen uygulamalar olduğu bilinmektedir. 
Standartların benimsenmesine kadar geçen sürede muhasebe uygulamalarımız ilk olarak 
Fransa, sonrasında Almanya ve son olarak Amerika gibi sanayisi ve ekonomisi gelişmiş 
ülkelerin etkisinde kalmış ve muhasebe uygulamalarımız bu ülkelerin uygulamalarından 
esinlenerek oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde muhasebeyi etkileyen ilk uygulama olarak 
1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunun tercümesi olan 1850 sayılı Kanunname-i Ticaret kabul 
edilmektedir. Özellikle bu dönemde muhasebe alanındaki kitaplar Ermenice olarak yazılmış 
ve bu kitaplardaki bilgiler Tanzimat sonrasında Fransa’ya eğitime gönderilen öğrencilerin 
orada açılan Osmanlı okullarında eğitim almasından sonra ülkeye dönmesiyle kullanılmıştır.  

Almanya etkisi I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında görülmektedir. Bunun nedeni ise 
Almanya ile olan müttefiklik durumu gösterilmektedir. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde 
muhasebeyi etkileyen birçok olay gerçekleşmiştir. Bu olaylardan bazıları, 1926 yılında 
yürürlüğe giren ve Alman Ticaret Kanunu’ndan alınan 856 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul 
edilmesi ve 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Buhranıdır. Yaşanan bu buhran 
muhasebenin hukuki yapısının ve vergi boyutunun şekillenmesine katkı sağlamıştır. 
Cumhuriyet dönemi Amerikan etkisi ise 1950’li yıllarda başlamış ve Marshall Planı (1948-
1951) ile Türkiye’deki yapıyı derinden etkilemiştir.  

Uluslararası Muhasebe Standartlarının oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar 1960’larda 
başlamış ve bu çalışmaların bir örgüt tarafından yürütülmesi için somut adımlar ilk defa 1972 
yılında Sydney’de yapılan 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresi’nde atılmıştır. 9 kurucu 
üyenin ve 16 mesleki muhasebe örgütünün girişimiyle, 1973 yılının Haziran ayında, merkezi 
Londra’da bulunan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) kurulmuştur. 9 
Kurucu üye arasında, ABD, Avustralya, Almanya,  Fransa, İngiltere, Japonya, Kanada, 
Meksika ve Hollanda yer almaktadır (Başpınar, 2004: 53). Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC), 1999 yılında kendini feshetmiş ve yerine Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (IASB) adıyla yeni bir kurul oluşturulmuştur. Komitenin faaliyet süresi 
boyunca 41 adet Uluslararası Muhasebe Standardı (IAS) yayınlamıştır. Amerikan Muhasebe 
Standartları Kurulu (FASB) 1973 yılında FAF (Financial Accounting Foundation) tarafından 
kurulmuştur. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ya da Amerikan muhasebe standartları 
(FASB)’nı uygulayan işletmelerin finansal raporlama çıktıların finansal bilgi kalitelerinin, 
ulusal muhasebe standartlarını uygulayan işletmelerin sunduğu finansal raporlama çıktılarının 
finansal bilgi kalitesinden yüksek olmaktadır. 2002 yılında ABD ve Uluslararası muhasebe 
standartlarının uyumlaştırılması konusunda, FASB ve IASB arasında anlaşma yapılarak, bu 
kurumun IASB ile birlikte görevini yerine getirmesi sağlanmıştır. İlke temelli UFRS’leri 
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benimseyen işletmelerin finansal raporlaması, ulusal bazda hazırlanan finansal raporlamaya 
göre daha şeffaf, açık, anlaşılır, karşılaştırılabilir, ihtiyaca uygun ve gerçeğe uygun bir şekilde 
finansal bilgiye ihtiyaç duyanlara sunulmaktadır. Bu durum muhasebe kalitesini artıran bir 
durumdur.  

Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu, TMS/TFRS’lerin Türkiye’de uygulanmasını 
denetleyen tek yetkili kurum iken, 02/11/2011 tarihinde çıkarılan 660 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile tüm yetkilerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na 
devretmiştir. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı (660 sayılı KHK, madde: 1);  

 Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve 
yayımlamak,  

 Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,  

 Denetim standartlarını belirlemek,  

 Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların 
faaliyetlerini denetlemek,  

 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ülkemizde faaliyet gösteren kurumlar 
ve muhasebe kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları aşağıda maddeler halinde 
açıklanmaktadır; 

 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık 
Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 01/01/2005 tarihinden itibaren, sigortacılık muhasebe 
sisteminde de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyum ilkesini 
benimsemiştir. Bu yönetmeliğe göre halka açık olup olmamasına bakılmaksızın tüm 
sigorta şirketlerinin, SPK tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Muhasebe 
Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:XI No:25)” ine uygun bir şekilde finansal raporlama 
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu duruma ek olarak, Hazine Müsteşarlığı 01/01/2005 
tarihinde yürürlüğe girecek “Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 
(Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) yayınlamıştır. 31/12/2004 tarihli ve 25687 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik yerine, 14/07/2007 tarihli ve 26582 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin 
Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik kabul edilerek, 01/01/2008 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı 14/07/2007 tarihli ve 26582 sayılı 
yönetmeliğin 1. maddesinde, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin; 
hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında 
kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve 
güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda mali 
durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren finansal 
tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve 
yayımlanmasına ve belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak 
açıklanmaktadır. 
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 31/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun amacı 14/1. maddede açıklanmaktadır. Bu kanunun amacı, sermaye 
piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve 
gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye 
piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirirken, 
kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil 
ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen 
düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz 
etmek zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olan işletmeler 
aşağıdaki gibidir (Kamu Gözetimi Kurumu);  

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 
gören anonim şirketler,  

b) Yatırım kuruluşları,  

c) Kolektif yatırım kuruluşları,  

d) Portföy yönetim şirketleri,  

e) İpotek finansmanı kuruluşları,  

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,  

g) Varlık kiralama şirketleri,  

h) Merkezî takas kuruluşları,  

i) Merkezî saklama kuruluşları,  

j) Veri depolama kuruluşları,  

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 
görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden 
aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:  

- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.  

- Yıllık net satış hâsılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.  

- Çalışan sayısı elli ve üstü. 

 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 37, 39, 42, 93 ve 95 
inci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 01/11/2012 tarihli ve 26333 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin 
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 4/1 nolu maddesinde 
faaliyetlerin, 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan eski 
adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu şimdiki adıyla Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “1 Sıra Nolu Finansal Tabloların 
Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ” 
hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak 
muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve 
iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya 
açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların 
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düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Kurulca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği 
açıklanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları’nı benimseyen bankaların; muhasebe 
ve raporlama sisteminde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında 
kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve 
güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, konsolide ve konsolide olmayan bazda 
mali durumları, mali performansları ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri 
içeren finansal tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması 
ve yayımlanmasına ve belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş 
olacaktır. Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olan işletmeler 
aşağıdaki gibidir (KGK);  

a) Bankalar,  

b) Finansal kiralama şirketleri,  

c) Faktöring şirketleri,  

d) Finansman şirketleri,  

e) Varlık yönetim şirketleri,  

f) Derecelendirme kuruluşları,  

g) Finansal holding şirketleri,  

h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle 
nitelikli paya sahip olan şirketler,  

i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları. 

 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı 6102 Kanun Nolu Türk Ticaret Kanunu, 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. 
Envanter çıkarılırken, malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul 
gören matematiksel-istatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak 
belirlenir. Kullanılacak yöntemin, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır 
ifadesi madde 67/1 de açıklanmaktadır. Yılsonu finansal tabloların, Türkiye Muhasebe 
Standartlarına uyularak düzenlenmesi, açık ve anlaşılır olması ve zamanında 
çıkarılması gerektiği madde 69/1 de açıklanmaktadır. 

 Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili 
müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti 
ile iştigal eden anonim şirketler de Türkiye Muhasebe Standartlarına uymak 
zorundadırlar (KGK, 05.06.2017). 

Ülkemizde yapılan bu çalışmalar, finansal ve finansal olmayan raporlamada var olan 
sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan ortak bir muhasebe dili 
sayesinde, finansal ve finansal olmayan bilgiye ihtiyaç duyan her kesim tarafından aynı 
verinin elde edilmesi sağlanmış olacaktır. Ülkemizde yapılan bu çalışmalar dışında da 
UMS/UFRS veya çevirisi olan TMS/TFRS’lerin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu çalışmaya 
Narktabtee ve Patpanichchot tarafından 2011 yılında yapılan çalışma gösterilebilir. 

Narktabtee ve Patpanichchot (2011) tarafından yapılan çalışmada, UMS/UFRS’yi benimsemiş 
işletmelerin finansal raporlamada sunduğu finansal bilgilerin işletme değerini şeffaf bir 
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şekilde ortaya koyduğunu vurgulamaktadır. Bu durumun yatırımcısını korumayan bir 
alan/bölge/ülke de faaliyet gösteren ya da işletme yönetiminin takdir yetkisini yüksek 
miktarda kullanmasına açık olan işletmelerde (küçük işletmeler, nakit akışı ve satış rakamları 
çok dalgalanma gösteren ve daha çok zarar açıklayan işletmeler gibi) bu durumun olumsuz 
anlamda değiştiğini göstermektedir. Bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması ve sunulacak 
finansal bilgi kalitesini artırmak için standartların uygulanmasının zorunlu olması 
gerekmektedir. 

Özellikle belirtilmelidir ki, muhasebenin teknik ve sosyal anlamda faydalı olarak kalabilmesi 
için toplumun sürekli olarak kendini yenileyen ve değişen ihtiyaçlarına karşılık vermesi ve 
ülkenin kültürel, ekonomik, yasal, sosyal ve politik özelliklerini yansıtması gerekmektedir 
(Frederick D. Choi ve diğerleri, Akt: Ağca, 2015: 3). Bu düşünceye ek olarak, muhasebe 
uygulamalarına yön veren faktörlerin ve hatta bu faktörlerden etkilenen muhasebe 
uygulamalarının, finansal ve finansal olmayan bilgiye ihtiyaç duyan ilgili tarafların 
ihtiyaçlarındaki değişikliklere paralel olarak günden güne değişebileceği unutulmamalıdır 
(Ağca ve Aktaş, 2007: 3). 

 

SONUÇ 
İşletmeler üretim yapmak, hizmet sunmak ve ticari faaliyetlerde bulunmak için kurulan 
iktisadi birimlerdir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için işletme fonlara ihtiyaç duymaktadır. 
Aile şirketleri bu fonları kredi veren kişi, kurum veya kuruluşlardan sağlamakta iken, sermaye 
piyasalarında işlem gören işletmeler ortaklar, yatırımcılar veya potansiyel yatırımcılardan 
sağlama yoluna gitmektedir. Aile şirketleri bu fonları elde ederken tüm bilgileri kredi veren 
kişi, kurum veya kuruluşla paylaştığı için muhasebe kalitesi üzerinde durmamaktadır. 
Sermaye piyasalarında işlem gören işletmeler ise ortaklara, yatırımcılara veya potansiyel 
yatırımcılara finansal durumunu, performansını ve finansal durumundaki değişim hakkında 
ihtiyaca uygun, gerçeğe uygun, açık, anlaşılır, şeffaf ve karşılaştırılabilir finansal bilgiyi 
zamanında sunmak zorundadır. Bu durum işletmenin muhasebe kalitesine verdiği önemi 
göstermekte ve muhasebe kalitesini artıran bir unsur olarak ele alınmaktadır.      

Bu çalışmada muhasebe kalitesini etkileyen faktörlerden bir tanesi olan Türkiye Muhasebe ve 
Finansal Raporlama Standartları üzerinde durulmaktadır. Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Standartları uluslararası alanda muhasebe bilimine ortak bir dil olarak sunulmuştur. Bu dil 
sayesinde, finansal ve finansal olmayan bilgiye ihtiyaç duyan devlet, potansiyel yatırımcı, 
kredi veren kuruluşlar, bu bilgiyi doğru, açık, anlaşılır, karşılaştırılabilir, ihtiyacına ve gerçeğe 
uygun bir şekilde zamanında elde edebilmektedir. Ayrıca Muhasebe ve Finansal Raporlama 
Standartları, işletmelerin faaliyet dönemleri boyunca elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde 
etmek için katlandığı giderleri finansal tablolarına daha doğru ve gerçek bir şekilde 
yansıtmalarına ve bunun sonucunda da devlete işletmenin gerçek matrahı üzerinden vergi 
ödemesine de yardımcı olmaktadır.  

Muhasebe kalitesi, tüm işletmeler açısından önem verilmesi gereken bir kavramdır. 
İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi, ekonomik açıdan büyümesi, yeni piyasalarda rekabet 
edebilecek düzeye gelmesi ve güçlü sermaye yapısına sahip olabilmesi için Muhasebe ve 
Finansal Raporlama Standartlarını uygulaması ve gereken önemi göstermesiyle 
gerçekleşecektir. 
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UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM 

REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ 
Günseli Güçlütürk BARAN*           Gamze ÖZOĞUL† 

 
Öz 

Turizm, ulusal ve uluslararası boyutta olma özelliğinden dolayı kapsamlı bir planlamayı gerektirmektedir. İster 
ülkeler bazında olsun, isterse işletmeler bazında olsun turizm ağının sağlıklı bir şekilde oluşturulması bakanlık, 
yerel yönetim, üniversite, sivil toplum kuruluşu, nitelikli çalışan, işletme ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaya 
bağlıdır. Nitekim sadece doğal ve tarihi çekiciliklerin mevcut olması, turizm olarak adlandırılmamaktadır. 
Birbirinden farklı nedenlerle turizme katılan turistik talebin niteliğinin ülkeler tarafından analiz edilmesi ve bu 
doğrultuda stratejiler, politikalar ve programlar oluşturulması gereklidir.  

Türkiye’de turizmin daha çok bazı aylarda yoğunluk göstermesi bir sorundur. Bu durumu 12 aya yayılması 
yönünde geliştirmek oldukça önemlidir. Bu bilgilere dayalı olarak çalışmada öncelikle turizm pazarlaması 
kapsamında özel ilgi turizmine, uzmanlaşan seyahat acentalarına ve niş pazara yönelik kavramsal bir analiz 
yapılmıştır. Bunun nedeni, Türkiye genellikle kitle turizmi kapsamında deniz-kum-güneş için turist çekmektedir. 
Ancak yüzme fobisi olanların deniz-kum-güneş turizmine yöneldiği takdirde ne yaptığı sorusu ile bu sorunun 
yanıtı aynı zamanda yine birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Çalışmada bu doğrultuda 
amaç, bir acenta modeli geliştirilerek seyahat acentalarına sunulmasını, aynı zamanda diğer acentalar ve 
işletmeler için bir örnek teşkil etmesini sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Niş Pazarlama, Özel İlgi, Seyahat Acentaları, Uzmanlaşma, Fobi 

 

SPECIALIZED AGENCIES AND A RECIPE TO THE PROBLEM OF NICHE MARKET: PHOBIC 
TOURISTS AND SPECIAL INTEREST TOURISM 

 

Abstract 
Because of tourism being at the extent of both national and international, it needs to be planned in broad sense. 
Either it is predicated on countries or businesses, to build up a tourism network smoothly depends on the 
collaborative work of among the ministry, local administrations, universities, non governmental organizations, 
qualified businesses and the other partners. So, having only natural and historical sightseeings is not enough for 
being named as tourism. The facts of touristic demands emerging from different reasons should be analized and 
new strategies, programs and policies must be developed. 

It is problematic case that tourism is dense in some certain mounths. It is quite important it to be extended to 12 
months.Concerning the information mentioned, in this study, a conceptual analyse is made intended for special 
interest tourism, specialiezed agencies and niche market. The reason of this is that Turkey, in the sense of mass 
tourism, mainly, attracts tourists thanks to its sun, sand and sea. But, if those who have hydrophoiba prefer sea-
sand-sun tourism, the question of what they should do and its answer show us that some problems are (may be) 
confronted. The aim of this study is to propound an agency model having been developed and provide it to be an 
example for the other agencies and businesses. 

Keywords: Niche Marketing, Special Interest, Travel Agencies, Specialization, Phobia 

 

                                                           
* Dr., MSKÜ. Fethiye İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, gunseli-8148@hotmail.com 
† Dr., DEÜ., Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı, Öğretim Görevlisi, gamze_ozogul_@hotmail.com 

http://www.akademikbakis.org/
mailto:gunseli-8148@hotmail.com
mailto:gamze_ozogul_@hotmail.com


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

40 

GİRİŞ 
Geçmişten günümüze turizmde yaşanan dönüşümler dikkate alındığında bu endüstrinin 
dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerden biri haline geldiğini söylemek 
mümkündür. Ancak birçok gelişmeye rağmen salgın hastalıklar, doğal afetler, terör saldırıları, 
siyasi ilişkiler gibi etmenler, karakteristik özellikleri nedeni ile hassas bir yapıya sahip olan bu 
endüstrinin mihenk taşı olan seyahat acentalarını ekonomik olarak olumsuz yönde 
etkileyebilmekte, bazen de böyle bir süreç yaşamak acentaları, faaliyetlerini sonlandırmasına 
kadar sürükleyebilmektedir. 

Gerek sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması, gerekse turizmde yaşanan olumsuz olaylara 
karşı, potansiyel bir çözüm yolu üretilmesine yönelik, (küresel) seyahat acentalarının 
uzmanlaşmaya yönelebileceği söylenebilir. Günümüzde turistler daha bilgili, daha meraklı ve 
daha çok araştıran yönleriyle dikkat çekmektedir. Bu bakımdan bilgilendirme, rezervasyon, 
bilet satışı gibi temel faaliyetleri gerçekleştiren seyahat acentalarının ötesinde, bu temel 
faaliyetler ile birlikte kişiselleştirilen/farklılaştırılan ürünleri sunan seyahat acentalarının 
turistler tarafından talep/tercih edebileceği gerçeği artık kaçınılmazdır. Farklılaşmaya duyulan 
ihtiyaç bu endüstride yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Seyahat 
acentalarının bu tür beklentileri karşılayamaması ise turistleri seyahat/tatil satınalma 
kararından vazgeçirebilmektedir. Her ne kadar turizm endüstrisinde yeni eğilimler ortaya 
çıkmış olsa da ağırlıklı olarak kitlesel turizme yönelik faaliyette bulunulması sürdürülebilir 
turizm için temel sorunlardan birini teşkil etmektedir. Bu bakımdan yerel/ülkesel/bölgesel 
bağlamda ivedi olarak uzmanlaşmaya yönelmek, farklı ürünler sunarak turizm planlarında 
bunlara yer vermek elzem bir durum haline gelmiştir. Bu bilgiler kapsamında çalışmada 
seyahat acentalarının sürdürülebilir gelişimine katkıda sağlayacağı düşünülen fobi turizmi 
yaratılmıştır. 

Neden Bir Alana Odaklanmak? 
Turistik ürün iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, bir ülke veya yörenin sahip 
olduğu doğal, tarihi ve turistik kaynakların oluşturduğu turistik ürün; ikincisi ise turistlerin 
tatile çıkma seçeneklerinden biri olan paket turu oluşturan turistik hizmetler bütünü olarak 
sayılabilir. Kısaca turistin tükettiği tüm soyut ve somut unsurların birleşimi turistik üründür 
(Küçükaslan, 2009: 71; Kozak, 2014: 127). 

Tur operatörünün oluşturduğu paket turun temel bileşenleri, insan faktörü, ulaştırma, yemek, 
konaklama ve tur programı olarak sayılabilir. Ayrıca tur operatörleri belirli bir kâr ile 
ürünlerini tüketicilerden ziyade aracılara satmaktadırlar. Bir paket turun planlama sürecinde 
tur operatörü ve seyahat acentaları yanında kamu sektörü ve diğer mal ve hizmet üreticileri ile 
ilişki içinde bir çalışma yapılmaktadır (İçöz, 2000: 153). Bir paket tur planlaması, yaklaşık iki 
senelik bir çalışmayı ve tur hazırlama (üretim), tur pazarlama, tur yönetimi ve turun 
gerçekleştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır (Hacıoğlu, 2000: 123).  

Günümüzde artan rekabet koşulları, internetten rezervasyon, krizler ve bireysel seyahatler, tur 
operatörlerinin paket tur satış hacmine olumsuz etki etmektedir. Nitekim her şeyi sunabilen 
işletmeler yerine spesifik çalışan ve daha kaliteli mal ve hizmet üreten işletmeler seçilmeye 
başlanmıştır. Bu durum, kitle seyahat organizasyonlarının yanında bireysel veya grup 
seyahatlerine yönelen turist profili ihtiyaçlarının karşılanması yönünde girişilen alternatif 
turizm çabaları ile kendini göstermektedir. Kısaca İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kitle 
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turizminin rağbet ettiği deniz, kum, güneş /faaliyetleri ile birlikte talebe yönelik olarak 
işletmeler alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Alternatif turizm türleri 
olarak kongre, golf, spor, macera, kültür, eko, termal ve gençlik turizmi sıralanabilir (Öztürk 
ve Yazıcıoğlu, 2002: 2). 

Günümüzde dünyanın birçok yerine ulaşım sisteminin olması ve dünyada tüketici 
beklentilerinin değişmesi, seyahat pazarında da turistlerin talep ettiği hizmetleri çeşitlendirmiş 
ve seyahat acentalarının artan talebi karşılama çabası ile farklı hizmetler ortaya çıkmıştır. 
Turistik ürün çeşitlendirilmesi ve yeni yönelimlerin oluşturulması dünya rekabet ortamında 
acentaları avantaj sahibi yapabilmektedir. Bu yüzden artık günümüzde turizm işletmelerinin 
her alanda iyi olması beklenmemektedir. Bu bağlamda turizm işletmelerinden seyahat 
acentaları niş pazarlamaya yönelmektedir. Böylece farklı ihtiyaçlara ve isteklere cevap 
verebilecek durumda olsa bile işletmeler, bir alanda uzmanlaşarak daha az sayıda turiste hitap 
etmeyi tercih edebilmektedir. Böylece beklentisi karşılanan turist ile işletme bağlılığı 
oluşmaktadır. Öte yandan seyahat motifleri bakımından bu grup geleneksel turizm 
hareketlerinden ayrılmaktadır. Bu bakımdan genel ilgi turizmine (kitle turizmi) karşılık özel 
ilgi turizmi kavramı da karşımıza çıkmaktadır. Özel ilgi turizmine örnek olarak tarım turizmi, 
ev yapımı şarap ve yiyecek turizmi, festival ve kutlama turizmi, kruvaziyer turizm, kuş 
izleme, paraşüt, kayak ve mağaracılık turizmi vb. örnek verilebilir (Douglas vd. 2001: vii; 
Tanrısevdi ve Çavuş, 2003: 11; Özoğul ve Güçlütürk Baran, 2014: 1162). 

Pazarlama açısından özel ilgilerin ortaya çıkartılmasında Kotler (2005:103), kitlesel 
pazarların birçok gedikten yani boşluktan oluştuğunu ifade ederken, bir gedikteki 
müşterilerin, birilerinin kendi gereksinimlerine karşı ilgili olmasını onları mutlu ettiğini 
belirtmektedir. Ayrıca gediğin hacmi düşük gibi görünse de aslında kâr marjının yüksekliği 
dikkat çekmektedir. Böylece bu gruplar ayrı bir potada eritilmektedir ve bu doğrultuda kitlesel 
pazarlamacının pazarı da daralmış olmaktadır. 

Alternatif Turizm-Özel İlgi Turizmi-Uzmanlaşan Acentalar ve Niş Pazar 
Pazar bölümleme, potansiyel heterojen ve global bir topluluğu bir seri alt gruplara ve bu alt 
grupları ise belirli özellikleri bir arada barındıran daha alt kısımlara ayırmaktır. Turizmde 
artan rekabete bağlı olarak pazarı küçük bölümlere ayırma artık zorunlu hale gelmiştir 
(Hacıoğlu, 2014: 36). 

Pazarlama teorisine göre hedef pazara ulaşmak seyahat acentaları tarafından bazı stratejiler 
kapsamında yapılabilir. Bunlar (İslamoğlu, 2010: 100): 

• Farklılaştırılmamış pazarlama (Kitle turizmi gibi) 
• Farklılaştırılmış (Bölümsel) pazarlama (Alternatif turizm gibi). 
• Odaklanma (Yoğunlaştırılmış Pazarlama) (Sadece kongre turizmi gibi) 
• Niş (Özel) pazarlama Kongre turizminde sadece sağlık kongrelerinin seçilmesi 
gibi) 

Bu bilgiler doğrultusunda turizmde birbiriyle ilişkili olan bazı kavramlar ile 
karşılaşılmaktadır. Örneğin özel ilgi turizmi, sınırlı ilgilerin dışında ortaya çıkan farklı 
motivasyonlar açısından ayrı bir kavramdır ve kitle turizminin kapsadığı genel ilgilerden daha 
farklı özellikler taşıması nedeniyle alternatif turizm hareketleri ile ilişkisi bulunmaktadır. 
Ancak her alternatif turizm hareketi, özel ilgi özelliği taşımamaktadır. Özel ilgi alanlarının tek 
başına talep çekme özelliği vardır ve bu kapsamda turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken 
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doğanın korunması benimsenmektedir (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003: 11-13). Bu yüzden 
doğanın korunması ve insanların doğa ile baş başa kalma isteğinin turizmde önemli rol 
oynaması, iki zıt kavramı ortaya çıkarmaktadır. Bu yönden özel ilgi turizmi, daha nitelikli ve 
özel ilgiye yönelik gerçekleştirilmesinden dolayı kitlelere yönelik gerçekleştirilememektedir. 

Acentaların tur operatörlerine göre sadece bir veya birkaç dar alanda uzmanlaşma göstermesi 
zaten karakterinde bulunan tur organizasyon görevlerini yerine getirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca seyahat acentaları bulundukları bölgeye hâkim olmalarından 
dolayı daha çok deneyime sahip olarak farklı turistik talebi daha iyi ölçebilmeleri, 
karşılayabilmeleri ve hizmetin üretildiği yerde tüketilmesi ile talebe anında cevap 
verebilmeleri gibi özellikleri bakımından uzmanlaşmaya yönelmektedir. Zira burada 
bahsedilen talep sayısı, gerçekleştirilen faaliyete göre değişiklik göstermekle birlikte çok fazla 
değildir. Bu bakımdan neden tur operatörünün, bu görevleri yönetmediği sorusu akla 
gelmektedir. Bunun yanıtı, tur operatörlerinin seyahat acentası ile farklı fakat bağlantılı 
çalışması ve güçlü bir şekilde kitlelere yönelik faaliyet göstermesinden dolayı uzman bir 
acenta olarak görev yapmasının zor görünmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Diğer bir 
neden ise tur operatörünün görevinin, paket turun ayrıntılı bir şekilde oluşturulması ve satış 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak uzmanlık alanının zaten belirgin ve sürekli olmasıdır. 

Genel olarak turizmde uzmanlaşma alanları/türleri bakımından dünyada dalış turizmi, avcılık-
safari-vahşi hayat turizmi, mağaracılık turizmi, savaş turizmi, korku turizmi, vb. sıralanabilir. 
Örnek vermek gerekirse dünyanın en yüksek dağlarına tırmanış hayalini gerçekleştirmek 
isteyen dağcılar, bu arzu ile turizm faaliyetine katılarak o yerlere gitmektedir. Dünyaca ünlü 
olan ve nesli tükenen bitkiler, hayvanlar ve böcekleri görmek için yine bireyler karakteristik 
özellik gösteren yerlere gitmesi gerekmektedir. Kayak, dalış, yamaç paraşütü için en iyi 
manzara ve fiziksel ortamın olduğu yerlere yönelen turist doğaya kendini bırakmaktadır. En 
iyi fotoğraf karesini yakalamak isteyen turistler değişik yerleri gezmekte ve deklanşörleri ile o 
anları sonsuzlaştırmaktadır. İşte bu faaliyetler için düzenlenen turlar, eğitim, ekipman, 
güvenlik önlemleri ve gerekli ise fiziksel ortam iyileştirmeleri bu doğrultuda ilgili turistleri 
çekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin, coğrafi, doğal, tarihi ve kültürel dokusu bakımından 
turizmde uzman acentalarca niş pazara yönelik hizmet yaratması dikkat çekecek önemli bir 
konudur. 

Niş, benzerlikleri ya da benzer ihtiyaçları olan küçük bir pazar ya da küçük bir grup müşteri 
olarak tanımlanmaktadır (Dalgic ve Leuw, 1994: 40). Niş pazar, özel bir fiyatı olan ürün ve 
hizmetlerin hayatta kalmalarını sağlayan dar bir pazar bölümüdür. Niş pazarlama temelde 
‘‘küçük havuzdaki büyük balık’’ kavramıyla çalışmaktadır. Böylece pazarlamacı daha özel bir 
şekilde hizmet ederek bir tekel durumu yaratabilir. Aynı zamanda bunun anlamı pazarın, niş 
pazarlamacı tarafından sağladığı hizmetlerin değerini fark etmesi ile ilgilidir (Choudhary, 
2014: 84). 

Shani ve Chalasani (1992)’ye göre niş, ihtiyaçları tam olarak karşılanmamış küçük bir pazar 
bölümüdür ve bunun ortaya çıkarılması sürecidir. Niş pazarlama, aşağıdan yukarıya bir pazar 
bölümlendirmedir. Yani kitlesel pazarın parçalanmasıdır. 

Geçmiş yıllardaki kitle piyasaları, pazarın kesintisiz rekabetinden daha güvenli görülen ve 
yeni pazar fırsatlarının keşfedildiği küçük pazar bölümlerine sıçramıştır. Buna göre aynı 
zamanda konumlandırma stratejisinin bir parçası olan niş pazarlama, birçok şirket için bu 
verimli iş fırsatlarını yaratmak yönünde kasıtlı bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmaktadır 
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(Dalgic ve Leeuw, 1994: 39). İşletmelerin, ürünlerine satın alma davranışını gösteren ve bu 
bakımdan birbirine benzeyen kitleleri ortaya çıkarması önemlidir. Bu bağlamda benzer 
özellikleri kendilerinde barındıran bir pazara yönelmek işletme kaynaklarının daha verimli 
kullanılmasını da sağlar (Odabaşı ve Barış, 2015: 61). 

Novelli (2005: 213-247) niş turizmin gelecekte sanal turizm, uzay turizmi ve etik turizm 
olarak çeşitlilik göstereceğini belirtmiştir. Nitekim burada önemli olan diğer işletmeler için 
olduğu gibi seyahat acentalarının da uzun dönemde hayatta kalabilmeleri için uygun bir niş 
pazarın seçilmesi ile farklılaştırma uygulaması sonucu müşteri taahhüdünün oluşturulmasıdır 
(Toften ve Hammervoll, 2009: 1390). Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için planlama sürecinde 
dikkatli olunması gerekir. 

Seyahat acentaları, pazarlama planlama sürecinde sırasıyla durum analizi, vizyon, misyon 
analizi, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin ve buna göre planın seçilmesi ile 
denetleme aşamalarını gerçekleştirirler (Kozak, 2014: 55). Pazarlama planlama sürecinde 
potansiyel pazar belirlendikten sonra alt bölümlerin belirlenmesi ve avantajların 
değerlendirilmesi, potansiyel tüketicilerin saptanması, yatırımlara göre analizin gerçekleşmesi 
ve yetersiz hizmet alan veya hiç hizmet alamayan pazar bölümlerinin seçilmesi aşamaları yer 
almaktadır (Hacıoğlu, 2014: 36). Buradan hareketle çalışmada turistlerin hobilerini ve 
fobilerini temel alması ile uzmanlaşma sağlamayı planlayan model seyahat acentasının niş 
pazara yönelmesi ve bu kapsamda oluşturulan tur programı ve fiyatlandırması 
açıklanmaktadır. 

Uzmanlaşan Bir Acenta Modeli: ‘‘Fobiden Hobiye’’ 
Türkiye’de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 2002 yılında 
gerçekleştirilen bir araştırmaya göre uzmanlık alanları kapsamında acenta sayısı 3359 
acentadan 1182 acentanın yanıt vermesi ile 38 farklı alan olarak belirlenmiştir. Bunların 
içinde daha az olanlar bakımından sportif/özel ilgi 210 adet, dalış 193 adet, binicilik 77 adet, 
kuş gözlemciliği 69 adet, engellilere özel 69 adet, yamaç paraşütü 58 adet ve av turizmi için 
16 adet acenta bulunmaktadır (TÜRSAB, 2002). 
Türkiye’de son yıllarda (2002-2012) acentalarda yapılmış uzmanlaşma alanına yönelik bir 
araştırma göze çarpmamaktadır. Yine Türkiye’de son yıllarda yapılmış seyahat acentası 
sayısına dair resmi kurum internet sitelerinde kesin bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca Türkiye’de 
seyahat acentalarının belge iptalindeki fazlalığın, seyahat acentalarının hantallaşan yapılaşma 
göstermesi, tur operatörlerinin iflaslarını açıklaması ile genellikle karşılama hizmeti veren 
acentaların da olumsuz etkilenmeleri ve değişik faaliyet alanlarına yönelmemesi ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. Bu açıdan durum analizi yapıldığı zaman uzmanlaşan seyahat 
acentalarının uzun dönemde farkındalık yaratabileceği göz ardı edilmektedir.  

Tüm bu bilgiler ışığında turizm faaliyetlerinde yaşanılan sorunlar olduğu söylenebilir. Bu 
sorunların en aza indirilmesi yönünde Türkiye’nin turistik ürün çeşitlendirmesine giderek 12 
aya yayılan bir turizm politikası izlemesi önemlidir. Bu amaçla uzmanlaşma yolunda seyahat 
acentalarına bir model önerisi getirilmektedir. Bu model önerisi turizmi ilgilendiren 
faaliyetlere yönelik yüzme ve yükseklik fobisi olan kişilerin bu faaliyetleri yapmak istediği 
halde bu faaliyetlere katılamama durumunu tersine çevirip, dalış ile bu durumu hobi, sempati 
duyma haline veya bu sporu yapar hale getirebilmektir. Hobi, insanların mesleği dışında boş 
zamanlarını ilgi duydukları uğraşılar ile geçirmesidir.  
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Fobi, Yunanca korku anlamına gelen “Phobos” sözcüğünden türetilmiştir (Wikipedia, 2013). 
Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantılı olmayan şiddette ortaya çıkan anksiyete 
(canlının içinde bulunduğu sıkıntılı duruma bağlı olarak gelişen psikonöretik bozukluk) ve bu 
abartılı anksiyete tepkisinin mantıksız olduğunu bilmesine karşın bireyin kaçınma 
davranışlarını engelleyemediği yer, durum, işlev ve nesnelere ilişkin duygu ve tepkileri olarak 
tanımlanabilir. Fobiler, üç alt grupta ele alınmaktadır. Bunlar: agora fobi (meydan veya açık 
alan korkusu), özgül fobiler (basit fobiler: yükseklik, yüzme-boğulma, karanlık, kan, asansör-
kapalı yer, böcek vb.), sosyal fobi (sosyal ortamlarda bulunmaktan korkma, kalabalık içinde 
yemek yemekten çekinme, kalabalık önünde konuşmakta zorluk vb.) dir (DSM IV, 1994: 6; 
Sungur, 1997: 6). Özgül fobilerin yaşam boyu görülme sıklığının %10 civarında olduğu, 
hayvan ve yükseklik korkusunun en sık görülen özgül fobi alt tipleri olduğu, en sık 25-44 yaş 
arasında görüldüğü ve kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görüldüğü belirtilmektedir 
(Cansever, 2007: 319; Aslan, 2017). Amerika’da yaşayan yetişkinlerin yaklaşık 19 
milyonunun özgül fobi türlerine katlandığı yine alanyazında geçen bir başka bilgidir 
(Palazzolo, 2014: 1). 

Fobi belirtileri, fobik uyaranla karşılaşıldığında çarpıntı, terleme, ateş basması, bayılacak veya 
çıldıracak gibi olma duyguları taşıma ve yakınmalardır. Ayrıca sosyal fobide, yüzde kızarma, 
ellerde titreme, bulantı, sık idrara gitme vb. anksiyete belirtileri sık görülmektedir. Kan 
fobilerinde ise bireylerin bayılmaktan korkmaları, diğer fobilerdekilerden farklı olarak bunun 
gerçekleşebilme durumudur. Sosyal öğrenme, klasik ve edimsel koşullanma ile korku 
açıklanabildiği gibi, bilişsel etkenler modeline göre korkunun ortaya çıkışına neden olan 
temel etken, korkuyu oluşturan durum/yer/nesne ile ilgili olumsuz düşünce ve inançlar 
olmakla birlikte fobik durumdan önce, bu durumla ilgili olumsuz düşüncelerin varlığı 
bulunmaktadır. Bu durum için bilişsel etkenlerin rolü kesinlik kazanamamıştır. Psikanalitik 
görüş içinde Freud’a göre bu tür dürtülerin bilince çıkmasını engellemek üzere ego, bastırma 
mekanizmasını devreye sokmakta fakat bastırma yetersiz kaldığından, ego yardımcı savunma 
mekanizması “yer değiştirme” dir. Travmatik bir deneyim söz konusu olsa bile, geçmişteki 
travmatik yaşantı ile fobik etkileşim durumunun ortaya çıkışı arasındaki dönem; insanlarda 
deney hayvanlarından çok daha uzun sürdüğü şeklinde ileri sürülmektedir. Birey, anksiyete 
oluşturan ortamlardan kaçarak gerginliğinin azaldığını gördükçe, kaçınma davranışlarını daha 
da arttırmakta, böylelikle kısır bir döngü içine girmektedir (Sungur, 1997: 7-9; Berksun, 2012: 
1; Tural, 2017: 48). Bu araştırmada önerilen modele konu olan yükseklik ve yüzme fobisi, 
özgül fobi sınıflandırması içinde yer aldığı için diğer fobilere girilmeyecektir.  

Tedavi yöntemi bakımından özgül fobilerde ilaç tedavisi ile çok karşılaşılmamaktadır. Diğer 
taraftan psikoterapi yönetimi ise bilinçaltındaki saklı sorunun bilince getirilmesi çok zaman 
alan bir tedavi şekli olarak görülmektedir. İşte bu yüzden tedavilerde genellikle bilişsel 
davranışçı veya davranışçı terapi uygulanabilmektedir. Davranışçı terapi, öğrenme ilkeleri 
kullanarak insan davranışlarında ölçülebilen ve gözlemlenebilen değişiklikler oluşturan bir 
tedavi yaklaşımıdır. Amaç, sorunu bastırmak değil, fobi oluşturan uyaranla başa çıkma 
becerisini kazandırmaktır ve böylece nüksetmesi oldukça düşük görülmektedir. Alanyazında 
davranışçı yaklaşımların özellikle özgül fobilerin tedavisinde birkaç gün veya birkaç hafta 
içinde etkili olabileceği şeklinde açıklanmaktadır. Buna göre alıştırma ortamları önemli yer 
tutmaktadır. Terapide terapistin kaçınılan ortamda hasta ile birlikte bulunmasına, terapist 
eşliğinde yapılan alıştırma tedavisi denilmektedir. Ayrıca hastaya alıştırma ilkesine yönelik ev 
ödevleri (en az 45 dk.) verilebileceği önemli bilgiler arasındadır.  Bilişsel terapilerde uyaranla 
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tepki arasındaki mental süreçler incelenmektedir (Sungur, 1993: 109-111; 1997:9-10; 
Lapsekili ve Yelboğa, 2014: 171). 

Fobi, bireyin iş-sosyal ve özel yaşamını kısıtlayabilir. Bireyin yaşam kalitesini giderek 
düşüren ve bireyin özgürce işlev görmesine engel olan bu kaçınma davranışlarını ortadan 
kaldırmaya yönelik davranış tedavilerinin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Anksiyetenin de 
aynen diğer duygular gibi (öfke, sevinç, kızgınlık vb.) bir ömrü vardır. Bazen fobiler uygun 
bir tedavi ile hobi biçimine dönüştürülebilmektedir. Örneğin kedi, köpek vb. fobisi olan pek 
çok kişi, üzerine gitme yöntemi ile tedavi edildiklerinde evlerine kedi almaktadırlar (Sungur, 
1997:11). Bu bilgilere dayanarak, bir turistin yükseklik korkusu nedeniyle tatile gittiği yerde 
farklı faaliyetlere (parasailing vb.) katılmaktan çekinmesi, diğer bir turistin boğulma korkusu 
ile denize girememesi yüzünden deniz kenarında zamanını geçirmesi ve kapalı yer fobisi olan 
bir insanın gittiği bir turda yer altı şehrini tur ücretine tabi olduğu halde görememesi turistin 
tatil kalitesini etkileyen ve önemli görünen, ilk akla gelen davranışlar bakımından 
sıralanabilir. 

Uzman seyahat acentalarından dalış yapma deneyimine yönelik bir tur satın alma işlemi 
sırasında dört kişilik bir aileden bir kişinin fobik olması durumuna bağlı olarak satın alma 
kararından kişilerin birbirlerini etkilemesi sonucunda dört kişinin birden vazgeçmesi yine 
olası bir durumdur. Burada verilen örnek acenta faaliyetinin nasıl olumsuz etkilendiğini 
göstermek içindir. Ayrıca fobik birey korku duyduğu durumdan/nesneden/yerden bu kaçınma 
davranışını üstüne gitmediği takdirde sürdürecektir. Bu açıdan fobik birey hobilerini bile bu 
korkularına göre oluşturacaktır ve tatilini de tam anlamıyla yaşayamayacaktır. Bu yüzden 
özgül fobilerden boğulma veya yüzme korkusu ve yükseklik korkusu çok az bir sürede 
davranışçı terapi ile tedavi edilebileceğine göre bu, turistik ürün haline dönüşebilir.  

Fobi Turizminde Hedef Kitle 
Bir dalış acentasının hobi olarak dalış gerçekleştiren kişiler yanında, denize girmekten ve 
yüzmekten korkan kişileri (boğulma tehlikesi atlatan, yüzme bilmeyen vb.) de çekmesi hedef 
kitlesine daha geniş bakmasını sağlayacaktır. Buradan anlaşılacağı üzere hedef kitle, yüzme 
ve yükseklik fobisi olanlardır. Burada fobiklerdeki fobilerin hobiye dönüştürülerek tekrar 
eden turist yaratmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda diğer bir amaç, bu davranış yönü 
fobiden hobiye yaratılmak istenildiği gibi diğer hobi olarak bu faaliyetleri yapan turistlerin 
olumsuz deneyim sonucu ileride fobiye dönüşme eğilimini aşmalarını ve verilen hizmetlerin 
sürekliliğini sağlamaktır. Zaten dalış faaliyetlerine karşı, bir trekking ve kültür turu 
faaliyetlerine göre kişinin genellikle yaklaşımı daha tedirgindir. Çocukların faaliyeti 
gerçekleştirebilmesine katılımcı sayısı ve fobik durumlarına göre psikoterapist tarafından 
karar verilmektedir. 

Acentanın Fobi Turizmi Kapsamında Vizyonu ve Misyonu 
Model olarak kurulan seyahat acentasının vizyonu, yarattığı fark ile bireylerin dünyada tüm 
spor faaliyetlerine katılabilmesini sağlamak için öncü, saygın, tanınan ve tercih edilen bir 
uzmanlaşmış acenta olmak şeklinde hedeflenmiştir. Seyahat acentasının misyonu, çalışanları 
ile ele ele, evrensel değerlere sahip, Türkiye’yi ve Fethiye’yi dünyada olumlu bir tanınmışlığa 
eriştirmeye çalışmak ve farklı turist ihtiyaçlarını karşılayabilen, sorunları aşabilen, 
profesyonellik ve mutluluk ilkesi ile acentayı geleceğe taşımaktır. Ayrıca bireylerin 
korkularını yenmesi ile daha özgür bir tatil deneyimi yaşamalarına yardımcı olmaktır. 
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Acentanın Pazarlama Çalışmaları 
Pazarlama çalışması, pazar durumu, rakiplerin durumu ve turist tüketici analizleri üzerine 
yapılmıştır. Reklam, halkla ilişkiler, bireysel satış çabaları ve internet aracılığıyla sosyal 
medyada pazarlamaya yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Kulüp ve dernek üyelikleri 
araştırılarak ülke içi ve dışı olmak üzere pilot bölge belirlenip rezervasyon belgesi içeren 
broşürler bireylerin adreslerine postalanmıştır. Hem tanıtım yapılmış hem de geri bildirimlere 
göre program ve rezervasyon ağı geliştirilmiştir. Böylece daha çok sayıya ulaşmak için 
harekete geçilmiştir. Ayrıca acentanın Facebook ve Twitter gibi sosyal medya paylaşım 
sayfalarından seyahat acentasının sayfasına olan üyelik tanıdık çevresi ile arttırılmıştır. 
Acentanın tanıtımı için ulusal ve uluslararası bir gazetede reklam çalışması yapılmıştır. 
Uluslararası ve yurtiçi olmak üzere turizm ile ilgili toplam 5 fuara gidilmiştir. 

Yönelim ve Ürün Yaşam Eğrisi 
Yönelim, olarak Fethiye (Muğla-Türkiye) ilçesi seçilmiştir. Hem dalış hem yüzme hem de 
uçma hissi deneyimi için uygun ve izinli koylar acentanın faaliyetlerini sürdürdüğü önemli 
yerlerdir. Mart, 2013 Fethiye TÜRSAB’dan alınan bilgiye göre Fethiye ilçesinde su altı dalış 
seyahat acentası sayısı 5 adettir. Sayının azlığı dikkat çekmektedir. Bu acentalar, yönetimsel 
açıdan çalışmalarını sürdürmekle birlikte genellikle Nisan-Aralık ayları arasında yoğun olarak 
faaliyet göstermektedir. Turizm açısından birçok farklı hizmetin gerçekleştiği Fethiye 
ilçesinde acentanın faaliyetini sürdürmesi maceraperest olan ancak bu sporlarla ilgili ilk 
deneyimini yaşayacak tedirgin turist profilini de çekecektir. İlçede ihtiyaçların kolaylıkla 
giderilmesine yönelik konaklama, yeme içme, diğer hizmetlerin sunulduğu birçok işletme yer 
almaktadır. Ayrıca Fethiye’de görülebilecek tarihi ve doğal çekicilikler bulunmaktadır. Kültür 
turu gibi turlar gerçekleştiren diğer acentaların, model olan dalış acentasına dalış turlarının 
satışı kapsamında anlaşmalar yapılmıştır. Bu işletmelerden hizmet sağlayan fobik turistler de 
yapılacak olan dalışlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ürün yaşam eğrisi, başlangıç 
noktasındadır. 

Hizmetten Sağlanacak Avantaj ve Dezavantajlar 
Hizmetten sağlanacak avantajlar, acenta ve turist boyutuyla incelenebilir. Acenta ve turist için 
tur satış fiyatının içinde sadece transferler ve oda-kahvaltı konaklamanın, acenta fiyatına tabi 
olması birer avantajdır. Ulaştırma ile ilgili ise bilgi verilerek yardımcı olunmaktadır. Böylece 
turistle bu hizmet konusunda sorun yaşanmamaktadır ve turist kendi isteğine bağlı bir 
ulaştırma hizmeti seçebilmektedir. Diğer bir avantaj, dalış hakkında bireylerin en azından bir 
fikrinin olabileceğidir. Ayrıca yönelim alanında bu faaliyetleri yapan 5 adet acenta varlığı, 
rakip ve pazar analizi gerçekleştirilmesinde avantaj yaratmaktadır. Acentanın bu faaliyetinin 
yaz kış yapılabilmesi risk dağıtımına da olanak vermektedir. Boş zamanlarını ve tatil 
süreçlerini hobileri ve sportif faaliyetler ile değerlendirmek isteyen insan sayısının artması da 
önemli bir avantajdır. Acenta faaliyetlerinde sorun teşkil eden fobik turistin psikoterapist 
eşliğinde ve uzman kadro ile yaşam kalitesinin arttırılması yine hem acenta hem de turist için 
önemlidir. Böylece verilen hizmetin farklılaştırılması ile acenta faaliyetlerinde katılım sayısı 
artış gösterecektir. Ayrıca dalış faaliyeti gerçekleştiren bir fobik kişi, aynı zamanda uçuş 
deneyimi yaşıyormuş hissine de kapılacaktır. Hobi olarak dalış sporu yapan birkaç kişiden 
yüzyüze görüşme yöntemi ile alınan bilgiler dalış yapıldığında uçma hissinin yaşandığı ve 
uçma veya yükseklik fobisinin de dalış ile aşılabileceği yönündedir. 
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Hizmetin dezavantajları ise, fobik turistin bir daha dalış deneyimini tekrarlamaması veya aynı 
acenta ile tekrar tura gitmeme durumu ile karşılaşılabilir. Acentanın fobik turist için ayrı bir 
zaman harcaması ve maliyet kalemi oluşturması da bir dezavantajdır. Gelecek yıllarda ise bu 
durumun avantaja dönüşeceği düşünülmektedir. Acentanın faaliyetlerinde özel dalış araçları 
ve kıyafetleri gerektirmesi bu sporu, pahalı bir spor dalı olarak nitelenmesine yol açmaktadır. 
Ancak uzmanlaşan seyahat acentaları bakımından niş pazarlama kapsamında pahalılık, 
tüketici için çok fazla sorun teşkil etmemektedir. Nitekim bu, turistlerin hizmetten elde 
ettikleri deneyim süreci ve doyumu ile ilgilidir. Ayrıca pahalı nitelendirmesi, gerekli 
donanımların (dalış tüpü, dalış kıyafeti vb.) maliyet girdisinin acentalar için yüksek olmasına 
bağlıdır. Bu maliyet girdisini arttırıcı etki, bir dezavantaj olarak belirtilebilir. Acenta 
faaliyetlerinin tam olarak 12 ay yapılabilmesinin önünde mevsimsel doğal etkiler ile 
karşılaşılabilir. Öte yandan dalış faaliyeti gerçekleştiren bireylerin olumsuz deneyimleri ve 
duyulan olumsuz haberler de birer dezavantaj olarak burada sıralanabilir. 

Fobi Turizminde Sunulacak Hizmet 
Acenta fobik turistlere yönelik olarak önceden organize edilmiş, kişiye/ihtiyaca özel (tailor-
made) dalış turları düzenlemektedir. Acenta bilgi verme görevini gerçekleştirmektedir ve 
uzman dalış eğitmenleri ile faaliyet göstermektedir. Acentayı diğer acentalardan farklı kılan 
özellik ise psikoterapist eşliğinde turistin tedavi edilmesinde fobisi üzerinde davranış 
değişikliği oluşturulmasıdır. Oda-kahvaltı konaklama, transfer, öğle yemeği ve şehir turu 
hizmeti acentanın tur satış fiyatı içindedir. 

Amphitrite (Deniz Dibi Tanrıçası) Seyahat Acentası 3 Günlük Tur Programı 
1. Gün Fethiye- Şehir Turu- Koylar- Fethiye: Transfer. Otele yerleşme. Psikoterapistler 
ile tanışma ve 1. seans görüşmeleri. Şehir Turu (Şehir merkezi, Çalış Plajı, Ölüdeniz, Kaya 
Köyü). Psikoterapist ve uzman dalış eğitmenleri eşliğinde Fethiye’nin koylarından elverişli ve 
izinli olan birine (Akvaryum Koyu gibi) gidiş. Yüzme kursu. Tüpsüz dalış ve tüplü dalış ile 
ilgili teknik bilgiler. Uygulama çalışması. Dinlenme. Psikoterapist değerlendirmesi. Otel. Boş 
zaman. 

2. Gün Fethiye- Dalış Turu- Fethiye: Kahvaltı. Fethiye-Göcek arasındaki denizde tüplü 
dalış eğitimi için limandan tekne ile hareket. Teknede psikoterapistler ile 2. seans 
görüşmeleri. Dalışlar öğleden önce ve sonra 2 kez olacaktır. Uzman dalış eğitmeni eşliğinde 
dalış kursu. Öğle yemeği teknede. Diğer dalış çalışması. Adaya veya yarımadaya teknenin 
bağlanması durumunda yürüyüş için boş zaman. Uzman dalış eğitmeni değerlendirmesi. 
Verilen günlüklerin tutulması. Fethiye Limanı’na dönüş. Otel. Boş zaman. 

3. Gün Fethiye- Dalış Turu- Fethiye: Kahvaltı. Fethiye-Göcek arasındaki denizde tüplü 
dalış eğitimi için limandan tekne ile hareket. Teknede psikoterapistler ile 3. seans 
görüşmeleri. Dalışlar öğleden önce ve sonra 2 kez olacaktır. Uzman dalış eğitmeni eşliğinde 
dalış kursu. Öğle yemeği teknede. Dalış ve sualtında fotoğraf çekimi. Uzman dalış eğitmeni 
değerlendirmesi. Verilen günlüklerin tutulması. Fethiye Limanı’na dönüş. Otel. Boş zaman. 
Ertesi günü kahvaltının ardından psikoterapist ve dalış eğitmenleri ile birlikte görüşme. Toplu 
fotoğraf çekimi. 12:00’a kadar boş zaman. Transfer. 

Fobi Turizmi Maliyet kalemleri ve Kişi Başı Tur Maliyeti Hesaplaması 
Bir tur paketinin doğru fiyatlandırılması, bireylerin paket içindeki hizmetleri daha ucuza 
temin etme ihtimalinin, aynı hizmeti veren işletme varsa fiyat-hizmet ilişkisinin 
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irdelenmesinin ve bu hizmetlerin kalitesi ile ulaşacağı doyumların dikkate alınmasını kapsar 
(İslamoğlu, 2010:200). Tüm bu bilgiler ışığında Fobi Turizmi için Tablo 1’de ve altında 
görülebileceği üzere hesaplanan maliyet kalemleri ve kişi başı tur satış fiyatı yer almaktadır. 

Dalış turu için tekne alınmıştır. Tekne fiyatı 50.000 TL.’dir. Ayrıca transfer ve şehir turu için 
bir Midibüs 30.000 TL.’dir ve acentanın bir tane arabası bulunmaktadır. Dalış sporu için 30 
adet ıslak dalış kıyafeti, adeti 1000 TL., 5 adet kuru termal kıyafet adeti 2000 TL. (Toplam= 
120.000 TL.) ve diğer donanımlar satın alınmıştır. Diğer donanımlar 30’ar adet olarak, 4kg. 
ağırlık ve ağırlık kemeri adeti, 60 TL., yüzerlik ceketi- BCD (su altında batmaya veya 
yukarıya çıkmaya yarayan ve içindeki hava ayarlanan ceket) adeti 300 TL., tüp adeti 500 TL., 
regülatör (4’lü), adeti 300 TL. 7 set olarak ve palet-maske olarak çiftli adet 50 TL.’ye satın 
alınmıştır. Ayrıca şnorkel adeti 10 TL. ve gözlük 10 TL. (Toplam=30.000 TL.) olarak satın 
alınmıştır. Merkez Fethiye’de hizmet veren giriş katı bir ofis vardır. Bu ofis işletme 
sahibinindir. Dalış sporu acentası, Fethiye merkez marina karşısında yer alan 3 yıldızlı bir otel 
ile anlaşma yapmıştır. 20 oda Nisan- Kasım dönemi için bloke edilmiştir. Kış dönemi için 1 
ay önce grup rezervasyon gelmesi halinde otelle de 3 hafta öncesinden bağlantıya 
geçilmektedir. Yaz dönemi için 50 TL. oda+kahvaltı olarak anlaşma yapılmıştır. 

Dalış fobisi olan turistlere 3 günlük psikoterapist eşliğinde eğitim turları düzenlenmektedir. 
Diğer yandan herkese dalış hizmeti açıktır. Kişiler, donanımını kendisi yanında getirebileceği 
gibi turun içinde de kiralayabilir (Kiralama 30 TL. karşılığındadır). Ayrıca günübirlik tura 
çıkışlar için bilet satılmaktadır ve diğer acentalarla dalış biletinin satışına yönelik komisyon 
karşılığı anlaşmalar yapılmaktadır. Acentada 4 psikoterapist, 5 uzman dalış eğitmeni olarak 1 
yıldızlı olan eğitmen sayısı 3, 2 yıldızlı olan 1 ve 3 yıldızlı olan 1 kişi turda görev 
yapmaktadır. 1 ofis elemanı vardır. Her dalış grubu en fazla 5 kişiden oluşmaktadır. 4 grup 
alınabilmektedir. 

Tablo 1. Sermaye Hesabı ve Fobi Turizmi Tur Fiyatlandırması 
*Kuruluş Teminatı: A Grubu 7000 TL. 
*Üye Kayıt Ücreti: A Grubu 39.441,062 
TL. (TÜRSAB, 2017). 
*Ofis (Masa-sandalye-oturma grubu-
yazıcı-faks-telefon-bilgisayar) 11000 TL. 
Toplam: 57.441.062 TL. 
 
 
 
 
 
 

* Tekne: 50.000 TL. 
* Minibüs: 30.000 TL. 
* Islak dalış kıyafeti: 1000 TL. x 30 adet= 30.000 TL. 
*Kuru termal kıyafet: 2000 TL. x 5 adet= 10.000 TL. 
Toplam: 120.000 TL. 
Diğer Donanımlar 
*4 kg. ağırlık ve ağırlık kemeri: 60 TL. x 30= 1.800 TL. 
* Yüzerlik Ceketi-BCD: Adeti 300 TL. x 30= 9.000 TL. 
*Tüp: Adet 500 TL. x 30= 15.000 TL. 
*Regülatör 4’lü adet: 300 TL. x 7= 2.100 TL. 
*Palet-Maske: 50 TL. x 30= 1.500 TL. 
Şnorkel: adeti 10 TL. x 30= 300 TL. 
Gözlük: Adeti 10 TL. x 30= 300 TL. 
Toplam: 30.000 TL. 
Genel Toplam Sermaye 
57.441.062 TL. + 120.000 TL. + 30.000 TL. = 
207.441.062 TL.  ve 250000 TL. sermaye ile işe 
başlanacaktır (Taşıt, donanım, teminat, ücret ve diğer 
demirbaşlar). 
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-3 Günlük Dalış Maliyeti: (Günlük ücret uzman eğitmen ve psikoterapist eşliği= 190TL.,  öğlen 
yemeği= 20TL., eğitim= 100TL.,  otelden alma ve otele bırakma-şehir turu =20TL. dahil).                                                                                                                             
990TL. 
-Sabit Giderler (Elektrik, temizlik, sigorta, telefon vb.): 4000 TL./30=134 günlük sabit gider. 134/20 
kişi (4 grup,5 kişiden)= 7 TL. Kişi Başı-Günlük. x 3 gün=                           21TL.      
(Kira, elektrik, sigorta, telefon vb.) 
-Tekne yakıtı: 1 günlük 50 TL. (Mazot yakıt). 50/20= 2.5 TL. Kişi Başı-Günlük x 3 gün =                                                                                                                                      
7.5 TL. 
-Ofis Giderleri (Kırtasiye, günlükler, sıcak içecek vb.): 200 TL. aylık/30 TL. =6.7 Günlük/20=0.335 
TL. Kişi Başı. Günlük x 3 gün =                                                           1 TL. 
-Personel Giderleri (Uzman eğitmenler: 1.500 TL. x 5 kişi= 7.500 TL. 1 psikoterapist: 4000TL. x 4 
gruba 4 terapist= 16000 TL. (her gruba 1 terapist) ve 1 ofis elemanı:1500TL.): 25000/30= 834 
TL.(Günlük). 834/20 =42 TL. (Kişi başı Günlük) x 3 gün=                 125 TL.                  
-Transfer Ücreti (Dalaman-Fethiye/Fethiye-Dalaman, Çift yön Kişi Başı):                                                                                                                            
80TL. 
-Konaklama Gideri: 50TL. (1 gece/20 Oda+kahvaltı) Kişi Başı-Günlük x 3 gün =   150 TL. 
-Tur tanıtım Gideri (Broşür, reklam, web sitesi vb.): 5000TL. Aylık. (İlk pazara girme durumu 
olduğu için) 5000/30=166TL. Günlük. 166/20= 8 TL. Kişi Başı. x 3 gün=     24TL. 
3 Günlük Kişi Başı Dalış Turu Maliyeti = 990 TL. + 21 TL. + 7.5 TL. + 1 TL. + 125 TL.  + 80 TL. 
+ 150 TL. + 24 TL. = 1.398.5 TL. (3 GÜNLÜK KİŞİ BAŞI FOBİ TURU MALİYETİ) 

 
Kişi Başı Tur Satış Fiyatı Hesaplaması 
Acenta Kâr payı: %50 (1.398.5 TL. x .50)= 699.5 TL. + 1398.5 TL.= 2.097.75=2.098 TL. 

 2.098  TL. + KDV (3 Günlük Kişi Başı Tur Satış Fiyatı) 
 2.98 TL. x .18 = 377.64 TL. KDV Payı.             
 2.098 TL. + 377.64= 2.475 TL. (KDV DAHİL 3 Günlük Kişi Başı Tur Satış Fiyatı) 

Belirli dönemlerde acenta indirim ve özendirme (promosyon) çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca 
kış dönemi, dönem başı ve dönem sonu tur satış fiyatları farklıdır. Kışın da çok soğuk günler 
dışında tur düzenlenmektedir. Turlarda deneyimini arttıranlara federasyonun resmi sertifikası 
verilmektedir. Geri bildirim sağlanarak tepkiler ölçülmektedir. Böylece acenta, fobik 
turistlerin davranışçı terapi ile iyileşmeleri sonucu daha rahat ve mutlu bir şekilde diğer 
tatillerini geçirecekleri bir tur düzenlemiş olmaktadır. Ayrıca uzman desteği, bireyin gelişimi 
ve turizme katkısı açısından fark yaratmaktadır. 
 
SONUÇ 
Turistlerin turizm olayına katılmalarını teşvik etmek, sadece kitle turizminin desteklenmesine 
yönelik olarak hizmet vermenin ötesinde farklı isteklerin göz ardı edilmemesi gerekliliğini 
günümüzde daha hissedilir kılmıştır. 20. yy. ve sonrası yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
turizm hareketleri başka bir boyuta taşınmıştır. Ülke sınırları ortadan kalkmıştır ve turistlerin 
kitle turizmi yanında bireysel turizm hareketlerine yönelmeleri söz konusudur.  Ancak 
turizmden beslenen küçük ve yerel işletmeler deniz-kum-güneş için yoğun sezon dışında, 
özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında, faaliyet göstermemektedir. Bu 
anlamda turizm faaliyetlerinin kısa sürmesini tersi yönüne çevirecek başka yollar 
tartışılmaktadır. 

Bu çalışmada turizmi 12 aya yaymak, küçük işletmelerin turizmde faaliyetlerini sürdürülebilir 
kılmak ve turistik talepte bir sorun olarak fark edilen fobilerin aslında özel ilgi kapsamında 
hobiye dönüştürülebileceği gösterilmektedir. Bu doğrultuda turistik talebin niteliğinin sağlıklı 
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hale getirilmesini ve turistin turizm faaliyetlere katılabilmesini sağlayacak niş pazarlama 
kapsamında bir uzmanlaşan seyahat acentası modeli geliştirilmiştir. Model, yeni kurulan ve 
dalış sporu faaliyetlerini yürüten seyahat acentası tarafından yüzme korkusu olan fobik 
turistlere yönelik Fethiye’de 3 günlük tur faaliyetlerini kapsamaktadır. Dalış sporunda 
uzmanlaşan seyahat acentası, bu kapsamda özel ilgi turizmine yönelik faaliyet göstermektedir 
ve ayrıca tur kapsamında fobik turistlere psikoterapistler eşliğinde hizmet vermektedir. Bu 
turun kişi başı tur satış fiyatı KDV hariç, 2.095.000 TL. ve KDV dahil 2.472.000 TL.’dir. Bu 
model diğer işletmelere yol gösterici olabilir. Örneğin açık veya kapalı alan fobisi olanlar 
(kültür turuna katılmak istemeyebilir), uçuş fobisi olanlar (uçağa binmek istemeyebilir) gibi 
kesimler niş pazara yönelik başka faaliyetlerin oluşturulması ile değerlendirilebilir. 

 
KAYNAKÇA 
Cansever, A. (2007). Özgül Fobi, (İçinde Edit. Köroğlu E, Güleç C. ve Şenol S.), Psikiyatri 

Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği Basım Yayın, 318-324. 

Choudhary, S. (2014). Rooting by Niche Marketing. International Journal of Advanced 
Research in Management and Social Sciences, 3 (10), 84-91. 

Dalgıç, T. ve Leeuw, M. (1994). Niche Marketing Revisited: Concept, Applications, and 
Some European Cases. European Journal of Marketing, 28 (4), 39-55. 

Douglas, N.; Douglas N. ve Derrett R. (2001). Special Interest Tourism. Singapore: John 
Wiley&Sons Australia Ltd. 

DSM IV, Mental Bozukluklar Tanısal ve Sayısal El Kitabı. (1994). Amerikan Psikiyatri 
Birliği. Washington DC. (Çev. Edit. E. Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 

Hacıoğlu, N. (2000). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Bursa: VİPAŞ A.Ş. 

Hacıoğlu, N. (2014). Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

İçöz, O. (2000). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi. 

İslamoğlu, H. (2010). Turizm Pazarlaması, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 

Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. 6. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. 

Küçükaslan, N. (2009). Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Tur Yönetimi. İstanbul: 
Alfa Aktüel Basım Yayım. 

Lapsekili, N. ve Yelboğa, Z. (2014). Uçuş Fobisinin Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve 
Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Düşünen Adam, The 
Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27: 168-172. 

Novelli, M. (2005). Niche Tourism, Contemporary Issues, Trends and Cases, Burlington: 
Butterworth-Heinemann Publications. 

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2015). Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat- Kapital Medya 
Hizmetleri A.Ş. 

Özoğul, G. ve Baran Güçlütürk, G. (2014). Bir Uzmanlaşma (İhtisaslaşma) Modeli: 
Ulaşılabilir Turizm Tur Planlaması Örneği, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, 
Ankara. 1160-1175. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

51 

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, (2002). İ. ‘‘Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm 
Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma’’, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 
Fakültesi Dergisi. 2, 183-195. 

Palazzolo, J. (2014). Diving and Treatment of Aquaphobia in Cognitive Behavior Therapy: A 
Case Study. Ann Depress Anxiety, 1 (1), 1-5. 

Shani, D. ve Chalasani, S., (1992), Exploiting Niches Using Releationship Marketing. The 
Journal of Services Marketing, 6 (4), 43-52. 

Sungur, M. Z. (1993). Davranış Tedavileri. Psikiyatri Bülteni. 2 (3), 109-115. 

Sungur, Z. M. (1997). Fobik Bozukluklar. Psikiyatri Dünyası. 1, 5-11. 

Tanrısevdi, A. ve Çavuş Ş. (2003). ‘‘Özel İlgi Turizmi ve Özel İlgi Turizmi Kapsamında 
Kuşadası ve Çevresinde Var Olan Potansiyel Kaynaklar Üzerine Kuramsal Bir 
İnceleme’’. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Cilt:14. Sayı:1. Bahar, 9-22. 

Toften, K. ve Hammervoll, T. (2009). Niche Firms and Marketing Strategy, European 
Journal of Marketing, 43 (11/12), 1378-1391. 

İnternet Kaynakları 
Aslan, S. (2017). Anksiyete, Kaygı Bozuklukları, https://www.drselcukaslan.com/anksiyete-

kaygi-bozukluklari/ (28.08.2017 Tarihinde alınmıştır). 

Berksun, O. E. (2012). Fobiler. http://berksun.com/online/psikiyatrik-hastaliklar/fobiler-ve-
sosyal-fobi (03.03.2013 Tarihinde Alınmıştır). 

Tural, Ü. (2017). Anksiyete Bozuklukları. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Dönem- 5 Ders Notları. 
Http://Tip.Kocaeli.Edu.Tr/Docs/Ders_Notlari/U_Tural/Anksiyete.Pdf (29.08.2017 
Tarihinde Alınmıştır). 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB). (2002). Seyahat Acentaları İhtisas Alanı 
Anketi- 2002 Sonuç Rap-oru. http://www.tursab.org.tr/dosya/974/23_974_633248.pdf 
(19.02.2012 Tarihinde Alınmıştır). 

TÜRSAB. (2013). Dünden Bugüne Seyahat Acentaları. http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-
acentalari/dunden-bugune-seyahat-acentalari_501.html (03.03.2013 Tarihinde 
Alınmıştır). 

TÜRSAB. (2017). 2017 Yılı Üyelik, Şube ve Yıllık Aidat Ödentisi, 
https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/2017-yili-uyelik-sube-
ve-yillik-aidat-odentisi_15619.html (20.08.2017 Tarihinde alınmıştır). 

Wikipedia Özgür Sözlük. (2013). Fobi. http://tr.wikipedia.org/wiki/Fobi (03.03.2013 
Tarihinde Alınmıştır). 

 

http://www.akademikbakis.org/
https://www.drselcukaslan.com/anksiyete-kaygi-bozukluklari/
https://www.drselcukaslan.com/anksiyete-kaygi-bozukluklari/
http://berksun.com/online/psikiyatrik-hastaliklar/fobiler-ve-sosyal-fobi
http://berksun.com/online/psikiyatrik-hastaliklar/fobiler-ve-sosyal-fobi
http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/ders_notlari/u_tural/anksiyete.pdf
http://www.tursab.org.tr/dosya/974/23_974_633248.pdf
http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/dunden-bugune-seyahat-acentalari_501.html
http://www.tursab.org.tr/tr/seyahat-acentalari/dunden-bugune-seyahat-acentalari_501.html
https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/2017-yili-uyelik-sube-ve-yillik-aidat-odentisi_15619.html
https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/2017-yili-uyelik-sube-ve-yillik-aidat-odentisi_15619.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fobi


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

52 

V. DEVİTSKİY’İN “ERİVAN VİLAYETİ VE KARS BÖLGESİ TATİL SEYAHATİ” 
BAŞLIKLI GEZİ NOTLARINDA 19. YÜZYILIN SONLARINDA IĞDIR VE 

ÇEVRESİNİN ETNİK VE SOSYAL DURUMU*  

Refik TURAN 
 

Öz 

Erivan Öğretmen Semineryası öğretmenlerinden V. Devitskiy 1894 yılı Haziran ayı ortalarından Eylül ayı 
ortalarına kadar geçen yaklaşık üç aylık sürede Erivan’ın çevresindeki bölgeleri gezmiş, gezdiği yerlerin coğrafi, 
etnik ve sosyal durumu hakkındaki izlenim ve değerlendirmelerini “Erivan Vilayeti ve Kars Bölgesi Tatil 
Seyahati” başlığıyla kaleme almıştır. Devitskiy’in bu gezi yazısı Kafkas Eğitim Müdürlüğü tarafından Tiflis’te 
yayınlanan “Kafkas Arazileri ve Halklarının Tasvirine Dair Materyaller Toplusu” isimli süreli yayının 1896 
yılında yayınlanan 21. sayısında yayınlanmıştır. Seyahatinin ilk bölümünü Erivan’dan başlatarak Iğdır’ın Aralık 
ilçesi üzerinden Büyük ve Küçük Ağrı Dağlarının bulunduğu Rusya-İran sınır bölgesine gerçekleştiren Devitskiy 
daha sonra Erivan’da verdiği birkaç küçük dinlenme molalarıyla Iğdır, Kağızman, Sarıkamış, Kars, Gümrü, 
Nahçivan, Culfa, Ordubad ve Gökçe Göl kıyılarına kadar olan yerleri gezmiştir. Bu makalede Devitskiy’in söz 
konusu gezi notlarında Iğdır ve yakın çevresi ile ilgili izlenim ve değerlendirmelerinden yola çıkarak 19. 
yüzyılın sonlarına doğru Iğdır ve çevresinin coğrafi, tarihi, etnik ve sosyal özelliklerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Devitskiy, seyahatinin Iğdır bölümünde daha çok Rusya-İran sınır bölgesini de oluşturan Büyük 
ve Küçük Ağrı Dağlarının bulunduğu bölgeler ile Iğdır’ın Osmanlı sınırına yakın dağlık bölgelerini gezmiştir. 
Devitskiy, yaz mevsimi olduğu için bu bölgelerde yaygın olarak çadır hayatı yaşayan ve yaylacılık faaliyetlerini 
sürdüren göçebe Kürt aşiretleriyle karşılaştığı için gezi notlarında daha çok Kürtlerin ve Yezidilerin çadır 
hayatları, yaşam tarzları ve gelenekleri hakkında bilgiler vermiştir. 1890’lı yıllarda Iğdır ve çevresinde 
Azerbaycan Türkleri, Ermeniler, Kürtler ve Yezidi Kürtler yaşamaktadır. Bölgenin sınırda yer alması nedeniyle 
kaçakçılık faaliyetleri, sınır aşırı yağma ve hırsızlık olayları, aşiretler arasında kan davasına varan kavgaların 
olduğu anlaşılmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Iğdır, Azerbaycan Türkleri, Ermeniler, Kürtler, Yezidiler 

 

IGDIR AND ITS CLOSE ENVIRONMENT AT THE END OF THE 19TH CENTURY ON THE TRIP 
NOTES OF DEVITSKIY TITLED "THE ERİVAN CITY AND KARS REGION" 

 

Abstract 

V. Devitskiy who is one of the Erivan Teacher’s Training School travelled around Erivan for nearly three 
months starting from the mid June till September on 1984, wrote about his impressions and evaluations about the 
geographical, ethnical and social condition of the places he visited with the title of "Erivan City and Kars Region 
Holiday Travel". This journey diary of Devitskiy was published on the 21st issue published on 1896 of the 
periodical named  "Batch of Materials on the Description of Caucasian Lands and People" published in Tblisi by 
the Directorate of Caucasian Education. Devitskiy who had his first part of his journey in the Russian-Iran 
frontier Region where there are Great and Small Mount Ararat starting from Erivan over the Aralık district of 
İgdir travelled places to Iğdır, Kağızman, Sarıkamış, Kars, Gumru, Nakhchivan, Culfa, Ordubad and Gökçe Lake 
shore with a few small resting breaks he had un Erivan. It has been aimed to reveal the geographical, historical, 
ethnical and social features of Igdir and its environment towards the end of 19th century based on Devitskiy's 
impressions and evaluations about Igdir and its close environment in the journey diary of Devitskiy in this 
report.Devitskiy travelled the  regions where there are Great and Small Mount Ararat which consist of mostly 

                                                           
* Bu makale 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Atatürk Araştırma Merkezi ile Iğdır Üniversitesi’nin işbirliği ile 
Iğdır’da düzenlenen “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan sözlü bildirinin 
genişletilmiş halidir.  
 Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Böl., Sosyal Bilgiler 
Eğitimi ABD Öğretim Üyesi, AKSARAY,  e-posta:  refikturan76@hotmail.com  
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Russia-Iranian frontier Region in the Iğdır part of Devitskiy's journey. Devitskiy gave information about mostly 
tent lives of Kurdish and Yezidis in his journey diaries as he met immigrant Kurdish tribes living in the tents and 
doing transhumance activities, living in these regions widely as it is summer. The Tatars (Azerbaijan  Turks), the 
Armenian, the Kurdish and the Yezidi Kurds live in Iğdır and nearby in 1890s. As the region is the frontier zone, 
it is understood that there are smuggling activities, cross-border looting and theft cases, fights ending in feud.   

Keywords: Igdır, Azerbaijan Turks, Armenian, The Kurds, Yezidis.  

 
GİRİŞ 
Kafkasya Coğrafyasının ve Kavimlerinin Tasvirine Dair Materyaller Toplusu [Sbornik 
Materiyalov dlya Opisaniya Mestnostey i Plemen Kavkaza (SMOMPK)] merkezi Tiflis’te 
bulunan Kafkasya Eğitim Müdürlüğü tarafından 1881-1915 yılları arasında yılda bir veya iki 
sayı halinde yayınlanmış bir dergidir. Anılan tarihler arasında toplam 44 sayı olarak 
yayınlanan derginin Sovyet döneminde Mahaçkale’de 1926 yılında 45., 1929 yılında ise 46. 
sayıları yayınlandıktan sonra yayın hayatı sona ermiştir.  

Derginin ana materyalini Erivan Öğretmen Semineryasını† bitirdikten sonra Kafkasya’nın 
değişik bölgelerinde görev yapmaya başlayan öğretmenlerin yazdıkları makaleler 
oluşturmaktadır. Kafkasya Eğitim Dairesi Müdürlüğü Kafkasya’da görev yapan öğretmenlere 
dergide yayınlanmak üzere görev bölgeleriyle ilgili çeşitli alanlarda araştırmalar ve 
derlemeler yapmaları tavsiyesinde bulunmuştur. Öğretmenlere rehberlik etmek ve yazılacak 
makalelerde şekil birliği sağlamak üzere hazırlanan on iki maddeden ibaret bir program 
Kafkasya’daki okullara gönderilmiş, ayrıca derginin 1881 yılında yayınlanan ilk sayısında da 
yayınlanmıştır. Öğretmenlerin Kafkasya bölgesinin çeşitli yörelerini ve halklarını tarihi, 
coğrafyası, arkeolojisi, etnografyası, kültürü, edebiyatı, gelenek ve görenekleri gibi farklı 
yönleriyle ele alarak hazırladıkları makaleler bu dergide yayınlanmıştır. Bu makalelerde 
kaleme alanların deneyimsizlikleri, bilgi eksiklikleri ya da bilinçli çarpıtmalarının olabileceği 
ihtimalini hatırda bulundurarak eleştirel bir gözle yaklaşılması gerektiği gerçeği bir yana 
bırakılacak olursa, yazıldıkları dönemde Kafkasya’nın belirli bir bölgesini ya da kavmini 
farklı özellikleriyle ele alıp kayda geçirdikleri için büyük öneme sahiptirler.   

Erivan Öğretmen Semineryası öğretmenlerinden V. Devitskiy Kafkasya Eğitim İdaresinin 
yukarıda bahsedilen tavsiyesi doğrultusunda 1894 yılı yaz aylarında Erivan’ın güney, doğu ve 
batısında kalan bölgelere bir seyahat gerçekleştirmiş ve  gezdiği yerlerle ilgili gözlem ve 
değerlendirmelerini  “Erivan Vilayeti ve Kars Bölgesi Tatil Seyahati” başlığıyla kaleme 
almıştır. Devitskiy’in bu gezi notları SMOMPK’un 1896 yılında yayınlanan 21. sayısında 
yayınlanmıştır (Devitskiy, 1896) . 

Devitskiy söz konusu gezi için 1894 yılının yaz tatilini seçmiştir. “1894 yılı yaz tatili geldi. 
Görev yaptığım yerleri çoktandır öğrenmeye niyetim vardı. O yüzden bu isteğimi 
                                                           
†Seminerya [семинария]: Öğretmen okulu, papaz okulu, ruhban okulu anlamlarında 18. yüzyıldan 20. yüzyılın 
başlarına kadar Rusya’da özellikle ilköğretim okulları için öğretmen yetiştiren enstitü anlamında kullanılmıştır. 
Erivan Öğretmen Semineryası 3 Kasım 1883 yılında açılmış ve 1918 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. 
Kafkasya’da bulunan okulların öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan bu okulda sadece erkek öğrenciler 
öğrenin görmekteydi. Bu okulda ilahiyat, Rus dili, muhasebe, geometri, tarih, coğrafya ve biyoloji derslerinin 
yanı sıra Azerbaycan Türkçesi dersleri de verilmekteydi. İsteğe bağlı olarak marangozluk, ciltçilik, çiftçilik ve 
ipekçilik gibi mesleğe yönelik derslerin de verildiği okulda eğitim süresi dört yıldı. Öğrencilerin pedagojik 
deneyimlerini geliştirmek amacıyla Ordubad’da bulunan okul staj okulu olarak belirlenmişti. Bkz: Nazim 
Mustafa, İrevan Şehri: Türk İslam Varlığı Nasıl Yok Edildi?, Ankara: Berikan Yayınevi, 2015, 132-133.  
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gerçekleştirmek için yaz tatilini seçtim. Bir yoldaş bulma çabalarım başarısızlıkla sonuçlandı. 
Dolayısıyla tek başıma ya da yolda karşıma çıkacak biriyle seyahate ilk önce Erivan’a en 
yakın olan Ararat civarındaki yerleri seçtim.” (Devitskiy, 1896: 79). Devitskiy’in gezi 
notlarında seyahatine tam olarak ne zaman başladığı ve ne zaman tamamladığına dair net bir 
açıklama bulunmasa da metin içindeki bazı ifadelerden bu seyahatin 1894 yılının Haziran ayı 
ortalarında başlayıp,  Eylül ayı ortalarında tamamlandığını anlayabilmekteyiz. Devitskiy bu 
seyahatini Erivan’da kısa dinlenme molaları vermek suretiyle Ağrı Dağı bölgesi, Iğdır-
Kağızman-Kars-Sarıkamış-Gümrü-Erivan, Nahçivan-Ordubad ve Gökçe Göl kıyılarına olmak 
üzere dört bölüm halinde gerçekleştirmiştir.  

Açıkça ifade etmese de metinden V. Devitskiy’in Rus olduğu anlaşılmaktadır. “İkinci 
istasyondan (itibaren) farklı manzaralar başladı… ağaçlar birbirine karışmış ve sadece 
birbirinden neredeyse yarım kilometre mesafede olan direklerdeki tabelalardan yeni bir köye 
girildiği anlaşılıyordu. Bir Rus için ne kadar garip isimler: Agamzal, Haratli, Buganlu, 
Kuylatar, Tohanşalu, Gedaklü, Komarlu... Bu köylerde bir birinin yanında Ermeniler, 
Tatarlar, Aysorlar yaşıyorlar…” (Devitskiy, 1896: 80). Gezi notlarının tamamında bir Rus 
üst bakışının mevcut olduğu da görülmektedir. Devitskiy Ruslar dışında neredeyse rastladığı 
her etnik grup için bir şekilde iğneleyici hatta hakaret sayılabilecek ifadeler kullanmaktadır. 
Ruslara ise yaklaşım daima olumludur. Örneğin seyahatinin bir bölümünde kendisine eşlik 
eden bir Rus askeriyle ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır: “Canım sıkıldığı için Kazakla 
konuşmaya başladım. Kuban Kazağı, diğer Rus köylüleri gibi, saf ve temiz-kalpli; 
diğerlerinden farkı onun Zaporoj atalarından almış olduğu savaşçılığıdır.” (Devitskiy, 1896: 
83). Ancak onun Rus olmayanlara karşı yaklaşımında etnik ve dini bir ayrım görülmez. 
Ermeni, Yunanlı, Azerbaycan Türkü ya da başkaları yeri ve zamanı geldiğinde Devitskiy’in 
eleştirilerinden nasibini almaktadır. Bu eleştiriler yaşam tarzı, örf adet, imkânsızlıklar ya da 
başka konularla ilgili olabilmektedir.  

“Onun gibi görünen bir çizgi üzerinde 150 evi kadar olan Novo-Selim diye bir köy daha 
gördüm. Tüm Rus köylerinin yerli halklarınkinden gözle görülür bir farkı var… 
Yunanistanlı, Ermenyalı, Tatar, Türkler vb. gibi milletlerin evleri ise çamurla veya kireçle 
birleştirilen taşlardan oluşuyor, çatıları dümdüz ve birbirlerine bitişik ya da düzensiz bir 
şekilde bulunuyor. Yakından ise bir çöplüğe benziyor ve içerisi insan hanesinden çok bir 
hayvan yuvasını andırıyor.” (Devitskiy, 1896: 133-134).  

Benzer şekilde Sarıkamış yakınlarında Türkiye’den göç eden Rumların yaşadığı bir köyde 
yaşayanlarla ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır: “Kısacası, buradaki Yunanlar çok 
tembel, kaba ve pis... Onların görünüşleri de daha iyi değil… Kadınlar yüzlerini 
kapatmıyorlar ve böylece erkekler kadar çirkin oldukları ortaya çıkıyor. Yüzleri genelde asık 
ve sert bir şekilde etraflarına bakıyorlar…” (Devitskiy, 1896: 137).  
Devitskiy, gezi notlarında gezdiği yerlerin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, canlı türleri, 
gibi coğrafi özelliklerinin yanı sıra etnik ve dini yapıları,  kültürel durumları, gündelik 
yaşamları, doğal ve tarihi varlıkları hakkında bilgiler vermektedir. Metnin incelenmesinde ilk 
                                                           
 Devitskiy seyahatinin ilk bölümünü oluşturan Ağrı Dağı civarındayken Küçük Ağrı Dağıyla ilgili şu 
değerlendirmeyi yapmaktadır: ”Bu bölgede Küçük Ararat tırmanmak için elverişlidir… Haziran ayı ortasında 
[olmamıza rağmen] … tepesi neredeyse karlarla kaplıydı.” (s. 87)  Seyahatin son bölümü olan Gökçe Göl 
kıyılarına yaptığı seyahatte ise şu değerlendirmeyi yapmaktadır:  “Erivan’daki buğdaylar birkaç ay önce 
toplanmıştı. Gökçe’nin yanındakiler yeni biçilmeye başlanmış ve yanındaki dağlarda Eylülün dördü olmasına ve 
kar yağmasına rağmen hala olgunlaşmamış. ( s. 174)  
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göze çarpan şey Devitskiy’in özellikle coğrafi konularla ilgili verdiği bilgilerin fazlalığı ve 
kaya, toprak, yeryüzü şekilleri gibi konularda kullandığı teknik terimlerdir. Bu durum 
Devitskiy’in Coğrafya öğretmeni olma ihtimalini güçlendirmektedir. Devitskiy seyahatini 
genellikle askeri mevkiler arasında subaylarla ya da güvenliğini sağlamak üzere 
görevlendirilen askerlerin refakatinde gerçekleştirmiş; geceleri askeri karakollar ya da 
mevkilerde konaklamış, nadiren de diğer devlet görevlilerinin evlerinde misafir olmuştur. 
Gezi notlarında bu resmi görevlilerin isimlerinin sadece baş harflerini zikretmektedir. 
“Igdır’da Ç diye bir yüzbaşıyla tanıştım. Sınıra gitmek istediğimi öğrenince bana onunla 
gitmeyi teklif etti… Bu fırsatı kaçıramazdım. Kendime bir at alınca yüzbaşıyla yola çıktık.” 
(Devitskiy, 1896: 99). 

Devitskiy, gezi notlarında muhtemelen çok geniş bir bölgede seyahat etmesinin ve gezdiği 
yerler hakkında yeterli ön bilgilere sahip olmamasının ve elbette amatör olmasının etkisiyle 
gezdiği yerlerle ilgili kapsayıcı ve sistemli bilgiler vermemektedir. Gezdiği bölgelerin belirli 
yerlerini görmeye gitmekte; gördüğü o yerle ilgili ya da yolu üzerine çıkığı için gördüğü bir 
yerin belli özelliklerini bölgenin geneliyle bağlantı kurmaksızın bağımsız olarak ele almakta 
ve değerlendirmektedir. Bu durum gezi notlarında verilen bilgilerle bölgenin o dönem içinde 
bulunduğu duruma ilişkin genel yargılara ulaşabilmeyi güçleştirmektedir.   

Bu çalışmanın amacı yukarıda tanıtılmaya çalışılan Devitskiy’in gezi notlarından hareketle 
Iğdır ve yakın çevresinin Rus Çarlığı idaresi altında bulunduğu 1894 yılındaki etnik, dini ve 
sosyal durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada Devitskiy’in seyahatinin Iğdır-Aralık ve 
Tuzluca bölgelerini kapsayan bölümü ele alınmıştır. Bahsedilen yerler aynı zamanda bugünkü 
Iğdır vilayeti sınırları içerisinde olup, söz konusu dönemde Rusya ile Osmanlı Devleti 
arasındaki sınırı aşağı yukarı bugünkü Iğdır-Ağrı vilayetleri arasındaki sınır hattı 
oluşturmaktaydı. 

  

1. 19. YÜZYILIN SONLARINDA RUS İDARE TARZI ALTINDA IĞDIR VE 
ÇEVRESİ 
Iğdır, büyük bölümü kuzeyde bugünkü Ermenistan sınırları içerisinde kalan ve Kuzeyde 
Alagöz Dağı (4094 m) ve Kuzeydoğuda Büyük Akdağ’a (3570 m) kadar uzanan alanı 
kapsayan Sürmeli çukuru olarak adlandırılan ova üzerinde yer almaktadır. Sürmeli çukuru 
güneyden de bu gün Ağrı ili ve İran ile arasındaki sınırı da belirleyen Durak Dağı (2811 m), 
Zor Dağı (3196 m), Pamuk Dağı (2639 m) Büyük Ağrı Dağı (5137 m) ve Küçük Ağrı Dağı 
(3896 m) ile çevrilidir. Dağların oluşturduğu bu hat yüzyıllar boyunca önce Osmanlı –İran, 
daha sonra da Osmanlı-Rus sınırını da oluşturmuştur. 

Iğdır ve çevresi Osmanoğulları’nın Anadolu’da ilk konakladıkları bölgedir. Ertuğrul Bey 
idaresindeki 400 çadırlık konar-göçer Kayı aşireti yıllarca Pasinler’de yaylayıp, Sürmeli 
çukurunda kışladıktan sonra 1239 yılında bu bölgenin Moğolların eline geçmesi üzerine 
buraları terk ederek Erzurum ve Sivas illerine göçmüşlerdir (Kırzıoğlu, 1953: 81). 1502 
yılında Safevilerin idaresine geçen Iğdır ve Nahçivan bölgeleri 1554 yazında bizzat Osmanlı 
Padişahı Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından idare edilen Nahçivan Seferi 
sırasında Osmanlı kuvvetleri tarafından tahrip edilmiş ancak alınamamıştır. Iğdır ve çevresi 
(Sürmeli Çukuru) ilk kez 1583 yılında Osmanlı yönetimine alınarak Aralık sancağı adıyla 
Revan eyaletine bağlanmıştır (Kırzıoğlu, 1976: 317). 1603’te Tebriz’in Safeviler tarafından 
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geri alınması üzerine bu bölgeler de Revan valisi tarafından tahliye edilince Safevilerin eline 
geçmiştir.  IV. Murat (1623-1640) devrindeki Osmanlı-İran savaşlarına da sahne olan bölge 
1724 yılında tekrar Osmanlı hâkimiyetine geçerek Revan vilayetine bağlanmışsa da İstanbul 
Antlaşmasıyla (1736) Revan eyaleti İran’a bırakılınca bu eyalete dâhil Iğdır da Osmanlı 
sınırları dışında kalmıştır (Tuncel, 1999: 79). 1827-1828 İran-Rus savaşları sırasında 
Kafkasya Rus Orduları Başkumandanı General Paskieviç Nahçivan, Serdarabad, ve Revanı 
ele geçirmiştir. Bu savaş sonunda imzalanan Türkmençayı Muahedesiyle (22 Şubat 1828)  
Aras Nehrinin kuzeyindeki araziler (Nahçivan, Sürmeli, Revan) Rusya’ya terkedilmiştir 
(Kırzıoğlu, 1953: 81). Bundan hemen sonra Nahçivan ve Revan hanlıkları ilga edilerek 
Ordubad’ın da eklenmesiyle bir Ermeni vilayeti oluşturulmuş ve bölge 1840 yılına kadar bu 
adla anılmıştır. Çarlık idaresinin Kafkasya’yı yeniden yapılandırma sürecinde 1844’te 
oluşturulan Kafkasya Genel Valiliğine Nahçivan ve Ordubad kazalarıyla birlikte 1850’de 
Erivan vilayeti de dâhil edildi (Aydın, 2008: 28). 1868 yılında yapılan yeni idari taksimatla 
bölge Erivan, Gümrü, Nahçivan, Yeni Bayazıt, Sürmeli, Daralegez ve Eçmiyazdin’den ibaret 
yedi kazaya ayrılmıştır (Bala, 1993: 314).  

Devitskiy’in seyahatini gerçekleştirdiği yıl olan 1894’te Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki 
sınır da yukarıda bahsedilen hat üzerinden geçmekte olup bu yıllarda Iğdır Erivan 
Guberniyasına‡ bağlı Sürmeli kazasının bir köyü durumundadır. Gezi notlarında sınırın 
bahsedilen yerden geçtiğini teyit eden bilgiler de mevcuttur. “Abbas Göl mevkisinin yaklaşık 
5 kilometre uzağında Türk topraklarında 7389 fitlik§ yükseklikte Balık Göl bulunuyor. 
Yakınlarda bulunan 10 km’lik uzunluğa ve 3-5 km genişliğe sahip bu gölü görmek istediğim 
için sabahın köründe iki Kazakla birlikte oraya doğru yola çıktım…” (Devitskiy, 1896: 104). 
Devitskiy daha sonra doğuya doğru ilerleyerek “Çingilsky dağ geçidine” [Iğdır-Doğubayazıt 
arasında bulunan Çilli Geçidi] ulaşmış ve oradan Osmanlı-Rus sınırına giderek sınır 
yakınlarındaki Türk topraklarını ve Bayazıt’ı seyretmiş, yukarıdan Osmanlı ve Rus 
taraflarının görünümünü kıyaslamıştır:  

“Burada ilk defa fark ettiğim tıpkı Rus tarafında olduğu gibi sınırın gerisindeki bayırdan 
başlayan bir ovanın olması… Dağdan bakınca, tamamen sarı ekin tarlası dörtgenleriyle 
kaplı olan Rus ovasında görünen şeyler bu bataklık alanların arkasında başlayan kuru 
topraklarda görünmüyor. Ovadan sonra dağlar başlıyor ve bayırda bulunan Bayazıt 
yakınlarında yer yer bahçeler ve sürülmüş tarlalar gözüküyor ama görülebilen alanlara 
oranları çok az... Tüm şehir bayırda dağınık bir şekilde duran beyaz bir taş yığını olarak 
görünüyordu. Şehrinin üst kısmında bulunan tek bir kule net olarak görülüyordu, alt 
kısmında ise ona benzer bir yapı vardı-muhtemelen, ya kale ya da bir mevki...” 
(Devitskiy, 1896: 118).  

Devitskiy’in gezi notlarında İran-Rus sınır bölgesi hakkında da çok az ve dolaylı bilgiler 
verilmektedir. Ağrı Dağı’nın 7500 fit yüksekliğinde yer alan Kazak askeri kampının İran 
sınırına 3-4 km mesafede bulunduğu ve İran’la Rusya arasındaki sınırda sınır işaretlerinin 
olmadığı belirtilmektedir. Gezi notlarında İran vatandaşlarının bir bölümünün yaz aylarında 
gayri resmi izinlerle Rus tarafında çadırlar kurarak yaylacılık yaptıklarının belirtilmesi sınırın 
çok sıkı tutulmayıp geçişken olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde Osmanlı-Rus sınırının 

                                                           
‡ Guberniya [гуьерния]: 18. yüzyılın başlarından itibaren Rusya’da kullanılan ve günümüzde vilayete karşılık 
gelen Rus idari yönetim birimi. (ç.n.) 
§ Fit: 30.40 cm uzunluğunda İngiliz uzunluk ölçüsü birimi, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet 
Yay., İstanbul, 1992, C.8, s. 4141. 
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da yeterince denetim altında tutulamadığı, özellikle Türk tarafından kaçakçılık ve hırsızlık 
amaçlı sınır geçişlerinin bir türlü önlenemediği ifade edilmektedir (Devitskiy, 1896: 110).  

Gezi notlarında Rusların Iğdır ve çevresindeki askeri varlıkları hakkında da bilgiler 
verilmektedir. Bölgenin güvenliği Kazak askeri birlikleri tarafından sağlanmaktadır.  Aralık’ta 
daha önce Uman Alayı isimli bir askeri birliğin bulunduğu, fakat bu askeri birliğin önce 
Erivan’a oradan da Kars’a gönderildiği, onların Aralık’ta bulunan karargâh binalarını ise 
Poltova Alayı askerleri ile gümrük muhafızlarının kullandığı belirtilmektedir. Poltova 
Alayının Ağrı Dağının 7500 fit yüksekliğinde çadır kamplarının olduğu, iki yüz kişilik bu 
birliğin yaz aylarında 1-1,5 aylık bir süre için “sınırı korumak, atlarına taze otlar yedirmek ve 
dinlenmek amacıyla” buraya geldikleri belirtilmektedir: “Ağrı dağında bulunmaları gerçek 
bir kutlamaya dönüşüyor. Onların asıl işleri boşa vakit geçirmek. Elleri kafalarının arkasında 
yatarak ve birbirlerini ziyaret ederek vakit öldürüyorlar.” (Devitskiy, 1896: 95). Bu birliğin 
dışında Zor’un [Karaçomak] doğusunda Çingilsky dağ geçidi [Çilli] taraflarında yüz kişilik 
bir askeri kampın daha olduğu anlaşılmaktadır. Bu nispeten büyük askeri birliklerin dışında 
özellikle sınıra yakın yerlerde daha küçük asker gruplarından oluşan askeri mevkilerden de 
bahsedilmektedir. Bu askeri mevkilerin başlıcaları Sıçalin [Sıçanlı] , Abbasgöl, Tauakul 
[Tavusgün], Zorskiy [Karaçomak], Orgovsky [Suveren] ve Karakalinskiy [Karakale]’dir. 
Sınır bölgesi olması nedeniyle bölgede gümrük teşkilatı da bulunmaktadır. Gezi notlarından 
Iğdır’da bir gümrük istasyonu, Aralık ve bazı köylerde ise gümrük muhafızlarının bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Örneğin Devitskiy Zor [Karaçomak] köyüne gittiğinde köydeki bir gümrük 
muhafaza subayından kendisini evinde misafir etmesini rica ettiğini belirtmektedir (Devitskiy, 
1896: 113).  

Ancak alınan önlemlere ve sık sık yaşanan çatışmalara rağmen bölgede kaçakçılık 
önlenememektedir. “Sınırda yaşayan Ermeniyeli ve Tatarların çoğu hırsızları ve kaçakçıları 
koruyorlar.” (Devitskiy, 1896: 95). Kaçakçılık genelde Türkiye’den küçük partiler halinde 
gelen canlı hayvan (sığır),  çay ve inek sütü gibi şeylerden ibaret olup, özellikle sınırda, dağlık 
bölgelerde yer alan kanyonların kaçakçılığın daha büyük partiler halinde yapılmasına imkân 
verdiği belirtilmektedir. (Devitskiy, 1896: 98). Devitskiy asker ve gümrük memurlarının 
kaçakçılıkla mücadelede isteksiz davrandıklarını da belirtmektedir: “Sınır mevkilerinde 
görevli asker ve subaylar sınırda bulunan kaçakçı ve soyguncuları yakalamaya giden 
gruplara katılıyorlarsa da bunların çoğu daha ilk geceden lanet ederek sonsuza kadar bu 
işten vazgeçiyorlar. Bu tür gidişlerden vazgeçen askerlerin sabahtan akşama kadar 
odalarında veya evinin önündeki gölgelikte yatmaktan canları sıkılıyor…” (Devitskiy, 1896: 
103-104). 

Gezi notlarında Yezidilerle ilgili bilgiler verilirken Yezidilerin sık sık kendilerine yakın 
bölgelerdeki Türkiye Kürtlerinin saldırılarına maruz kaldıkları belirtilmektedir.  

“Özellikle Yezidilerin korkusuz soyguncu olan yakında oturan Kürtlerle çatışmaları 
oluyor. Bunların bitip tükenmeyen baskınları arsızca oluyor ve onlar Türkiye sınırını 
geçince kendilerini güvende hissediyorlar. Sadece Kazakların ve askerlerin değil; sığırları 
yeni çalınan Kürtlerin de onların kamplarına saldırmaları yasak. Türk hükümetiyle 
baskınlar ve sığır hırsızlıkları konusunda sürekli devam eden görüşmeler genelde sonuç 
vermiyor ve sınırda yasayan halk eskisi gibi soygun işlerine devam ediyor.” 

Devitskiy bir Ermenyalının sahte yollarla Tauakul [Tavusgün] mevkisinden sınıra kadar olan 
10 km’lik bir alanı sahiplenerek bu arazileri kullanan Kürt ve Azerbaycan Türklerinden 
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kullanım bedeli istemesi ile ilgili bir hadiseyi anlatırken “Buradaki zenginlerin çevirdiği tüm 
dolapları bilen Sürmeli bölgesinin bir müdürü bu davanın birkaç sahte delilini açığa 
çıkarmış…” (Devitskiy, 1896: 95). demek suretiyle bölgede o yıllarda bürokrasinin ve adalet 
sisteminin yozlaştığının ipuçlarını vermektedir. Sıçanlı köyü ile ilgili bilgiler verirken de 
Çarlık Rusya’sının orta sınıf köylüsü olarak tanımlanabilecek kulakların** köylü üzerindeki 
baskısından da bahsetmektedir. “Burada, sınıra birkaç verstlik mesafedeki dağlarda bile 
onların [köylülerin] hayatını zehir eden bir köy çiftçi (kulak) vardır. Köyün çevresindeki tüm 
topraklar bir ara onları bir şey karşılığında alan ve tüm oturanları avucunun içine alan bir 
Ermenyalıya aitti.” (Devitskiy, 1896: 113).  

 
2. 19. YÜZYILIN SONLARINDA IĞDIR VE ÇEVRESİNDE ETNİK YAPI VE 
SOSYAL HAYAT 
Devitskiy’in gezi notlarında verdiği bilgilerden Azerbaycan Türkleri, Ermeniler,  Kürtler ve 
Yezidi Kürtlerin Iğdır ve çevresinde yaşayan başlıca etnik gruplar olduğu anlaşılmaktadır. 
Yukarıda da bahsedildiği gibi bir takım devlet dairelerinin yer aldığı, Surmalin [Sürmeli] 
kazasına bağlı olan Iğdır’da Azerbaycan Türkleri ve Ermeniler yaşamaktadır: “Burası [Iğdır] 
yaklaşık 5000 Tatar ve Ermenyalı nüfusa sahip bir köydür. Tüm bölge dairelerinin ve bölge 
müdürlerinin bulunduğu yer. Gümrük istasyonu da var burada. Çoğu zaman yakalanan 
kaçakçıların malları burada bölünüp satılıyor. Yerliler bu fırsatı kaçırmadan Yerivan’da iki 
kat pahalı satılan şeyleri çok ucuza satın alıyorlar…” (Devitskiy, 1896: 98). 

Devitskiy gezi notlarında Iğdır ve çevresini çeşitli yönleriyle bir bütün olarak tanıtıcı bilgilere 
yer vermemiştir. Bu durumda Iğdır çevresinde kaç köyü olduğu, bunların etnik, dini sosyal 
durumları hakkında da tam bilgi edinememekteyiz. Dolayısıyla bu bilgiler Iğdır’ın söz konusu 
dönemde içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu ortaya koyabilmek açısından yetersiz 
olup ancak bazı ipuçları sunmaktadır.   

Devitskiy, Iğdır’dan Osmanlı sınırına gitmek için bir at kiralamayı düşündüğünü ancak 
Ermeni satıcıların at kiralarını aşırı yükseltmeleri yüzünden bir at satın almanın daha akıllıca 
olduğunu düşünerek at satın aldığını belirtmiştir. Bu ifadeden bir ölçüde anılan dönemde Iğdır 
ve çevresinde Ermenilerin ticarette daha etkin olduklarını anlayabilmekteyiz. Yine yukarıda 
da bahsedilen Sıçanlı köyündeki Ermenyalı-Kulak figürü de göz önüne alındığında 1894 
yılında Iğdır’da Ermenilerin hem daha varlıklı hem de ticarette ve yerel bürokrasiyle 
ilişkilerde daha etkin oldukları sonucuna da varmak mümkündür.  

Sadece yolunun üzerindeki yerler hakkında bilgi veren Devitskiy’in nispeten fazla bilgi 
verdiği yerleşim yerlerinden birisi Türklerle Kürtlerin bir arada yaşadıkları Sıçanlı Köyüdür:  

“Sıçanlı Tatar ve Kürt 100 nüfuslu bir köy. Düz çatılı evler, çamurla karıştırılan taş 
parçalarından yapılmış. Onların içi insanların hanesinden çok bir hayvan yuvasına benzer. 
Günün sıcak vakitlerinde içlerine sürülen koyunlar ve ineklerle dolu olan birkaç oda, 
uzun ve dar bir geçitle bölünür. Sığırların tüm binayı kaplayan kokuları yabancı bir 
ziyaretçi için çok nahoş bir koku… Bu odalarda sahiplerinin kirli ve fakir olan tüm 

                                                           
** Kulak: Rusya ve SSCB’de varlıklı köylüler. Bunlar geniş topraklar ve hayvan sürülerine sahip olup, ücretli 
işçi çalıştırma gücüne sahiptirler. ( http://global.britannica.com/topic/kulak ) 
 Verst [Вегст]: 18. Yüzyıldan başlayarak Rusya’da kullanılan 1.067 km değerindeki yol ölçüsü birimi. Büyük 
Larousse, C. 23, s. 12177. 
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hazineleri bulunuyor. Odalarda ne yatak ne de koltuk var. Kim nasıl ve nerede istiyorsa 
orada oturuyor ve yatıyor. Bu hanelerde yaşayanların  ortamın rahatsızlığının farkında 
oldukları şüpheli. Çünkü çocukluklarından beri babaları ve dedelerinin yaşadığı gibi 
yaşıyorlar. Evler birbirine o kadar yakın ki sokaklardan değil, çatılarından ulaşılıyor. 
Oturanların kıyafetleri kirli, yırtık ve fakir…”(Devitskiy, 1896: 101). 

Devitskiy, Sıçanlı köyünden çıkıp batıya doğru ilerlerken o bölgelerle ilgili şu genel 
değerlendirmede de bulunuyor: “Bu dağlarda Tatar ve Kürtler yaşıyorlar. Tatarların†† çoğu 
kısmı köylerde ve Kürtler çadırlarda kamp halinde yaşıyorlar. Köyün çevresinde buğday gibi 
tarım toprakları bulunuyor.” (Devitskiy, 1896: 102).   

Gezi notlarında Iğdır’ın çevresinde bulunan özellikle Kürt köylerinin yaz aylarında boşaldığı 
ve köy sakinlerinin yaylalara çıktıklarına işaret edilmektedir. Yaz aylarında bu köylerde 
ekilen buğdaylarla ilgilenmek ya da ot biçmek amacıyla çok az kişi bulunmaktadır. Devitskiy 
Zor [Karaçomak] köyünden geçerken burada buğday biçme amacıyla kalan birkaç Yezidinin 
dışında tüm nüfusun köyü terk ettiğini belirtmektedir (Devitskiy, 1896: 115). 

Iğdır’da ova kesiminde geçim büyük ölçüde tarıma dayanmakta, özellikle tahıl ekimi 
yapılmaktadır. Iğdır ve çevresinde sulama kanallarının olması yağış azlığının olumsuz etkisini 
ortadan kaldırmaktadır. “Iğdır yakınındaki topraklar gayet verimli ve ekili tarla olarak 
kullanılıyor. Tüm buğdaylar artık biçilmiş, demetlerle toplanmış, hatta öğütülmüş. Sınırdaki 
dağlarda [Dağ köylerinde] pek belli olmayan refah burada göze çarpıyor” (Devitskiy, 1896: 
120). Tahıl ekimi ovanın dışında yüksek yerlerin düz alanlarında da yapılmaktadır. Ancak bu 
yüksek yerlerdeki araziler taşlıdır. Devitskiy ovadan yola çıkıp Çarıkçı köyüne vardığı zaman 
ovanın burada sona erdiğini belirtmektedir:  

“İlk başta yol tarlalar ve köylerden geçiyordu. Bazen tarlalar işlenmiş, bazen de 
Iğdırlıların ve yan köylerde oturanların sığır sürüleri için otlak olarak kullanılıyordu. 
Çeruhşi [Çarıkçı] köyü bu sırada sondu, çöl sınırında bulunuyordu. Taşlar, misk otu, 
dikenli çalı, yakıcı güneş ve sonsuz yalnızlık yolun ilk 10 versini kaplıyordu. Patika direk 
yukarıya çıktığı sürece, arkamızı dönüp yeşil tarlaları ve köyleri görebiliyorduk… 
[Sıçanlı’ya doğru yaklaştıkça] Dağlardaki manzaralar canlanmış: çoğu yerde buğday 
ekilmiş, otlar çoğalmış ve çeşitlenmiş. Dağ bayırlarının yoldaşı olan taşların miktarı 
azalmış ama taşlarla kaplı olan sürülmüş tarlalar, ovada yaşayan herhangi birini 
korkutacak derecede fazlaydı.” (Devitskiy, 1896: 99-100).    

Devitskiy Iğdır ve çevresinde buğday hasatı ve buğdayın dövülerek sap ve tanelerinin ayrılma 
tarzıyla ilgili bilgiler vermekte ve uygulanan yöntemi ilkel bulmaktadır.  

“Buralarda buğday Ninoviya ve Babilion zamanlarında icat edilmiş yöntemlerle 
öğütülüyor… Uzunluğu 2 metre, genişliği 1 metre olan, altına bir sürü keskin uçlu 
çakmak taşı kırıntıları çakılan bir tahta 1-2 öküz veya bizona bağlanıyor. Onun üstüne 1-2 
çocuk çıkıp, sığırları sürüyor. Bu işin sonucu-biçilmiş buğday tane ve burada  ‘samana’ 
denen’ samana ayrılıyor.  Saman inşaatta kullanılan balçıkla karıştırılıyor ve sığır yemi 
olarak kullanılıyor.” (Devitskiy, 1896: 120). 

Devitskiy Iğdır’dan çıkıp Kiti [Çalpala] köyü yönünde ilerlerken yolun tarlalar arasından, 
bahçeli köylerden geçtiğini, hiçbir yerde boş arazi bulunmadığını ve tüm tarlaların biçildiğini 
belirtmektedir. Devitskiy burada buğday tarlalarının yanında ipekböceği tarlalarından da 

                                                           
†† “Tatar” ya da “Kafkasya Tatarları” tabiri Çarlık Rusya’sı döneminde devletin resmi kayıtlarında ve tarih 
yazımında Güney Kafkasya’da yaşayan Türkler (Azerbaycan Türkleri) için kullanılan bir adlandırmadır.  
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bahsetmektedir. Gezi notlarından Iğdır ve Eçmiadzin bölgelerinde ipekböceği yetiştiriciliğinin 
de yaygın olduğu anlaşılmaktadır.  

Iğdır ve çevresinde tarımın yanı sıra hayvancılık da yaygın ve önemli bir geçim kaynağıdır. 
Devitskiy gezi notlarında hayvancılık yapan ve bu amaçla yaylaya çıkan Kürtler, Yezidiler ve 
Azerbaycan Türklerinden bahsetmektedir  

Devitskiy gezisinin Iğdır bölümünde genellikle sınır bölgelerindeki dağlık alanları gezdiği 
için gezi notlarında daha çok Ağrı dağı bölgesinde ve Osmanlı hududuna yakın yerlerdeki 
yaylalarda çadır hayatı yaşayan Kürtler ve Yezidi Kürtlerle ilgili bilgilere yer vermektedir.  
Bu bilgiler daha çok Kürtlerin çadır hayatları, etnik özellikleri ve geleneklerine ilişkindir. 
Devitskiy Ağrı dağı civarında çadır kurarak yaylacılık yapan Kürtlerin çadır kamplarının 
uzaktan çingene kamplarına benzediğini, ancak yakından incelendiğinde bu çadırlarda 
yaşayanların daha zengin olduklarının anlaşıldığını belirtmektedir. Gezi notlarında tipik bir 
göçebe Kürt çadırı şu şekilde tarif edilmektedir:  

“Genellikle çatısı siyah ve kahverengi sert bir yün kumaştan yapılıyor. Çadırın bir tarafı 
genelde açık oluyor. Bu tür çadırları uzaktan görme şansım oluyordu, çadır şekli genelde 
hep aynıydı. Onun içi hasırla ikiye bölünüyordu. Burada da inek ve koyun yavruları için 
bir bölüm vardı. Kalan alanda çoğu zaman bölme yoktu, genelde evli birkaç oğul ya da 
kardeş ve onların ailelerinden ibaret olan tüm aile bir arada kalıyordu. Çadırlar, aralarında 
geceleri sığırların yerleşeceği bir alan kalacak şekilde yerleştiriliyordu …” (Devitskiy, 
1896: 88).  

Devitskiy, Abbasgöl köyü yakınlarında gözleme imkânı bulduğu daha varlıklı bir Kürt 
ailesine ait çadır ve çadır hayatı hakkında şu bilgileri vermektedir:  

“Bu çadır da diğer Kürt çadırları gibiydi. Sadece daha büyük, temiz ve içinde bir tarafa çit 
şeklinde koyulan kilimlerle farklanıyordu. [Çadırın] içinde öğlen yemeği pişiren bir sürü 
kadın toplandı. İçine bir tür gübre kokusu ve duman sinmiş çadırda taşların üzerinde 
duran bir kazan da vardı. Kadınların diğer kısmı koyun yünü temizlemekle meşguldüler. 
Temizleme aleti yukarıya çıkan uçları olan uzun ince iğnelerden oluşuyordu. Böyle basit 
bir aletle Kürt kadınları koyun yününü yabancı katkılardan temizliyor. Temizleme işlemi 
şöyle yapılıyor: Kadın kirli bir yün parçasını alıp iğnelerin üzerine takıyor, yana çıkan 
parçalarını hızlıca eliyle tutuyor ve böylece tüm çamur iğnelerin arasında kalıyor… 
Çadırda misafirler için kilim ve yastıklarla dolu ayrı bir bölüm vardı…”(Devitskiy, 1896: 
107). 

Gezi notlarında Kürtlerin bazı gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi ve değerlendirmelere yer 
verilmektedir. Örneğin Kürtlerde “dengiyle evlenme” ve “başlık” geleneklerinin olduğu ifade 
edilmektedir. “Kürtlerin dengiyle evlenme önyargısı diğer milletler kadar güçlü. Kate Hanım 
[Ziyaret ettiği çadır sahibinin kızı] onun için yüksek bir başlık parası ödeyebilecek denk bir 
damat beklerken kısmetini henüz bulamamış…”(Devitskiy, 1896: 107). 

Devitskiy, gerek Erivan’da gerekse Iğdır çevresinde yaşayan Kürtleri diğer Kafkas 
kavimlerinden farklı bulduğunu ifade etmekte ve Kürtleri şu şekilde betimlemektedir:  

“Yüz şekilleri düzgün bazen de çok güzel. Kürtler genelde sakal tıraşı olup tablolarda 
çizilen uzunluğa varmayacak şekilde bıyıklarını uzatırlar. Kürtlerin çoğunun gözleri gri 
ya da yeşil.  Saçları ya tamamen ya da kafalarının tam ortasında kazınır. Kafalarına birkaç 
siyah veya parlak kırmızı başörtüyle sarılı bir keçe şapka giyinirler. Söylediklerine göre 
başörtülerinin rengi hiçbir anlam taşımıyor ve sahibinin zevkine göre seçilir. Kadınlar da 
başörtüyle sarılı şapkalar giyerler. Giysilerinin baskın rengi kırmızı. Gördüğüm kadarıyla 
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günlük kıyafetleri çok farklı değil. Kırmızı pantolon içine katılan beyaz gömlek, eteğin 
yerini tutan birer tane kemerin önüne ve arkasına bağlanan 2-3 ayrı kumaş parçası. 
Ayaklarında çorap ve deri ayakkabı, kafalarında daha önce söylenen başörtülü şapka, bu 
kadar. Kürt kadınları nerede olsalar, tarlada ya da şehirde yüzlerini kapatmıyorlar. Burun 
deliklerinin yan taraflarına düğmeye benzer bir şey takıyorlar. (Kürtçede ona “yün” 
diyorlar).” (Devitskiy, 1896: 90).  

Devitskiy, Kazak yüzbaşı ve onun eşiyle ziyaret ettikleri bir Kürt çadırında gördükleri 
misafirperverlik, ilgi ve çadır hayatına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini şöyle dile 
getirmektedir:  

“Hemen hemen  tüm oturanlar bizi karşıladı. Sağ kolunu göğsünün sol tarafına koyarak 
kibarca bize selam verip başkan [muhtemelen aşiretin reisi] bizi ağırlamak için gerekli 
tüm şeylerin hazırlanması için çocukları gönderdi. Bizi yerde serili bir kilimin üzerine 
oturtup ‘koyun istiyor musun, koyun uçup gidecek’ kelimesini çat pat Kürtçe söylerken 
bize inek ya da koyun kesmeyi teklif ediyorlardı. Bu sırada da kadınlar geldiler ve 
onlardan ikisi yoldaşımıza [Kazak Yüzbaşının eşi] kendilerini tanıttılar.  İşte birkaç Kürt 
ismi örneği. Kadın isimleri: Ragi, Raşı, Hatı, Hazı, Koto;  Erkek isimleri: Amo, Heço, 
Misto, Nabi. Diğer bizimle oturan Kürt kadını çok rahattı. Gülümsüyordu ve hiçbir 
çekinme belirtisi göstermiyordu. Böyle bir rahatlığa diğerleri de eğilimliydiler. Özellikle 
her tarafta bizi çevreleyen çocuklar. Çocukların, özellikle bebeklerin üzerlerindeki 
kıyafetler mümkün olduğu kadar basitti. Bir tek omuzlarını ve biraz arkalarını örten 
babalarının aşırı yıpranmış ceketlerinden ibaretti. Çocukların önü ise tamamen açıktı ve 
kirlenmiş şişmiş göbekleri çok belliydi. Kürtlerin bizim için inek ya da koyun 
kesmelerine izin vermeyip onların yemeklerini önemsediğimizi göstermek için verilen süt 
ve lavaşın tadına bakmak zorunda kaldık. Yedikten sonra çadırların içlerine bakmaya 
gittik... Kürt çadırlarının en büyük özelliği içinde birkaç silah bulunmasıdır.” (Devitskiy, 
1896: 91-12). 

Devitskiy Abbasgöl-Tavusgün civarlarında çadır kurarak yaylacılık yapan bölgedeki 
Yezidilerin dini lideri durumundaki Gassan Ağa’nın çadırına misafir olmuş ve gezi notlarında 
Yezidilerin inançları, gelenekleri ve yaşam tarzları hakkında nispeten ayrıntılı bilgi ve 
değerlendirmelere yer vermiştir. Devitskiy, Yezidilerin kamplarını ziyaret ettiklerinde ev 
sahiplerinin tepkisini ve heyecanını yine yukarıdan bir bakışla şu şekilde ifade etmektedir: 
“İlkel göçebelere özgü bir hoş sevinçle karşılandık. Yuvarlak beyaz bir çadırın içine 
oturmamız ve yatmamız için bir masa, birkaç sandalye ve yastık koyuldu…” (Devitskiy, 1896: 
109). 

Devitskiy Yezidilik hakkında şu genel bilgileri vermektedir:  
“Onların dini Müslümanlıkla Hristiyanlığın Nestorian tarikatının bir karışımı şeklindedir. 
Onlar sonunda affedilerek gökyüzünden bu dünyaya indiği zaman yaptıkları hizmetler ve 
gösterdikleri saygı için Yezidileri ödüllendirecek olan geçici olarak düşen bir melek olan 
şeytana büyük bir saygı duyuyorlar. Bu yüzden Yezidilerin yanında şeytanın ismini 
söylemek veya onu kötülemek onların din onurlarına dokunmak demektir. Yezidilerin 
Türkiye’de Musul’da yaşayan bir arhirey veya başı vardır. Mişey Ağa isimli dini lider 
Rusya’daki cemaatini ziyaret ederken büyük bir onurla ve hediyelerle karşılanır.  Her 
Yezidi gelirine göre ona bir şey veriyor: Kimi at, kimi koyun, kimi para. En son ziyareti 
üç sene evvel oldu. Türkiye Müslümanları, Yezidileri her şekilde kendi dinlerine 
geçirmek amacıyla takip ediyor ve böylece Yezid arhireyinin seyahatleri daha tehlikeli bir 
hal alıyor. Yezidilerin sayısı fazla değil: Karskaya [Kars], Yerivan [İrevan-Erivan], 
Yelisavetpolskaya [Gence] ilçelerinde 2000-3000 kişi kadar varlar. Sınırda uzun 
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zamandan beridir yaşayanların söylediklerine göre Yezidiler Müslüman Kürtler kadar 
korkusuz savaşçı olmalarına rağmen Kürt milleti arasında en dürüst olanlar 
onlardır…”(Devitskiy, 1896: 109).  

Devitskiy Yezidilerin kuşak geleneklerinin hala devam ettiğini ve babadan oğula geçtiğini, 
özellikle eskiden yönetim ve mahkeme sisteminin gelişmediği dönemlerde yezidbaşının 
görevlerinin ve otoritesinin daha fazla olduğunu, Yezidilerin neredeyse tüm sorunlarının 
yezidbaşı tarafından çözüldüğünü belirtmektedir.  

“Bugünlerde de yezidbaşının otoritesi çok etkileyici ve millet koyun, inek, at, para, elbise 
gibi hediyeleriyle ona saygısını gösteriyor. Bu durumda Gassan Ağa’nın iyi bir hayat 
sürdürme şansı ve misafirlerine sadece sığır, çiftlik ürünleri değil ama her türlü içecek de 
ikram etme şansı var. Yezidilerin dini alkolü yasaklıyor ama millet arasında muhtemelen 
en fazla içen yezidbaşıdır. Verilen hediyelere rağmen Gassan Ağa bugünlerde asil bir 
insanın geçinmesinin artık zorlaştığını belirtti.  Çünkü 20 sene kadar evvel sessiz sedasız 
konulan vergiler ödenemez hale geldi.” (Devitskiy, 1896: 111). 

Gezi notlarında yezidbaşının çadırındaki gündelik hayat ile ilgili bilgiler de 
verilmektedir.  

“Ailesiyle yaşadığı çadırda 30 kadar nüfus var. Kardeşleri, oğulları, kızları ve sayılı ama 
temiz hizmetçileri yaşıyor. Çadıra girdiğim zaman işler çok sistemli bir şekilde devam 
ediyordu: Kadınlar fırında yemek pişiriyor,  peynir yapıyor, yün ve yün iplerini 
temizliyorlardı. Gassan Ağanın karısı onları takip ediyordu… Çadır büyük olmasına 
rağmen çürüyen gübrenin boğucu kokusuna alışamadığım için nefesim daralıyordu. 
Çadırda çalışanlar bir Rus adamı görünce utanmaya başladıkları halde Tatarlar 
[Azerbaycan Türkleri] gibi saklanmaya çalışmıyorlar, yüzlerini kapatmıyorlar… 
Yezidiler de de de başlık geleneği var ama Müslümanlardaki kadar deli para ödenmiyor. 
Şeriata göre her adamın sadece bir karısı var. Ancak Müslümanların da çoğu dinlerine 
göre var olan birkaç karılık hakkını kullanamıyor. Çünkü büyük miktardaki başlıkları 
sadece zenginler ödeyebiliyor.” (Devitskiy, 1896: 111-112). 

Gezi notlarından Iğdır ve çevresinde sınır bölgesi olmasının ve göçebe yaşam tarzının bir 
sonucu olarak kaçakçılık, hırsızlık, yağma, aşiretler arası kavga ve kan davalarının da eksik 
olmadığı anlaşılmaktadır:  

“Kazak kampında bulunduğum kısa süre zarfında göçmen Tatarlar‡‡  Kazak kampının 
yanında konaklayan Kürtlerin ineklerini çaldıkları şikâyetinde bulundular. Aynı gün bir 
Kürt de aynı Kürtlerin sırf sahiplerinin keyfini kaçırmak amacıyla, eşeklerini yakalayıp 
kulaklarını ve kuyruklarını kestikleri haberini verdi. Başka bir Kürt gelip, ötekilerin yan 
kamptaki akrabalarından birisini öldürüp ikisini de yaraladıklarını ve bunu yapanlar 
kendileriyle uygun şartlarda anlaşma yapmazlarsa onları öldüreceklerini söyledi.  Ama 
sonradan yapılan soruşturmalardan anlaşıldı ki kavga ve cinayet şikâyetçinin ailesiyle 
birlikte çaldığı sığırları kaçırırken çıkmış…” (Devitskiy, 1896: 89-90).  

Devitskiy, aşiretler arasındaki cinayete kadar varan bu kavgalarda eğer subayların 
arabuluculuğu ile örneğin sakat eşeklerin sağlamıyla değiştirilmesi, işlenen cinayet 

                                                           
‡‡ Devitskiy Ağrı Dağındaki Kazak askeri kampında kaldığı sürede kampın çevresinde çadır kurarak yaylacılık 
yapanların çoğunun [Tatar ve Kürt] resmi olmayan izinle Rus topraklarında yaşayan [mevsimlik olarak 
yaylacılık faaliyeti sürdüren] İran vatandaşları olduklarını belirtmektedir. (s. 89). “Göçmen Tatar” tabiri de İran 
vatandaşı olup resmi olmayan izinle yaz aylarında Rus topraklarında bulunan yaylalarda çadırlar kurarak 
yaylacılık faaliyeti sürdüren Azerbaycan Türkleri için kullanılmaktadır.  
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karşılığında iyi bir para ödenmesi gibi şartlarla barış yapılmaması halinde bu kavgaların hiç 
sona ermediğini ifade etmektedir (Devitskiy, 1896: 90). Devitskiy’e göre bu kavgalar göçebe 
yaşam tarzının bir sonucudur: “Kısacası, bu tür kavgalar eskiden beri devam ediyor ve ancak 
yerli yaşam şartlarının değişmesi halinde sona erebilir…”(Devitskiy, 1896: 89).  
Devitskiy Türkiye sınırında yaşayan Kürtlerin Rus tarafına geçerek sınıra yakın bölgelerde 
yaşayan Yezidilerin ve Kürtlerin hayvanlarını çaldıklarını da belirtmektedir:  

“Yezidlerin özellikle yakınlarda oturan ve korkusuz soyguncu olan Kürtlerle sık sık 
çatışmaları oluyor. Bunlar Türkiye sınırını geçince kendilerini güvende hissediyorlar. 
Sadece Kazakların ve askerlerin değil, sığırları yeni çalınan Kürtlerin de onların 
kamplarına saldırmaları yasak. Bunların saldırıları ve sığır hırsızlıkları konusunda Türk 
hükümetiyle sürekli devam eden görüşmeler boşa gidiyor ve sınırda yaşayan millet eskisi 
gibi soygun işlerine devam ediyor...” (Devitskiy, 1896: 110).  

Devitskiy, Türk topraklarında bulunan Balık Göl hakkında bilgi verirken Türk hükümetinin 
bu hırsızlık ve talanları önlemek amacıyla Rus sınırına yakın bazı köyleri boşalttığını 
belirtmektedir: “Gölün sadece batı tarafında köyler gözüküyordu ve söylendiğine göre hepsi 
artık boşalmış, çünkü oturanların çoğu iflah olmaz soyguncu ününü kazandığı için, Türk 
Hükümeti tarafından kovulmuşlar…”(Devitskiy, 1896: 104).  

  
3. IĞDIR VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ ESERLER  
Devitskiy’in seyahati boyunca karşısına çıkan kimi tarihi eserler ile ilgili verdiği bilgiler bu 
tarihi kalıntıların o zaman ne durumda olduklarını ortaya koymaları bakımından kayda 
değerdir. Ancak diğer konularda olduğu gibi Devitskiy gezi notlarında Iğdır ve çevresinde 
bulunan tüm tarihi eserler hakkında değil,  sadece yolu üzerinde ya da yakınında olduğu için 
görme imkânı bulduğu birkaç tarihi eser hakkında bilgi vermektedir ki bunlar Ağrı Dağı 
civarında Velidjan köyü [Ahura] harabeleri, Karaçomak köyünde bulunan bir tapınak kalıntısı 
ve Karakale harabeleridir.  

Aralık üzerinden Ağrı dağı civarına gerçekleştirdiği seyahatinin birinci bölümünde Ağrı 
Dağı’nın güneydoğusunda bulunan Tekalta tepesine tırmanmak için yola çıkan Devitskiy 
yolda Velidjan köyünün yıkıntılarına da bakma fırsatı bulduğunu belirterek söz konusu 
harabelerle ilgili şu bilgileri vermektedir.  

“Yıkıntılar, üzerinde haçlar olan 2-3 tane mezar taşı ve taş duvarlardan oluşuyordu. 
Duvarlar betonsuz koyulmuş kocaman bazalt taş parçalarından oluşuyordu. Böyle 
muazzam yapılar daha sonraki gezilerimde de sık sık karşıma çıkıyordu ve her defasında 
buralıların hiç zorluk çekmeden hafif ve küçük taşlardan duvar oluşturabilecekken 
yüzlerce kilo ağırlığındaki taşları kaldırmak için vakit ve güç kaybetmelerine anlam 
veremiyordum. Oranın nasıl bir köy olduğu ve ne zaman yeryüzünden silindiğini 
yoldaşlarım da bilmiyordu… Mezar taşları yerin dibine girmiş, evlerin sadece temelleri 
kalmış ve geride kalan yerler gür ve güzel otlarla kaplanmış…” (Devitskiy, 1896: 83-
84).  

Devitskiy Iğdır’a gerçekleştirdiği seyahatinin ikinci bölümünde Osmanlı sınırına yakın 
bölgeleri gezerken Zor [Karaçomak] köyünde bir gümrük muhafaza subayının evinde bir gece 
konaklamış ve köy çevresini gezmiştir. Gezi notlarında köy yakınlarında bulunan iki mineral 
pınardan bahsetmektedir. “Zor mevkisinin 2 kilometre uzağında bulunan bir mineral pınarını 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

64 

incelemeye gittik. Pınar çok küçük. Yanındaki taşlar ve otlar üzerinde oluşan paslar, suyunun 
ekşimsi ve demir tadı vardı. Suyun şifa özelliğinden kimsenin haberi olmadığı için bu pınar 
kullanılmıyor. Yakınlarda benzer bileşimli suyu olan bir pınar daha var ama o ötekinden 
daha da küçük.” (Devitskiy, 1896: 112-113).  Devitskiy aynı köyde bir tapınağın 
kalıntılarından da bahsetmektedir: “Burada Hıristiyan Ermeni tapınağına benzer bir binanın 
yıkıntıları var. Zamanın etkisi altında duvarının bir kısmı ve tonozu kalmış. Ermeniler ara 
sıra sadece ibadet ve kurban getirmek amacıyla bu tapınakta toplanıyorlar. Orayı ziyaret 
ederken bir kısmı yanmış yarısı kalmış mumlar ve susam yağı yakmak için kullanılan bir sürü 
çanak kâsesi buldum.” (Devitskiy, 1896: 113). 

Devitskiy, Karakale çevresinde eski bir kale yıkıntısının varlığından bahsetmekte, yanındaki 
bulunan bir subayın verdiği bilgilere dayanarak bu kalenin bir zamanlar bir Tatar [Azerbaycan 
Türkü] hanına ait olduğunu ve Nadir Şah tarafından yok edildiğini belirtmektedir. Ancak 
Ermeni tarihçiler bu kalenin kendi ülkelerinin başkenti Ervandakert’ten kalmış bir iz olarak 
görüyorlar. İncil’de Cüzzamlı Iov’un bu şehirde oturup ziyaretine gelen üç arkadaşıyla 
görüştüğü yazıyor.  

“Ama yerliler bu yıkıntıların tarihsel öneminden hiç haberdar değiller. Herhalde sadece 
temeli kalan taş duvarların yüksekliği ve uzunluğu, ayakta kalan birkaç kulesi de bu 
kalenin baya sağlam olduğunu ispat ediyor ve geriye kalan yontulmuş siyah lav taşları, 
düz kırmızı ve siyah-kırmızı yıkıntıları bu kalenin sahibinin zengin ve iyi zevk sahibi biri 
olduğunu gösteriyor. Ama kulelerin çoğu artık yıkılmış. Şehir düzlükte bulunup kuzey 
tarafından Araksla [Aras] ve güney tarafından ovadan derin olmayan bir sel yarığıyla 
çevrili ve ne ‘genel coğrafyada’ bahsedilen azgın nehirli derin uçurumlar ne de eski uçsuz 
bucaksız, ışıksız şatolar var… Kale duvarlarının ve sayıları fazla olmayan binaların 
yıkıntıları gözüküyor. Ermeniyalı vekayinamelerine göre bu başkentte yaklaşık 30 bin 
Yahudi ve 20 bin Ermeniyalı ailesi yaşamış. Başkentin kurucusunun Ermeni kökenli çar 
olması Yahudilerin sayısının fazla olmasını açıklıyor. Ama artık her yeri boşalmış, 
yıkılmış, dikenli çalılarla kaplanmış, uçurumlar tıkanmış ve eskiden büyüyen ve hayat 
dolu bir şehrin yerinde sadece taşlı ölü bir boşluk var…” (Devitskiy, 1896: 120-121).  

 
SONUÇ 
Erivan Öğretmen semineryası öğretmenlerinden V. Devitskiy’in 1894 yılında bölgeye 
gerçekleştirdiği seyahatle ilgili gözlem ve değerlendirmelerinin yer aldığı gezi notlarında 
Iğdır ve çevresiyle ilgili verdiği bilgiler sınırlı olmakla beraber bizzat göz şahidi olarak 
yaşadıklarını, gördüklerini ve duyduklarını yansıtması bakımından önemli bir kaynak 
durumundadır.  

Devitskiy’in seyahatini gerçekleştirdiği 1894 yılı Iğdır’ın Rus hâkimiyeti altında olduğu bir 
dönem olup Iğdır ve çevresinin o dönemde içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve etnik 
şartları ortaya koyan kaynak ve araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu durum söz konusu 
kaynağın önemini daha da artırmaktadır.   

Gezi notları Iğdır ve çevresiyle ilgili bölgenin tamamı hakkında genel yargılara ulaşmamıza 
ve değerlendirme yapmamıza yetecek ölçüde bol ve sistematik bilgiler içermemektedir. 
Ancak eksiklik ve yetersizliklerine rağmen seyahatin gerçekleştiği dönemde Iğdır ve yakın 
çevresi hakkında kayda değer birtakım bilgiler edinebilmekteyiz. Bu dönemde Azerbaycan 
Türkleri, Ermeniler, Kürtler ve Yezidilerin bölgedeki başlıca etnik ve dini gruplar olduğu,  
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bazı yerleşim yerlerinde Türklerle Ermenilerin, bazılarında Türklerle Kürtlerin bazılarında ise 
Müslüman Kürtlerle Yezidi Kürtlerin bir arada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle 
yaylalarda genellikle Kürt aşiretleri arasında, daha seyrek olarak Kürtlerle Türkler arasında 
göçebe yaşam tarzından kaynaklanan ve bazen kan davalarına varacak boyutlara ulaşan 
anlaşmazlık ve kavgalar olmaktadır. Sınır bölgesi olması nedeniyle kaçakçılık da sıkça 
rastlanan olaylardandır ve genellikle Türkiye’den Rus tarafına kaçak yollardan çay, süt ve 
canlı hayvan sokulması şeklindedir. Rusya tarafındaki köylerde yaşayanlar kaçakçılarla 
işbirliği yapmakta, bu durum da kaçakçılıkla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bölgede sınır 
bölgesi olmaktan kaynaklanan bir başka sorun da Türkiye tarafında yaşayan Kürtlerin Rus 
tarafında sınıra yakın köylerde yaşayan özellikle Yezidi Kürt köylerine yağma ve hırsızlık 
amaçlı saldırılarda bulunmalarıdır. Tüm önlemlere rağmen bu durum da önlenememektedir.    

Bölgede sulama kanallarının da mevcut olduğu ova kesiminde buğday yetiştiriciliği ve 
ipekböcekçiliği yapıldığı,  ova dışındaki yüksek kesimlerde ise buğday ekimi de yapılmakla 
birlikte daha çok hayvancılıkla uğraşıldığı anlaşılmaktadır. Gezi notlarında Iğdır ve çevresinin 
yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, hayvan ve bitki çeşitliliği ile tarihi ve doğal zenginlikleri 
hakkında da bilgilere yer verilmiştir. Sonuç olarak Devitskiy’in gezi notları 19. yüzyılın 
sonlarında bölgenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durum ile doğal 
şartları ortaya koymak amacıyla yapılacak araştırmalar için önemli bir kaynak olma özelliği 
taşımaktadır. 
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MUDANYA MÜTAREKESİ DÖNEMİNDE İNGİLİZLERİN ÇANAKKALE’DEKİ 
ASKERİ FAALİYETLERİ 

Ayşe YANARDAĞ* 
 

Özet 

26 Ağustos 1922 sabah 5:30 da Türk topçusunun atışıyla başlayan Büyük Taarruz 9 Eylül 1922’de İzmir’in 
kurtarılmasıyla sona ermiştir. Yunan ordusunun imha edilmesiyle Türk ordusu kuzey batı yönüne Boğazlara 
doğru ilerlemesine devam etmiştir. Ancak bundan sonra Türk ordusu Boğazlar bölgesinde İtilaf Devletlerinin 
askerleriyle karşılaşmıştır. İtilaf Devletlerinden Fransa ve İtalya Türklerle bir savaşı istemediği için askerlerini 
Boğazların Anadolu yakasından çekmiştir. Başlangıçtan beri Anadolu’yu işgal eden Yunanlıları destekleyen 
İngilizlerle Türk ordusu karşı karşıya gelmiştir. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa’nın ustaca uyguladığı kontrollü 
askeri baskı sayesinde Türklerle İngilizler arasında bir savaş ihtimali bertaraf edilmiş ve Mudanya Mütarekesi 
imzalanmıştır. Ancak İngilizler Boğazlardan çekilmek istemedikleri için mütarekenin uygulanmasından itibaren 
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasına kadar olan (11 Ekim 1922-24 Temmuz 1923) sürede özellikle 
Çanakkale Boğazında asker, sivil halk üzerinde askeri baskıda bulunmuşlardır. Çanakkale’deki işgalci İngiliz 
baskısı Lozan görüşmelerindeki süreçten de etkilenmiştir. Bu çalışmada arşiv belgeleri ışığında halkın 
şikâyetlerine sebep olan Çanakkale’deki İngiliz askeri faaliyetleri incelenmiş ve İngiliz askeri faaliyetlerine karşı 
Türk tarafının tutumu arşiv belgeleri ışığında açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mudanya Mütarekesi, İngiliz Askeri Faaliyetleri, Lozan Görüşmeleri.  

 

MILITARY ACTIVITIES OF THE BRITISH IN ÇANAKKALE DURING THE MUDANYA 
ARMISTICE 

 

Abstract 

The Great Offensive, which started with the artillery fire of Turkish artillery at 5:30 am on the morning of 26 
August 1922, ended with the liberation of İzmir on 9 September 1922. After the Greek army was destroyed, the 
Turkish army continued its march northward to the Straits. But after that, the Turkish army encountered the 
soldiers of the Allies in the Bosporus region. Of the Allies, France and Italy withdrew their soldiers from the 
Anatolian side of the Straits as they did not want a war with the Turks. The Turkish army has come face to face 
with the British forces supporting from the beginning the Greeks, who occupied Anatolia. At this point, the 
possibility of a war between the Turks and the British was eliminated and the Mudanya Armistice was signed, by 
means of the controlled military pressure masterfully applied by Mustafa Kemal Pasha. However, as the British 
did not want to withdraw from the Straits, they carried out military pressures on the soldiers and civilians 
especially in the Dardanelles until the signing of the Treaty of Lausanne Peace (11 October 1922-24 July 1923). 
In this study, the British military activities in Çanakkale which caused public were examined and the attitude of 
the Turkish side against the British military activities was explained in the light of archival documents. 

Keywords: Mudanya Armistice, British Military Activities, Lausanne Negotiations. 

 
GİRİŞ 
26 Ağustos 1922 günü sabah 5:30’da Türk topçusunun atışıyla başlayan Büyük Taarruz 30 
Ağustos 1922 günü Yunan ordusunun meydan muharebesine zorlanmasıyla Yunanlılar için 
Anadolu’daki sonun başlangıcı olmuştur. Bu tarihten itibaren İtilaf Devletlerinin özellikle 
İngiltere’nin, Yunan bozgununu haber almakta gecikmiş olması ve Türkiye’deki askeri ve 
sivil görevlilerinin yönlendirmelerinin etkisiyle İngilizler Boğazlar bölgesinde tutunmak için 
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birçok alternatifleri tartışmıştır (Şimşir, 1989: 335). Bunlar bölgenin padişah ve halife 
yönetimine verilmesi, Yunanlıların işgaline bırakılması, müttefikleri ile birlikte ellerinde 
tutulması, gerekirse tek başlarına Boğazlar özellikle Çanakkale Boğazını ellerinde tutmak için 
savaşılması gibi konuları tartışmışlardır (Şimşir, 1989: 574-578, Şimşir, Cilt 4, 2000: 376, 
609, Bozkurt, 2014: 59). Nitekim Yunan işgaline bırakılması ya da müttefikleriyle birlikte 
işgale devam etmek, gereğinde savaşmak tekliflerini müttefikleri kabul etmemişlerdir. İşgal 
ettikleri yerleri padişah ve halife yönetimine bırakmayı ise Milli Mücadele liderlerinin başta 
Mustafa Kemal Paşa’nın kabul etmeyeceğini tahmin etmişlerdir.  

Bu süreçte Boğazlar bölgesine yaklaşan Türk ordusu İngilizler ile karşı karşıya gelmiş, Yunan 
askerini izleyen Türk ordusu karşısında İngiliz hükümeti ve askerleri ne yapacaklarını 
şaşırmışlardır. İngilizlerin müttefikleri Fransızlar ve İtalyanlar Türk askeriyle yeni bir savaşı 
istemedikleri için çekilmişlerdir. İngilizler ise Türklerle bir savaş ihtimalinden korkup 
müttefiklerinden ve sömürgelerinden yardım arayışlarına devam ettikleri sırada Çanakkale’de 
bir savaş ihtimali ortaya çıkmıştır (Şimşir, 2000, Cilt 4, s. 395). Böyle bir savaş ihtimali 
karşısında İngiltere’nin yalnız kalması, aslında İngiltere’nin Türkiye politikasının iflasından 
başka bir şey değildir. Mustafa Kemal Paşa’nın savaşa girmeden İngilizler üzerinde ustaca 
uyguladığı askeri baskı ile birlikte diplomatik yolu her daim açık tutması neticesinde 
Mudanya görüşmeleri başlamıştır. Mudanya görüşmeleri sırasında Doğu Trakya’nın 
boşaltılmasını kabul etmek istemeyen İngilizler görüşmeleri ertelediğinde Mustafa Kemal 
Paşa Türk ordusunu düşmanı takip maksadıyla Boğazlara doğru ilerletmiş ve Boğazlarda 
yalnız kalan İngilizler üzerinde askeri baskıya devam etmiştir (Atatürk’ün Bütün Eserleri 
(1922), Cilt 13, 2007: 391). Bir yandan askeri baskı diğer yandan kesintiye uğrayan Mudanya 
müzakereleri sırasında İngilizler, müttefiklerini Boğazlarda kalmak konusunda ikna 
edememişler ve sonuçta Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır. Doğu Trakya’nın boşaltılması 
ve sınırlı miktarda Boğazlarda Türk askeri bulunması şartıyla mütareke imzalanmasına 
rağmen Lozan Barış Antlaşması imzalanana kadar İngilizler, Boğazlar bölgesinde bu 
bağlamda özellikle Çanakkale Boğazı’nda işgal altında tuttukları yerlerde bölge halkını 
rahatsız eden askeri faaliyetlerde bulunmuşlardır (Soysal, 2000: 71-74). Mudanya 
Mütarekesi’nden sonraki İngiliz askeri faaliyetleri Boğazlar bölgesinde bir şekilde varlıklarını 
devam ettirmek arzusundan kaynaklandığı gibi hazmetmekte zorlandıkları Türk zaferini 
diplomatik alanda etkisiz bırakmak arzusundan da kaynaklanmıştır. Çünkü Lozan görüşmeleri 
sırasında bu duygu ve düşünce içinde bulunan İngilizler Boğazlarda askeri baskı yapmışlardır. 
Aşağıda açıklanacak olan İngilizlerin askeri baskıları Lozan görüşmelerindeki gelişmelerden 
de etkilenmiştir.  

 
1. MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN UYGULANIŞI SIRASINDA İNGİLİZLER 
Mudanya Mütarekesi’nin imzasından sonra 17 Ekim’de İstanbul’da bulunan Sir Rumbold, 
Lord Curzon’a şöyle yazmıştır; 

“Kemalistler Anadolu’da Yunanlıların hesabını gördükten sonra, gelişmelerin ağırlık merkezi 
Boğazlara ve Trakya’ya kaydı ve Mudanya Konferansı’na gidildi. Kemalistler savaşmadan 
Doğu Trakya’yı kazandılar, karşılığında verdikleri taviz ise kalıcı değildir. Türkler Misak-ı 
Milli’den taviz vermek niyetinde değillerdir. Ama karşılarında İngiltere vardır. Sevr 
Antlaşması ölmüştür ancak şimdi müttefikler Misak-ı Milli ile boğuşmak durumundadırlar; 
Sınırlar çizilirken Kemalistler Batı Trakya’da plebisit diyecekler, Musul’u geri almak 
isteyecekler, Suriye sınırında düzeltme yapılsın diye direnecekler, Boğazlar sorununda 
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İstanbul’un güvenliğini öne sürecekler, mali ve ekonomik kontrole karşı çıkacaklar, 
kapitülasyonlar konusunda hiç boyun eğmeyeceklerdir ve hep Türkiye egemen ve bağımsız 
olmalıdır diye cevap vereceklerdir. Bu durumda İngiltere bu bölgedeki kuvvetlerini 
azaltmamalı, Yunanistan da Batı Trakya’daki kuvvetlerini arttırmalıdır” (Şimşir, 2000, Cilt 5, 
s. 11).     

Boğazlar ve Doğu Trakya’nın boşaltılması şartlarını kabul etmelerine ve mütarekeyi 
imzalamalarına rağmen Rumbold Boğazlarda askeri varlıklarını arttırma tavsiyesinde 
bulunmuştur. Küresel ölçekte sömürgeleri nedeniyle buradan taviz almadan çekilmenin 
sömürgelerine örnek olacağından korkmuşlardır. Zaten Türk Milli Mücadelesinin başından 
beri sömürgelerine örnek olma korkusunu yaşamışlar ve engellemeye çalışmışlardı (Şimşir, 
2000, Cilt 1, s.192, 215). Türk zaferini etkisiz hale getirmek isteyen İngilizler, Mudanya 
Mütarekesi’nin uygulanmaya başladığı ilk günden sorunlar çıkarmaya başlamışlardır.  

10 Ekim 1922’de Refet Paşa, Başkumandanlık ve TBMM adına Trakya’yı teslim almak için 
görevlendirilmiştir. 11 Ekim’de mütarekenin uygulanmasına başlanacağı ve müttefik 
kumandanların tahliye tebligatı gazetede yer almıştır (Akşam, 11 Ekim 1922). 15 Ekim’de 
Atina, Doğu Trakya’daki işgal ordusuna geri çekilmesi emrini verirken aynı gün müttefik 
orduları da Yunanlıların boşalttığı yerleri işgal için harekete geçmiştir (Akşam, 15 Ekim 
1922). 16 Ekim tarihli gazeteye göre Trakya’yı teslim alacak olan ilk askeri birlik 25 Ekim 
Çarşamba günü İstanbul’a gelecektir (Akşam, 16 Ekim 1922). 18 Ekim’de ise Refet Paşa’nın 
Trakya’yı teslim almak üzere yola çıkacağı ve İstanbul’daki programı gazetede yer almıştır 
(Akşam, 18 Ekim 1922).  

19 Ekim öğleden sonra İstanbul sularına gelen Refet Paşa’nın vapuruna İngiliz gemileri 
tarafından bir uyarı yapılmıştır. Muhafız birliklerinin inmesine izin verilmemiş fakat daha 
sonra yanlış anlama düzeltilerek izin verilmiştir. Refet Paşa, hemen çalışmalara başlamış, 
Trakya Jandarma Teşkilatı ve Jandarma Mıntıka Müfettişlikleri adıyla dört mıntıka 
müfettişliği kurulmuştur. Gelibolu Jandarma Mıntıka Müfettişliği; Keşan, Enez, Şarköy, 
İpsala, Gelibolu ve Eceabad’dan meydana gelmiş olup Kumandanı Albay İsmail Hakkı Bey’e 
13, 14, 15, 16 numaralı taburlar bağlanmıştır. Gelibolu Bölüğü toplam 81 kişiden ibarettir 
(Akın, 1996: 95-110). İtilaf askerleri ile görüşmelerde iki taraf arasında geçici bir sınır 
belirlenmiş, ancak bu sınırda hava sahasına dair açık bir hüküm belirlenmemiştir. Bu nedenle 
İngilizler işgal süresince Türk hava sahasını sık sık ihlal etmişlerdir (Bozkurt, 2014: 76).  

İngiliz ve Fransızların kontrolünde Doğu Trakya, Yunan askerleri tarafından boşaltılırken bazı 
Rumlar da göç etmeye başlamışlardır. Bu durumdan Türkleri sorumlu tutan İngiliz İşgal 
Mıntıkası Müttefikin Heyeti Reisi Albay Emeri’ye bazı şikâyetler söz konusu olmuştur. Rum 
ve Ermenilerin güvenliğine dair bir beyanname yayınlanmış bir sureti Albaya verilmiştir 
(Akın, 1996: 122-125). Basında “Refet Paşa hazretlerinin İstanbul Hristiyanları’na karşı 
vaziyeti her türlü tenkidden azadedir” başlığıyla yer almış bir nevi iddialara cevap verilmiştir 
(Tercüman-ı Hakikat, 16 Kasım 1922). 14 Kasım’da İtilaf komutanlarıyla yapılan toplantıda 
Türk askerinin ne zaman hangi bölgeyi teslim alacağı görüşülürken İngilizler, Çanakkale’den 
çıkmak istemedikleri için Gelibolu’nun teslimi sırasındaki durumu tartışılmıştır. 
Gelibolu’daki müttefik işgali devam ettiğinden geciktirmek istemişler fakat sorun 
çözülmüştür (Akın, 1996: 122-125). Gelibolu’nun teslimi 22 Kasım’da planlanmıştı ancak 
hava muhalefeti sebebiyle ertelenmiş, Refet Paşa stratejik bir mevki olduğu için endişelenmiş, 
nihayet 26 Kasım’da Türk memur ve jandarmalar buraya girmişlerdir (Akın, 1996: 151-152). 
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25 Aralık’ta ise İstanbul’da deniz kontrolü TBMM’ne geçmiştir. Sonuçta Gelibolu dâhil Doğu 
Trakya 30 Kasım’da Türk yönetimine tamamen geçmiştir. Sivil ve polis idareleri kurulmakla 
birlikte Lozan Antlaşması imzalanana kadar İstanbul, Gelibolu ve Çanakkale’de İtilaf 
kuvvetlerinin varlıkları devam etmiştir. Gelibolu Türk yönetimine geçmişti ancak İngilizlerin 
Gelibolu’da bulundukları mevkilerde istihkam kazdıkları istihbaratı üzerine Refet Bey 
mütarekeye aykırı olduğunu belirterek durumu protesto etmiştir. Harington ise mütarekede 
istihkâm kazmayı engelleyen bir hüküm olmadığını savunmuştur. Refet Bey’in meseleyi 
harita üzerinde izah etmek istemesi işe yaramamıştır (Bozkurt, 2014: 77). Defalarca uyarılara 
rağmen bu tür uçuşlara devam eden İngiliz uçaklarından bazen Türk askerlerinin bulunduğu 
tarafa düşenler olmuştur (HR-İM-00013-00131-001). Düşen uçağın subayları esir olarak 
alınmıştır (HR-İM-00013-00127-003).  

Doğu Trakya ve Boğazlardaki gelişmeleri dikkatle takip eden TBMM’nde,  Anadolu’nun 
Yunan işgalinden kurtulmasından sonra Doğu Trakya ve Çanakkale’de yapılan zulümler 
meclisin gündemine gelmiştir. TBMM Zabıtlarına yansıdığına göre Gelibolu milletvekili 
Celal Nuri Bey, 18 Ekim 1922 günü Gelibolu, Trakya, Adalar’da Türklerin katledildiğini 
hükümetin ne gibi tedbirler aldığını sormuştur (TBMM, Cilt 24, 1959: 20-21). Mondros’tan 
beri Çanakkale’de bulunan İngilizler, bölgedeki sivil yönetim ve başka alanlarda keyfi 
uygulamalar yapmışlardı (Bozkurt, 2014: 33-41). Ancak artık sivil idare TBMM’ye geçtiğine 
göre işgal döneminin yaralarının sarılmasına başlanabilirdi. Mecliste derhal düşmandan 
kurtarılmış yanmış, yıkılmış memleketlerde adli, idari, zirai, iskân, iaşe gibi meselelerin nasıl 
yoluna konulacağına dair çeşitli teklifler hararetle tartışılmıştır (TBMM, 1959: 116-138).  

Bir yandan Trakya’nın boşaltılması gerçekleşir, diğer yandan TBMM kurtarılan bölgelerin 
yaralarını sarmaya çalışırken bir diğer taraftan da işgalcilerin mağdur ettiği kişiler 
sorunlarının çözümü için TBMM hükümeti görevlilerine müracaatta bulunmuşlardır. Mesela, 
İngilizler işgal döneminde Sultani Mektebi’nin eğitim kadrosunda bulunan 16 kişiyi 
Çanakkale’den çıkarmışlar ve bunlar aylardır maaş alamadıkları için mağdur olmuşlardır. 
Mağduriyetlerinin giderilmesi için TBMM temsilcilerinden Adnan Bey durumu Hariciye 
Vekâleti’ne yazmıştır (HR-İM-00063-00075-009). Bu olaylar Doğu Trakya’nın boşaltılması 
sürecinde gerçekleşmiştir. Eş zamanlı olarak bu dönemde Lozan görüşmeleri hazırlıkları da 
yapılmıştır. 

 
2. LOZAN GÖRÜŞMELERİNE DOĞRU İNGİLİZLER 
20 Ekim’den 30 Kasım 1922’ye kadar Trakya’nın boşaltılması süreci devam ederken İstanbul 
hükümetinin sadrazamı Lozan’a çağrıldıklarını ve TBMM’nin temsilcileriyle birlikte Lozan’a 
gitmeleri gerektiğini, zaferde kendilerinde payı olduğunu ifade eden telgrafları TBMM’de 
okunmuştur. Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilen bu telgraflar Meclis’te çok sert eleştirilere 
sebep olmuş, İstanbul’un hiçbir yardımı olmadığını ifade eden müzakereler (TBMM 1959: 
269-298) 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır (TBMM, 1959: 304-
314). Böylece İngiliz ve müttefiklerine teslimiyetçi davranan padişah ve hükümeti Lozan’a 
katılamamış ve milletin gerçek temsilcisi mücadeleyi yöneten TBMM’nin görevlendirdiği 
heyet konferansa katılmıştır. İstanbul ve TBMM’deki gelişmelerle yakından ilgilenen 
İngilizler saltanatın kaldırılmasının TBMM’nde muhalefete sebep olduğunu, Mustafa Kemal 
Paşa’nın işinin zor olduğunu savunmuşlardır (Şimşir, Cilt 5, 2000: 29-32).  
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3 Kasım 1922’de Lozan’a gidecek heyet ve başkanı belirlendikten sonra takip edeceği hareket 
tarzı hakkında mecliste görüşmeler yapılmıştır. Heyecanlı konuşmalar yapan milletvekilleri 
Misak-ı Milli metnini esas almış, Çanakkale’nin Cebelitarık olmaması†, Doğu Trakya’nın 
kayıtsız şartsız Türk yönetiminde kalması ve heyetin buna göre hareket etmesini istemişlerdir 
(TBMM, 1959: 340-376). İsmet Paşa, 7 Kasım’da İstanbul’a vardığında İstanbul’daki işgalci 
komutanlar müzakerelerin ertelendiğini bildirmişlerdir (İnönü, 2003: 44). İngiliz 
yazışmalarına göre, konferansın ertelenmesini istemeyen İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın 
sabrının taşmak üzere olduğunu söylemiştir (Şimşir, Cilt 5, 2000: 41). Ertelenme resmi bir 
şekilde bildirilmediğinden Türk heyeti 12 Kasım 1922’de Lozan’a gelmiş ve ertelemenin 
olumsuz sonuçlar getireceğine dair müttefiklere bir nota vermiştir. Ayrıca Ankara’yı da 
bilgilendirmiştir (İnönü, 2003: 12, 15).  

Konferansı 27 Kasım’a ertelemek isteyen İngilizlerin politikasından rahatsız olan Fransızlar 
en geç 20 Kasım’da toplanmasında ısrar etmişlerdir (Şimşir, Cilt 5, 2000: 43). Aynı tarihlerde 
İngiliz diplomat ve askeri temsilcileri Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından ve dikkatli bir 
şekilde izlemişlerdir. İngilizlerin, işgalcilerle işbirliği yapanlara dair oluşan tepkileri, 
Hindistan’da Mustafa Kemal Paşa’nın bir kurtarıcı ve İslam şampiyonu olarak göründüğünü, 
padişahın kendilerine sığınması durumunun kuşku yaratacağını, padişahın şimdilik ülkeyi terk 
etmek istemediğini anlatan raporları İngilizlerin saltanatın kaldırılmasından sonra Türkiye ve 
Müslüman ülkelerdeki tepkileri izleyip bundan yararlanma amacı güttüğünü göstermektedir 
(Şimşir, Cilt 5, 2000: 46-49). Nitekim aynı yaklaşımla İngilizlerin mücadeleyi kazanan 
TBMM’ne rağmen İstanbul hükümetini davet etmeleri, aralarındaki görüş ayrılıklarından 
yararlanma amacı taşımıştır. Benzer şekilde İstanbul ve çevresinin padişah yönetimine 
bırakılması düşünceleri hep İngiliz çıkarlarına hizmet edecek kişi, kurum ve muhalefetten 
yararlanmaktan başka bir şey değildir. Üstelik yukarıda bahsedilen aynı tarihlerde Doğu 
Trakya’yı boşaltmakta İngilizlerin ağırdan aldığını, zaman kazanmaya çalıştıklarını göz 
önünde bulundurmak gerekir. Tüm bunları göz önünde bulundurunca İngilizlerin, Mustafa 
Kemal Paşa’ya ve TBMM’ne karşı bir muhalefetten yararlanmak için beklediklerini söylemek 
yanlış bir yorum değildir. Aşağıda anlatılacağı üzere Lozan görüşmelerinin kesintiye 
uğramasında dahi bu beklentinin etkisini görmek gerekir.  

 
3. LOZAN GÖRÜŞMELERİNİN BİRİNCİ DÖNEMİNDE ÇANAKKALE BOĞAZI VE 
İNGİLİZLER 
Lozan görüşmelerine başlanacağı sırada Fransız ve İtalyanların Türklere karşı siyasi durumu 
özetle şuydu; Fransızlarla 1921’de imzalanmış olan Ankara İtilafnamesi ve İtalyanların işgal 
döneminde umduğunu bulamaması müttefikleri Türkler konusunda birbirinden kısmen 
ayırmıştı. Fransız ve İtalyanlar artık Türklerle savaşmak istemedikleri için Türkiye’nin 
Boğazlar ve Doğu Trakya ile ilgili taleplerini kabul etmeye daha hazırdılar. Ancak İngilizler 
müttefiklerini bu konularda ortak bir karara yönlendirmek ve Boğazlarda kalmak için 
gerektiğinde savaşmaya ikna etmeye çalışmış bu nedenle mütareke ertelemeler sebebiyle 
gecikmiştir. Bu kez mütareke imzalanmasına rağmen İngilizler boşaltma işlemini geciktirerek 

                                                           
† Cebelitarık Boğazı Akdeniz’in giriş kapısı olup İngilizler burayı 1713 yılında Utrecht antlaşmasıyla işgal etmişler böylece tüm 
Akdeniz havzasında etkin hale gelmişlerdir. Nitekim günümüzde de önemli bir bölge olup stratejik önemi bakımından hem 
bölgedeki hem de bölge dışındaki diğer devletlerle zaman zaman krizler yaşanmaktadır. Daha geniş bilgi için bakınız. AB ile 
İngiltere’nin Cebelitarık Gerilimi, 02. 04. 2017, http://www.milliyet.com.tr/ab-ile-ingiltere-arasinda-dunya-2425056/  (15.02.2018) 
İngiltere ve İspanya Arasında Cebelitarık Gerilimi, 03. 04. 2017, http://www.birgun.net/haber-detay/ingiltere-ve-ispanya-
arasinda-cebelitarik-gerilimi-153834.html (15.02.2018) 
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zaman kazanmaya çalışmaktan vaz geçmemişlerdir. Türkiye’deki iç siyasi gelişmeler 
sebebiyle bir takım beklentiler içine giren İngilizler, Lozan görüşmeleri sırasında bir yandan 
diplomatik alanda diğer yandan Mudanya Mütarekesi gereğince Boğazlar bölgesinde bulunan 
kuvvetleri vasıtasıyla askeri faaliyetlerde bulunmuşlardır. Boğazlarda müttefiklerin askeri 
yönetiminin yanında Ankara hükümetinin sivil yönetiminin kurulması müttefik yönetiminin 
git gide kısıtlanacağı anlamına geldiğini anlayan İngilizler gelişmelerden rahatsız olarak 
askeri faaliyet fırsatını beklemişlerdir (Şimşir, Cilt 5, 2000: 254, 274). 

Bu arada barış görüşmelerine katılmak üzere İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan’a 
gitmiştir. 20 Kasım 1922 günü konferans başlamadan önce otelde Poincare’nin talebi ile bir 
görüşme yapan İsmet Paşa, görüşme hakkında Mustafa Kemal Paşa’ya bilgi vermiştir. 
İstanbul’un boşaltılması konusunda İstanbul ve Trakya’ya anlaşmayla girmeyi savaşla 
girmeye tercih ettiğini söylemiş, Poincare antlaşma imza edildiği gün tek bir asker 
kalmayacağı cevabını vermiştir (İnönü, 2003: 21). İngiliz diplomat Lord Curzon ise 
görüşmeler sırasında, Türklerin Yunanlıları yendiklerini, müttefiklere karşı zafer 
kazanmadıklarını söylemiştir (İnönü, 2003: 25). Doğu politikalarının iflas ettiğini kabul 
etmekte zorlanan İngilizler, kendilerini Birinci Dünya Savaşı’nın zafer elde etmiş devleti 
olarak gördüklerinden Türk zaferinin kendileriyle bir ilgisi yokmuş gibi söylemler geliştirmiş 
ve nitekim İstanbul ve Çanakkale’deki işgalci İngiliz askerleri bu söyleme uygun 
davranmışlardır. Hâlbuki Yunan işgalini ve ilerlemesini baştan beri en çok destekleyen 
İngilizlerdi dolayısıyla yenilenler arasında İngilizler de vardır.  

Lozan görüşmelerinin ilk günlerinde en önemli meselelerden biri Boğazlar olmuş ve İtilaf 
Devletleri Sevr Antlaşmasını ufak değişikliklerle kabul ettirmek istemişlerdir. Bu nedenle 
şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Ticari amaçlı geçişlerde ufak tefek pürüzler dışında önemli 
bir ihtilaf olmazken askeri geçişler konusunda ciddi görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. İtilaf 
Devletleri özellikle İngiltere’ye göre, Boğazlar askerden ve silahtan arındırılmalı ve geçiş 
tamamıyla serbest olmalıydı. Sovyetler Birliği’ne göre Boğazlar hava sahasıyla birlikte savaş 
gemilerine ve uçaklarına tamamen kapatılmalı, bu bölgede kesin bir Türk egemenliği 
kurulmalıydı. Türkiye ise iki görüşün uzlaştırılması denebilecek bir şekilde sınırlandırılmış bir 
geçiş serbestliği ile bölgede Türk egemenliğinin tam olarak kurulması gerektiğini 
savunmuştur (Bozkurt, 2014: 83-86). 

Aralık ortasında görüşmelerin kesilmesi gündeme geldiğinde İngilizlerin İstanbul’dan amele 
görüntüsüyle Çanakkale’ye Rum ve Ermeni gönüllü göndermek suretiyle askeri kuvvetlerini 
takviye ettiklerine ve bunların yaklaşık 8.000 kişi olduğuna dair haberler gelmiş ve Rauf Bey, 
Refet Bey’den durumun şiddetle protesto edilmesini istemiştir (HR-İM-00063-00057-004). 
TBMM hükümeti gerekli askeri tedbirleri almayı ihmal etmemiştir. Konferans kesildiği 
takdirde Trakya’da bulunan kuvvetler ilk önce Boğazları tutacak, Anadolu yönündeki İngiliz 
kuvvetlerini denize atacak, Boğazlardan düşman gemilerinin geçişi yasaklanacaktı. Bu sırada 
Yunanlıların Karaağaç’ı işgal ettiğine ve İngiltere’nin Doğu Trakya’yı işgal hususunda 
Yunanlıları cesaretlendirdiğine dair haber ve istihbarat vardı. Bu haberler General 
Harington’a sorulduğu zaman general tedbirler alarak ilgili makamlara uyarılarda 
bulunmuştur (Akın, 1996: 184-187). İngilizlerin Lozan görüşmeleri sırasındaki askeri 
faaliyetlerinin amacıyla Mudanya görüşmeleri öncesinde askeri faaliyetlerinin amacı aynı 
olup müzakerelerde ellerini güçlü tutmaktır. Lozan görüşmeleri sırasında dahi geçici olan 
askeri varlıklarına dayanarak Çanakkale Boğazı çevresinde askeri, sivil görevli ve halk 
üzerinde ciddi tacizlerde bulunmuşlardır.  
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Bu dönemdeki tacizlerden birisi İngiliz askerlerinin bazı yerlere tel örgü çekmesi sebebiyle 
meydana gelmiş ve sıkıntılar yaşanmıştır. Bir Türk jandarma askeri tel örgüden geçerken 
önceki gün İngiliz subayını beklemediği iddiasıyla silahı istenmiş, silahını vermeyen Türk 
askeri bir manga İngiliz askeri tarafından çadıra çekilerek silahı alınmış, kolu kırılana kadar 
dövülmüş, tutuklanmış ve yanına bir asker konulmuş, gelip geçenlere teşhir edilerek hakarete 
uğramıştır. Protesto edilmiş ve askerin iadesi istenmiş ancak gelen cevap İngilizce olduğu ve 
tercüman bulunmadığı için ertesi gün cevap verileceği bildirilmiştir. Ertesi gün Yüzbaşı 
İsmail Hakkı Efendi, İngiliz general nezdine gitmiş ve general görevleri sebebiyle hiçbir 
jandarmanın tel örgüden geçirilmeyeceğini ifade etmiş, Türk askerin İngiliz subayına silah 
çektiği için tutuklandığını iddia ederek gerekli tahkikatın yapılacağını ve neferin 
salıverilmeyeceği cevabını vermiştir (HR-İM-00064-00010-001). Bu tür tacizlerin dışında 
İngilizler esir olan ve kıyafet değiştirerek kaçmaya teşebbüs eden Yunan esirlerine yardım 
etmişlerdir. Yakalanıp Çanakkale’ye sevk edilen Türk jandarmalarının elinden bu esirleri 
zorla almışlar ve Türk hükümeti ilgili yerlere gerekli teşebbüste bulunulması emrini vermiştir 
(HR-İM-00013-00089-001). 

Bu dönemde Türk hava sahasını işgal eden ve Türk tarafına zorunlu iniş yapan İngiliz 
uçaklarının subaylarının İngiliz tacizlerine karşı elde tutulması görüşü ortaya çıkmıştır. Fevzi 
imzalı belgede Lozan görüşmelerinin alacağı şekil ve İngilizlere karşı yapılan protestoların 
İngilizler üzerinde yaratacağı tesir ve netice bilinmediği için bu askerlerin iade edilmemesi 
gerektiği belirtilmiştir (HR-İM-00013-00090-001). Türk tarafı İngiliz baskılarına karşı 
mümkün olan her türlü tedbiri almaya çalışmıştır.  

Yine Noel yortusu sebebiyle İngiliz askerleri tarafından üzücü bir hadise gerçekleşmemesi 
için İngiliz kumandanlığına 23 Aralık’ta bir tahrirat verilmiştir. Ancak uyarıya rağmen söz 
konusu gün sarhoş İngiliz askerleri halktan rastgelene tecavüz, hakaret ve darbda 
bulunmuşlardır. Türk tarafının müracaatlarına yortu olduğu gerekçesiyle bakamayacaklarını 
bildirmişler ve İngilizler tarafından bir Türk jandarma eri şehit edilmiş, üç kişi yaralanmıştır.  
Gerekli tarziye ve tazminat ödemesi yapılmadığı takdirde Bayramiç’te düşen İngiliz uçağının 
subaylarının teslim etmekte mazur olunacağının İngiliz kumandanlığına ifade edilmesi 
kararlaştırılmıştır (HR-İM-00013-00127-003). 

Bir başka taciz örneği yine Çanakkale’de gerçekleşmiştir. İngiliz işgal kuvvetleri, 
Çanakkale’de bulunan İnas Mektebi’nin tamiri için savaş sırasında bombardımandan harap 
olan Atıf Bey Mektebi’nin kiremitlerini kullanmak isteyen Türk idarecilerine engel 
olmuşlardır. Hariciye Vekâleti 29/30 Aralık 1922’de durumu Adnan Bey’e bildirirken 
“Mudanya mukavelesi mucibince muvakkaten misafir olarak bulundukları bir memlekette” bu 
işlere müdahale etmemeleri için gerekli girişimlerin yapılması bildirilmiştir (HR-İM-00064-
00057-003). İngiliz Fevkalade Müfettişliği olayın mahalli hükümet ile kendi aralarında rızaya 
dayalı olarak hal ve fasl edildiğine dair Hariciye Vekâleti’ne bilgi vermiştir (HR-İM-00067-
00034-003). İngilizler bölgede sorun yaratıp sonrada TBMM Hükümetinden tepki alınca 
meseleyi mahalli hükümet ile çözdüklerini bildirmelerini, TBMM’ni ve hükümetinin 
bölgedeki egemenliğini kırmaya ve tanımamaya yönelik bir faaliyet olarak görmek gerekir. 
Ayrıca Lozan’da gerginliklerin devam ettiği bu dönemde Boğazlardaki İngiliz askerleri Türk 
Hükümeti üzerinde baskı yaratarak barış görüşmelerinde İngiliz çıkarlarının gerçekleşmesi 
için çalışmışlardır.  
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Lozan görüşmelerinin kesintiye uğrayacağı sırada Çanakkale Boğazı’nda bulunan İngiliz 
askeri kuvvetleri bölgede Türk halkını huzursuz eden ve şikâyetlere sebep olan başka 
tacizlerde de bulunmuşlardır. Çanakkale’de işgal ettikleri evleri tahrip edip yakmışlar, 
defalarca teşebbüste bulunulmuş ancak iyi bir sonuç alınamamıştır (HR-İM-00065-00040-
001). Çanakkale’de askeri tahkimat yapıldığına dair Türk tarafının şikâyetlerini ise “asılsız” 
olarak değerlendirmişlerdir (Şimşir, Cilt 5, 2000: 86). 17 Ocak 1923 tarihli bir İngiliz 
yazışmasına göre, Adnan Bey, Henderson’a, ateşkesin Yunanlılar tarafından çiğnenip 
Karaağaç’ın işgal edildiğini, müttefiklerin Meriç’in doğusuna çekildiğini üzüntüyle 
karşılandığını bildirmiş, Henderson böyle bir şey olmadığı cevabını vermiştir (Şimşir, Cilt 5, 
2000: 88). Böyle bir durumun Boğazlar bölgesini tehlikeye düşüreceği açık olduğu gibi bu 
tarihlerde Lozan görüşmeleri de hayli gergindir.  

Gelibolu ve Batı Trakya’da askeri bir hareketlilik olduğuna dair haberleri kabul etmeyen 
İngilizler Çanakkale Bölgesinde de boş durmamışlardır. Çanakkale mutasarrıflığı İngilizce 
tercümanı Halil Efendi’yi, 18 Ocak 1923’de evinden dışarı çağırmış ve tutuklamışlardır. 
TBMM hükümeti, İngilizlerin devam eden bu tür tecavüzane hareketlerinin şiddetle protesto 
ve Halil Efendi’nin derhal iade edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması emrini vermiştir 
(HR-İM-00066-00018-005). İstanbul’da bulunan Adnan Bey’in meseleyi takip etmesi 
istenmiştir. Adnan Bey bu kişinin varlığını kendi emniyetleri için tehlikeli gören – ki şimdilik 
sebebi anlaşılmamıştır- İngilizlerin Halil Efendi serbest bırakılsa bile onun Çanakkale’den 
uzaklaştırılmasını isteyeceklerini, ayrıca vesika tasdikini askerlerinin emniyeti için ihdas 
ettiklerini söylediklerini Hariciye Vekâleti’ne yazmış ve başka konularda da aydınlatılmasını 
istemiştir (HR-İM-00016-00068-002;1). Yine yukarıda bahsedilen Milli Mücadele sırasında 
hocalarını Çanakkale’den çıkardıkları Sultani Mektebi binasına yerleşen İngilizlerin binayı 
boşaltması için defalarca mutasarrıf tarafından müracaat yapılmış, ancak İstanbul’daki 
başkumandanlıktan cevap beklediklerini söylemişlerdir. Hariciye Vekâleti konu ile ilgili 
girişimlerde bulunmuştur (HR-İM-00066-00030-005). Çanakkale’deki Sultani binası dışında 
Darülmuallimin ve kız mektebinin eğitim-öğretim ders araç ve gereçlerine verdikleri zarar 
sebebiyle, zararın tazmin edilmesi için Çanakkale’deki İngiliz kumandanlığından talepte 
bulunulmuştur. İngilizler bu talebin barış antlaşmasından sonra “nazar-ı dikkate” alınacağını 
bildirmişlerdir. Bununla birlikte hem zararın tazmin edilmesi hem de binaların boşaltılması 
için girişimlere devam edilmiştir (HR-İM-00066-00030-005). Şüphesiz bölge halkını 
huzursuz eden bu faaliyetlerin giderek artması Lozan görüşmelerinin kesintiye doğru 
ilerlemesiyle ilgilidir. 

İngilizlerin kendi toprakları imiş gibi uygulamalarının en dikkat çekicilerinden birisi tam da 
bu dönemde ortaya çıkmıştır. 20 Ocak 1923’ten itibaren Çanakkale polis ve jandarma 
görevlileri hariç, memur ve halkın İngiliz kumandanlığı tarafından onaylanmış birer ikamet 
vesikası bulundurmaları gerektiği, aksi takdirde ihraç edileceklerine dair Çanakkale 
mutasarrıfına bir nota vermişlerdir. İstanbul kumandanı Selahaddin Adil Bey, General 
Harington’a bu uygulamanın kendilerinin izin ve bilgisi dışında olduğunu ifade ederek söz 
konusu uygulamanın derhal durdurulmasını ve Çanakkale’deki İngiliz komutanına bu yönde 
emir verilmesini ümit ettiğini bildirmiştir (HR-İM-00066-00040-001). İstanbul’daki işgal 
komutanı General Harington verdiği cevapta meselenin bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia 
etmiştir. Hiç kimsenin şehirden ihraç edilmediğini, sadece yeni mutasarrıf gelmeden önce 
İngiliz askerlerinin güvenliği için alınmış bir önlem olarak şehir sakinleri hakkında vesika 
usulü uygulamasında bulunduklarını savunmuştur. İngilizce vesika usulünden maksat şehrin 
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araştırılması gerektiği zaman kişilerin hüviyetini tahkik için Türkçeyi bilmeyen İngiliz 
askerlerinin Türk memur ve ahalisine karşı herhangi bir zorluk çıkarmamak için 
uygulandığını iddia etmiştir. Hadisenin vaktiyle İngiliz hatlarına giren ve uzaklaştırılan Halil 
Efendi adlı bir kişinin tekrar geri gelmesi ve tutuklanmasıyla ortaya çıktığını ve mutasarrıfın 
meseleyi ahalinin tehciri şeklinde yanlış anladığını iddia ederek teessüfle karşıladığını 
bildirmiştir (HR-İM-00066-00040-007). Yine İstanbul’daki Türk kumandanı, Harington ile 
görüşmüş, Harington kesinlikle tehcir olmadığını, Çanakkale mutasarrıfı ile İngiliz 
kumandanının güvenlik tedbirleri konularında “tevhid-i mesai” etmeleri halinde yanlış 
anlamaların gerçekleşmeyeceğini ve bu konuda Çanakkale’deki İngiliz komutanına emir 
vereceğini söylemiştir (HR-İM-00066-00040-017). Harington’dan böyle bir açıklama 
geldikten bir gün sonra 6. Türk Kolordusu’ndan gelen bir haber Harington’un açıklamasının 
uygulamada hiçbir anlamı olmadığını göstermektedir. İngiliz merkez kumandan muavini 
Binbaşı Dobrelink, Çanakkale’de “yegan yegan/tek tek” evlere girip oturanların isimlerini 
kayd etmek için bir polis tefrik edilmesini rica etmiştir (HR-İM-00066-00040-013). 
İngilizlerin tevhid-i mesaiden anladıkları yerel yöneticilerin kendilerine her konuda itaat 
etmesi olduğu anlaşılmaktadır. Çanakkale’de, Şubat başında Lozan görüşmeleri kesildiği 
sırada, geçici olarak bulundukları bir memlekette böyle bir uygulama ve Türk tarafının 
protesto ve diğer girişimlerine verdikleri cevaplar oldukça manidardır. Gerginliğin artmasına 
sebep olacak böyle bir uygulamaya hakları olmadığı gibi arşiv belgelerinden anlaşılacağı 
üzere sonraki günlerde de Çanakkale’den ve Gelibolu’dan halk tarafından yapılan birçok 
şikâyet, olayın Harington’un iddia ettiği gibi yanlış anlama olmadığını ortaya koymaktadır.  

İngilizlerin işgal ettikleri yerlerde durum bu merkezde iken kendi aralarındaki yazışmaları 
İngiliz askeri baskısını ve politikasını daha açık ve anlaşılır hale getirmektedir. Çünkü 
İngilizler askeri varlıklarıyla bir yandan halk üzerinde taciz ve baskı uygularken diğer yandan 
Ankara’da TBMM’ni, saltanatın kaldırılmasının yarattığı tepkileri, muhalefeti, basında çıkan 
hükümet yanlısı ve karşıtı haber ve yazıları, Mustafa Kemal Paşa’nın yurt gezisini ve amacını, 
ordunun durumunu ve moralini, TBMM’nin seçime gidebileceğini, İzmir İktisat Kongresi’ni 
dikkatle takip edip kişisel yorumlamalarıyla Londra’ya bildirmişlerdir (Şimşir, Cilt 5, 2000: 
83-122). Bu dönemin bütün olaylarını son derece hassas bir şekilde takip edip hükümetlerine 
bilgi vermişlerdir. Türkiye’deki mevcut durumdan lehlerine olabilecek gelişme beklentisini 
bu tarihlerdeki yazışmalarında da görmek mümkündür. 

 
4. LOZAN GÖRÜŞMELERİNİN KESİLMESİNDEN LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 
İMZALANMASINA KADAR OLAN DÖNEMDE ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA 
İNGİLİZ FAALİYETLERİ 
Lozan’da kritik tartışmaların yaşandığı sırada, Çanakkale’deki İngilizlerin faaliyetlerin 
amacının, Türkiye üzerinde baskı yaratıp Lozan’daki diplomatik savaşta ellerini kuvvetli 
tutmak olduğu yukarıda açıklanmıştı. Öte yandan Lozan görüşmelerinde meseleler önce alt 
komisyonlarda uzmanlar tarafından incelenip üzerinde uzlaşılan maddeler kaleme alınarak 
süreç ilerlemiştir. Görüşmelerin gerginleştiği, kesintinin söz konusu olacağı sırada Türk 
heyetine verilen teklifte daha önce komisyonlarda görüşülmemiş, üzerinde uzlaşılmamış 
maddeler arasında Boğazlarda bulundurulacak asker sayısı Türk tarafına hiç sorulmadan 
azaltılmıştır (İnönü, 2003: 44). Bu şekilde Lozan’da bulunan İngiliz diplomatları Türk heyeti 
üzerinde baskı yapmışlardır. Lozan’ın kesintiye uğramasının en önemli sebebi Musul ile adli 
ve mali kapitülasyonlar olup Boğazlar konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağlanmıştı. Buna 
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rağmen Türk tarafına verilen metinde alt komisyonlarda hiç görüşülmemiş maddeler ilave 
edilmesi ve eş zamanlı olarak Çanakkale Boğazı’nda askeri varlıklarına dayanarak baskı 
yapmalarındaki hedef kuşkusuz kendi belirledikleri barış şartlarını Türkiye’ye kabul 
ettirmektir. Askeri baskı barış görüşmelerinin kesildiği dönemde devam etmiştir. Mesela 12 
Mart 1923 tarihli bir belgeye göre İngilizler dört beş günden beri Çanakkale’deki tel örgüden 
araba ve bargir geçmesine müsaade etmeyerek posta teslim işlerinin yapılmasına engel 
olmaktadırlar. Teslim işi engel olunan noktada yapıldığı ve bazı mahzurları sebebiyle 
öncelikle posta arabalarının geçişine engel olunmaması için gerekli girişimlerin yapılması 
istenmiştir (HR-İM-00027-00010-044).  

Bu dönemde Türkiye’deki iç gelişmeleri hassas bir şekilde takip eden Rumbold, TBMM’de 
Musul ve Karaağaç ile ilgili hükümet ve muhalefet tartışmaları hakkında pek az bilgi 
sızdığını, ülkenin onarımı için Mustafa Kemal Paşa’nın barıştan yana tavır koymasını şöyle 
değerlendirmiştir. “Barış yapılırsa Kemalistler ile anti-Kemalistler arasında şiddetli bir 
boğuşma olacaktır. Bu boğuşma pek kendini beğenmiş olan Türkiye’yi zayıf düşürecektir. 
Şimdilik en acil ve hayati sorun barış veya savaş sorunudur. Türk karşı teklifleri konusunda 
elastiki davranmayı öneriyorum” (Şimşir, Cilt 5, 2000: 144). 13 Mart 1923 tarihli bu rapor 
oldukça manidar olup Türkiye’deki iç gelişmelere göre barış görüşmelerinin yönlendirilmesi 
tavsiyesi vardır. Açıkça İngilizlerin bazıları bir barış antlaşması yapıldığı takdirde Türkiye’de 
muhalefetin çıkaracağı bir kavgadan yararlanmayı düşünmüşlerdir.   

İngiliz yazışmaları ve analizleri dikkatle devam ederken Çanakkale Boğazı’ndaki askerleri 
baskılarına devam etmişlerdir. Bölgenin Türk mahalli idarecilerinden orman müdürünün 
yanındaki vesikasını dikkate almayarak tutuklamışlardır. Vesikasını İngilizlere 
damgalattırıncaya kadar tutuklu kalacağını Çanakkale mutasarrıfına bildirmişlerdir (HR-İM-
00067-00022-005). 17 Mart 1923 tarihli bir başka yazışmaya göre İzmir’den vapurla ve 
“tezkere-i Osmaniye”leriyle Çanakkale’ye çıkan üç Müslüman kadın yanlarında seyahat 
belgeleri olmadığı bahanesiyle İngiliz polisleri tarafından tutuklanmıştır. Ancak müdahale 
edilmiş kadınlar serbest bırakılmışsa da İngiliz polisleri kadınların derhal kendilerine teslim 
edilmesi için ısrar etmiştir. Aksi halde vapura iade edileceklerini ilave etmişse de talebi ret 
edilmiştir. Mutasarrıflık seyahat varakası usulünü kaldıran Türk hükümetinin bütün Türk 
tebasının hüviyet belgeleriyle seyahat edebileceklerine dair emrini İngiliz kumandanına beyan 
etmiştir. Ayrıca “Türkiye dâhilinde seyr ü sefer eden eşhâsın seyahati ve bu hususda icab 
eden tedâbir ittihazına Türk hükümetinin mesul” olduğunu bu nedenle “İngilizlerin bu gibi 
meseleye müdahaleye hak ve selahiyetleri bulunmadığı gibi yedlerinde isbat-ı hüviyete medâr 
olacak vesikayı hâmil olan eşhâsın bilhassa kadınların seyahatlerine müdahale etmeleri 
hiçbir suretle caiz olamayacağından bu gibi netâyic-i müessife verebilecek müdahalâta 
meydan verilmemesi” için İngiliz Fevkalade Kumandanlığı nezdinde girişimde bulunulması 
ve neticenin bildirilmesi istenmiştir (HR-İM-00027-00010-004). Gerekli girişimler yapılmış 
ve bu konudaki herhangi bir engelleme olmadığını sadece müttefiklerin bulundukları yerlerde 
inzibat ve asayişin temini için bazı tedbirler almaya hakları olduğunu ve tedbir aldıklarını 
iddia etmişlerdir (HR-İM-00027-00010-023). Hariciye Vekâleti bu açıklamaya karşı müttefik 
askerlerinin olsa olsa ancak kendi ordularının askeri emniyeti için tedbir alabileceğini bunun 
dışında mahalli asayişin sağlanmasına müdahale etmelerine kesinlikle cevaz olmadığına dair 
eski tarihli bir tezkereyle dikkat çekmiş ve bu tezkere ile birlikte gereğinin yapılması için 
İstanbul’daki temsilciliğine emir vermiştir (HR-İM-00027-00010-028). Yine 19 Mart 1923’te 
Maydos’tan Hilmi imzasıyla Adnan Bey’e yazılan bir telgrafta seyahat serbestliğinin temini 
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istenmiştir (HR-İM-00027-00010-013). Telgrafta kimler tarafından seyahatin engellendiği 
belirtilmediği için Edirne valiliğinden gerekli araştırmanın yapılması istenmiştir (HR-İM-
00027-00010-012). Nitekim mesele araştırılmış, Maydoslu Hilmi Bey’in belediye reisi 
olduğu, gerekli emirler verildiği halde Maydos’ta bu kez Fransızların bulunduğu yerde 
seyahate engel olunduğu Edirne valiliği tarafından 30 Mart’ta İstanbul’da bulunan Adnan 
Bey’e yazılmıştır (HR-İM-00027-0010-019). Gerekli girişimler yapılmış, Fransızlar seyahate 
engel olmadıklarını sadece kontrol memurlarının seyahat edenlerde şimendifer bileti 
aradıkları cevabını vermişlerdir (HR-İM-00027-00010-021). Türk temsilciler halkın 
şikâyetlerine hassas davranarak meseleyi takip etmiştir. 

Benzer şekilde Nisan ayının 15’inde Çanakkale’de Karacaviran köyünde Hacı Hüseyin oğlu 
Süleyman’ın erkek devesi İngiliz askerleri tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştür. Türk 
tarafı konu ile ilgili İngilizlere uyarıda bulunmuşlardır. Belgeden anlaşıldığına göre Nisan 
ayında “Türklere karşı vuku’ bulan müteaddid tecavüz ve taarruzlara birini daha ilave” 
ettikleri için bu gibi olayların iyi ilişkilere zarar vereceği hatırlatılmıştır. Ayrıca bu gibi 
olaylara engel olmak ve köylünün devesinin bedelinin ödenmesi için gerekli emirlerin 
verilmesi istenmiştir. Aksi halde protesto edileceği ve bir üst makama durumun arz edileceği 
Çanakkale’deki İngiliz Komutanlığına bildirilmiştir (HR-İM-00073-00053-003;05). Lozan 
görüşmelerinin kesildiği dönemde belgelerden görüldüğü üzere İngilizler askeri baskılarına 
devam etmişlerdir.   

Lozan görüşmelerinin ikinci dönemi başladıktan sonra İngilizler Türkiye’deki iç gelişmeleri 
dikkatle takip etmeye devam etmişlerdir. Rumbold’un eğilimine benzer bir eğilimi Henderson 
“Mustafa Kemal’in popularitesi azalıyor, ama milliyetçilerin ciddi bir tehdit altında 
olduklarını söylemek için henüz erken. Gerçek etkili muhalefet Lozan Antlaşması’ndan sonra 
dış sorunlarla birlikte ortaya çıkacak” sözleriyle ifade etmiş ve Türkiye’de iç karışıklık 
beklentisini yansıtmıştır (Şimşir, Cilt 5, 2000: 239).  

Lozan görüşmeleri başladıktan birkaç gün sonra Seddülbahir’de bir İngiliz şirketinin iki işçisi 
halk arasında huzursuzluk çıkarmaları üzerine tutuklanmışlardır. İngiliz şirketinin kâtibi 
başına 40-50 kişi toplayarak karakola gelmiş tutukluların bırakılmasını istemiş fakat 
istedikleri yapılmamıştır. Daha sonra bir İngiliz subayı gelerek müracaatta bulunması üzerine 
yeterli kuvvetle bu tutuklular Kilidülbahr’e sevk edilmiştir. Hükümetin içişlerine 
karışılmasına müsaade edilmeyeceğine dair İngiliz işgal kumandanlığı nezdinde girişimde 
bulunulması emri verilmiştir (HR-İM-00027-00010-032).  

Boğazlar konusunda Lozan görüşmelerinin ilk döneminde büyük ölçüde zaten uzlaşma 
sağlanmıştı. Ancak Lozan’ın ikinci dönemi sona yaklaşırken İngilizlerin Boğazlardan 
çekilecekleri konusunda müttefiklerinin dahi ciddi kuşkuları olmuştur (Sonyel, 2013: 334). 
Arşiv belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla müttefikleri bu kuşkularında haksız sayılmazlar. 
Lozan görüşmelerinin sona yaklaştığı Haziran ve Temmuz aylarında halâ Çanakkale’de 
tacizlerine devam etmişlerdir. Yukarıda bahsedilen Çanakkale’de İngilizlerin bazı yerlere 
çektikleri tel örgüler sebebiyle Haziran ayında da bölge halkı tarlalarına gidememişler, ziraat 
işlerinde zarar ve müşkülat yaşamışlardır. Bir an önce ahalinin hareket serbestliğinin 
sağlanması için İstanbul’daki İngiliz komutanlığına “evamir-i lazıme” ita ettirilmesi için 
gerekli girişimlerin yapılması istenmiştir (HR-İM-00027-00010-046). İngilizler Çanakkale 
Boğazı sahillerinde gerçek top ateşi yapmak istemişler, bunu men etmek isteyen TBMM 
hükümetine bundan vaz geçmeyecekleri ancak talim sahasının genişletileceği, halkın zarar ve 
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ziyanının karşılanacağı ve Mudanya Mukavelesi gereğince belirlenmiş bölgelerde bulunan 
kıtaatın “talimden azade” kalamayacağı cevabı verilmiştir (HR-İM-00019-00096-001;2). 

22 Haziran 1923’te Çanakkale İngiliz Komutanı imzasıyla Çanakkale mutasarrıfına verilen 
bir nota tacizin ve Türkiye’nin iç işlerine karışmanın bir başka somut örneğidir. İngiliz 
komutan Türk tebası olan, mahkeme olunan ve nakit para cezası uygulanan iki Rum hakkında 
verilen kararı tanımamıştır. Hiçbir Türk mahkemesinin Rumları yargılamak hakkı olmadığını, 
söz konusu nakdin geri ödenmesini, aksi taktirde “tahribat ve saire için” Türk hükümetine 
ödenecek olan miktardan düşüleceğini bildirmiştir. Ayrıca 23 Haziran’dan itibaren “kapılarda 
araba ve hayvanat için konulan kontrolü” kaldırmak fikrinde olduğunu, bazı kimselerin 
“derdest ve işkence” ederlerse tekrar kontrolü tatbik edeceğini yazmıştır (HR-İM-00048-
00058-003). Hâlbuki tutuklama ve işkence gibi olaylar kendi işgal döneminde Türklere 
yapılırken tersi iddiada bulunan İngiliz komutan kendi hükümetinin politikasına uygun 
davranış göstermiştir. Amaç şu veya bu şekilde Boğazlarda varlıklarını devam ettirmektir. 
Şüphesiz bağımsızlığını korumakta kararlı olan TBMM hükümeti “mütemadiyen mesele ihdas 
etmekten hali kalmayan Çanakkale’deki İngiliz kumandanına tenbihat-ı lazımede 
bulunulmadığı takdirde bir hadise zuhuru” (HR-İM-00048-00058-001) söz konusu olacağı 
için gereken cevabı vermekte tereddüt göstermemiştir. Bir yandan mutasarrıfa verilen 
talimatta Çanakkale mutasarrıfının yalnız Türk hükümetinden emir aldığı, İngiltere 
kumandanının mektup yazarak vaktini zayii etmemesi şeklinde cevap vermesi emr edilmiştir. 
Ayrıca söz konusu kontrolü tekrar tatbik konusuna gelince buradaki mevcudiyetlerinin “kuyûd 
ve şart tahtında Türk hükümetince kabul edilmiş” olduğu için keyfi harekete karşı Türk 
hükümetinin karşı tedbirler alacağı açıkça belirtilmiştir (HR-İM-00048-00058-005). Diğer 
yandan İstanbul’daki TBMM temsilcisine talimat verilmiştir. Çanakkale mutasarrıfı ile İngiliz 
Çanakkale komutanının ilişkisine dair ortaya çıkan yazışmalarda hâsıl olan kanaate göre, 
gerginliğe İngiliz komutanın sebep olduğu, komutanın sürekli iç işlerimize karıştığı 
belirtilmiştir. Özellikle gönderdiği mektuplarda kullandığı lisandan emri altındaki askerlerin 
emniyetiyle ilgili olmayan ve hâkimiyetimize doğrudan ve küçük gören bir tarzda saldırı 
mahiyetinde olan türlü davranışları sebep olmuştur. Tehditkâr davranışı, iç işlere müdahale 
içeren olayları tek tek sayıp dökmenin ve komutanı cevap veremez hale getirmenin kolay 
olduğunun altı çizilmiştir. Komutanın davranışlarını sadece kendi ordusunun emniyetine hasr 
etmesi ve iç işlere müdahaleden kaçınması ve Türk memurlar ile özellikle mektuplarında 
“lazıme-i nezaket ve hürmete riayet” ederse ortada bir mesele kalmayacağı belirtilmiştir. 
İstanbul’daki Hariciye Vekâleti temsilcisinin tüm bu noktaları Mister Henderson’a izah 
etmesi ve mahalli memurlar ile işgal kuvvetlerinin münasebetlerinin doğal olan zeminde ve 
nezaket dairesine ircaı için gerekli emirlerin Henderson tarafından kendi kumandanlarına 
verilmesi istenmiştir (HR-İM-00048-00058-003). Hariciye Vekâleti’ne gelen 1 Temmuz 1923 
tarihli bir yazışmaya göre, her ne kadar Henderson tarafından tel örgülerin önündeki 
kontrolün kaldırıldığına dair cevap verilmişse de aynı gece İngilizlerin Çanakkale’de yaptığı 
aramayı Çanakkale mutasarrıfının şiddetli bir şekilde protesto etmesinden rahatsız olmuştur. 
Aramayı protesto eden mutasarrıf vekilinin lisanından ve bu şekilde devam edecek 
hareketlerinden dolayı Çanakkale’de ortaya çıkabilecek bir vakadan ne kendisinin ne de 
Harington’un hiçbir mesuliyet kabul etmeyeceğini belirtmiştir (HR-İM-00020-00006-001). 
Henderson tarafından verilen cevapta görüldüğü üzere İngilizler ise mutasarrıfı suçlamaktan 
geri kalmamışlardır.  
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Yine Temmuz ayında İngiliz subayları firar eden askerleri aradıkları bahanesiyle geceleyin 
halktan bazı kimselerin evlerine girmek istemişler, devriye gezen Türk polisi engel olmuşsa 
da İngilizler üç koldan mahalleler arasında dolaşmışlardır. Çanakkale mutasarrıfı tarafından 
“kalada el-yevm BMM hükümetinin ifa-yı vazife eylemekte olduğu halde hükümete malumat 
verilmeksizin hodbehot geceleyin dükkân taharri edilmesi ve bilumum devletlerce kabul 
edilmiş olan mesâkinin masuniyetine” taarruz edilmesi şiddetle protesto edilmiştir (HR-İM-
00048-00057-001).  

Nihayet Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923’te imzalanmış ve TBMM 23 Ağustos 1923’te 
antlaşmayı onaylamıştır. Lozan Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra bu 
onayın resmen Boğazlardaki işgal kuvvetlerine bildirildiği günden itibaren kırk gün içinde 
müttefikler Boğazları boşaltacaklardı (Sonyel, 2013: 337). 5 Ağustos’ta boşaltma ile ilgili 
görüşmeler başlamış ve altı haftalık bir sürenin yeterli olacağına karar verilmiştir. 13 Ağustos 
1923’te bir boşaltma protokolü hazırlanmış, Lozan Antlaşması’nın onaylanmasıyla hemen 
boşaltma protokolü uygulanmaya başlanmış ve 2 Ekim 1923’te resmen ayrılmaları 
tamamlanmıştır (Tosun, 1993: 627-652) . Boşaltma sırasında İngilizler Çanakkale’den 
aldıkları mühimmatı İmroz açıklarında denize dökmeleri üzerine girişimde bulunan Türk 
tarafına kendilerine ait bozuk mühimmat olduğu cevabını vermişlerdir (HR-İM-00046-00013-
003). 6 Ekim’de Türk III. Ordusu resmen İstanbul’a girmiştir.  

Lozan Antlaşması’nı çok çirkin bulan İngilizler boşaltma işlemi sırasında Türklerin bu işe çok 
önem vermelerinden ve İngilizleri boşaltmaya zorladıkları izleniminden rahatsız olarak “ne 
vakit ve nasıl boşaltacağımız konusunda kararı biz vereceğiz” diyerek Türk başarısı 
karşısında ezilen İngiliz onurunu kurtarmaya çalışmışlardır (Sonyel, 1978: 338). Bununla 
birlikte yeni sorunlar çıkarmaktan kaçınmaya çalışmışlardır. İngilizlerin bir başka endişesi 
Türk topraklarını tamamen terk ettikten sonra Türkiye gelişmeleri hakkında nasıl bilgi 
alacakları meselesi idi. Zira Boğazlardaki İngiliz varlığı aynı zamanda casusluk faaliyetlerini 
kolaylaştırmıştır. Boğazların tamamen Türk yönetimine geçmesinden sonra İngilizler 
azınlıklara dönük ve başka sebeplerle kargaşa beklemişler ama kendilerinin de itiraf ettikleri 
üzere böyle bir kargaşa gerçekleşmemiştir (Sonyel, 1978: 105-246).  

 
SONUÇ 
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla işgal 
altına düşen Anadolu’da bilinen süreçlerden sonra TBMM açılmış ve Milli Mücadele örgütlü 
ve sistemli bir hale getirilmiştir. Ülkeyi işgalden kurtarmak için işgalcilere karşı yapılan 
savaşın en son ve en vurucusu olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi başarıyla 
sonuçlanmıştır. Bu askeri başarının ilk önemli siyasi sonucu ateşkes görüşmelerine 
başlanması olmuştur. Öte yandan Yunanlılara karşı kazanılan bu askeri başarı Türklerle İtilaf 
Devletlerini Boğazlar Bölgesi’nde karşı karşıya getirmiştir. İngilizlerin müttefikleri Fransız ve 
İtalyanlar, Türklerle savaşı istemediklerinden Boğazların Anadolu tarafından askerlerini 
çekmişler, İngilizler Türklerle askeri bakımdan karşı karşıya kalmışlardır. Boğazlarda kritik 
askeri bir durum yaşanırken başlayan Mudanya görüşmeleri sırasında İngilizler askeri 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın İngilizler üzerinde izlediği 
kontrollü askeri baskı neticesinde Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır. Mudanya Mütarekesi 
Doğu Trakya’nın boşaltılması Boğazlarda sınırlı Türk askeri varlığı koşullarıyla 
imzalanmasına rağmen İngilizler Boğazları boşaltmayı ağırdan almışlardır. Bununla birlikte 
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bölgede TBMM’nin yönetimi kurulmuş ve sınırlı miktarda müttefik askerleri Boğazlarda 
Lozan Barış Antlaşması imzalanana kadar kalmıştır. Özellikle Çanakkale Savaşlarından 
dersini alan İngilizler için stratejik öneme sahip Çanakkale’de, Mudanya Mütarekesine ve 
devam eden Lozan görüşmelerine rağmen halk ve yerel yönetim üzerinde bir takım baskı 
içeren faaliyetlerde bulunmuşlardır. Lozan görüşmelerinin gerginliklerle ve kesintilerle devam 
ettiği bu dönemde İngiliz askerlerinin Çanakkale’deki askeri baskısının amacı şüphesiz Lozan 
görüşmelerinde ellerini güçlü tutmak ve hazmetmekte zorlandıkları Türk başarısını etkisiz 
hale getirmektir. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek isteyen Türklere karşı, barış masasında 
ellerini güçlü tutmak isteyen İngilizler özellikle Boğazlar, Musul, adli, mali, siyasi 
kapitülasyonlar gibi birçok konuda İngiliz çıkarlarına uygun bir antlaşma yapmak için 
çabalamışlardır. Bu nedenle Çanakkale’deki taciz ve baskıyı Lozan görüşmelerindeki 
gerginliklerle birlikte ele almak gerekir. Nitekim belgelerden görüldüğü kadarıyla 
görüşmelerin gerginleştiği günlerde Çanakkale’deki İngiliz baskısı artmıştır. Bu sürede 
İngilizler bulundukları binalara zarar vermişler, tel örgü çekerek halkın tarlalarına gitmesine 
veya posta işlerine engel olmuşlar, tel örgülerden geçenleri tutuklamışlar, Türk vatandaşı suç 
işleyen azınlıkların yargılanmalarına karışmışlar, gizlice azınlıklardan asker toplamışlar, 
Yunan esirlere yardım etmişler, halkın hayvanlarını bile öldürerek geçim kaynaklarına zarar 
vermişlerdir. İngilizce pasaport/belge taşınması veya belgelerinin İngilizler tarafından 
damgalattırılmasının zorunlu tutulması tacizlerin en dikkat çekici olanıdır. Bu tür şeyler ancak 
egemen bir devletin kendi topraklarında yapabileceği ya da tam tersine sömürgeci bir devletin 
sömürgeci bir zihniyetle işgal ettikleri topraklarda yapabileceği uygulamalardır. Bu baskılar 
Lozan görüşmelerinin kesintiye uğramak üzere olduğu ve kesildiği dönemlerde artmıştır. 
Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına kadar bu gibi uygulamalarla bölge halkı ile sivil ve 
askeri görevlileri taciz etmeye devam etmişlerdir. Bu faaliyetleri sebebiyle İngilizlerin 
müttefikleri bile İngilizlerin Boğazlardan çekileceği konusunda şüphe duymuşlardır. Bununla 
birlikte Türk hükümeti bir yandan diplomatik mücadeleyi Lozan’da yürütürken bir yandan da 
Çanakkale’deki İngiliz baskısına karşı gereken askeri ve diplomatik tedbirleri almaya 
çalışmışlardır. Türk halkının İngilizler hakkındaki belgelere yansıyan şikâyetlerini TBMM 
askeri ve sivil görevlileri dikkatle takip etmiş, halkın haklarını savunmaya çalışmışlardır. 
Bununla birlikte tüm bu baskı ve tacizler ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanması ve 
işgalcilerin askeri birliklerinin tamamen gitmesiyle sona ermiştir. 
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TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINA YÖNELİK SÜREKLİLİĞİN  

I. KÖRFEZ SAVAŞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ* 
Hakan ARIDEMİR†             Anıl ACAR‡ 

 

Öz 

Türkiye, kuruluşundan Körfez Krizi'ne kadar geçen sürede Ortadoğu'da mevcut statükonun korunması ve denge 
politikası izlemiştir. Körfez Krizi’nin patlak vermesinin ardından politikada değişikliğe gidilmiştir. Uygulanan 
yeni politikanın sonucunda Türkiye, Orta Doğu’da yaşanan sorunlarla ve kargaşa ortamıyla karşı karşıya 
kalmıştır. 17 Ocak 1991 tarihinde Körfez Krizi’nin Körfez Savaşı’na dönüşmesi ile birlikte Türkiye, aktif olarak 
savaşta yer almasa da, Irak’ın yenilgisinin ardından 36. paralelin uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ile Kuzey Iraklı 
Kürtlerin Türkiye'ye sığınmasının ardından mülteci sorunu ile karşılaşmıştır. Kuzey Irak’ta güvenli bölgenin 
oluşturulması sonucunda Kürt sığınmacılar hızla bölgeye geri dönmüştür. Ancak Kuzey Irak’ta meydana gelen 
otorite boşluğu nedeni ile PKK terör örgütü bölgeye yerleşmiştir. Ardından Türkiye 1990’lı yıllarda Kuzey 
Irak’a askeri operasyonlar düzenlemiş ve bölgede yaşanan mülteci krizinin hemen ardından terör sorunu ile de 
mücadele etmek durumunda kalmıştır. Sonuçta Türk dış politikası yapıcıları, bölgenin yeniden şekillenmesi 
sürecinde aktif olarak yer almak isteseler de Kuzey Irak’taki kargaşa ortamının Türkiye’ye sıçramasına engel 
olunamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Orta Doğu, Kuzey Irak, Körfez Savaşı, Mülteci. 

 
TURKEY'S CONTINUITY TO THE MIDDLE EAST POLICY EVALUATED IN THE CONTEXT OF 

THE GULF WAR 

 
Abstract 

Turkey followed the status quo and balance policy in the Middle East since its foundation until the Gulf Crisis. 
Turkey’s approach changed following the outbreak of Gulf crisis. Turkey encountered problems and faced chaos 
in the Middle East as a consequence of the new approach of policy. After the crisis turned into the Gulf war, the 
defeat of Iraq, and the consecutive declaration of no fly zone in the 36th parallel zone Turkey, faced refugee 
crises of Northern Iraqi Kurds, although Turkey was not an active part of the war. Although Kurdish asylum 
seekers quickly returned to the region as a result of the establishment of a safe zone in the Northern Iraq, PKK 
terrorist organization settled in the region by exploiting the authority gap in the Northern Iraq. Then, in 1990s 
Turkey carried out military operations in the Northern Iraq and immediately after the refugee crisis in the region, 
Turkey had to fight terrorism there. As a result, Turkish foreign policy makers could not prevent the spread of 
the chaotic situation into Turkey although they were willing to actively engage with the redesign of the region. 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Middle East, Northern Iraq, Gulf War, Refugee. 

 
GİRİŞ 
Türkiye, Orta Doğu bölgesine yönelik olarak izlediği dış politikada genellikle Araplar arası 
sorunlara müdahil olmamıştır. Ancak jeopolitik konumu gereği bölge ülkeleri ile olan 
                                                           
* Bu çalışma, 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen III. Afro-Avrasya Araştırmaları 
Kongresi’nde aynı başlıkla sunulmuş olan bildirinin makaleye dönüştürülmüş şeklidir. 
†Yrd. Doç. Dr.,  Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
hakanaridemir@gmail.com 
‡ nilacar3706@gmail.com 
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ilişkilerine de önem vermiştir. Bunun yanında bölge ülkelerinin iç işleri ile ilgili sorunlarda 
her zaman yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilemiştir. Dış politikada sergilenen bu tutum, Orta 
Doğu coğrafyasında yaşanan etnik, mezhepsel ve siyasi krizlerden Türkiye’nin etkilenmesini 
engellemiştir. Böylece Türkiye bölgeye yönelik geleneksel ve denge politikası izlemiş ve bu 
tutumu I. Körfez Savaşı’na kadar devam etmiştir. 

 

1. 1923-1939 ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU BÖLGESİNE 
YÖNELİK DIŞ POLİTİKASI 
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluşunun ardından dış politikada özellikle iki savaş arası 
dönemde denge politikasını gözeterek hareket etmiştir. Genç Cumhuriyet bu çerçevede ilk 
olarak dış göreli özerklik kazanan ülkeler arasında kendisine yer bulmuştur. İkinci olarak, 
revizyonist ve statükocu ülkeler arasında yaşanan çatışmada her iki taraf da Türkiye’nin 
jeostratejik öneminin farkına varmış ve Türkiye ile yakınlaşmaya çalışmışlardır. Üçüncü 
olarak ise Rusya 1917 Bolşevik devriminin ardından kendi içinde toparlanmaya gitmiş ve 
Türkiye açısından bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Türkiye bu üç önemli argümanı, Osmanlı 
Devleti’nden miras kalan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ustalığı ve realist düşünce yapısı ile 
birleşen denge politikası sayesinde çok iyi değerlendirmiştir  (Oran ve diğerleri, 2008a: 242). 

Bu bağlamda Türkiye, dış politikada Atatürk’ün ‘yurtta barış dünyada barış’ ilkesi 
çerçevesinde hareket etmiştir. Bu perspektifle özellikle Lozan Barış Antlaşması’nın ardından 
Batı’da ve Orta Doğu bölgesinde yer alan ülkelerle iyi ilişkiler kurulmuştur. Ayrıca yaşanan 
sorunlar da titizlikle uygulanan diplomasi yöntemiyle çözüme kavuşturulmuştur. 

1.1. Musul Sorunu 
Türkiye iki savaş arası dönemde Orta Doğu bölgesinde Lozan Barış Antlaşması’nda 
çözülemeyen iki temel konu olan Musul meselesi ve Hatay sorunu ile yakından ilgilenmiştir. 
Özellikle Musul meselesi sırasında İngilizlerin gizlice organize ettikleri Nasturi ve Kürt 
ayaklanmaları Türkiye’yi zor durumda bırakmıştır. 1925 yılında meydana gelen Şeyh Sait 
ayaklanması, Musul üzerine yürümeye hazırlanan Türk ordusunun büyük bir kısmını 
ayaklanmayı bastırmakla uğraşmasına neden olmuştur. Musul’un kaybedilmesindeki en 
büyük faktör bu isyanlar yüzünden meydana gelmiştir  (Yılmaz, 2011: 135). Sonuçta Türkiye, 
İngiltere ile 5 Haziren 1926’da Ankara Antlaşmasını imzalamış ve Musul üzerindeki 
haklarından vazgeçmek durumunda kalmıştır  (Silleli, 2005: 67). 

Bu antlaşmaya göre; Irak Hükümeti, Musul üzerindeki haklarından feragat ettiği takdirde 
Türkiye’ye 25 yıl süre ile petrolden elde edeceği gelirin yüzde 10’unu vermeyi kabul etmiştir  
(Yılmaz, 2011: 136). Ayrıca antlaşmanın 14. maddesine göre Irak Hükümeti, Türkiye’nin bu 
hakkını paraya çevirmek istemesi durumunda otuz gün içinde beş yüz bin İngiliz sterlini 
tutarında bir tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır (Silleli, 2005: 66). Türkiye, İngiltere ve 
Irak Hükümetleri tarafından, “Sınır ve İyi Komşuluk Antlaşması” adı altında Ankara’da 
imzalanan antlaşma 7 Haziran 1926 tarihinde onaylanmak üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulmuştur (Yılmaz, 2011: 136). Ayrıca, 1932 yılında bağımsız Irak Krallığı ile 
gerçekleştirilen protokolde, bu konu yeniden imza altına alınmıştır (Silleli, 2005: 66). 
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1.2. Sadabad Paktı 
Türkiye’nin hazırlanmasında başrol oynadığı, İran, Irak ve Afganistan’ın içerisinde yer aldığı 
Sadabad Paktı, adından anlaşıldığı gibi bir askeri ittifak antlaşması değil, gerçekte bir 
saldırmazlık ve dostluk antlaşmasıdır. Bu paktın imzalanmasında iki önemli neden 
bulunmaktadır. İlki sınır sorunlarını kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak, ikincisi ise pakta 
imza atan devletlerin bağımsızlık ve egemenliklerini vurgulama isteğidir (Oran ve diğerleri, 
2008a: 365-366). 

2 Ekim 1935’te Cenevre’de bir araya gelen İran, Irak ve Türkiye arasında antlaşma parafe 
edilmiştir. Daha sonra Afganistan’a da bir davet yollanmış ve Afganistan’da bu davete uyarak 
pakta katılmıştır. Ancak imza için yaklaşık iki yıl beklenilmiştir. Çünkü Irak pakta imza 
atmaktan kaçınmıştır. Bu durumun Irak açısından iki önemli nedeni bulunmaktadır. İlki Irak 
ile İran arasında yaşanan Şattülarap sorunu çözüme kavuşmamıştır. İkincisi ise Irak, pakta 
katılan ülkeler arasında tek Arap ülkesi olarak yer almaktan çekinmiştir. Ancak yapılan 
görüşmelerin ardından 8 Temmuz 1937’de Tahran’da Sadabad sarayında dört ülkenin dış 
işleri bakanları Sadabad Paktı’nı imzalamışlardır. Ardından 25 Haziran 1938’de paktın onay 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından antlaşma yürürlüğe girmiştir (Oran ve diğerleri, 
2008a: 367-368). Böylece bu dört ülke Orta Doğu coğrafyasında çatışma ve gerilimden uzak 
olduklarını ve kendi aralarında saldırmazlık ve dostluk ilişkisi çerçevesinde hareket 
edeceklerini de göstermişlerdir. 

1.3. Hatay Sorunu 
Hatay sorununun başlangıcından itibaren Mustafa Kemal Atatürk; ‘Hatay benim şahsi 
meselemdir’ (Oran ve diğerleri, 2008a: 287).diyerek bir anlamda kendisi ve Türk dış 
politikası açısından Hatay’ın önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda dış politikada Türkiye, 
Hatay’ın anavatana katılması için büyük bir çaba sarf etmiştir.  

Bu çabalar sonuç vermiş ve 9 Eylül 1936’da Suriye ve Fransa tarafından imzalanan 
Suriye’deki manda yönetimini sona erdiren ön anlaşmanın hemen ardından, 26 Eylül 1936’da 
Milletler Cemiyeti’nde konuşma yapan Dış İşleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Fransa’nın 
Suriye ile yapmış olduğu anlaşmanın bir benzerini Hatay halkı ile de yapmasını istemiştir. 
Sancak(Hatay) halkının, Suriyeliler gibi kendiişlerini kendilerinin görmesine imkân 
sağlanmasını talep etmiştir. Fransa ise bu durumun Suriye topraklarının parçalanması 
anlamına geleceğini, ayrıca böyle bir durumun manda sözleşmesi ile yasaklanmış olduğunu 
bildirmiştir (Oran ve diğerleri, 2008a: 283).Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından Türkiye, 
Sancak’ı Suriye’ye bırakmamak konusundaki kararlılığını 9 Ekim 1936’da Fransa’ya verdiği 
bir nota ile göstermiştir. Fransa’dan Suriye ve Lübnan’a tanınan bağımsızlığın ayrı bir bölge 
olan İskenderun Sancağına da verilmesini istemiştir (Topal, 2009: 15). 

Türkiye ve Fransa bu konuda anlaşamayacaklarını anlayınca konuyu Milletler Cemiyeti’ne 
götürme kararı aldılar. Ardından Milletler Cemiyeti İsveçli Sandler’i raportörlüğe atamış ve 
Sancak’a üç gözlemci gönderilmesine karar vermiştir. 27 Ocak 1937’de Sandler’in Milletler 
Cemiyeti’ne sunmuş olduğu rapor oy birliği ile kabul edilmiştir. Sunulan bu raporda, Sancak 
ayrı bir varlık olarak kabul edilecek iç işlerinde bağımsız olacak dış işlerinde ise Suriye 
tarafından yönetilecekti. Ayrıca resmi dilinin de Türkçe olmasına karar verilmiştir (Oran ve 
diğerleri, 2008a: 283-284). Bunların dışında rapor pek çok maddeden oluşmaktaydı. Bu 
gelişmelerin ardından Hatay’da Milletler Cemiyeti seçim komitesi çalışmalarına başlamıştır. 
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Ancak Hatay’da çalışan Milletler Cemiyeti seçim komitesinin Ankara’ya haber vermeden 
seçim yönetmeliği hazırlaması ve Milletler Cemiyeti Konseyi’ne göndermesi üzerine sert 
tepki gösteren Türkiye, 29 Aralık 1937’de, 1930 tarihli Türk-Fransız Dostluk Antlaşmasını 
feshetmiştir. Ardından 29 Mayıs 1938’de Atatürk rahatsızlığının giderek artmasına rağmen 
güneye ordu denetleme gezisine çıkarak, Mersin ve Adana’ya gitmiştir. Ayrıca Türkiye güney 
sınırına otuz bin kişilik askeri kuvvet yerleştirmiştir. Türkiye’nin Hatay konusundaki kararlı 
tutumu sonuç vermiş ve revizyonist ülkeler Avrupa’daki koşulları da göz önüne alarak geri 
adım atmışlardır. Sonuçta Türkiye ve Fransa’nın Milleteler Cemiyeti’ne 20 Haziran 1938’deki 
ortak başvurusunun ardından Seçim Komitesi 29 Haziran 1938’de Hatay’dan ayrılmıştır. 
Böylece, seçim uluslararası denetimden çıkarılmıştır (Oran ve diğerleri, 2008a: 288). Seçimin 
uluslararası denetimden çıkmasının ardından 24 Ağustos 1938’de gerçekleştirilen seçimler 
sonucunda 40 milletvekilinden oluşan Meclis’te 22 Türk, 9 Alevi, 5 Ermeni, 2 Arap ve 2 Rum 
Ortodoks üye yer almıştır. 2 Eylül 1938’de Meclis açılışında milletvekillerinin tamamı Türkçe 
yemin etmiştir. Ardından Tayfur Sökmen devlet başkanı seçilmiştir. Uluslararası kamuoyunda 
o güne kadar Sancak adı ile kabul edilen devletin adı Hatay olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 
Türk bayrağına çok benzeyen bir bayrak, Hatay bayrağı olarak kabul edilmiştir (Oran ve 
diğerleri, 2008a: 289). Böylece Hatay’ın anavatana katılması durumu net bir şekilde 
belirmiştir. 

Sonuç olarak, 29 Haziran 1939’da bir araya gelen Hatay Meclisi oy birliği ile Türkiye’ye 
katılma kararı almıştır. Türkiye 7 Temmuz 1939’da bir kanunla Hatay ilini kurmuş ve böylece 
katılma işlemi tamamlanmıştır (Oran ve diğerleri, 2008a: 291). 1923-1939 yılları arasında 
Türk dış politikasının Orta Doğu’ya yönelik iki temel sorunu Musul ve Hatay meselelerinden 
oluşmuştur. Temelde bu iki sorunun da benzer özellikleri bulunmaktadır. Her iki konuda 
Misak-ı Milli’de yer almasına rağmen Lozan Barış Antlaşması’nda geri adım atılmış ve daha 
sonra her iki konu da tekrar gündeme gelmiştir. Yine bu iki konu Milletler Cemiyeti’nde 
görüşülmüş, her ikisinde de doğrudan kuvvet kullanılmamış, sınıra asker sevkiyatı yapmakla 
yetinilmiştir. Musul konusunda diplomatik olarak çok çaba sarf edilse de geri alınamamış 
ancak Hatay’ın anavatana katılması sağlanmıştır. Bu dönemde Türkiye, dış politikada Musul 
ve Hatay konularında her aşamada diplomatik görüşmeleri sürdürmüş, Milletler Cemiyeti 
kararlarına uygun davranmış, gerektiği zaman alınan kararları kendi lehine değiştirebildiğini 
göstermiştir (Oran ve diğerleri, 2008a: 291-292). Ayrıca iki savaş arası dönemde Orta 
Doğu’da Türk-Arap ilişkilerinde ciddi anlamda bir bozulma yaşanmamıştır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emperyalizme karşı ortak hareket etme fikri 1937 yılında kurulan Sadabad Paktı 
ile net bir şekilde görülmüştür (Sander, 2013: 228). 

 

2. 1939-1945 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI 
İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırısı ile başlamıştır. Bu 
olayın ardından 3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa, Almanya’ya karşı savaş ilan etmiştir  
(Sander, 2009: 124). İkinci Dünya Savaşı başladığında daha önceki savaşların engin 
tecrübelerini yaşamış olan İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı olarak ülkenin yönetimini 
üstlenmiştir. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki dış politikası ise şu unsurlardan meydana 
gelmiştir: Savaşa katılmamak, toprak bütünlüğünü korumak, işgale uğramamak, savaş 
sırasında tarafsız kalmak, savaşan ülkeler arasında denge politikası uygulamak (Kayra, 2013: 
29). Türkiye, bu dönemde olağan üstü ortamda oluşan dengeleri ve çelişkileri ustaca 
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kullanarak ulusal çıkar kavramını net bir şekilde uygulamış ve ayakta kalabilmeyi başarmıştır. 
Bu politikanın uygulanmasında ve başarıya ulaşmasında en büyük pay şüphesiz, ihtiyat ve 
dengeler üstadı olan İsmet İnönü’ye aittir. Dört yanı ateşle çevrili olan Türkiye bu dönemde, 
diğer bütün dönemlerin aksine, çeşitli devletlerle ilişkiler yürütmemiş, deyim yerindeyse 
savaşla ilişkiler yürütmüştür. Gerek iç gerekse dış politikada o dönemde savaşın seyrine göre 
hareket etmiştir. Bu dönemde üst düzey devlet adamları, eğilimleri ve ideolojileri ne olursa 
olsun, Türk dış politikasının o dönemdeki temel amaç stratejisi haline gelen savaşa girmemeyi 
ve aktif tarafsızlık politikasını sürdürmeyi, hiçbir zaman ihmal etmemişlerdir (Oran ve 
diğerleri, 2008a: 398). 

 

3. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE ORTA DOĞU’DA İZLENEN TÜRK DIŞ 
POLİTİKASI 
3.1. 1945-1960 Dönemi 
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin hemen ardından Türkiye, savaş boyunca izlemiş 
olduğu savaş dışı kalma politikasının bir sonucu olarak büyük bir yalnızlık içine girmiştir. Bu 
dönemde 1947 yılında ilan edilen Truman Doktrini’ne kadar Sovyetler Birliği’nin 
Türkiye’den istekleri ABD ve İngiltere tarafından anlayışla karşılanmıştır. Kuzeyinden tehdit 
alan Türkiye, güvenlik endişelerini gidermek ve güney sınırlarından tedirgin olmamak için 
öncelikle bağımsızlıklarını yeni kazananlar olmak üzere Arap ülkeleri ile ilişkilerini 
yakınlaştırmaya başlamıştır  (Oran ve diğerleri, 2008a: 616). Ancak 1948 yılına gelindiğinde 
Türkiye’nin Arap ülkelerine yönelik politikasında değişiklik yaşanmıştır. Truman Doktrini ile 
Soğuk Savaş’ın resmen başlamasının hemen ardında Batı ile yakınlaşan Türkiye, Arap 
ülkelerinden uzaklaşmıştır. Orta Doğu’da Türkiye’nin Batı yörüngesinde bir dış politika 
yürüteceği Filistin sorununda ortaya çıkmıştır. 14 Mayıs 1948’de Filistin’de bir İsrail devleti 
kurulmuştur. Ardından Türkiye, 28 Mart 1949’da İsrail’i resmen tanımıştır. Böylece Türkiye, 
İsrail’i resmen tanıyan ilk Müslüman ülke olmuştur. Bu olayın ardından Arap ülkelerinden 
sert tepkiler almıştır (Oran ve diğerleri, 2008a: 617). Türkiye’nin bu dönemde uygulamak 
istediği dış politika, Arap devletleri ile ilişkileri bozmadan Batı dünyasının yanında ve giderek 
de içinde yer almaktır. Ancak Türkiye, Batı dünyası ile yakınlaştıkça Arap ülkeleri ile 
ilişkileri bozulmuştur (Sönmezoğlu, 2006: 96). 1953’de Eisenhower’ın iktidara gelmesiyle 
birlikte ABD, Orta Doğu’da izlemiş olduğu politikayı tekrar gözden geçirmek istemiştir. 
ABD’deki yeni yönetim, uluslararası ortamın değişmesi ile Orta Doğu politikasında 
değişikliğe gitmiştir. ABD’nin yeni Orta Doğu politikası Türkiye’ye beklediği fırsatı 
sunmuştur. Demokrat Parti Hükümeti, oluşan yeni koşullarda coğrafi konumunu, Batı ile iyi 
giden ilişkilerini, Orta Doğu ile olan tarihsel bağlarını öne çıkararak Batı savunması için 
vazgeçilmez olduğunu gösterme fırsatı yakalamıştır. Ancak Orta Doğu savunması liderliğini 
üstlenen ve bunun için bölge ülkesi olmasının avantajlarını kullanması gereken Türkiye, 1954 
yılından sonra izlediği dış politika ile Arap ülkelerinin önemli bir kısmı ile yollarını 
ayırmıştır. Bu dönemde Mısır ile ilişkilerde de bozulma yaşanmıştır. Bu bozulmanın ana 
nedeni siyasal liderlik mücadelesinden kaynaklanmıştır. Orta Doğu bölgesindeki ülkeler o 
dönemde ikiye ayrılmışlardı: Batı ile işbirliği içinde olan ülkelerin liderliğini Türkiye, Batı’ya 
karşı siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarını korumaya çalışan ülkelerin liderliğini ise Mısır 
yapmıştır (Oran ve diğerleri, 2008a: 620-621). O dönemde Türkiye, bölge ülkelerinden gelen 
tepkilere rağmen ABD ve İngiltere’nin desteğini alarak Irak’la 24 Şubat 1955’te Bağdat’ta, 
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Karşılıklı İşbirliği Antlaşması’nı (Bağdat Paktı’nı) imzalamıştır. Ardından İngiltere, 4 Nisan 
1955’te Bağdat Paktı’na katılmıştır (Oran ve diğerleri, 2008a: 623-624). Daha sonra Pakistan 
23 Eylül 1955’te, İran ise 3 Kasım 1955’te Bağdat Paktına katılmıştır (Oran ve diğerleri, 
2008a: 625). Böylece kuzey kuşağı ülkeleri, Batı yanlısı bir pakt içerisinde yer almışlardır 
(Sönmezoğlu, 2006: 101). 

Bağdat Paktı’nın imzalanmasının ardından Türkiye, pakta Arap ülkelerinin katılmasını 
sağlayabilmek için diplomatik girişimlerde bulunsa da, olumlu sonuç alamamıştır. Bağdat 
Paktı’nın imzalanmasından sonra Mısır ve Suriye Arap Birliği Savunma Paktı’nın yerine 
geçecek ve Irak’ı dışarda tutacak yeni bir siyasal, ekonomik, askeri anlaşma yapılmasını 
kararlaştırmışlardır (Oran ve diğerleri, 2008a: 625). Mısır Devlet Başkanı Cemal 
Abdülnasır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesinin ardından 29 Ekim 1956’da İsrail, ertesi gün 
ise İngiltere ve Fransa kuvvetleri, Mısır’a saldırı düzenlemiştir. Bu olayın ardından Türk 
kamuoyunda İsrail’e yönelik eleştirilerin artması, diğer taraftan da Arap dünyasının tepkilerini 
dikkate alan Türkiye, Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çekme kararı almıştır. Türkiye, dış 
politikadaki bu tutumu ile bölgedeki Arap ülkelerinin özellikle de Mısır’ın Türkiye karşıtı 
söylemlerinin önünü almak istemiştir. Ancak Türkiye’nin, İsrail’le her alanda iyi olan 
ilişkilerini riske etmesine rağmen, Mısır’ın Türkiye aleyhinde yapmış olduğu demeçlerde bir 
azalmanın olmaması üzerine, İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini tamamen kesmemiştir (Oran 
ve diğerleri, 2008a: 646).Kısacası Süveyş bunalımı kötüye giden Türk-Arap ilişkilerinin daha 
da bozulmasına neden olmuştur (Küçükvatan, 2011: 79). 

Süveyş bunalımının hemen ardından ABD, Bağdat Paktı’na katılan ülkelerle yakınlaşmış, 
Sovyetler Birliği ise başta Mısır ve Suriye olmak üzere Batı’nın bölgedeki etkinliğinin 
artmasına karşı çıkan Arap ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiştir. Ardından 
Suriye, ülkesinde rejimi değiştirmeye çalıştıkları iddiası ile ABD’li üç diplomatı sınır dışı 
etmiştir. Bu olayın ardından ABD ise sert tepki vererek Suriye büyükelçisini istenmeyen kişi 
ilan etmiştir (Oran ve diğerleri, 2008a: 630). Suriye bunalımı ile 1955’ten itibaren Türkiye’ye 
yaptığı ekonomik yardımları azaltan ve koşula bağlayan ABD, bölgedeki durumun giderek 
bozulduğunu ve Türkiye’nin Orta Doğu’da oynadığı rolün önemini yeniden görmüştür. 
Ayrıca, o dönemde yaşanan Suriye bunalımı sonucunda Türkiye ve diğer Arap ülkelerinin 
ilişkilerinin biraz daha bozulduğu da görülmüştür (Oran ve diğerleri, 2008a: 632). 

3.2. 1960-1980 Dönemi 
1960’lı yıların ortalarından itibaren Türkiye’nin Orta Doğu politikasında dikkat çekici 
eğilimler görülmeye başlamıştır. 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda Türkiye, ABD’ye İsrail’e 
yardım etmesi için Türkiye’de bulunan üsleri kullandırmayacağını bildirmiştir. Türkiye’nin 
önceki dönemlerde hiç sergilemediği bu tutum, Arap devletleri tarafından olumlu 
karşılanmıştır (Sander, 2013: 235). Ancak savaşın başlamasından bir hafta sonra İsrail savaşı 
kazanmıştır. Altı gün savaşının sonunda İsrail, Gazze Şeridi ile Sina Yarımadası’nın 
tamamını, Şeria Akarsuyunun Batı yakasını, Kudüs şehrini ve savaştan önce Suriye’nin elinde 
olan stratejik Golan Tepeleri’ni ele geçirmiştir (Sander, 2009: 536). 

Türkiye, savaş sonrasında Arap ülkeleri ile İsrail arasında meydana gelen tüm silahlı 
çatışmalarda İsrail’i protesto etmiş ve Araplardan yana tavrını sürdürmüştür. 1967 savaşı ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler Türkiye-İsrail ilişkilerinde durgunlaşma yaşanmasına neden 
olsa da iki ülkenin birbirlerine karşı izledikleri politikalarda radikal bir değişiklik 
yaşanmamıştır. Türkiye genel olarak Araplara destek vermiş, Birleşmiş Milletlerde İsrail’i 
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kınayan kararlara imza atmış ancak maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik ilişkilerini keme 
yoluna gitmemiştir. 1967 savaşının Türk dış politikasına getirdiği yenilik ise; Türkiye, Arap 
Orta Doğu’suna bakışında yaşanan değişiklikleri ilk kez tüm yönleri ile sergileyebilme 
imkanını yakalamıştır. Bu bağlamda 1967 savaşı Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötü bir döneme 
girmesinden çok Türk-Arap ilişkilerinin yükselişe geçtiği bir dönemin başlangıcı olmuştur 
(Oran ve diğerleri, 2008a: 798). 

1973 yılında meydana gelen Arap-İsrail savaşı 16 gün sürmüştür. Savaşın ilk bölümünde 
başarılı olan Mısır ve Suriye, yaptıkları stratejik hatalar ve İsrail’in hazırlıklı olması sebebiyle 
bu başarılarını sürdürememiştir. İsrail’in karşı saldırısı sonucunda, Suriye’den altı yüz 
kilometre kare Mısır’dan ise bin beş yüz kilometre kare toprak, savaş bitiminde İsrail’in eline 
geçmiştir (Türkman, 2007: 282). Türkiye, 1967 savaşında olduğu gibi tarafsızlığını ilan etmiş 
ancak uygulamada ise Arap devletlerinin yanında yer almıştır. Bu durumun en net göstergesi 
ise savaşa katılan Arap devletlerine askeri malzeme taşıyan Sovyetler Birliği uçaklarının Türk 
hava sahasını kullanmasına müsaade edilmiş, ancak İsrail’e yardım etmek isteyen ABD’nin, 
İncirlik üssünü kullanmasına izin verilmemiştir. Bu bağlamda savaş esnasında ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler, zaten durgunluk içinde olan Türkiye-İsrail ilişkilerini daha da 
soğutmuştur (Oran ve diğerleri, 2008a: 799). 

3.3. 1980-1990 Dönemi Olayları ve Türk Dış Politikasına Yansımaları   
3.3.1. İran-Irak Savaşı  
İran-Irak Savaşı toplamda sekiz yıl sürmüştür. 22 Eylül 1980’de başlayan savaş Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı 598 sayılı kararı ilk olarak 17 Temmuz 1988’de Irak’ın, 
daha sonra da 18 Temmuz 1988’de İran’ın kabul etmesinin ardından 20 Ağustos 1988’de 
ateşkesin yürürlüğe girmesi ile savaş sona ermiştir (Armaoğlu, 2005: 872). Bu dönemde Orta 
Doğu’da yaşanan en büyük kriz, İran-Irak Savaşı olmuştur. Savaş nedeni ile yaşanan gerilim 
bölge ülkelerini de etkilemiştir. Türkiye’de ise İran-Irak Savaşı başlamadan on gün önce 
iktidarı ele geçiren 12 Eylül yönetimi savaş başlar başlamaz Türkiye’nin tarafsızlığını ilan 
etmiştir. Bu durum Turgut Özal hükümetleri döneminde de devam etmiştir (Oran ve diğerleri, 
2008b: 130-131). Bu dönemde Orta Doğu’da Türkiye’nin bölge ülkeleri ile yaşamış olduğu 
sorun; Kürt sorunu ve su sorunundan oluşmaktadır. Bölgedeki kargaşa ortamından ve askeri 
boşluktan yararlanan Kuzey Iraklı Kürtler, Irak’ın kuzeyinde inisiyatifi ele geçirmiştir. Kuzey 
Irak’taki askeri boşluktan PKK terör örgütü de yararlanmış ve avantajlı bir konuma geçmiştir. 
Ayrıca savaş esnasında özellikle İran’ın etkili olduğu dönemde İran askerlerinin Kuzey Irak’ta 
denetimi ele alması ile birlikte, Kerkük-Yumurtalık boru hattının güvenliği ve Türkiye-Irak 
arasında karayolu ile yapılan ticaretin güvenliği konuları Türkiye’de endişe yaratmıştır 
(Sönmezoğlu, 2006: 443). 

İran-Irak Savaşı’nın ardından Irak birlikleri yönünü kuzeye çevirmiş ve savaş esnasında İran 
ile işbirliği yapan ve Irak’a karşı ayaklanma içerisinde olan Kürtlere yönelik askeri harekat 
başlatmıştır. Bu olay sırasında Irak ordusundan kaçan Kürtler, Türkiye sınırına yığılmıştır. 
Türkiye ise sınırı açıp açmama konusunda çoğu kez kararsızlık yaşamıştır. Ankara, Irak 
sınırını açması halinde ekonomik olarak üstesinden gelemeyeceği bir yük alacağını düşünmüş, 
ayrıca sınırdan geçecek olan Kürtlerin arasına PKK terör örgütü unsurlarının da sızmasından 
endişe duymuştur. Ancak sınırı kapalı tuttuğu zamanda Avrupa Topluluğu’na tam üyelik 
başvurusu yapmış bir ülke olarak, Batılı devletlerden ve kamuoyundan insani yardım için 
sınırın açılması baskısı ile karşılaşmıştır. Bu baskılar altında sınırın Kürt sığınmacılara zaman 
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zaman açılması durumu Bağdat yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Irak, 1984 yılında 
imzalanan ve taraflara sıcak takip hakkı veren anlaşmayı feshetmiştir (Sönmezoğlu, 2006: 
444). Bu olayın ardından Türkiye, bölgeye yönelik dış politikada önceliği arasında yer alan 
güvenlik konularını daha da artırmıştır. 

3.3.2. I. Körfez Savaşı ve Sonrasında Uygulanan Türk Dış Politikası 
Irak’ın Kuveyt’i işgali ve sonrasında yaşanan Körfez Savaşı, Orta Doğu bölgesinde ciddi 
kırılmalara neden olmuştur. Soğuk Savaş sonrası ABD, bölgeye müdahil olmuş ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nden Irak’a karşı siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımların 
çıkmasına da öncülük etmiştir. Türkiye ise bu konuda Batı ile uyumlu hareket etmiş ve 
BM’den çıkan tüm kararlara harfiyen uymuştur. 

İran-Irak Savaşı’nın ardından iki ülke de ciddi kayıplar vermiştir. Ayrıca ekonomik anlamda 
Saddam Hüseyin yönetimi savaş sonunda seksen milyar dolar gibi önemli bir ekonomik kayıp 
yaşamıştır (Hook ve diğerleri, 2014: 213).Böylece Irak, bu savaşın ardından gözünü tekrardan 
Kuveyt’e çevirmiştir (http://www.tuicakademi.org/ikorfez-savasi1991/, 23.09.2017). 2 Ağustos 
1990’da Irak yönetimi, Kuveyt’in tarihsel olarak Irak’ın bir parçası olduğunu, bunun yanında 
kaçak olarak Irak petrolünü çıkardığı gerekçelerine dayanarak bu ülkeyi işgal etmiştir 
(Sander, 2009: 569). İşgalin hemen ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bir 
araya gelmiş ve 660 sayılı kararı alarak işgali kınamıştır (Efegil, 2002: 177). Türkiye, işgalin 
hemen ardından Irak’ın Kuveyt’i derhal boşaltmasını isteyen kararını açıklamıştır. Bu kararın 
ardından Irak Dışişleri Bakanı Taha Yasin Ramazan Türkiye’den destek almak için Ankara’ya 
gelmiştir. İran-Irak Savaşı’nda tarafsızlığını ilan eden Türkiye, bu kez Irak’ın beklentisinin 
aksine Bağdat yönetiminin karşısında yer almıştır (Silleli, 2005: 176). 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Batı açısından stratejik öneminin kalmadığını düşünen 
Türkiye’nin endişeleri, Irak’ın Kuveyt’i işgali ile birlikte sona ermiştir. Körfez Krizi sırasında 
Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, bu fırsatın çok iyi kullanılması gerektiğini ve aktif bir dış 
politika uygulamanın doğru olacağını düşünmüştür (Oran ve diğerleri, 2008b: 551). Kısacası 
Turgut Özal, Körfez Krizi sırasında dış politikanın uygulanmasını doğrudan üstlenmiş ve 
bunu yaparken de Dışişleri Bakanlığı, Meclis, TSK hatta hükümeti bile atlayarak hareket 
etmiştir. Ayrıca kamuoyunda yaratmış olduğu telefon diplomasisi imajı ile ABD Başkanı 
Bush’un politikalarını etkilediği görüntüsünü vermiştir (Oran ve diğerleri, 2008b: 254). 
Turgut Özal bu dönemde aktif bir dış politika izlemekle yetinmeyip Musul-Kerkük’le ilgili 
bazı planlarının olduğu izlenimini de yaratmıştır. Hem daha aktif davranılması gerektiğini 
söylemesi hem de olası bir savaşta bölgeye asker gönderilmesini istemesi, hem de Özal’a 
yakın kişilerin o dönemde Musul-Kerkük ile ilgili bazı planlardan söz etmeleri Özal’ın 
kafasında buraya girilmesini istediği izlenimini yaratmıştır. Turgut Özal, dönemin 
Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay ile yaptığı görüşmelerde askerin sınır ötesi bir harekat 
için hazır durumda olmasını istemiştir. Ayrıca Musul ve Kerkük’ün Misak-ı Milli sınırları 
içinde olduğunu vurgulamıştır. Bu durumun akademik ve bürokratik değil hızlı ve pratik bir 
şekilde ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Turgut Özal bu dönemde Saddam Hüseyin’in 
devrileceğini, bölgede haritanın yeniden çizileceğini, Türkiye’nin dış politikada aktif 
davranması halinde kazançlı çıkabileceğini söylemiştir (Oran ve diğerleri, 2008b: 256). 

Türkiye o dönemde Turgut Özal liderliğinde bölgeye yönelik aktif bir dış politika izlemiştir. 
Orta Doğu’da Türkiye’nin kuruluşundan itibaren dengeleri gözeterek hareket ettiği 
düşünülürse Özal’ın izlemek istediği dış politika Hükümet, Dışişleri Bakanlığı ve TSK 
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tarafından kabul görmemiştir. Öte yandan, ABD’nin amacı Irak’ın Kuveyt’ten kesin bir 
şekilde çıkartılmasıydı. Bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi 29 Kasım1990’da tarihi 678 
sayılı kararı alarak Irak’ın Kuveyt’ten çıkması için 15 Ocak 1991 tarihine kadar süre 
tanımıştır. Aksi halde Irak’a yönelik kuvvet kullanılacağı bildirilmiştir (Sönmezoğlu, 2006: 
542).Ancak BM güvenlik Konseyi’nin almış olduğu tüm yaptırımlara rağmen Körfez 
Krizi’nin Körfez Savaşı’na dönüşmesi engellenememiştir. 17 Ocak 1991 Perşembe günü 
sabaha karşı Körfez Savaşı başlamıştır (Cevizoğlu, 1991: 1). Suudi Arabistan’daki üslerinden 
kalkan ABD savaş uçakları Irak’ı vurmaya başlamıştır (Hürriyet, 17.01.1991). Düzenlenen ilk 
hava saldırısından hemen sonra ABD’nin Beyaz Saray sözcüsü Marlin Fitzwater bir açıklama 
yaparak Kuveyt’in kurtuluş harekatının başladığını ve bu operasyona Çöl Fırtınası isminin 
verildiğini açıklamıştır (Cumhuriyet, 17.01.1991). Ayrıca Beyaz Saray, Bağdat’a hava 
saldırısı düzenleyen uçakların, Suudi Arabistan’dan kalktığını, yapılan bu ilk hava saldırısında 
Türkiye’den herhangi bir uçağın saldırıya katılmadığını bildirmiştir (Tercüman, 17.01.1991). 
17 Ocak 1991’de başlayan geniş çaplı hava saldırısı Irak ordusunu gizlenmek için kaçmaya 
sevk etmiştir. Müttefik hava kuvvetlerinin yüz bin sortiden fazla uçarak gerçekleştirmiş 
olduğu hava saldırısında cephe hattından başlayarak Bağdat’a kadar uzanan Irak hedefleri yok 
edilmiştir. Bu saldırı Irak birliklerini ya öldürmüş ya da onları çölde mahsur bırakmıştır 
(Hook ve diğerleri, 2014: 216). 24 Şubat 1991’de başlayan kara harekatında Irak ordusu 
herhangi bir karşı saldırı gerçekleştiremeden 25 Şubattan itibaren Kuveyt’ten çekilmeye 
başlamıştır (Bodur, 2013: 870). Genellikle Arap ülkelerinden oluşan ilk dalga kurtuluş 
orduları Kuveyt’e girmiştir. Böylece Körfez Savaşı toplamda kırk üç gün sürmüştür (Hook ve 
diğerleri, 2014: 216). ABD Başkanı Bush, 28 Şubat 1991’de Kuveyt’in Irak işgalinden 
kurtarıldığını açıklamıştır. Ardından 2 Mart 1991’de BM Güvenlik Konseyi 686 sayılı ateşkes 
kararını kabul etmiştir (Bodur, 2013: 870). 

Irak ordusunun I. Körfez Savaşı’nda yenilmesinin hemen ardından Güney Irak’ta Şiiler 
Bağdat yönetimine karşı ayaklanma başlatmıştır. Şiilerin başlattığı bu ayaklanma Kuzey 
Irak’taki Kürt bölgelerini de hareketlendirmiş ve 2 Mart 1991’de Kürt ayaklanması 
Süleymaniye’de başlamıştır. Bağdat yönetimine bağlı Caş (Sıpa) diye adlandırılan Kürt 
aşiretlerinin de yer aldığı bu isyanda Kerkük, Erbil ve Dohuk isyancıların kontrolüne 
geçmiştir. Irak ordusu Musul’u güçlükle koruyabilmiştir. Irak birlikleri, Koalisyon güçlerinin 
savaş uçağı kullanılmasını yasaklaması nedeniyle Kürt isyanını bastırmada ilk etapta güçlük 
çekse de 21 Mart 1991’den itibaren helikopter desteği ile Kürt isyancıların direnişini kırmıştır. 
Savaş sonunda ABD, Irak’ın parçalanmasının daha çok İran’a fayda sağlayacağını düşünerek 
Saddam Hüseyin’in yönetimde kalması için Kürtleri yarı yolda bırakmış ve ayaklanmayı 
desteklememiştir (Yılmaz, 2011: 139). Neticede Nisan 1991 başında Irak askerlerinden kaçan 
bir buçuk milyon Iraklı Kürt, İran ve Türkiye sınırına dayanmıştır. Türkiye sayıları beş yüz 
bini bulan Kürt sığınmacıların sınırdan içeriye alınmaması yönünde karar almıştır. Çünkü 
Türkiye, 1988’de buna benzer bir deneyim yaşamış ekonomik olarak bu durumun maliyetine 
de katlanmasına rağmen Batılı ülkeler yardımda bulunmak bir yana bir de Türkiye’yi 
eleştirmişlerdir. Ayrıca o dönemde PKK terör örgütünün faaliyetlerinin artışı bu kamplara 
bağlandığı için hükümet zor durumda kalmıştır. Ancak Türkiye, sınırdaki yoğun baskı ve Batı 
kamuoyundan gelen tepkilerin artması üzerine Iraklı Kürtleri sınırdan içeriye kamplara 
almıştır. Böylece Türkiye, dış politikada bir kez daha mülteci sorunu ile karşılaşmış ve 
Irak’taki Kürt sorununun kendi sınırlarına taşmasına engel olamamıştır (Oran ve diğerleri, 
2008b: 260). 
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Kriz devam ederken Turgut Özal, Kürtlere daha kolay yardım sağlanabilmesi için 
bulundukları alanlardan sınırın Irak tarafındaki düzlük bölgeye indirilmesi için bölgede bir 
tampon bölge oluşturulması fikrini Bush’a iletmiştir. Bunun ardında BM Güvenlik Konseyi 5 
Nisan 1991’de tarihi 688 sayılı kararı almıştır. Bu karar ile üye ülkeler ve insani yardım 
kuruluşları Kürtlere yardım etmeye çağırılmıştır. Neticede 10 Nisan 1991’de Kuzey Irak’ta 
36. paralelin kuzeyine uçuş yasağı getirilmiş ve askeri faaliyetler yasaklanmıştır (Oran ve 
diğerleri, 2008b: 260-261). 

Bu gelişmelerin ardından Huzur Harekatı adı verilen operasyon, ABD, İngiliz, Fransız askeri 
birliklerinin Zaho civarında güvenli bölge oluşturma faaliyetleri ile başlamıştır. Bu devletlerin 
askerlerinden oluşan birlikler Silopi’de, hava gücü ise İncirlik’te konuşlanmıştır. Çekiç 
Güç’te toplamda 1.862 kişi görev yapıyor ve 44’ü ABD, 4 tanesi ise Türkiye’den olmak üzere 
77 uçak ve helikopter yer alıyordu. Türkiye’ye ekonomik ve siyasal açıdan büyük yük getiren 
Kürtler hızla Kuzey Irak’a dönmeye başlamıştır. Bu ilk operasyon 12 Temmuz 1991’de sona 
ermiş ve ardından 2. Huzur Operasyonu ya da kamuoyunda bilinen ismi ile Çekiç Güç’ün 
görev aldığı ikinci aşama başlamıştır. Türkiye, 12 Temmuz 1991’de Bakanlar Kurulu kararı 
ile içinde TSK’nın da bulunduğu gücün Türkiye’de konuşlanmasına izin vermiştir. Böylece 
Türkiye, İncirlik ve Batman’daki NATO tesislerini NATO dışı amaçlarla yani alan dışında 
kullanılmasına izin vermiştir (Oran ve diğerleri, 2008b: 261). Eylül 1991’de kara gücü 
Türkiye’nin isteği üzerine çekilince, Çekiç Güç İncirlik ve Pirinçlik’te konuşlanan 77 uçak ve 
helikopterden oluşan bir kuvvete dönüşmüştür. Bu aşamadan sonra Çekiç Güç özellikle dış 
politikada çok tartışmalı bir konuma gelmiştir. Türkiye’nin kendi eliyle Kuzey Irak’ta bir Kürt 
devleti kurulması sürecini başlattığı yönünde eleştiriler, hem muhalefet partileri hem de 
kamuoyu tarafından sıkça dile getirilmeye başlanmıştır. Aslında dış politikada Türkiye’nin 
Irak’la ilişkilerini etkilemesi gereken bu mesele, 1990’larda uluslararası alandaki gelişmelerin 
de etkisi ve ABD’nin Orta Doğu politikası nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir 
yere sahip olmuştur (Oran ve diğerleri, 2008b: 261). Bu dönemde dış politikada Türkiye’nin 
en çok çekindiği konuların başında gelen Kuzey Irak’ta bir Kürt siyasal oluşumu, Türkiye’nin 
davet etiği Çekiç Güç’ün güvenlik şemsiyesi ile birlikte embriyon olarak ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bunun en önemli aşaması, 1992 yılının Mayıs ayında Kuzey Irak’ta seçimlerin 
yapılarak parlamentonun kurulması sonucunda oluşmuştur (Oran ve diğerleri, 2008b: 263). 
Ardından Kuzey Iraklı Kürtlerin, 1992 yılının Temmuz ayında hükümet kurması, Eylül 
ayında istihbarat (asayiş) ve polis örgütü oluşturması, Ekim ayında da ordu kurma yolundaki 
faaliyetlerine hız vermesi yine aynı ay içinde Erbil’de federe Kürt devletinin kurulduğunu ilan 
etmesi Türkiye’yi dış politikada daha etkin önlemler almaya yöneltmiştir (Yılmaz, 2011: 143-
144). 

Özetle, Türkiye’nin Körfez Savaşı ve sonrasında uyguladığı dış politika güvenlik, ekonomik 
ve siyasi açıdan önemli sonuçlar meydana getirmiştir. Türkiye Körfez Savaşı’nda uyguladığı 
dış politika nedeniyle ekonomik anlamda kayıplar yaşamıştır. Irak’a karşı uygulanan ambargo 
neticesinde Türkiye, Irak’la yapmış olduğu ticareti tamamen durdurmuştur. Bu durum 
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerindeki önemli bir kapısının ortadan kalkmasına neden 
olmuştur. Petrol boru hatlarının kapatılması ile birlikte Türkiye’nin, hem bu hatlardan elde 
ettiği gelir yok olmuş hem de önemli bir petrol kaynağından mahrum kalınmıştır 
(Sönmezoğlu ve diğerleri, 2004: 306). Türkiye’nin Körfez Savaşı’nda uyguladığı dış politika 
neticesinde siyasi açıdan ise Kuzey Irak sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkiye’nin 
güvenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye, bir yandan Irak’ın gücünün zayıflaması ile 
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birlikte avantaj kazanırken diğer yandan da Kuzey Irak bölgesinde otorite ve güç boşluğundan 
faydalanan PKK terörünün daha da artması ile dezavantajlı bir konumu gelmiştir. Körfez 
Savaşı’ndan sonra başlayan genelde Irak, özelde Kuzey Irak sorunu, Türkiye’nin güneydoğu 
sınırlarını bir güvenlik bunalımına sürüklemiştir. Böylece Kuzey Irak sorunu Türkiye’nin 
güvenliğini tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır (Sönmezoğlu ve diğerleri, 2004: 307). Türkiye, 
güvenlik açısından 1990’lı yılları terör örgütü PKK ile mücadeleye ayırmak zorunda 
kalmıştır. Ayrıca bu dönemde TSK sınır ötesine birçok askeri operasyon düzenlemiştir. 
Böylece Türkiye, Körfez Savaşı sonrasında dış politikada bölge ülkeleri ile bazen sorun 
yaşasa da Kuzey Irak konusunda ortak hareket etme kararı almıştır. 

 
SONUÇ 
Türkiye’nin Orta Doğu bölgesine yönelik olarak izlemiş olduğu dış politika, belirli 
dönemlerde farklılıklar gösterse de I. Körfez Savaşı’na kadar üç temel etken üzerine inşa 
edilmiştir. Bunlar; bölgede Arapların iç işlerine müdahil olmamak, statükonun korunması ve 
denge politikasıdır. Bu çerçevede dış politika yapıcıları, izlemiş oldukları bu politika 
sayesinde Orta Doğu’da yaşanan krizlerden Türkiye’nin etkilenmesine engel olmuşlardır. 
Ayrıca izlenilen bu politika, iktidara gelen tüm partiler tarafından titizlikle uygulanmıştır.   
Ancak Körfez Krizi’nin patlak vermesinin ardından Orta Doğu’ya yönelik izlenen dış 
politikada farklılıklar yaşanmıştır. Türkiye krizin başından itibaren BM Güvenlik Konseyi’nin 
almış olduğu tüm kararlara harfiyen uymuştur. Bunun ötesinde bölgede aktör konumuna 
gelmek istemiştir. Körfez Krizi’nin Körfez Savaşı’na dönüşmesi ile birlikte Türkiye, savaşta 
aktif olarak yer almamasına rağmen savaş sonunda meydana gelen krizlerden ciddi biçimde 
etkilenmiştir. Bu krizler Türkiye açısından siyasi, askeri ve ekonomik olarak olumsuz bazı 
sonuçlar doğurmuştur. Siyasi açıdan, Irak’ın kuzeyinin yani 36. paralelin uçuşa yasak bölge 
ilan edilmesinin ardından Kuzey Irak’ta embriyon bir Kürt devletinin oluşumu durumu 
Türkiye’yi endişelendirmiştir. Ayrıca savaşın bitimi ile bölgede mülteci krizi ortaya çıkmıştır. 
Askeri açıdan duruma bakıldığında ise Irak’ın kuzeyinde otorite boşluğundan yararlanan PKK 
terör örgütü bölgeye yerleşmiştir. Böylece Türkiye, 1990’lı yıllarda Kuzey Irak’a askeri 
operasyonlar düzenlemiştir. 1990’lı yıllar Türkiye’nin bölgede terörle mücadele ettiği yıllar 
olarak tarihe not edilmiştir. Bu kapsamda bölgeye yönelik olarak güvenlik politikaları daha da 
artırılmıştır. 

Ekonomik açıdan ise Türkiye, krizin hemen başında Irak’a yönelik olarak uygulanan 
ekonomik ambargoya tam destek vermiştir. Bu kapsamda Kerkük-Yumurtalık petrol boru 
hattı kapatılmış Irak’la olan müteahhitlik ve ikili ticari anlaşmalara son verilmiştir. Savaşın 
sona ermesinin ardında da Irak’la olan ekonomik ilişkilerde bir düzelme yaşanmamıştır. 
Böylece Türkiye orta ve uzun vade de Irak’la olan ekonomik ilişkilerin durmasından ötürü 
ciddi kayıplar yaşamıştır. 

Sonuç olarak Türkiye, hem dış politikadaki geleneksel tutumunu değiştirmiş hem de Soğuk 
Savaş sonrası dönemde bölgede yaşanan ilk ciddi krizle karşı karşıya kalmıştır. Türk dış 
politikası yapıcıları, bölgenin yeniden dizayn edilmesi sürecinde aktif olarak yer almak 
isteseler de Kuzey Irak’taki kaos ortamının Türkiye’ye sıçramasına engel olunamamıştır. 
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TÜRKİYE’DE YAŞAYAN GÖÇMEN AİLELERİN VE GÖÇMEN OLMAYAN 

AİLELERİN ANNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ 
Hande HALAVURT*            Elvan Şahin ZETEROĞLU† 

 
Öz 

Anne baba tutumları okul öncesi dönem çocuklarının çeşitli davranışlarının şekillenmesinde ve kişilik 
gelişiminde önemli yer tutmaktadır Ebeveynlerin çocuklara yönelik tutumları ise sosyal – kültürel çevre, örf, 
adet, gelenek, görenek, yaşam tarzları, kendi ebeveynlerinden gördükleri davranış biçimleriyle şekillenmektedir. 
Ülkemizin toplumsal yapısının çok kültürlü olduğu düşünüldüğünde farklı anne baba tutumları ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada göçmen olan ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumları ele alınmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan göçmen ailelerin ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumlarının 
incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 
eğitim öğretim yılında Bursa ilinde bulunan 3 farklı devlet anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubunda ki 280 
çocuğun anneleri oluşturmaktadır. Bu ailelerden 140’ı Türkiye’de doğup büyümüş olup, 140’ı ise farklı 
ülkelerden göç eden Türk ailelerden oluşmaktadır. Çalışmada anne tutumlarını ölçmek için “Anne-Babalık 
Stilleri ve Boyutları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Normallik 
testi sonucunda, gruplar arasında farklılık incelenirken, ikili normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U 
Testi kullanılmıştır. Göçmen olan ve göçmen olmayan annelerin yetkin, yetkeci ve izin verici tutum puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 
göçmen ailelerde yetkin tutum puanları daha yüksek iken Türk ailelerinde yetkeci ve izin verici tutum 
puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Anne Baba Tutumu, Göçmen Aile, Göçmen Olmayan Aile, Okul Öncesi.  

 
INVESTIGATION OF MOTHERS'ATTITUDES OF IMMIGRANT AND NON-IMMIGRANT 

FAMILIES LIVING IN TURKEY 

 
Abstract 

Parent attitudes are important in the formation of various behaviors and personality development of pre-school 
children. Parents' attitudes towards children are shaped by social – cultural environment, customs, traditions, 
customs, lifestyles and behaviors seen from their parents. Different parental attitudes arise when we think that 
the social structure of our country is multicultural. In this study, the attitudes of the immigrant and non-
immigrant families were discussed.The purpose of this study is to examine the attitudes of mothers of immigrant 
and non-immigrant families living in Turkey. Quantitative research method was used in the study. The study 
group of the study is composed of 280 mothers in the 3-6 age group who are going to 3 different state 
kindergartens in the province of Bursa in 2016-2017 education year. 140 of these families were born and raised 
in Turkey and 140 of them are Turkish families migrating from different countries. The "Parenting Styles and 
Dimensions Questionnaire" (PSDQ) was used to measure mother attitudes in the study. The obtained data were 
evaluated by SPSS program. In the normality test, the differences between the groups were examined and Mann 
Whitney U Test was used for the binary normal non-dispersive variables. It was determined that there was no 
significant difference between the scores immigrant and non-immigrant mothers (p>0,05). 

Keywords: Parental Attitude, Immigrant Family, Non-Immigrant Family, Pre-School.  
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GİRİŞ 
Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturmaktadır. Bireyin doğumdan ölüme kadar 
olan süreçteki büyüme ve gelişiminde ailelerinin desteği bulunmaktadır (Oktay, 2004: 23-
147). Aile ortamı okul öncesi dönemdeki çocukların ana yaşam alanlarıdır. Doğumdan sonra 
çocuğun en yakın çevresi ailedir. Özellikle ilk yıllarında çocuğun gelişiminde aile önemli bir 
yer tutmaktadır (Çağdaş, 2002:141). Çocukların en çok iletişimde bulundukları kişiler 
aileleridir. Çevre denilince ilk akla gelen ailedir. Çünkü kalıtımın ardından kişi ailesi ve 
anababa tutumu ile karşı karşıya gelmektedir (Bacanlı, 2007:116). Çocuk doğumdan itibaren, 
etrafını saran fiziki ve sosyal çevreye uyum sağlamaya çalışırken, en büyük desteği anne ve 
babasından almaktadır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda temel rolü olan özdeşim modelleri 
özellikle anne ve babadır. Çocuk onların yaşam biçimlerini taklit yoluyla öğrenir. Ayrıca 
çocuk, kendini ifade edebilmeyi, kendi kendini yöneten bir birey olabilmeyi de ailesinden 
öğrenir. Çocuğun pek çok davranışına anne babanın etkisi bulunmaktadır. Çocuk yaşamın ilk 
yıllarında dış dünyayı anne babasının gözüyle görmeye başlar. Bu sebeple anne babanın 
dünya görüşü, değer yargıları ve inançları çocuğa olduğu gibi yansır (Aydoğmuş ve vd., 2010: 
115-119).  Her aile kendine özgü olmakla beraber, toplumsal değerler, siyasi inançlar ve 
toplumsal olaylara bakış açılarında benzerlikler görülebilmektedir (Dönmezer, 1999). 
Çocuğun bireysel özelliklerinin yanı sıra, anne babanın tutumu ve yakın çevre koşulları, onun 
davranış ve gelişimini etkilemektedir (Yavuzer, 2002). Anne baba tutumu, hem anne 
babaların, hem çocukların hem de anne babaların kendi anne babalarına ve kültürlerine 
bağlıdır. Çoğu anne baba, anne babalık davranışını kendi anne babasından öğrenmektedir 
(Santrock, 2007). 

En kapsamlı çalışmaların yapıldığı aile tutumları otoriter, demokratik ve izin verici 
tutumlardır. Otoriter anne babalar, talepkar ve kontrolcüdür, ancak, verici anne babalar 
değildirler (Berk, 1991). Otoriter anne babalık, katı anne babalık olarak da adlandırılır. Bu 
tutuma sahip anne babalar arasında diyalog çok azdır. Anne babanın çocuktan yüksek 
beklentileri bulunmaktadır (Başal, 2012). Otoriter anne babalar, çocuklarından çok şey 
beklerler, ancak kuralların ve sınırlamaların nedenlerini açıklamazlar (Baumrind,1967). 
Otoriter tutumun çocuk eğitiminde, yeri olmadığı kanıtlanmış olsa da, hala toplumun farklı 
kesimlerinde en çok kullanılan yöntem olduğu söylenebilir (Söylemez, 2003). İzin verici anne 
baba tutumunda; anne baba verici ama talepkar değildirler. Anne baba aşırı hoşgörülü, 
serbest, yönlendirici olmayan ve yumuşak olarak da adlandırılabilir (Baumrind,1966).  Son 
derece toleranslı olan bu tür anne babalar çocuklarının hemen her istediğini yapmasına izin 
verirler (Berk,1991). Demokratik anne babalık, olumlu ya da dengeli anne babalık olarak da 
adlandırılır ve bu tutum, olgunluk konusunda yüksek beklentiler barındıran çocuk merkezli 
yaklaşımla tanımlanmaktadır. Demokratik anne babalar, çocuklarının nasıl hissettiğini 
anlayabilir ve çocuklarına duygularını nasıl düzenleyeceklerini öğretirler. Onlar genellikle 
çocuklarına problem çözmek için uygun yollar bulma konusunda yardım ederler. Demokratik 
anne babalar, çocuklarını bağımsız olmaları için cesaretlendirirler ancak, yine de 
davranışlarına kurallar ve sınırlar koyarlar (Santrock, 2007).  

Anne baba tutumları okul öncesi dönem çocuklarının çeşitli davranışlarının şekillenmesinde 
ve kişilik gelişiminde önemli yer tutmaktadır. Ülkemizin toplumsal yapısının çok kültürlü 
olduğu düşünüldüğünde farklı anne baba tutumları ortaya çıkmaktadır. Ülkemize yüzyıllardır 
kimi zaman farklı ülkelerde yaşayan soydaşlarımız kimi zaman ise farklı ülke vatandaşları 
çeşitli sosyal-ekonomik ve zorunlu nedenlerden göç etmişlerdir. Göç, bireyin yaşadığı yerden 
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başka yerlere çeşitli nedenlere dayalı olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Hacıfazlıoğlu,  Karaırmak ve Öztabak, 2015). Göç, en genel anlamıyla geçici ya da temelli 
olarak yerleşim yerinin değiştirilmesidir (Lee, 1996). Uluslararası göç ise komşu ülkelere ya 
da daha uzak bölgelere yapılan coğrafi yer değiştirme hareketidir (TUİK 2005).  Doğal 
afetler, savaşlar, çatışmalar, yoksulluk gibi ekonomik, sosyal ve siyasal faktörler nedeniyle 
göçler tarih boyunca hep var olmuştur. Göçü etkileyen makro ve mikro yapılar vardır. Göç; 
yeni bir hayata, yeni bir dünyaya, barışa, özgürlüğe ve insanca yaşamaya dair bir umuttur. 
Bazen de kaçıştır. Kendi gelecekleri için karar vermek kişilerin elinde değildir, göçü zorunlu 
kılan şartlardır. Bazen de kişiler ya da topluluklar kendi iradeleriyle, daha iyi imkânlara sahip 
olmak için göç ederler. Ancak, göç edilen yeni ülkede de güçlüklerle karşılaşılabilir. Göç 
olgusu göçmenlerin geriye kalan hayatını ve sonraki kuşakları etkileyen, toplumsal 
değişimlere neden olan uzun soluklu bir süreçtir (Bozkurt, 2013). İnsanlar, daha iyi bir yaşam 
sürmek için, yiyecek bulmak, siyasi baskılar, şiddet ve baskı gibi farklı sebeplerle, bazen 
yalnız bazen de toplu olarak göç etmişlerdir (Doğan, 2008:44; Şahin, 2001). Göçmen 
(muhacir), bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir 
(www.turkcebilgi.com). Küreselleşmenin etkisiyle göç olayları artmaktadır. Göç eden kişiler 
çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’ye gelmiş ve yerleşmişlerdir. Ebeveynlerin çocuklara 
yönelik tutumları sosyal – kültürel çevre, örf, adet, gelenek, görenek, yaşam tarzları, kendi 
ebeveynlerinden gördükleri davranış biçimleriyle şekillenmektedir.  

Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye’ye çeşitli nedenlerle göç etmiş olan ailelerin anne tutumları 
ile Türkiye’de yaşayan ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumları arasında fark olup 
olmadığını araştırmaktır.  

 
YÖNTEM 
Araştırmanın Amacı 
Bu çalışma Türkiye’de yaşayan göçmen ailelerin ve göçmen olmayan ailelerin anne 
tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma Deseni 
Araştırma, Türkiye’de yaşayan göçmen ailelerin ve göçmen olmayan ailelerin anne 
tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmış nicel araştırma yöntemlerinden olan betimsel bir 
çalışmadır.  

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Bursa il merkezi 
Osmangazi ilçesinde üç farklı resmi anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubundaki 280 çocuğun 
anneleri oluşturmaktadır. Bu ailelerden 140 ‘ı Türkiye’de doğup büyümüş olup, 140’ı ise 
farklı ülkelerden göç eden birinci kuşak Türk ailelerden oluşmaktadır. Göçmen grubuna dahil 
edilenler, bazen ebeveynleri hatta büyük anne ve babaları bu ülkede doğup büyümüş olsalar 
bile göçmen kabul edilirler. Çalışmanın grubunu da bu gruba dahil olan anneler 
oluşturmaktadır.  
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Tablo 1: Aile Yapılarına Göre Demografik Bilgilere İlişkin Frekans Dağılım Tablosu 

   Göçmen Olmayan Aile Göçmen Aile Toplam 
n % n % n % 

Anne yaşı 

30 ve altı 45 32,14 36 25,71 81 28,93 
31-35 54 38,57 57 40,71 111 39,64 
36-40 32 22,86 33 23,57 65 23,21 
40 ve üzeri 9 6,43 14 10 23 8,21 
Toplam 140 100 140 100 280 100 

Anne eğitimi 

İlkokul ve altı 27 19,29 7 5 34 12,14 
Ortaokul 22 15,71 11 7,86 33 11,79 
Lise 58 41,43 73 52,14 131 46,79 
Üniversite ve üstü 33 23,57 49 35 82 29,29 
Toplam 140 100 140 100 280 100 

Baba yaş 

26-30 8 5,71 5 3,57 13 4,64 
31-35 53 37,86 49 35 102 36,43 
36-40 52 37,14 53 37,86 105 37,5 
40 ve üstü 27 19,29 33 23,57 60 21,43 
Toplam 140 100 140 100 280 100 

Baba eğitimi 

İlkokul ve altı 11 7,86 8 5,71 19 6,79 
Ortaokul 16 11,43 15 10,71 31 11,07 
Lise 62 44,29 81 57,86 143 51,07 
Üniversite ve üstü 51 36,43 36 25,71 87 31,07 
Toplam 140 100 140 100 280 100 

Aile tipi 
Çekirdek aile 122 87,14 101 72,14 223 79,64 
Geniş aile 18 12,86 39 27,86 57 20,36 
Toplam 140 100 140 100 280 100 

Göçmen iseniz 
nereden göç ettiniz? 

Bulgaristan 0 0 125 89,29 125 89,29 
Yunanistan 0 0 10 7,14 10 7,14 
Romanya 0 0 1 0,71 1 0,71 
Yugoslavya 0 0 4 2,86 4 2,86 
Toplam 0 0 140 100 140 100 

Göçmen iseniz kaç 
yıl oldu? 

20 yıl ve daha az 0 0 12 8,57 12 8,57 
20-30 yıl 0 0 81 57,86 81 57,86 
30 yıl ve daha fazla 0 0 47 33,57 47 33,57 
Toplam 0 0 140 100 140 100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan annelerin çoğu 31-35 yaş ve babaların çoğu 
36-40 yaş aralığındadır. Anne (%46,79) ve babalar (%51,07) çoğunlukla lise mezunudur. 
Ailelerin çoğunun aile tipi çekirdek ailedir (%79,64). Göçmen ailelerin çoğu (%57,86) 20-30 
yıl önce ağırlıklı olarak Bulgaristan’dan (%89,29) göç etmişlerdir. 

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada anne tutumlarını ölçmek için “Anne-Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği” 
(Parenting Styles and Dimensions Questionnaire- PSDQ) kullanılmıştır. Baumrind’in 
sınıflamasına dayalı olarak Robinson ve Arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve 2-13 yaş 
aralığında çocuğu bulunan anne babaların tutumlarını değerlendiren “Anne Babalık Stilleri ve 
Boyutları Ölçeği” (Parenting Styles and Dimensions Questionnaire) Türk annelerde 
kullanımının uygunluğunu değerlendirmek amacıyla, Kapçı ve Demirci (2009) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.  Ayrıca Önder ve Gülay 
(2009) tarafından da bu ölçek Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 
yapılmıştır. Anne Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği, çocukların anne ve babalarının yetkin, 
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otoriter ve izin verici tutumlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bireysel olarak anne ya da 
babalar tarafından doldurulmaktadır. Toplam 32 maddeden oluşan ölçekteki ifadeler, “1= 
Hiçbir zaman” ile “5= Her zaman” arasında değişen 5’li bir derecelendirmeyle 
değerlendirilmektedir. Ölçeğin anne formu, baba formu, annenin eşini değerlendirdiği ve 
babanın eşini değerlendirdiği 4 ayrı versiyonu bulunmaktadır. Bu dört versiyon da üç 
faktörden oluşmuştur. Yetkin ve demokratik (authoritative) anne babalığı ölçen birinci faktör 
“Yetkin ve Demokratik” olarak adlandırılmış ve toplam 15 maddeden oluşmaktadır. Örneğin; 
“Çocuğumun duygu ve ihtiyaçlarına duyarlıyım” gibi. Yetkeci ya da Otoriter (authoritarian) 
anne babalığı ölçen ikinci faktör ise toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Örneğin; “Çocuğumu 
disipline sokmak için fiziksel cezalandırmayı kullanırım” gibi.  Üçüncü faktör ise toplam beş 
maddeden oluşmakta olup İzin verici (Permissive) olarak adlandırılmıştır. Örneğin; 
Çocuğumu cezalandıracağımı söylerim, ama aslında cezalandırmam gibi.  
Demokratik ve yetkin anne babalık faktörü, “sıcaklık ve destek”, “muhakeme ve tümevarım” 
ve “demokratik katılım” olarak adlandırılan üç ayrı alt-faktörden oluşmaktadır. Yetkeci anne 
babalık faktörü ise, “fiziksel baskı”, “sözel düşmanlık” ve “açıklama yapmama-ceza verme” 
alt-faktörlerinden oluşmaktadır. İzin verici faktör ise, “göz yumma” adı verilen bir alt 
faktörden oluşmaktadır. Kapçı ve Demirci tarafından 2009 yılında Türkçe’ye uyarlanan bu 
ölçeğin yalnızca anne formunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada, 
araştırma kapsamına, çocukların sadece anneleri alınmıştır.  

Ayrıca annelerden yaşları, göç ettikleri yıl, eğitim durumları, aile yapıları ile ilgili soruların 
olduğu bir form doldurmaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi  
Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Normallik testi sonucunda, gruplar 
arasında farklılık incelenirken, ikili normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi 
kullanılmıştır. 

Tablo 2. Göçmen Olan ve Olmayan Ailelerin Anne Tutumlarının Normallik Testi Sonuçları 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Sd p. Statistic Sd P 

Yetkin Göçmen Olmayan Aile ,114 140 ,000 ,911 140 ,000 
Göçmen Aile ,084 140 ,017 ,947 140 ,000 

Yetkeci Göçmen Olmayan Aile ,154 140 ,000 ,875 140 ,000 
Göçmen Aile ,147 140 ,000 ,918 140 ,000 

İzin verici Göçmen Olmayan Aile ,083 140 ,020 ,979 140 ,030 
Göçmen Aile ,101 140 ,001 ,975 140 ,010 

Tablo 2’de elde edilen ölçek puanlarının gruplarda normal dağılmadıkları görülmektedir. 

 

BULGULAR  
Araştırmada elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve literatür verileri kullanılarak 
tartışılmıştır. 
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Tablo 3. Anne Tutum Ölçek Puanlarının Türkiye’de Yaşayan Göçmen ve Göçmen Olmayan 
Aile Tiplerine Göre Karşılaştırılması 

   
Mann-Whitney U testi 

n Mean Median Min Max ss Sıra Ort. Z P 

Yetkin Göçmen Olmayan Aile 140 64,17 65,50 34,00 75,00 8,14 135,21 -1,09 0,273 Göçmen Aile 140 65,51 66,00 45,00 75,00 6,77 145,79 

Yetkeci Göçmen Olmayan Aile 140 18,86 18,00 12,00 42,00 5,49 149,70 -1,91 0,057 Göçmen Aile 140 17,59 17,00 12,00 30,00 4,40 131,30 

İzin verici Göçmen Olmayan Aile 140 11,41 11,00 5,00 20,00 3,43 146,40 -1,22 0,221 Göçmen Aile 140 10,89 11,00 5,00 20,00 3,09 134,60 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, yetkin, yetkeci ve izin verici puanlarda göçmen olan ve göçmen 
olmayan aileler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>0,05). İstatistiksel 
olarak anlamlı olmamakla birlikte göçmen ailelerde yetkin puanların, göçmen olmayan aileler 
de ise yetkeci ve izin verici puanların daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Tutum Puanları Bakımından Aile Tipleri Arasındaki Farklılığa İlişkin Mann 
Whitney U Testi Sonucu 

                  Aile Tipi  Mann Whitney U Testi 
n Mean Median Min Max ss Sıra Ort. Z P 

Yetkin 
Çekirdek aile 223 65,26 67 34 75 7,49 145,72 

-2,135 0,033 Geniş aile 57 63,23 64 42 75 7,38 120,09 
Toplam 280 64,84 66 34 75 7,5   

Yetkeci 
Çekirdek aile 223 18,21 17 12 42 5,03 139,9 

-0,246 0,805 Geniş aile 57 18,3 18 12 35 4,94 142,85 
Toplam 280 18,23 17 12 42 5,01   

İzin verici 
Çekirdek aile 223 11,17 11 5 20 3,3 140,62 

-0,048 0,962 Geniş aile 57 11,04 11 5 18 3,18 140,04 
Toplam 280 11,15 11 5 20 3,27   

Tablo 4’te, yetkin puanları bakımından aile tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmaktadır (p<0,05).  Çekirdek ailesi olanların yetkin puanı geniş ailesi olanlara göre 
anlamlı derecede yüksektir. Geniş ailenin çocuk eğitimi ile ilgili en çok eleştirilen yönü, 
çocuğun özgürlüğünü kısıtlama ve dolayısıyla toplumsal gelişmeyi önleme özelliğidir 
(Dinkmeyer, 1967). Çalışmada elde edilen veriler literatür bilgisiyle örtüşmektedir. 
Yetkeci ve izin verici puanları bakımından aile tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).  

Tablo 5’te, çekirdek ailelerde yetkin puanları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 
çekirdek ailelerde göçmen ailelerinin yetkin puanı daha yüksektir. 

Çekirdek ailelerde izin verici ve yetkeci puanları bakımından gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte çekirdek ailelerde Türk ailelerinin izin verici ve yetkeci puanı daha yüksektir. 

Geniş ailelerde yetkin puanları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte geniş 
ailelerde göçmen ailelerinin yetkin puanı daha yüksektir. 
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Tablo 5. Aile Tipine Göre Anne Tutum Puanları Bakımından Gruplar Arasındaki Farklılığa 
İlişkin Mann Whitney U Testi Sonucu 

Anne Tutum  Mann Whitney U Testi 
n Mean Median Min Max ss Sıra Ort. z p 

Ç
ek

ir
de

k 
ai

le
 

Yetkin 
Göçmen Olmayan 122 64,5 66,5 34 75 8,25 107,44 

-1,161 0,246 Göçmen  101 66,17 67 45 75 6,38 117,5 
Toplam 223 65,26 67 34 75 7,49   

Yetkeci 
Göçmen Olmayan 122 18,87 18 12 42 5,55 119,41 

-1,892 0,058 Göçmen Aile 101 17,42 16 12 29 4,22 103,04 
Toplam 223 18,21 17 12 42 5,03   

İzin verici 
Göçmen Olmayan 122 11,4 11 5 20 3,47 116 

-1,022 0,307 Göçmen Aile 101 10,9 11 5 20 3,07 107,17 
Toplam 223 11,17 11 5 20 3,3   

G
en

iş
 a

ile
 

Yetkin 
Göçmen Olmayan 18 61,94 63 42 73 7,15 25,64 

-1,041 0,298 Göçmen Aile 39 63,82 65 46 75 7,51 30,55 
Toplam 57 63,23 64 42 75 7,38   

Yetkeci 
Göçmen Olmayan 18 18,83 18,5 12 35 5,22 30,86 

-0,577 0,564 Göçmen Aile 39 18,05 17 12 30 4,86 28,14 
Toplam 57 18,3 18 12 35 4,94   

İzin verici 
Göçmen Olmayan 18 11,44 12 5 18 3,28 31,08 

-0,647 0,517 Göçmen Aile 39 10,85 11 5 16 3,16 28,04 
Toplam 57 11,04 11 5 18 3,18   

Geniş ailelerde izin verici ve yetkeci puanları bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 
geniş ailelerde Türk ailelerinin izin verici ve yetkeci puanı daha yüksektir. 

 
TARTIŞMA  
Çalışmanın amacı, Türkiye’ye çeşitli nedenlerle göç etmiş olan ailelerin anne tutumları ile 
Türkiye’de yaşayan ve göçmen olmayan ailelerin anne tutumları arasında fark olup 
olmadığını araştırmaktır. Bu çalışmanın Bursa ilinde yapılmasının nedeni Bursa’nın çok göç 
alan bir şehir olmasındandır. Çalışmaya katılan anne babalar 31-40 yaş aralığındadır. Çoğu 
çekirdek ailedir. Göçmen ailelerin çoğu 20-30 yıl önce ağırlıklı olarak Bulgaristan’dan göç 
etmişlerdir. Bursa şehri Türkiye’ye göç eden Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı 
bir yerdir. Anne ve babalar çoğunlukla lise mezunudur. Araştırmaya katılan göçmen anne 
babaların çoğunluğunun ülkemiz koşullarında yüksek eğitimli bireyler olduğu söylenebilir. 
Yapılan çalışmalarda da, lise mezunu göçmenler çoğunluktadır (Akhan ve Batmaz, 2015; 
Pekdemir, 1992; Bayraklı, 2007). Bu bulgular araştırmayı destekler niteliktedir. 

Yapılan çalışmada, yetkin, yetkeci ve izin verici puanlarda göçmen olan ve göçmen olmayan 
aileler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla birlikte göçmen ailelerde yetkin puanların, göçmen olmayan aileler de ise yetkeci 
ve izin verici puanların daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Daha çok toplulukçu kültürlerden bireyci kültürlere göç eden anne babaların tutumları batılı 
anne babalar ile karşılaştırıldığında bazı önemli farklılıklar gösterir. Türk anneler daha itaat 
odaklı çocuk yetiştirirken, batılı anneler özerkliği destekleyen bir tutum ortaya koyar.  Ancak 
göç ettikleri ülke kültürünün değerlerine uyum sağlama eğilimi gösteren Türk göçmen 
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annelerin tutumları batı toplumlarında önemsenen özerklik hedeflerine doğru bir değişim 
gösterir. Bu annelerin otoriter ve müdahaleci tutumlarında bir azalma olduğu belirtilir (Durgel 
ve Yağmurlu, 2014).  

Keller vd. (2005) Alman ve Kameronlu ailelerle yaptıkları çalışmada, Alman ailelerin daha 
bağımsız bir ebeveynlik bilişine sahip oldukları belirtilmiştir.  

Afrika kökenli Amerikalı, Porto Riko, latin kökenli Amerikalı, Hint Asyalı ve Türk aileler 
daha fazla davranış kontrolü sergilerler. Bu tutum Avrupalı Amerikalı geçmişe sahip 
çocuklarda verimsiz sonuçlar doğurur. Ancak belirtilen farklı kültüre sahip çocuklarda 
oldukça olumlu etkisi vardır. Kolektif kültüre sahip Mısırlı, İranlı, Hindistanlı ve Pakistanlı 
ebeveynler daha otoriterdirler. Aslında bu gruptaki otoriter ebeveynler duygusal olarak 
sağlıklı ve mutludurlar. Yani, ebeveynlik tutumlarına farklı kültürlerde farklı anlamlar 
yüklenir. Kolektif kültürlerde yaşayan ebeveynler için otoriter davranışlar otoriteye saygıyı 
sağlama ve aileleri bir arada tutma gibi kültürel amaçlara ulaşmak için kullanılabilir. Batılı 
olmayan kültürel gruptaki çocuklar için otoriterlik normdur, olumlu kabul edilir ve onlara 
ebeveynlerinin kendilerini önemsediğini gösterir (Smith, 2014) Bulgaristan’dan göç eden 
Türkler bazı sorunlarla karşılaşmalarına rağmen genelde olumlu sayılabilecek bir kültürleşme 
deneyimi yaşarlar (Kuşdil, 2015).   

Delgado-Gaitan (1994), tarafından yapılan araştırmada, birinci nesil ebeveynlerden ve ikinci 
nesil çocuklardan oluşan ailelerde kültürel değişimin ve sürekliliğin daha belirgin olduğu 
belirtilir. 

Su ve Hynie (2011), kültürün ebeveyn tutumlarına etkisi olduğunu ve Çinli annelerin 
Kanadalı annelere göre daha otoriter olduklarını belirtir. 

Özetle, baskın kültürde uzun zaman geçirmiş ve baskın kültürün değerlerini benimseme 
eğilimi gösteren Türk göçmen annelerin tutumları Batı toplumlarında önemsenen özerklik ve 
bireycilik hedeflerine doğru bir değişim göstermiştir. Ancak, anne babaya saygı, aile ve 
akrabalarla yakın ilişkiler gibi bazı temel kültürel değerler, göçmen anne-babalar tarafından 
korunmakta, özerklik hedefleri artsa dahi bu ilişki odaklı toplulukçu hedeflerin önemi devam  
etmektedir (Durgel vd., 2011). 

Yağmurlu ve Sanson (2009),  baskın Avustralya kültürüne uyum sağlama eğilimi gösteren 
Türk annelerin, çocuğa açıklama yapma gibi olumlu disiplin sağlayıcı davranışları daha sık ve 
itaat beklentisi gibi anne baba odaklı disiplin davranışlarını daha az gösterdiklerini belirtir.  

Yaşadıkları baskın kültürün değer ve normlarına uyum sağlayan Türk göçmen annelerin 
demokratik tutuma daha çok yönelmeleri, çocuk yetiştirme davranışlarının kültürleşme 
sürecinden etkilendiğini gösterir. 

Genel olarak bakıldığında, Batılı anneler ile Türk göçmen annelerin anne tutumları birbirin-
den farklıdır. Örneğin, Türk anneler daha toplulukçu ve otoriteye saygı odaklı çocuk yetiş-
tirirken, Hollandalı ve Alman gibi Batı Avrupalı annelerin özerkliği destekleyen bir örüntü 
ortaya koydukları görülür. Değişen bir çevreye uyum sürecinde ana-babalar daha fazla 
özerkliğe yer veren tutumlara yönelirler (Durgel ve Yağmurlu, 2014). 

Bu çalışmada göçmen ailelerin 20-30 sene önce Türkiye’ye göç etmelerine rağmen batı 
toplumundan etkilendikleri, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yetkin tutum puanlarının 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında yetkeci ve izin verici tutum puanlarının 
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istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber Türk ailelerde daha yüksek çıkmasının 
nedeninin toplulukçu kültürden kaynaklandığı düşünülebilir.  

Türkiye, kültür alt boyutlarından dikey toplulukçu gruba dâhil edilmiştir. Dikey toplulukçu 
grup Japonya gibi, bireylerin gruplarındaki normlara uyma mecburiyeti ve kendilerini 
gruplarına adamaya hazır oldukları bir gruptur. Dikey toplulukçular da bağımlı ve farklı 
konumda olmayı isteyen ve kabul eden bireylerdir. Bireyci kültürler ise özerkliğe önem verirler (Gümüş, 
2009). 

Çalışmada, yetkin puanları bakımından çekirdek ve geniş aile tipleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır.  Çekirdek ailesi olanların yetkin puanı geniş ailesi 
olanlara göre anlamlı derecede yüksektir. Geniş ailede çocuğun özgürlüğü kısıtlanır ve 
dolayısıyla toplumsal gelişme önlenir (Dinkmeyer, 1967). Geniş ailede bireyin aileden 
bağımsız davranma ve kendi kendine karar alması sınırlıdır. Geleneksel geniş ailede akrabalar 
çok önemli görülürler ve aileden sayılırlar. Çekirdek ailede ise, anne ve baba aile içi 
kararlarda özgürdür. Ekonomik anlamda da özgürlük görülür. Çekirdek ailede, geniş ailede 
görülebilecek olası çatışmalar azalır (Canatan-Yıldırım, 2009). Çalışmada elde edilen veriler 
literatür bilgisiyle örtüşmektedir.  

Toplulukçu bir toplumdan bireyci bir topluma göç edildiğinde çocukların ve gençlerin özerk 
olmasını gerektiren yeni çevresel talepler ortaya çıkar. Böylece hem etkili sosyokültürel uyum 
sağlama, hem de kendini yeni çevredekilerle karşılaştırma özerkliğin arzulanmasını ve 
geliştirilmesini sağlar. Araştırmalar, değişen bir çevreye uyum sürecinde ana-babaların da 
daha fazla özerkliğe yer veren tutumlara yöneldiğini gösterir (Kağıtçıbaşı, 2014). Türkiye’ye 
dönen göçmen ailelerin bu etkilenmeden ötürü çocuklarına tutumlarının zamanında göç 
ettikleri toplumun yapısından etkilendiği ve Türkiye’ye döndükten sonra da bu etkinin devam 
ettiği düşünülebilir. 

Göç eden kişilerin çoğunluğu pek çok yakın akraba ve arkadaşından ayrılmak zorunda 
kalmıştır (Gündüz, 2013). Çalışma grubumuzun büyük çoğunluğunu çekirdek aileler 
oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan göçmen aileleri balkan göçmenleri 
oluşturmaktadır. Aka (2012) yaptığı çalışmada, Balkan göçmenlerinin farklı ülkelerin kent ve 
kırsal yerleşim alanlarından gelmelerine rağmen Türkiye’de egemen olan Türk-Müslüman 
kimliğine sahip olmalarının onların toplumsal uyum konusunda herhangi bir sorun yaşamadan 
var olan gelenek, görenek ve adetlere daha çabuk uyum sağlamalarını kolaylaştırdığını, aynı 
zamanda, Türkiye’ye gelen Balkan göçmenlerinin geldikleri toplumsal yapıya çok çabuk 
entegre olduğunu belirtir.  

Yapılan bu çalışma, Aka’nın çalışma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Göçmen olan ve olmayan 
annelerin tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır.  Göçmen olan ve 
olmayan Türk annelerin tutumlarında istatistiksel olarak fark çıkmasa da, göçmen annelerin 
yetkin puanları göçmen olmayan annelerin yetkin puanlarından daha yüksek çıkmıştır. 
Göçmen ailelerde çekirdek ve geniş aile tipine göre gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, çekirdek ve geniş göçmen ailelerde yetkin puan 
daha yüksek, çekirdek ve geniş göçmen olmayan ailelerde yetkeci ve izin verici puan daha 
yüksektir. Bu sonuç, göçmen ailelerin her iki aile tipinde de daha yetkin (demokrat) bir 
tutuma sahip olduklarını göstermektedir. Pınar (2014), Bursa ilinde yaşayan 1950-51 ve 1989 
yıllarında Bulgaristan’dan göç etmiş olan Türk göçmenlerle yaptığı çalışmada, aradan uzun 
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zaman geçmesine rağmen yeni gelen göçmenlerin hala kültürel bütünleşmeyi tam 
sağlayamadığını ve eski göçmenlere kıyasla kültürel farklılıklarının olduğunu belirtmektedir.   

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışma, Türkiye’de yaşayan göçmen ailelerin ve göçmen olmayan ailelerin anne 
tutumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden 
betimsel çalışma kullanılmıştır.  
Göçmen olan ve göçmen olmayan annelerin yetkin, yetkeci ve izin verici tutum puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte göçmen ailelerde yetkin tutum puanları daha yüksek iken Türk ailelerinde yetkeci ve 
izin verici tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.  
Çalışmada, yetkin puanları bakımından aile tipleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmaktadır.  Çekirdek ailesi olanların yetkin puanı geniş ailesi olanlara göre 
anlamlı derecede yüksektir. Ancak göçmen ailelerde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
hem geniş hem de çekirdek göçmen ailelerin yetkin tutum puanlarının daha yüksek olduğu 
görülmektedir.  

Bu çalışmada, göçmen ailelerin 20-30 sene önce Türkiye’ye göç etmelerine rağmen batı 
toplumundan etkilendikleri ve bu etkinin devam ettiği, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
yetkin (demokrat) tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın sınırlılığı, araştırmanın yapıldığı bölge itibariyle çalışma grubunun ağırlıklı olarak 
balkanlardan gelen göçmen ailelerden oluşmuş olmasıdır. Başka ülkelerden gelen göçmen 
aileler ile de bu çalışma yapılabilir. Çalışmanın diğer bir sınırlılığı, çalışmaya babaların dahil 
edilmemesidir. Bu çalışmada sadece anne tutumları incelenmiştir.  Babaların da çocuk 
yetiştirmede çok önemli rolleri vardır. Çocuğun gelişimine de etkileri büyüktür. Baba 
tutumları ile ilgili çalışmaların yapılması da önerilebilir. Bu çalışma Türkiye’ye 20-30 yıl 
önce göç etmiş aileler ile yapılmıştır. Daha yakın tarihte Türkiye’ye göç etmiş ailelerle bu 
çalışma yapılabilir.  
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KAZAK TÜRKÇESİNDE AKRABALIK TERİMLERİ 

Erdal AYDOĞMUŞ* 
 

Öz 

Dil ve kültür ayrılmaz bir bütündür. Bir milletin yaşam biçimi, kültürü dile etki eder. Türk lehçeleri diğer dillerle 
karşılaştırıldığında Türk lehçelerinin akrabalık terimleri yönünden oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bu da 
Türk kültürünün temelinin sağlam olduğunu göstermektedir.  

Akrabalık yoluyla güçlü bir toplum yapısının oluşacağının bilinciyle; Türkler arasında akrabalık ilişkilerine 
önem verildiğini ve bunun sonucu olarak da bu ilişkilerin dile yansıyarak dilin akrabalık terimleri açısından 
zengin bir duruma geldiği söylenebilir.  

Türklerde çekirdek aile yerine büyük aile modeline önem verilmiştir. Büyük aile modeli de elbette akrabalık 
terimlerinin gelişiminde rol oynamıştır. Bundan dolayı akrabalık terimleri dile yansıyarak Türk lehçelerinin söz 
varlığının zenginleşmesini sağlamıştır. 

Bu çalışmada Kazak Türkçesindeki akrabalık terimleri ele alınarak akrabalık terimleri hakkında bilgi verildi. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Kültür, Kazak Türkçesi, Akrabalık Terimleri, Sözvarlığı. 

 
THE TERMS OF KINSHIP USED IN KAZAKH TURKISH 

 
Abstract 

Language and culture are inseparable. The way of life of a nation affects to the language. When Turkish dialects 
are compared to other languages, it is seen that Turkish dialects are very rich in terms of kinship. This shows that 
the basis of Turkish culture is strong. 

Conscious of the formation of a strong society through kinship; It can be said that the importance of kinship 
relations among the Turkish people have given and as a result, these relations are reflected in the language and it 
is rich in terms of language kinship. 

Turkish people have given a great attention to the big family model instead of a little family. The big family 
model, of course, played a role in the development of kinship terms. Hence, kinship terms reflected the language 
and enabled the enrichment of the vocabulary of the Turkish dialects. 

In this study, kinship terms in Kazakh Turkish are discussed and information about kinship is given. 

Keywords: Language, Culture, Kazakh Turkish, Kinship Terms, Vocabulary. 

 
GİRİŞ 
Dil ve kültür ayrılmaz bir bütündür. Her ikisi birbirini besleyerek bir milletin hayatta 
tutunmasını sağlar ve dil- kültür ilişkisi dünya döndükçe devam eder. Yaşam biçimleri, 
kültürleri milletlerin diline etki etmiştir. Bu da dil- kültür ilişkisinin ayrılmaz bir bütün olduğu 
kanısını güçlendirmektedir. Bir milletin köklü bir geçmişe, köklü bir kültüre ve yaşayış 
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biçimine sahip olup olmadığı hakkında dillerindeki akrabalık terimlerinin zenginliğine ya da 
yavanlığına bakarak görüş elde edebiliriz.  

Bir dilin akrabalık adlarındaki sayısal azlık- çokluk toplum yaşamındaki aile ve akrabalık 
ilişkileri ile doğrudan ilgilidir. (Aksan, 1998: 45) 

Akrabalık terimlerinin oluşmasında kan bağı etkili olmakta ve bu terimlerin temelini kan 
bağına göre akrabalıkla ilgili farklı terimler oluşturmaktadır. Bunun dışında akrabalık 
terimlerini nikâh bağına göre oluşan terimler, evlatlık edinmeyle oluşan terimler, olarak 
sıralayabiliriz. 

Dünya dillerinde birkaç akrabalık terimi için tek bir sözcük kullanırken Türkçede her tür 
akrabalık için ayrı ayrı terim kullanılmaktadır. (Güllüdağ, 2012: 206). Elbette her dilde 
akrabalık terimleri vardır. Dünya dillerine baktığımızda köklü bir geçmişe sahip olan 
Türklerin akrabalık terimleri konusunda zenginliği dikkat çekmektedir. Türk lehçelerindeki 
akrabalık terimleri diğer dillerle karşılaştırıldığında Türk lehçelerindeki zenginlik diğer 
dillerde görülmemektedir. Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk lehçelerinde hala/ 
teyze ve dayı/ amca gibi terimler için ayrı ayrı terimler kullanılırken başta batı dilleri 
İngilizce, Rusça vb. olmak üzere çoğu dünya dilinde yukarıda belirtilen terimler için tek bir 
terim akrabalığı karşılamaktadır.  

Hem kan hem de evlilik yoluyla çeşitli şekillerde insanların birbirine yakın olması durumuna 
genel olarak akrabalık denir. Yaşayan dillerin sözvarlıkları içerisinde oldukça önemli kelime 
gruplarından birisi de akrabalık adlarıdır. (Yavuz, 2013:  71- 91) 

Hem kan, hem de evlilik yoluyla, çeşitli şekillerde insanların birbirlerine yakın olması 
durumuna, genel olarak akrabalık denir. Biz Türklerin, sosyal hayatlarının gelişmesinde ise, 
akrabalığın büyük önemi vardır. (Gömeç, 2001: 714- 724) 

Yeryüzünde yaşayan insanların çok kullandıkları kelimelerden bir grubu da akrabalık 
adlarıdır. Çocuk, bir şeyden korktuğunda ya da yardım isteyeceğinde “anne!’’ diye bağırır; 
babasına güvenir, ağabeyini, ablasını ve kardeşlerini sayar ve seve; dede, nine, amca, dayı, 
hala, teyze, gibi akrabalarını sık sık ziyaret eder ve gönüllerini alır. Bu da gösteriyor ki, 
akrabalık adları dediğimiz bu adlar, insanoğlunun hayatında devamlı rol oynar. (Gülensoy, 
1973-1974: 283- 318) 

Akrabalık terimleri dilcilerin dikkatini çekerek dilciler tarafından ele alınıp incelenmektedir. 
Türkiye Türkçesi başta olmak üzere diğer Türk lehçelerindeki akrabalık terimleriyle ilgili 
birçok çalışma yapılarak Türkçenin akrabalık terimleri açısından zenginliği yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya konmuştur. 

Kazak Türkçesi de akrabalık terimleri yönünden oldukça zengindir. Kazak Türkleri de diğer 
Türk boylarında olduğu gibi akrabalığa önem veren bir Türk boyudur. Geçmişten günümüze 
kadar akrabalık ilişkileri en iyi şekilde sürdürülmektedir.  

Kazaklar, Türk halklarının kadim bozkır kültürünün yani konar göçer hayatının en son 
temsilcilerinden biridir. Birçok Türk boyu konar göçer hayatı terk ederek şehirleşmeye asırlar 
öncesinden geçmişlerdir. Konar göçer hayatta güçlü olan akrabalık ilişkilerinin şehir 
hayatında törpülendiği bir gerçektir. (http://www.abdulvahapkara.com/akraba-isimleri/ 
29.12.2017). 
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Türkiye Türkçesinde başta olmak üzere diğer Türk lehçelerinde akrabalık terimleri üzerine 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda “Türk Dillerinde Akrabalık Adları’’, 1999, Türk 
Dilleri Araştırmaları Dizisi: 15, yayımlayan: Mehmet Ölmez, Simurg Yayıncılık, İstanbul, 
çalışmasında Yong-Song Li genişçe bir kaynakça göstermiştir. Bu kaynakça dışında  Tuncer 
Gülensoy “Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar’’ (Gülensoy, 1973-1974: 283- 
318), Abdulkadir Donuk “Türklerde Akrabalık Adları’’ (Donuk, 2000: 79- 144), Emiroğlu 
(Emiroğlu, 2012: 1691-1710): Saadettin Gömeç “Divanü Lûgat-it- Türk’te  Akrabalık 
Bildiren Terimler’’ (Gömeç, 2001: 714- 724), Abdulvahap Kara “Kazak Türkçesi Örneğinde 
Türk Dilinin Zenginliklerinden Biri Akraba İsimleri’’ (Kara 
http://www.abdulvahapkara.com/akraba-isimleri/ 29.12.2017), Serdar Dağıstan “Kırgız 
Türkçesinde Akrabalık Adları’’ (Dağıstan, 2016: 433- 437), Tölökova - Nasirov “Kırgız 
Elinin Tuugan- Tuuşkandık Mamilege  Baylanıştuu Terminologiyalık Leksiyası’’ (Tölökova, 
E.T.- Nasirov 2004: 106- 123) gibi muhtelif çalışmalar da yapılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen çalışmalarda adlar muhtelif tasniflerle ele alınmıştır. Bu çalışmada 
Tölökova– Nasirov’un çalışmasındaki tasnifi esas alınmıştır. Burada öncelikle kan bağıyla 
ilgili akrabalık terimleri ve nikâh bağını esas alan akrabalık terimleri ölçü alınmıştır. Adı 
geçen akrabalık terimlerinin Türkiye Türkçesindeki karşılıkları sözlük kısmında verilmiştir. 

Kazak Türkçesindeki akrabalık terimleri üç grupta ele alındı: 1. Kan bağına göre akrabalık 
terimleri, 2. Nikâh bağına göre akrabalık terimleri, 3. Diğer terimler. 

 
1. KAN BAĞINA GÖRE YAKINLIK BİLDİREN TERİMLER 
Soy ve genetiğin devamlılığında kan bağı birinci dereceden ölçüttür. Bu sebeple akrabalıkta 
da kan bağı ayırt edici bir unsurdur. Kan bağı anne ve baba yoluyla geçmektedir. Mitolojik 
dönem sonrası ataerkil aile sisteminin geçerli olduğu Türklerde birincil değer babadır.  Daha 
çok kültür taşıyıcısı olarak bilinen anne ise ikincildir (Aydoğmuş, 2013: 314- 320). 

1.1. Baba Esaslı Akrabalık Terimleri: Burada diğer Türk boyları arasında da ortak 
kullanılan Türkçe kaynaklı adlandırmalar ile daha çok Farsça yoluyla geçmiş isimler 
bulunmaktadır. Bunlar, “ana, ata- ana, ata, ata- baba, ağayın, ağayın- jekjat, ağa, apa, äke, 
äke- baba, äke- şeşe, äldi, äpke, ävlet, baba, bala, bala- şağa, kenje, nemene, nemere, nemere- 
şöbere, perzent, säbiy, tuqım, tuvajat, tuvıstas, ul, ul- kız, urpaq.’’   şeklindedir. 

1.2. Anne Esaslı Akrabalık Terimleri: Anne tarafının ikincil olduğunun göstergesi 
adlandırmalara da yansımaktadır. Annenin, ana ve babaları ortak terimlerle adlandırılırken 
erkek ve kız kardeşi belirtmede ayrı terimler kullanılmıştır. Anne tarafı akrabalar için 
“nağaşı’’, dayı için“nağaşı ağa’’ kullanılırken, teyze kavramını “nağaşı äpke’’ kelimesi 
karşılamaktadır. 

1.3. Ortak Terimler: Hem anne hem de babadan kan bağı olan terimler “äje, böle, jiyen’’ 
kelimeleridir. 

1.4. Kardeşler Arasındaki Akrabalığı Anlatan Terimler: Kan bağına göre 
adlandırmalardan biri de öz kardeşler arasındaki adlandırmalardır. Bunlar “ağa, ağayın, äpke, 
bavır, egiz, emşektes, qandas, ini, ini- qarındas, эkэ, эkэ- ükэ, tuğışkэn-bır tuğan, qarındas, 
ini, ini- qarındas’’ şeklindedir.  
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1.5. Kan Bağı Olmadan Akrabalığı Anlatan (üveylik bildiren) Terimler: Eski Türkçe 
“anne’’ karşılığında olan “ög’’ kelimesi bu adlandırmada temel kelimedir. Bu kelime ek 
alarak “ögey- annesiz’’ kavramı olarak kullanılmaktadır. Türklerde babasız karşılığı “yetim’’ 
kelimesi sadece şahsa yönelik kullanılır. Aynı aile bireylerini oluşturmalarına rağmen eşit 
derecede kan bağına sahip olamadığından ayıt edici unsur olarak “ögey’’ kelimesi kullanılır. 
Bu kelime ata, anne, kız ve oğul kelimeleri ile kavramları karşılar. (Aydoğmuş, 2013: 314- 
320).  Bunlar “ögey, ögey äke, ögey şeşe, ögey bala, ögey ķız, ögey oğıl’’ şeklindedir. 

 
2. NİKÂH BAĞINA GÖRE TERİMLER 
Aile oluşturmada nikâh esastır. Kız evlendikten sonra doğruda erkeğin ailesi ile birlikte anılır 
ve aynı sorumluluklara sahiptir. Baba evinden ayrılırken verilen “kalın’’(başlık parası) aslında 
kızın baba tarafından maddi olarak da ayrılmasının göstergesidir. Kalın ile başlığı ayırt 
etmeliyiz günümüzde anlaşılan başlık ile kalın aynı fonksiyonda değildir muhtemelen başlık 
kalın kavramını olarak gelmiş ancak uygulamada değişmeler olmuştur. Evlenen kız artık 
hukuken erkeğin ailesi içerisinde yer alır. (Aydoğmuş, 2013: 314- 320)   
Hem erkek tarafının hem de kadın tarafının akrabalarını isimlendirmede “kayın’’ kelimesi 
ortak kavramdır. Bu kelime Çobanoğlu tarafından (Çobanoğlu, 2010: 245- 247) mitolojik 
devirlere kadar indirgenmekte bugün Karaimler gibi bazı Türk boylarında kutsal ağaç olarak 
da adlandırılan “kayın’’ ağacı ile kavram olarak birleştirilmektedir. Bu ağaç etrafındaki 
kutsallaştırma Türkler yoluyla Rus kültür ve inancına da geçmiştir. Rusların “kutsal ağaç’’ 
olarak adlandırdıkları beryuza (huş ağacı)  ve bundan elde ederek içtikleri (beryuza voda) 
“kutsal su’’ inancı da Türklerin ağaç kültüyle ilgilidir. Orta Amerika’da özellikle Meksika, 
Belize ve Guetemala yerli halkları arasındaki “kutsal ağaç’’ seybal kültü de dikkat çekici 
ölçüde benzerlik göstermektedir. (Aydoğmuş, 2013: 314- 320)   
Nikâh bağına göre adlandırmalar erkek (damat), kadın (gelin) merkezli ve onların taraflarına 
göre adlandırmalardan oluşur. 

2.1. Gelinin Kocasını ve Akrabalarını Bildiren Terimler: Bu terimler “qayın, ata- ene, 
baja, ene, eneli, abısın, abısın- ajın, er, jubay, küyev, qudaşa’’ şeklindedir.  

2.2. Damadın Hanımını ve Akrabalarını Bildiren Terimler: Bu terimler “qayın, ata- ene, 
baja, ene, eneli, baldız, qudaşa’’ şeklindedir. 

2.3. Damat ve Gelinin Küçük Kardeşleri Tarafından Damat ve Geline Söylenen 
Terimler: Bu terimler “jezde, jeñge’’ şeklindedir. 

2.4. Gelin ve Damat Olmak Üzere Onların Akrabalarını Bildiren Terimler: Bu terimler   
“ağayın- avkım, ağayın – tuğan, jaqın- jora, jaqın- jurağat, jegjat, jegjat- jurağat,  kelin, quda, 
qudabala, qudağiy, quda- jekjat, quda- qudağiy, qudanda, süyektes, törkin, tuvğan- tuvısqan, 
tuvısqan- tuvğan, tuvma, tuvıs’’ şeklindedir. 

 
3. DİĞER TERİMLER 
Burada kadın, erkek, evlenmek, boşanmak, yaşlı erkek, yaşlı kadın vs. gibi terimler 
verilmiştir. Bu terimler “asırap alınğan bala, ajıras- , bäybişe- toqal, boydaq, bozbala, 
boyjetken, emşektes, erli- zayıptı, javşı, jetim, jesir, joldas- jora, joralast, kelin- keşpik, 
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kempir, kindik şeşe, nekelendir- , nekesi qılınğan, otbası, şal, şal- kempir, törkindes, tizeles, 
üylen- , äyel, qartañ, qatın- qalaş, qosaqsız, qız- bozbala’’ şeklindedir. 

 
SONUÇ 
Milletlerin kelime hazinelerinden onların kültür ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgileri de 
öğrenebiliriz. Dilin sözvarlığı içinde akrabalık terimleri bu konuda doğru bilgiler vermektedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi Türklerin dışındaki milletlerin diline göz atıldığında akrabalık 
terimlerini oluşturan kelime hazinelerinin zengin olmadığı görülmektedir. 

Kazak Türkçesinde kullanılan toplam yüz yirmi iki akrabalık terimi belirlenmiştir. Bu sayı bu 
çalışma sonucunda çıkan tespitlerin göstergesidir. Kazak Türkçesinde akrabalıkla ilgili daha 
fazla ve çeşitli terimler bulunabilir.  

Tespit edilen akrabalık terimlerinden dikkat çekici durumlardan biri evlilikle birlikte yeni 
akrabalık terimlerinin ortaya çıkması ve bu terimlerin çok olmasıdır. Özellikle de hısımlıkla 
ilgili farklı terimler bulunmaktadır. 

Kazak Türkçesinde kullanılan akrabalık terimleri ile Türkiye Türkçesi başta olmak üzere 
diğer Türk lehçelerinde kullanılan akrabalık terimlerinin içinde ortak olanlar vardır. Ancak 
morfolojik, fonetik değişiklikler görülmektedir.  

Tespit edilen akrabalık terimleri yapıları bakımından basit (jezde, jeñge), birleşik (ögey äke, 
ögey şeşe) ve türemiş olarak üç grupta karşımıza çıkmaktadır. 

Kan ve nikâh birlikteliği dışında geleneklerle ortaya çıkmış olan evlilik töreninde sağdıç ve 
hem gelin hem de damat için yakın çevreden seçmiş oldukları vekil anne ve vekil baba gibi 
kimseler de artık aile fertlerinden sayılmakta, onlar da birer akraba gibi adlandırılmaktadır. 
Sözlük kısmında Kazak Türkçesindeki akrabalık terimlerinin Türkiye Türkçesi karşılıkları 
verilmiştir. 
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KAZAK TÜRKÇESİNDEKİ AKRABALIK TERİMLERİNİN SÖZLÜĞÜ 
A 

abısın: elti (KTTT s.13) 
abısın- ajın: kardeş, akraba kimselerin 
hanımları (KTTT s.13) 
ağa: yaşça büyük erkek (KTTT s.15) 
ağayın: bir babadan olan kardeşler KTTT 
s.15) 
ağayın- avkım: hısım akraba KTTT s.15) 
ağayın- jekjat: aynı soydan gelen 
akrabalar (KTTT s.16) 
ağayın- tuğan: akraba (KTTT s.16) 
ana: ana (anne) (KTTT s.42) 
apa: abla (KTTTs.46) 
ata: dede (KTT s.56) 
ata- ana: ana- baba, edeveyn (KTTT s. 56) 
ata- baba: ecdat (KTTT s.56) 
ata- ene: kayınbaba- kayınana (KTTT 
s.56) 
asırap alınğan bala: evlatlık (TTKT 
s.180) 
ajıras-: boşan- (KTTT s.19) 
 

B 
baba: atalar (KTTT s.75) 
baja: bacanak (KTTT s.76) 
bala: çocuk (KTTT s.81) 
bala- şağa: (KTTT çoluk çocuk s.82) 
baldız: baldız (KTTT s.83) 
bavır: kardeş (KTTT s.90) 
bäybişe- toqal: kuma (TTKT s. 309) 
boydaq: bekar (KTTT s.100) 
boyjetken: genç kız (KTTT s.100) 
bozbala: delikanlı, yiğit (KTTT s.100) 
böle: kuzen (KTT s.104) 
 

E 
egiz: ikiz (KTT s.152) 
emşektes: 1. kardeş olan kimseler (KTT 
s.157) 
emşektes: 2. sütkardeş (TTKT s. 413) 
ene: kayınvalide, kanana (KTTT s.158) 
eneli: kaynanası olan kimse (KTTT s.158) 
er: koca (KTTT s.160 
erli- zayıptı: karı- koca s.16) 

 
İ 

ini: küçük erkek kardeş (KTTT s. 776) 
ini- qarındas: erkek ve kız kardeş, 
kardeşler (KTTT s. 776) 
 
 

J 
jaqın- jora: akraba (KTTT s.177) 
jaqın-jurağat: yakın akraba (KTTTs.177) 
javşı: dünürcü (TTKT s.158) 
jegjat: uzak akraba (KTTT s.198) 
jegjat- jurağat: uzak yakın tüm akrabalar 
(KTTT s.198) 
jetim: yetim (KTTT s.206) 
jezde: enişte (KTTT s.199) 
jeñge: yenge (KTTT s.203) 
jesir: dul (KTTT s. 205) 
jiyen: yeğen (KTTT s.207) 
joldas- jora: eş, dost, akraba (KTTT 
s.210) 
joralast: yaşıt, akran (KTTT s.212) 
jubay: kadın, erkek eş (KTTT s. 216) 
 

K 
kelin: gelin (KTTT s.264) 
kelin- keşpik: genç bayanlar, gelinler 
(KTTT s.264) 
kempir: koca karı, yaşlı kadın (KTTT 
s.265) 
kenje: en küçük çocuk (KTTT s.267) 
kindik şeşe: ebe (TTKT s.162) 
küyev: 1. damat (KTTT s. 300) 
küyev: 2. koca (KTTT s. 300) 
küyevjoldas (jigit): düğünde damadın 
sağdıcı (KTTS s. 425) 
 

N 
nağaşı: akrabalar (anne tarafı) (KTTT 
s.467) 
nağaşı ağa: dayı (TTKT s. 130) 
nağaşı äpke: teyze (TTKT s. 440) 
nemene: beşinci göbekten torun ( KTTT s: 
474) 
nemere: torun (KTTT s. 474) 
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nemere- şöbere: bir atanın torunları 
(KTTT s. 475) 
nekelendir-: nişanlan- (TTKT s. 346) 
nekesi qılınğan: nişanlı (TTKT s. 346 
 

O 
otbası: aile, ocak (KTTT s. 497) 
 

Ö 
ögey: üvey (KTTT s.500) 
ögey äke: üvey baba (TTKT s. 460) 
ögey şeşe: üvey anne (TTKT s. 460) 
ögey bala: üvey çocuk (TTKT s. 460) 
ögey qız: üvey kız (TTKT s. 460) 
ökil ata: manevi baba (KTTS s.650) 
ökil äke: düğünlerde damat ve gelin için 
yakın çevreden seçilen vekil baba (KTTS 
s.650) 
ökil bala- ökil kız: düğünde seçilen vekil 
babanın damadı ve gelini. (KTTS s. 650) 
 

P 
perzent: oğul, çocuk, evlat (KTTT s.523) 
 

S 
säbiy: bebek, küçük çocuk (KTTT s. 555) 
süyektes: hısım, akraba, dünür (KTTT 
s.579) 
 

Ş 
şal: yaşlı erkek (KTTT s.723) 
şal- kempir: yaşlı kadın erkek (KTTT 
s.725) 
şeşe: anne, ana (KTTT s.742) 
şöbere: üçüncü kuşak torun (KTTT s.748) 
 

T 
täte: abla, teyze (KTTT s. 619) 
törkin: gelinin akrabaları (KTTT s. 644) 
törkindes: aynı yerden olan gelinler 
(KTTT s. 644) 
tuqım: soy (KTTT s.650) 
tuvajat: sekizinci göbekten torun (KTTT 
s. 647) 
tuvğan- tuvıskan: hısım, akraba (KTTT 
s.647) 

tuvma: hısım, akraba (KTTT s. 647)  
tuvıs: akraba (KTTT s.648)    
tuvısqan: akraba kimseler (KTTT s. 648) 
tuvısqan- tuvğan: hısım akraba (KTTT 
s.648) 
tuvıstas: akraba, soydaş (KTTT s. 649) 
tuvıs- tuma: yakınlar, hısım akraba 
(KTTT s. 649) 
tizeles: yaşıt, akran (KTTT s. 673) 
 

U 
ul: erkek çocuk, oğul (KTTT s. 687) 
ul- kız: erkek ve kız (KTTT s.687) 
urpaq: nesil, kuşak (KTTT s.690) 
 

Ü 
üylen- : evlen- erkekler için (KTTT s.698) 
 

Ä 
äje: nine, büyükanne (KTTT s.65) 
äyel: kadın (KTTT s.67) 
äke: baba (KTTT s.67) 
äke- baba: ecdat (KTTT s.67) 
äke- şeşe: anne baba, ebeveyn s.68 
äldi: bebek (KTTT s.69) 
äpke: 1.abla (KTTT s.71) 
äpke: 2.hala (TTKT s. 220) 
ävlet: sülale (KTTT s.73) 
 

Q 
qayın: kayın (KTTT s.327) 
qandas: akraba, kardeş (KTTT s.339) 
qartañ: yaşlı, ihtiyar (KTTT s.353) 
qarındas: küçük kız kardeş (KTTT s.354) 
qatın- qalaş: kadınlar (KTTT s.360) 
qosaqsız: eşsiz, dul (KTTT s. 386) 
quda: dünür (KTTT s. 393) 
qudabala: gelin ile damadın erkek 
kardeşlerine veya akraba çocuklarına karşı 
söylenen ifade (KTTT s. 393) 
qudağiy: bayan dünür (KTTT s. 393) 
quda- jekjat: hısım akrabalar (KTT s. 
393) 
quda- qudağiy: dünürler (KTTT s. 393) 
qudanda: dünür (KTTT s. 393) 
qudaşa: baldız, görümce (KTTT s. 393) 
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qız- bozbala: kızlar ve yiğitler, gençler 
(KTTT s.408) 
qız joldas: düğünde gelinin sağdıcı (SK) 
(Ayabek Bayniyazov, Kişisel Görüşme, 
01.12.2017) 
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TARIM-GIDA POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENCESİ 

Kasım KARAMAN*  
 

Öz 

Bu çalışma ulusal, bölgesel ya da küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan açlık problemi ile tarım-gıda politikaları 
arasındaki ilişkiyi kavramsal ve kuramsal düzeyde ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede olmak üzere 
dünyada ve Türkiye’deki tarım-gıda politikaları ve gıda güvencesi ilişkisi çeşitli istatistik verilerle 
değerlendirilmiştir. 

Gıda üretim düzeyi ile gıda ihtiyacı miktarı küresel düzeyde karşılaştırıldığında, üretimin ihtiyaç duyulan 
miktardan fazla olduğu görülmektedir. Bu durum gıda güvencesinin yalnızca üretimle ilişkili bir kavram 
olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan tarladan sofraya tüm üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini ve 
süreçlerini kapsayan gıda güvencesi, tarım ve gıda politikalarıyla yakından ilgilidir. Öte yandan gıdanın ekonomi 
politiği ile ulus devletin gelişimi arasındaki bağlantıyı anlamak, küresel gıda politikalarını belli dönemler halinde 
tanımlamak için “gıda rejimi” kavramı kullanılmaktadır.  

Gıda rejimi yaklaşımı, kapitalist dünya ekonomisi ile tarım-gıda arasındaki ilişkileri ve kapitalizmin kendi içinde 
barındırdığı çelişkileri anlamak ve analiz etmek açısından önem arz etmektedir. Gıda güvencesi düşüncesinin 
gelişimini kapitalizmin gelişim süreciyle ilişkilendiren yaklaşımlar, gıda sistemlerinin aşamalı olarak değişimini 
500 yıllık bir geçmişe dayandırmaktadırlar. Bu süreç, toprak sahipliğinde ve üretim araçlarında meydana gelen 
değişim, kendi kendine yeter tarımsal üretimden pazar için üretime geçiş, kentleşme ve sanayileşme biçiminde 
ilerleyerek ekonomik modernleşme sürecine geçmiştir.  

Türkiye’de tarım sektöründeki değişimler ile gıda sektöründeki üretim ve dağıtım süreçleri arasında karşılıklı 
etkileşime dayalı yakın bir ilişki söz konusudur. 1970’lere kadar kendi kendini besleyebilen ülkeler arasında yer 
alan Türkiye’de 1980 sonrası değişen tarım-gıda politikaları nedeniyle zaman zaman temel gıda maddeleri ithal 
etmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvencesi, Gıda Rejimi, Tarım-Gıda Politikaları, Açlık. 

 

FOOD SECURITY IN THE CONTEXT OF AGRI-FOOD POLICIES IN TURKEY 

 

Abstract 

This study aims to handle the relationship between hunger which arose as a national, regional or global threat 
and agri-food policies at a conceptual and theoretical level. Within this framework, the relationship of agri-food 
policy in the world and Turkey and food security is considered by various statistical data. 

When the level of food production and the amount of the need of food are compared at a global level, it is seen 
that the production is more than that is needed. This suggests that food security is not merely a concept related to 
food production. In this respect, food security, which encompasses all the relationships and processes of 
production, distribution and consumption from the field to the table, is closely related to agriculture and food 
policies. On the other hand, the concept of "food regime" is used to understand the link between the economic 
policy of food and the development of nation state and to define global food policies at certain periods.  

The approach of food regime is important in order to understand and analyze the relationships between capitalist 
world economy and agri-food and the contradictions which capitalism have in itself. Approaches which relate 
the development of the idea of food security to the process of the development of capitalism trace the gradual 
change of food systems to 500 years of history. The change which occurred in landowning and means of 
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production and the shift from self-sufficient agricultural production to production for the market turned into the 
process of economic modernization by progressing in the form of urbanization and industrialization.   

There is a close relationship, based on mutual interaction, between the changes in the sector of agriculture and 
the processes of production and distribution in the sector of food. In Turkey, which was among the countries 
which could nourish themselves until 1970s, importing basic food items became an obligation from time to time 
due to changing agri-food policies after 1980.   

Keywords: Food Security, Food Regime, Agri-Food Policies, Hunger. 

 

GİRİŞ 
Yetersiz beslenme ve açlık, günümüzde, en önemli problemler arasında yer almaktadır. 
Dünyada herkesin besleneceği kadar gıda üretilmesine rağmen dünya nüfusunun yaklaşık 
1/9’u (795 milyon) yetersiz beslenme ve açlık tehdidiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 
Yetersiz beslenme ve açlık sadece sağlıkla ilgili olmayıp eğitim ve istihdam gibi birçok alanı 
da olumsuz etkilemektedir (http://www1.wfp.org/zero-hunger Erişim: 21.08.2017). 

Açlık ve ilişkili olarak fakirliğin nasıl ölçüleceğiyle ilgili çeşitli öneriler sunulmaktadır. 
Günlük kaloriye göre yapılandırılan ölçeklerin yanında günlük ihtiyaç duyulan besin 
ihtiyacını karşılayacak miktarda gelire göre de hesaplamalar yapılmaktadır. Dünya 
Bankası’nın 1990’da 22 ülkeyi esas alarak yaptığı hesaplamalarda her birey için günlük 1 
doların altı açlık sınırı olarak kabul edilirken, 2005 yılında 115 ülkede yaptığı çalışmalardan 
elde ettiği verilerle bu miktar günlük her birey için 1.25 dolar olarak belirlenmiştir 
(http://econ.worldbank.org Erişim: 25.08.2017). Ancak belirtilen miktar ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle her ülkenin kendi şartlarına göre bir 
açlık ve yoksulluk sınırı belirlemesi daha gerçekçi görünmektedir. 

2015 verilerine göre açlık sınırının altında bulunan nüfusun Dünya ölçeğinde bölgesel 
dağılımına bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da 14,7 milyon, Afrika’da 
232,5 milyon, asya’da 511,7 milyon, Latin Amerika ve Karayiplerde 34,3 milyon ve 
Okyanusya’da 1,4 milyon kişi olduğu görülmektedir 
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ Erişim: 
28.08.2017). Bu verilere göre açlık sadece Afrika ve Asya gibi ülkelerle sınırlı olmayıp 
gelişmiş ülkeler için de bir tehdit oluşturmaktadır. Öte yandan küresel bir problem olarak 
karşımıza çıkan açlık ve yoksulluk sorunuyla mücadele konusunda ulusal ve bölgesel düzeyde 
işbirlikleri yapılmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşu çeşitli projelerle bu insanlık 
sorununun çözümü konusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir. Açlık ve yoksullukla 
mücadeleyi evrensel insan haklarının bir parçası olarak gören Birleşmiş Milletler Dünya 
Tarım ve Gıda Örgütü, Dünya Gıda Programı çerçevesinde, 2030 yılına kadar açlık ve 
fakirliğin sona erdirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır. Birleşmiş 
Milletler’in 2015 yılında kabul edilen ve Dünyayı değiştirecek hedefler olarak sunulan 
“Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri”nden birincisi ‘fakirliğin bütün formlarını her yerde sona 
erdirmek’ ikincisi de ‘açlığa son vermek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi geliştirmek 
ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek’ olarak belirlenmiştir (http://www.un.org). Birleşmiş 
Milletler Örgütü’nün tespitlerine göre, büyük çoğunluğu Güney Asya ve Sahra Altı 
Afrika’sında olmak üzere gelişmekte olan bölgelerdeki her beş kişiden biri 1,25 doların 
altında gelire sahiptir. Dünyadaki beş yaşın altındaki her dört çocuktan biri yaşına göre, 
yetersiz beslenme nedeniyle, gelişim bozuklukları (boy ve kilo düşüklüğü gibi) taşımaktadır. 

http://www.akademikbakis.org/
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Diğer taraftan çatışma bölgeleri açlık ve fakirlik açısından büyük risk altındadır. 2014 
verilerine göre çatışmalar nedeniyle her gün 42.000 kişi evlerini terk etmek zorunda 
kalmaktadır (http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ Erişim: 22.8.2017). 
Birleşmiş Milletler’in, Dünya Gıda Programı çerçevesinde, ‘fakirliği sona erdirmek ve sıfır 
açlık’ hedefleriyle uygulamaya koyduğu program sonuçları umut vericidir. 1990-1992 
yıllarıyla karşılaştırıldığında, Dünya nüfusu 1,9 milyar artmasına karşılık, açlık sınırında 
bulunan insan sayısı yaklaşık 216 milyon kadar azalmıştır (http://www1.wfp.org/zero-hunger 
Erişim: 21.08.2017). 

Bu çalışma tarım-gıda politikaları ile gıda güvencesi ilişkisini değerlendirmek amacındadır. 
Böylelikle ulusal, bölgesel ya da küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan açlık problemi ile tarım-
gıda politikaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı, bu ilişkiyi kavramsal ve kuramsal 
düzeyde ele almayı amaçlamaktadır.  
 

1. GIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENCESİZLİĞİ 

Gıda güvencesi kavramı İngilizce “food security” kavramının Türkçe karşışığı olarak kullanılmaktadır 
ve zaman zaman “food safety” kavramına karşılık gelen “gıda güvenliği” şeklinde Türkçeye 
çevrilmektedir. Oysa gıda güvenliği daha çok fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikler 
bakımından tüketime uygun gıdalar için kullanılmaktadır. Bu bağlamda gıda güvenliği, gıda güvencesi 
olarak ele aldığımız “food security” kavramının da bir öncülü olmaktadır. Zira gıda güvencesi, gıda 
güvenliğini de içine alan daha kapsamlı ve çok boyutlu bir kavram olarak kullanılmaktadır (Koç, 
2013: 14). 

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde gıda güvencesi kavramının ortaya çıkışını 1929’lardaki büyük 
ekonomik buhrana kadar götürmek mümkündür. Bu dönemde devletler hem üreticiyi hem tüketiciyi 
destekleyici bir takım önlemler almak zorunda kalmışlardır. Yine henüz kavramsal bir kullanım söz 
konusu olmasa da İkinci Dünya Savaşı yıllarında hem sivil halkın hem de askerlerin beslenmesi 
konusu devletlerin temel politikalarından biri haline gelmiş, birçok ülkede zorunlu tüketim mallarının 
dağıtımı devlet kontrolü altına alınmıştır (Koç, 2013: 23). Gıda güvencesi kavramı 1974 yılında 
Dünya Gıda Konferansı’nda gıda tedariğini esas alan bir yaklaşımla ‘ulusal ve uluslararası düzeyde 
temel gıda maddelerinin bulunabilirliliği ve fiyat istikrarını sağlamak’ şeklinde kullanılmıştır.  Daha 
sonra Dünya Tarım ve Gıda Örgütü’nce 1983 yılında yapılan tanımlamada gıdaya erişim üzerine 
vurgu yapılmış ve gıda güvencesi “bütün insanların her zaman ihtiyaç duydukları temel gıda 
maddelerine hem fiziksel hem ekonomik olarak erişimi” olarak tanımlanmıştır. Kavram daha 
sonra bireysel ve hanehalkı düzeyleri ile bölgesel ve ulusal düzeyleri de kapsayacak şekilde revize 
edilmiştir (FAO, 2006). Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, 1996 yılında Roma’da 
gerçekleştirilen Dünya Gıda Zirvesi’nde gıda güvencesi “herkesin, her zaman, aktif ve sağlıklı 
bir yaşam için beslenme ihtiyaçlarını ve besin tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve 
besleyici gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimi” olarak tanımlanmıştır (FAO, 1996). Bu 
tanım, gıda güvencesi kavramını hem kapsama alanları hem de süreçler açısından ele alması 
dolayısıyla güçlü bir kabul görmüştür. 

1996 Roma Gıda Zirvesi Raporu’nda, her ulusun gıda güvencesi hedeflerine ulaşmak için 
kendi kaynakları ve kapasiteleri ile tutarlı bir strateji benimsemek zorunda olduğu 
hatırlatılarak gıda güvencesinin küresel bir problem olması nedeniyle bölgesel ve uluslararası 
düzeyde işbirliklerinin önemine vurgu yapılmıştır (FAO, 1996). 1996 yılında Dünya Gıda 
Zirvesi’nde yapılan tanım, gıda temininin dört ana boyutunu öne çıkarmaktadır: 
bulunabilirlik, erişim, faydalanma ve istikrar. Birinci boyut yeterli gıdanın bulunabilirliğiyle 
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ilgilidir. Yerli üretim yoluyla veya ithalat yoluyla sağlanan uygun kalitede ve yeterli miktarda 
gıdanın mevcut olma durumunu belirtir. Bu boyut özellikle tarımsal sistemlerin talep edilen 
gıda maddelerini karşılama kapasiteleriyle ilişkilendirilebilir. İkinci boyut, bireylerin yeterli 
bir beslenme için uygun gıdaları edinmelerini sağlayacak kaynaklara erişimleriyle ilgilidir. 
Üçüncüsü sağlık hizmetleri, besin güvenliği, temiz su ve uygun yiyecekler vasıtasıyla 
gıdalardan faydalanmayı esas alır. Bu boyut aynı zamanda fizyolojik ihtiyaçları da karşılayan 
bir beslenme refahını ifade eder. Dördüncü boyut ise hanehalkı düzeyinde ya da bireysel 
düzeyde tüm nüfusun her zaman uygun ve yeterli gıdaya ulaşabilmesini ön görür. Ekonomik 
krizler veya iklimle ilişkili doğal afetler gibi riskler karşısında yeterli ve uygun gıdaya ulaşma 
güvencesidir (FAO, 2006).  

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü, gıda güvencesi tanımında vurgulanan gösterge dört 
boyutun ölçülmesi ve değerlendirilmesinde belirli kategorileri esas almaktadır. Bulunabilirlik 
boyut göstergeleri, bitkisel ve hayvansal protein kaynakları ortalamaları ile kökler, yumrular 
ve tahıllardan üretilen gıda arzı değerleri, gıda üretim ortalamlarıdır. Erişim boyut göstergeleri 
kara ve demir yollarının durumu, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, yurt içi gıda 
fiyatları endeksi, yetersiz beslenme yaygınlığı, yoksulların gıda harcamaları payı ve gıda açığı 
derinliğidir. Sağlıklı su kaynakalarına erişim, genel sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, düşük boy 
ve kiloya sahip beş yaş altı çocukların yüzdesi, hamile kadın ve çocuklarda anemi yaygınlık 
düzeyi, A vitamini eksikliği düzeyi, okul çağındaki çocukların iyot yetersizlik oranları ile 
düşük kilolu yetişkin nüfus yüzdesi faydalanma boyutu göstergeleri; tahıl ithalatındaki 
bağımlılık durumu, ekilebilir alanlarda sulu tarımın oranı, ihracatın gıda ithalatını karşılama 
düzeyi, yurt içi gıda fiyatlarındaki değişkenlikler, kişi başına düşen gıda üretimindeki 
oynaklıklar ve siyasi istikrar durumu da gıda güvencesinde istikrar boyutu göstergeleri olarak 
kullanılmaktadır (FAO, 2016). 

Gıda güvencesizliği, “insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam için yeterince güvenli, besleyici 
ve sosyal olarak kabul edilebilir gıdalara, sürdürülebilir fiziksel ya da ekonomik erişimlerinin 
eksik olması” (www.dccmaugusta.org, Erişim: 11.09.2017) olarak tanımlanmaktadır. Gıda 
güvencesizliği bir bakıma gıda güvencesine sahip olmama durumudur. Gıda güvencesini 
ortadan kaldıran ya da gıda güvencesizliğini doğuran birçok etken vardır. Ekonomik 
bunalımlar, kitlesel olaylar, siyasi krizler, çevre sorunları, iklim değişikliği, yeraltı sularının 
azalması, akarsuların kirlenmesi, toprağın çoraklanması, tarım arazilerinin bölünmesi, 
kentleşme, endüstriyel tarımın yaygınlaşması, tarım-gıdada fiyat istikrarsızlıkları, bitkisel 
hastalıkların yaygınlaşması, gıda stokları ve karaborsa, israf, işsizlik, gelir dağılımındaki 
eşitsizlikler, çatışmalar ve savaşlar bu etkenlerdendir.  

Gıda güvencesi analizlerinde gıda güvencesizliği üç temel süreç açısından değerlendirilir. 
Birincisi ‘kronik gıda güvencesizliği’dir. Üretim ya da finansal kaynaklara erişimin yeterli 
olmaması veya varlık eksikliği gibi nedenlerle insanların en temel gıda ihtiyaçlarını bile, uzun 
süreli ya da sürekli, karşılayamama durumudur. Bu süreç sonunda açlık ve yoksulluk 
yaygınlaşarak kalıcı hale gelmektedir. İkincisi ‘geçici gıda güvencesizliği’dir. Hane halkı 
gelirlerinde, gıda fiyatlarında veya gıda üretiminde meydana gelen yıllık ya da dönemsel 
dalgalanmalarla, gıda erişiminde ya da gıda kullanılabilirliğinde meydana gelen ani ve kısa 
süreli şoklar sonucu oluşan gıda güvencesizliğini açıklamaktadır. Üçüncüsü ise, bir yönüyle 
kronik gıda güvencesizliğine, bir yönüyle de geçici gıda güvencesizliğine benzeyen, iki 
kavram arasında konumlandırabileceğimiz, “mevsimlik/sezonluk gıda güvencesizliği”dir. 
Genellikle öngörülebilir ve bilinen olayları takiben meydana geldiği için kronik gıda 
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güvensizliğine; mevsimsel olması dolayısıyla da geçici gıda güvencesizliğine benzemektedir. 
İklimle ilgili olarak hava şartlarından kaynaklanan üretim düşüşleri, işgücüyle ilgili arz-talep 
dengesizliklerinden kaynaklı problemler ya da hastalık gibi sınırlı ve geçici gıda 
güvencesizliği durumudur (FAO, 1996).  

 
2. GIDA GÜVENCESİNE TEORİK YAKLAŞIMLAR 
Bir yönüyle ekosistemle diğer yönüyle de sosyal sistemlerle ilişkilendirilen gıda güvencesi, 
disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Gıda güvencesini teorik olarak ele alan çeşitli 
yaklaşımlar söz konusudur. Bu bağlamda, gıda kullanılabilirliği yaklaşımı, gelir temelli 
yaklaşım, temel ihtiyaçlar yaklaşımı, sürdürülebilir gelir yaklaşımı gibi konuyu hem 
ekosistem hem de sosyal sistemlerle ilişkili olarak ele alan bütüncül yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır (Burchi; De Muro, 2016: 11). Bu çerçevede Scanlan (Scanlan, 2001) tarafından 
yapılandırılan yaklaşımlar önemli katkılar sunmaktadır.  Bu yaklaşımlardan ilki neo-
maltusyan yaklaşımlardır. Neo-Maltusyan yaklaşım, kontrol edilemeyen nüfus artışına bağlı 
olarak oluşabilecek ekolojik problemlerin, gıda üretimi üzerinde meydana getirebileceği 
olumsuzlukların gıda güvencesi açısından ciddi bir tehdit oluşturacağı endişeni dile 
getirmektedir. Gıda güvencesi ancak yeryüzü kaynakları ile insan ihtiyaçlarının karşılanması 
arasında kurulacak bir denge ile mümkündür. Ancak bu denge sadece bugünü değil geleceği 
de kapsamalıdır. Neo-Maltusyan yaklaşımda ister tüketim için olsun ister pazar için olsun 
üretim süreçlerinde, gıda güvencesi açısından, doğal kaynakların korunması ve toprak 
verimliliğinin sürdürülebilir olması gibi tarımsal stratejiler başat rol oynamaktadır (Scanlan, 
2003: 96).  

Neo maltusyan yaklaşımdan farklı olarak, tekno-ekolojik yaklaşım iyimser bir bakış açısına 
sahiptir. İnsan zekâsının ve teknolojinin ihtiyaç duyulan yeterli ve uygun gıdayı temin etme 
ve ona erişebilme kapasitesini sağlayacak yeterliliklere sahip olduğunu ileri sürer. ‘Yeşil 
Devrim’ buna örnektir. Bu süreçte gübre kullanımı ve tarım teknolojileri, ihtiyaç duyulan 
gıdadan daha fazlasını sağlama imkânı vermiştir (Scanlan, 2003: 96-97). Yine son zamanlarda 
gazetelerde ve internet haber sayfalarında yer alan “laboratuvar ortamında orjinaliyle aynı, 
hatta aynı lezzete sahip olduğu iddia edilen dana, tavuk ve ördek eti üretildiği ve üretilen bu 
teknolojik etin orjinalinden daha sağlıklı ve ekonomik” olduğu şeklindeki haberler ekolojik 
yaklaşım açısından değerlendirilebilir (www.hurriyet.com.tr). Modernleşme yaklaşımı, 
toplumların modernleşme düzeyiyle gıda güvencesi arasında var olduğu kabul edilen olumlu 
bir ilişkiden hareketle, az gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumların da modern toplumları 
takip ederek modern toplumsal kurumlar oluşturmaları gerektiği düşüncesini ileri sürer. Buna 
göre modern toplumlar eğitimli, şehirli, zengin, istikrarlı, geniş vatandaşlık haklarına sahip, 
ekonomik ve sosyal refah düzeyi yüksek ve iyi beslenen toplumlardır (Scanlan, 2003: 97).  

Gıda güvencesini küresel bir olgu olarak kabul eden bağımlılık ve dünya sistemleri yaklaşımı, 
açlığı etkileyen faktörlerin uluslararası bir boyutu olduğunu ileri sürer. Dolayısyla ülkelerin 
gıda güvenceleriyle Dünya gıda sistemleri arasında bir ilişki bulunmaktadır.  Ancak bu ilişki 
gıda güvencesi açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  Küresel kapitalist düzenin, 
gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki tarımsal ürün ticareti, gelişmekte olan 
ülkelerin geçimlik tarımsal yapılarını ihracata dayalı üretim yapan işletmelere dönüştürmesi 
neticesinde bu ülkelerin kendi kendine yeter olma durumlarını olumsuz etkileyerek gıda 
güvencelerini tehdit etmektedir. Bağımlılık ve dünya sistemleri yaklaşımına göre gelişmiş 
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ekonomiler diğerleri üzerinde çeşitli müdahalelerle gıda fiyatları üzerine etki yaparak yerel 
pazarları alt üst etmek suretiyle gıda güvencesini olumsuz etkilemektedirler (Scanlan, 2003: 
97). Kentleşme yaklaşımı, kırsal bölgeler ile kentsel yerleşmeler arasında oluşan, kırsal 
aleyhine oluşan eşitsizlikler üzerine odaklanmaktadır. Yaklaşım, kentsel yerleşmelerde 
yaşayan ve ekonomik açıdan güçlü olan elitlerin siyasi gücü de ellerinde bulundurduklarını ve 
bu güçlerini kendi çıkarlarına hizmet edecek politikalar için kullandıklarını, sonuçta bu 
yapılanmanın kırsal bölgelerin gelişmesine engel oluşturduğunu ileri sürer.  Kent yararına 
oluşturulan politikalar ve uygulamalar kır-kent eşitsizliklerini artırmakta ve kırsal nüfusun 
daha güçsüz ve fakir olmasına neden olmaktadır (Scanlan, 2003: 97). Özellikle tarım girdi 
fiyatlarının artışı ve pazarlama stratejilerinin üretici aleyhine olması, kırsal bölgelerde 
yaşayanların fakirleşmesine ve dolayısıyla açlık ve fakirlik riskinin artmasına neden 
olmaktadır. Sosyal tabakalaşma yaklaşımına göre sosyal tabakalaşma ve eşitsizlikler gıda 
güvencesi açısından önemli tehditler içermektedir. Irk, etnisite, cinsiyet, din, mezhep, göç gibi 
farklılıklar dolayısıyla oluşan siyasi, kültürel, ekonomik eşitsizlikler gıda güvencesizliğinin de 
en önemli nedenleri arasındadır. Çoğu kez dezavantajlı gruplar olarak da nitelenen bu gruplar 
arasında yoksulluk yaygındır. Söz gelimi cinsiyet bağlamında değerlendirildiğinde ‘fakirliğin 
kadınlaşması’ gibi kavramlaştırmalar, eşitsizliği vurgulamak açısından önemlidir. Özellikle 
başlıca ve yoğun olarak tarımsal işgücü konumundaki kadınların, diğerlerinin beslenmesine 
hizmet etmelerine karşın, kendilerinin yoksulluk ve açlıkla yüz yüze bulunmaları gerçeği gıda 
güvencesi ile sosyal tabakalaşma arasındaki ilişkiye iyi bir örnektir (Scanlan, 2003: 98-99).   

Militarizm ve gıda güvencesi ya da güvencesizliği arasındaki ilişkilere odaklanan militarizm 
yaklaşımı ise genellikle askeri harcamalar ile sosyal refah harcamalar arasındaki ters orantıya 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Türkçe’de “tereyağı tabancaya karşı” olarak ifade 
edebileceğimiz “guns versus butter” ya silah ya gıda modeli gündeme gelmektedir. Soğuk 
savaş sonrası dönemde, ülkelerin askeri harcamalara ve silah ithalatına kısıtlamalar getirerek 
eğitim, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamaya ve sosyal refah düzeyini artırmaya 
dönük politikalar izlemesi, gıda güvencesi açısından önemli bir dönem olarak ifade 
edilmektedir (Scanlan, 2003: 99). Yaklaşım, savaş dönemlerinde meydana gelen kıtlık ve gıda 
güvencesizliğini insan kaynaklı bir felaket olarak değerlendirmektedir. Bu dönemlerde 
oluşabilecek kıtlık ve gıdaya erişimle ilgili problemler daha çok çocukları,  kadınları, etnik 
grupları, fakirleri ve toplumun diğer dezavantajlı gruplarını etkilemektedir. Özellikle uzun 
süre devam eden çatışmalar sonucu oluşan ve sürekli hale gelen beslenme ve gıda ile ilgili 
problemler gıda güvencesizliğini kronik hale getirmektedir (Scanlan, 2003: 99). Militarizm 
yaklaşımı içinde öne çıkan ve tartışılan bir başka kavram “gıda savaşları (food war)” 
kavramıdır. Gıda savaşları, özellikle çatışma bölgelerinde, gıdanın bir silah olarak 
kullanılmasıdır (Messer vd., 2001:1). Gıda maddelerinin kısıtlanması, gıdaya erşimin 
engellemesi, yetersiz beslenme gibi oluşturulan gıda güvencesizliği durumu, çatışmanın bir 
gıda elde etme mücadelesine dönüştürülmesi riskini de taşımaktadır (Messer and Cohen, 
2006: 1-2).  

 
3. GIDA REJİMLERİ, TARIM-GIDA POLİTİKALARI VE GIDA GÜVENCESİ 
Dünyada herkesi doyuracak kadar yiyecek üretilmesine karşın hala bir milyara yaklaşan aç 
insanın varlığı, gıda güvencesinin basit bir besin yetersizliği problemi olmadığını 
göstermektedir. Problemin temelinde gıda kaynaklarına erişim, gıdanın dağıtımı ve bunun bir 
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hak olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesine bağlı politik ve sosyal gerekçeler yatmaktadır  
(Serageldin and Landell-Mills, Aktaran: Shaw, 2007: 319).  
Gıda rejimi, gıdanın ekonomi politiği ve ulus devletin gelişmesi arasındaki bağlantıları işaret 
etmek için küresel gıda politikalarını belli dönemler halinde ortaya koyan bir kavramdır 
(Roche, 2012: 63). Gıda rejimi kavramı, teorik düzeyde kapitalist dünya ekonomisi ile tarım-
gıda arasındaki ilişkileri ve kapitalizmin kendi içinde barındırdığı çelişkileri anlamak ve 
analiz etmek açısından önemli katkılar sağlar (Büke, 2008: 54). Ayrıca gıda rejimi, tarihsel ve 
metodolojik olması nedeniyle, tarım-gıda alanında geçmiş dönemler için olduğu gibi, içinde 
bulunduğumuz süreçleri ve meydana gelen değişimleri anlamada ve analiz etmede kullanılan 
bir yaklaşımdır (Erbaş, 2017: 20). McMichael, gıda rejimi kavramını, dünya ekonomisinde 
çeşitli hegomanya biçimleriyle bağlantılı olarak gıdanın üretim ve dolaşımının dünya 
ölçeğinde tarihsel olarak belirli dönemlerle sınırlandırılarak ele alındığı bir kavram olarak 
değerlendirmektedir (McMichael, 2009: 281). Buna göre her hegomanya dönemi kendine 
özgü bir gıda rejimi oluşturmakta ve her gıda rejimi uluslararası tarımsal üretim, iş bölümü, 
mülkiyet ve beslenme biçimlerinde küresel düzeyde köklü değişimleri beraberinde 
getirmektedir (Friedmann, 2005: 230-231).  

Gıda güvencesi düşüncesinin gelişimini kapitalizmin gelişim süreciyle ilişkilendiren 
yaklaşımlar, gıda sistemlerinin aşamalı olarak değişimini 500 yıllık bir geçmişe 
dayandırmaktadır. Bu 500 yıllık süreç temelde toprak sahipliğinde ve üretim araçlarında 
meydana gelen değişim, kendi kendine yeter tarımsal üretimden pazar için üretime geçiş, 
kentleşme ve sanayileşme biçiminde devam ederek ekonomik modernleşme sürecine 
geçmiştir (Koç, 2010: 74). Kapitalist yapılanmanın dünya çapında yayılmasını ifade eden 
yaklaşık 500 yıllık geçmişte üretim ve dağıtım yapıları, devletin ekonomideki yeri ve ulus 
ötesi yapılanmaların ortaya çıkardığı yeni ekonomik güçlerin konumları ve bu yapılanmaların 
tarım-gıda alanındaki rolleri ile gıda güvencesi arasındaki ilişkiler, literatürde, üç dönemde ele 
alınmaktadır. Buna göre birinci gıda rejimi 1870-1914 arasını, Avrupa’nın sömürgelerde 
üretilen, başta et ve buğday olmak üzere, temel tarım ürünlerini ithal etmesi, buna karşılık 
sömürgelere kendi ürettiği ürünleri satmasıyla ilişkilendirilen dönemi kapsamaktadır. 
Uluslararası ve çok taraflı, ancak Avrupa lehine, yapılanan bu ticaret ilişkileri, Avrupa 
sömürge sisteminin monopol özel ticaret ilişkilerinden farklı bir yapı oluşturmuştur 
(Fridmann; McMichael, 1998: 95-96). Bu dönemde, Avrupada endüstriyel üretime, 
sömürgelerden sağlanan ucuz hammaddelerle destekler sağlamıştır. Diğer taraftan 
sömürgelerdeki topraklar Avrupadan göç eden yerleşmeciler tarafından paylaşılmıştır. Yine 
Avrupada kent nüfusunun hızla artması tarım ve gıda politikalarında yeni bir yapılanmayı da 
beraberinde getirmiştir (Koç, 2013: 20). 

İkinci Gıda Rejimi 1947-1972 arasını kapsamakatadır. 1914-1947 yılları arasını deneysel ve 
kaotik dönem olarak nitelendiren Friedmann (2009: 335), ikinci gıda rejimi dönemini, 
dönemin gıda sistemlerinde ortaya çıkan temel özellikleri öne çıkaran ‘savaş sonrası 
uluslararası gıda düzeni’ (Fridmann; 1982: 256), ‘savaş sonrası gıda rejimi’ (Friedmann, 
1993: 31)  ve ‘ticari-endüstriyel gıda rejimi’ (Friedmann, 2005: 242) gibi farklı kavramlarla 
karşılamıştır. İkinci gıda rejimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri 
merkezli başlayıp daha sonra Avrupanın da dâhil olduğu ve tarım-gıdada yeniden yeni 
formların oluşmaya başladığı dönemi nitelendirmektedir. Soğuk savaş döneminde 
Amerika’nın stratejik olarak şekillendirdiği, bir tür poskoloniyal, tarım ve gıda 
politiakalarının aynı zamanda bir siyasi ve ekonomik bir güç olarak kullanıldığı görülmektedir 
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(McMichael; 2009: 141). ABD’nin elindeki gıda stoklarını, gıda yardımı adıyla, gelişmekte 
olan ülkelere dağıtması ve bu ülkelerde de pazar için gerekli olan hammadde üretimini teşvik 
edici politikalar ortaya koyması, köylülüğün tasviyesi ve hızlı kentleşmenin önemli 
nedenlerinden birini oluşturmuştur (Koç, 2013: 21). Bu dönemde tarımda teknoloji kullanımı, 
tarımsal ilaçlar, kimyasal gübreler ve melez tohumlar gibi modern tarım girdileriyle oluşan 
tarımsal üretim artışları tarım-gıda politikalarında belirleyici olmuştur. ‘Yeşil devrim’ olarak 
isimlendirilen bu süreç, gıda arzı artışı dolayısıyla gıda güvencesi açısından geçici bir bolluk 
dönemini beraberinde getirmiştir,  hatta yakın gelecekte dünyada açlığın sona ereceği bile dile 
getirilmeye başlanmıştır (Koç, 2010: 76). Ancak gelişmekte olan ülkelerde, üretim için 
gerekli olan işgücü ihtiyacının azalması ve istihdam alanlarının kısıtlı olduğu kentlere nüfus 
akışının hızlanması hem kentlerde hem kırsal bölgelerde yeni problemlerin de kaynağı 
olmuştur. Tarımsal modernizasyon ve üretim artışı sağlayan tarımsal girdilerin meydana 
getirdiği çevresel problemler, gıda güvencesinin en önemli unsurlarından biri olan 
sürdürülebilirlik ilkesini tehdit eden sonuçlar doğurmuştur. Toprakların kirlenmesi ve melez 
tohumlardan üretilen ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri, bugün de hala hararetle 
devam eden, tartışmaları beraberinde getirmiştir. 1973 yılında OPEC petrol krizi ve yükselen 
enerji fiyatları ve Breton Woods antlaşmasının çökmesiyle başlayan mali kriz dünya 
ekonomilerinde bunalıma yol açmıştır. Diğer taraftan SSCB ile ABD arasındaki tahıl ticareti 
antlaşması nedeniyle gıda borsalarında meydana gelen sarsıntılar tarım-gıda politikalarında 
yeni bir sürecin de başlangıcı olmuştur (Koç, 2013: 21).    

Gıda rejimi tartışmaları, üçüncü gıda rejimi döneminin oluşup oluşmadığı ya da başlangıç 
tarihi konusunda bazı belirsizlikler taşımaktadır. İkinci rejimden üçüncü rejime geçişi ve bu 
rejimin içerik ve formlarını betimlemek için çeşitli görüşler ileri sürülmüştür (Burch; 
Lawrence, 2009: 267). 1970’lerin ortalarında başlayan ekonomik krizlerlerden kurtulma 
mücadeleleri, piyasalarda yeniden yapılanma sürecini hızlandırmıştır. ABD ve İngiltere’de 
başlayan bu yeni yapılanma hareketi kısa sürede dünya çapına yayılarak küresel bir boyut 
kazanmıştır. Tarım-gıda sektörü bu yapılanmadan en çok etkilenen sektörlerin başında 
gelmektedir. Söz gelimi ABD’de yapılan araştırmalarda, bu dönemde, gıda sektörünün 
kontrolünün dört büyük şirkete geçmesi, Avrupa’da milyonlarca üretici ile 100 milyonları 
aşan tüketiceler arasındaki ilişkileri düzenleyen ya da kontrol eden şirketlerin 100’lerle ifade 
edilebilecek sayıda olması durumu özetler niteliktedir (Koç, 2013: 22).  

1980’lerden itibaren gıda güvencesini belirleyen şartlar çok uluslu yapılar ve uluslararası 
şirketler eliyle küresel dinamikler tarafından oluşturmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ya da 
az gelişmiş ülkeler söz konusu güç odaklarının belirlediği şartlar ve kurallara uymaya 
zorlanarak küresel ekonomiye eklemlenmişlerdir (Koç, 2013: 26). McMicheal, üçüncü gıda 
rejiminin zimni kurallarının birinci adımının 1995’te çok uluslu şirketlerin önündeki engelleri 
kaldıran Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasıyla başladığını ileri sürmektedir. McMicheal’a 
göre, 2000’li yıllarda gıda fiyatlarındaki artışların tüketicilere karşı kullanılmaya 
başlanmasıyla bu süreçte ikinci aşamaya geçilmiştir (McMicheal, 2009: 285).   Üçüncü gıda 
rejimi, çok uluslu şirketlerin hegomanyasında biçimlenen bir gıda rejimidir (McMichael, 
2009a: 281). Önceki gıda rejimlerinden ayırt edici bu özelliği dolayısıyla üçüncü gıda rejimi, 
‘şirket gıda rejimi’ olarak da kavramlaştırılmaktadır (McMichael, 2009b: 147-148). 

‘Süpermarket devrimi’ olarak da tanımlanan şirket gıda rejimi, çok uluslu şirketlerin küresel 
bir güç olarak, diğer birçok alanda olduğu gibi, tarım-gıda alanında monopol yapılanmalar 
yoluyla yüksek karlarla tarım-gıda pazarını kontrol altına alma süreçlerini nitelendirmektedir. 
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Bu şirketler, hayvansal kaynaklı protein zincirleri aracılığıyla hayvansal gıda pazarını da 
kontrol eden sistemler kurmuşlardır. Söz konusu küresel yapılanmalar tarım-gıdada kendi 
lehlerine şekillenen ticari düzenlemeler yoluyla pazar hâkimiyetlerini güçlendirmişlerdir 
(Giménez; Shattuck, 2011: 111). Tarım-gıda ve hayvancılık sektörünü küresel boyutta kontrol 
eden çok uluslu bu şirketler, piyasadaki güçlerini kullanarak ürünleri üreticiden satın alırken 
ucuza (oligoksonik), tüketiciye satarken de pahalıya (oligopolistik) satarak daha fazla kar elde 
etmektedirler (UNCTAD, 2008: 9). Friedman, üçüncü gıda rejiminin çok uluslu parekende 
gıda tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve ortaya çıkan çevresel problemler nedeniyle 
bu dönemi ‘şirket-çevre gıda rejimi’ olarak adlandırmaktadır (Friedmann, 2005: 254). 
Eşitsizliklerin daha da derinleştiği bu yeni dönemde çevresel problemler ve bu problemlere 
karşı gelişen sosyal hareketler önceki diğer rejimlerden ayırt edici bir özellik olarak ortaya 
çıkmaktadır.     

Üçüncü gıda rejiminin beraberinde getirdiği önemli yeniliklerden biri de ‘ikinci kuşak yeşil 
devrim’ olarak da nitelendirilen ve biyoteknolojiye dayanan gelişmelerdir. Biyoteknoloji 
alanında meydana gelen gelişmeler tarımgıdada yeni riskleri ve problemleri de beraberinde 
getirmiştir (Erbaş, 2017: 20). Tarım-gıda alanında embriyo transferi, farklı biyolojik türlerin 
DNA’larından elde edilen yeni türler, bitki hücresi ve protoplast kültürü ve somatik 
hibritleştirme gibi yöntemlerle elde edilen gıdalar bugün olduğu gibi gelecekte de 
tartışmaların odağında olmaya devam edecek gibi görünmektedir (Otero, 1991: 552). 
Kloppenburg, bu süreci iki ucu keskin bir kılıca benzetmektedir. Sonuç, ”hangi yönden, kim 
tarafından ve nasıl kesileceğine bağlıdır” (Aktaran: Otero, 1991: 552). Biyoteknolojiye 
dayanan bu gıda rejimi, çok uluslu şirketlerin denetiminde ilerlemeye devam etmektedir. 
Gitgide çiftçilerin tarımsal üretim üzerindeki gücünü yok eden gelişmeler,  tarımsal üretimi 
genetiğiyle oynanmış patentli tohumlar, kimyasal gübre ve ilaçlar olmaksızın sürdürülemez 
duruma sürüklemektedir (Çaşkurlu, 2013). 

 
4. TÜRKİYE’DE TARIM-GIDA SEKTÖRÜ VE GIDA GÜVENCESİ 
4.1. Tarım-Gıda Sektöründe Yapısal Değişim  
Türkiye’de tarım sektöründeki değişimler ile gıda sektöründeki üretim ve dağıtım süreçleri 
arasında, birbirleri etkilemeleri ve etkilenmeleri dolayısıyla, yakın bir ilişki söz konusudur. 
1950’lilere kadar nüfusunun yaklaşık yüzde sekseni kırsalda yaşarken, 1950’lilerden sonra 
başlayan kırdan kente göç hareketleriyle bu yapı değişmeye başlamıştır. Bu demografik 
değişimde hiç şüphesiz birçok faktör etkili olmuştur. Bu faktörlerden en önemlisi tarımda 
teknoloji kullanımının artmasıdır (Öztürk, 2014: 33-34). Tarımda hızla artan makineleşme, 
tarımsal ilaç ve kimyasal gübre kullanımı, sulama tekniklerindeki gelişmeler ile tohum 
tercihlerinin değişmesi verimlilik artışları sağlamıştır. Bu durum bir taraftan tarımsal iş gücü 
fazlalığı ortaya çıkarırken, diğer taraftan tarım ürünlerde ticarileşmeyi de artırmıştır (Keyder, 
Yenal, 2013: 106). 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD tarafından uygulamaya konulan Marshall planı 
çerçevesinde sağlanan kredi ve yardımlar ile desteklenen kırsal kalkınma projelerinin 
etkileriyle tarım ve hayvancılık sektörlerinde hızlı üretim artışları sağlanmıştır. Bu bağlamda 
1960’ların sonlarında, Batı’da gerçekleşen Yeşil Devrim’in melez tohumlarının kullanımının 
yaygınlaşması, buna ilave olarak, 1970’lerde tarımda kimyasal girdi artışları ve tarımsal 
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makineleşmeye bağlı üretim artışları devam etmiştir (Keyder, Yenal, 2013: 106). Türkiye bu 
dönemde, çevre ülkelerle karşılaştırıldığında, kendi kendini besleyebilen ülkeler arasında yer 
almaktadır (Kazgan, 2003: 376). Bu nedenle de gıda güvencesi açısından olumlu olarak 
değerlendirebileceğimiz bir süreci yansıtmaktadır. 1980’lerde, her ne kadar 1950’lere kadar 
dayansa da, Türkiye’de Tarım-gıda sektöründe çok uluslu şirketlerin piyasaya hâkimiyetleri 
artmaya başlamıştır. Öte yandan, yerli sermayeli şirketler de yabancı şirketlerle ortaklıklar 
kurarak bu sürece dâhil olmuşlardır. Tarım-gıda sektöründe meydana gelen hem iç hem de dış 
etkenlere bağlı bu değişimler tekelleşme sürecini hızlandırmıştır (Oral, 2009: 326). 

1996 yılında Avrupa Birliği’yle imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde tarım-gıda 
alanında, tarımsal ürünlerin ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesi ve tarımsal 
sübvansiyonların azaltılması gibi bazı yasal düzenlemeler zorunlu hale gelmiştir. Yine Dünya 
Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe talep ettikleri değişiklerle, tarım-gıda sektörü küresel 
ekonominin bir parçası durumuna getirilmiştir (Karaman, 2017: 176). Söz konusu süreç 
Türkiye’yi tarım-gıda ürünleri ithal eden/etmek zorunda kalan bir ülke konumuna 
sürüklemiştir (Talas, 2010: 20). 2000’lerde, “Tarım Reformu” olarak nitelendirilen ve 
doğrudan gelir desteğini ön gören tarım politikaları, tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek, 
kendi kendine yeter olma durumunu tartışmaya açmıştır. Gıda güvencesi açısından tehdit 
oluşturan üretim düşüşü yanında tarımsal iş gücünün kırdan kente göçünü de hızlandırmıştır. 
Bu durum takip eden yıllarda, nüfus artışıyla ters orantılı olarak tarımsal üretim oranlarının 
düşmesine neden olmuştur (Kızmaz; Şahingöz, 2010: 17).  

2001 yılında uygulanmaya başlanan doğrudan gelir desteği politikaları tarımsal üretimi 
artırmak bir tarafa, arazi büyüklüklerindeki farklar nedeniyele bölgeler arasında ve ürün 
çeşitliliği dolayısıyla ürün bazında dengesizlikler ortaya çıkarmıştır. Doğrudan gelir desteği 
tarımsal destek olmaktan öte bir sosyal yardım niteliğine bürünmüştür. Doğrudan gelir 
desteğinin en büyük katkısı, destek için arazi sahiplerinin ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt 
zorunluluğu nedeniyle, Çiftçi Kayıt Sistemi’nin geliştirilmesi olmuştur (Abay vd.:16). 
1980’lerde başlayan neo-liberal politikaların bir yansıması olarak devam eden ve 2000’li 
yıllarda hız kazanan özelleştirme uygulamalarının en çok etkilediği sektörlerin başında tarım-
gıda sektörü gelmektedir. Devlet desteğinin azaldığı hatta bazı tarımsal ürünlerde sona erdiği 
bu süreçte, özellikle tarımda Türkiye’nin en büyük rakipleri olan ABD ve AB ülkeleriyle, 
Türk tarımının rekabet gücü azalmıştır (Kazgan, 2003: 293-294). 

2001 yılında başlayan doğrudan gelir desteği uygulaması 2008 yılında sona ermiştir. 2010 
yılında ‘Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli’ne geçilmiştir. Arz açığı olan 
ürünlerde üretim artışı sağlamak, verimlilik, sürdürülebilirlik, çiftçinin gelirini artırmak ve 
hangi ürünün nerede ne kadar üretileceğini planlama hedeflerini içeren bu model ancak 10 yıl 
sonra, 2017’de mümkün olmuştur.  Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından Türkiye’de arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan 
beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden tahıl ürünleri (buğday, arpa, 
çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye),  pamuk, soya, 
yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem 
bitkilerinden oluşan ürün bazlı değerlendirmeler yapılmış ve 941 tarım havzası için 
desteklenecek ürün listeleri hazırlanmıştır (www.tarim.gov.tr). Henüz uygulanan bu modelin 
tarım-gıda politikalarının geleceği ve Türkiye’de gıda güvencesi açısından ne gibi sonuçlar 
ortaya çıkaracağı süreç içerisinde belirginleşecektir. 
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4.2. İklim Değişikliği ve Türk Tarımına Olası Etkileri 
İklim değişikliği gıda güvencesini gıda tedariki, gıdaya erişebilirlik, gıdanın etkin kullanımı 
ve gıda sistemlerinin işleyişi açılarında etkilemektedir. Sözü edilen etkiler ani iklim 
değişikliklerine bağlı olarak kısa dönemde kendini gösterebileceği gibi uzun dönemde yağış 
rejimleri ve sıcaklık değişimlerinin etkileriyle bir risk faktörü olarak gıda güvencesi 
etkileyebilmektedir (Akalın, 2014: 360). Ancak iklim değişikliklerin tarım ve gıda üzerine söz 
konusu etkileri ülkelere ve hatta bölgelere göre değişiklikler göstermektedir.    
Türkiye’de iklim değişikliğinin tarım ve gıda üzerine etkilerini ele alan araştırmalar oldukça 
sınırlıdır. Ancak Türkiye’de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek alanların başında tarım 
gelmektedir. İklim değişikliği projeksiyonlarına dayanarak ürün bazlı ya da bölgesel etkiler 
üzerine yapılan bazı araştırmalarda 2050 yılında ülke genelinde verimlilik açısından buğday 
ve arpada %7,6, mısırda %10,1, pamukta %3,8 ve ayçiçeğinde %6,5 azalma olacağı tahmin 
edilmektedir. Üretimdeki azalmanın ürün fiyatlarında %0,1 ila %12,6 arasında artışa neden 
olacağı, bu artışın üretici açısından olumlu ancak tüketici ve toplam refah açısından olumsuz 
etkilerinin olacağı tahmin edilmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). 

İklim değişikliğinin, gıda güvencesi açısından, ortaya çıkaracağı bir diğer önemli sektör de 
hayvancalık sektörüdür. İklim değişikliğine bağlı olarak oluşan küresel ısınmanın fiziksel 
çevre koşullarını etkilemesi dolayısyla bakım ve besleme şartlarındaki değişim hayvancılık 
sektörünü olumsuz etkilemesi ön görülmektedir. Aşırı sıcak veya soğuk iklim şartları 
barındırma maliyetlerinin artışına, üreme, et ve süt verimi açısından da gerilemelere neden 
olması beklenmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 185). Söz konusu durum bir taraftan 
hayvansal gıda üretim maliyetlerini artıracak diğer taraftan verimi azaltacak etkilere sahiptir. 
Bu yönüyle de gıda güvencesi açısından bir tehdit oluşturmaktadır.    

4.3. Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 
Gıda güvencesiyle yoksulluk düzeyi arasında bir ilişki söz konusudur. Yoksulluk düzeyi 
arttıkça gıda güvencesizliği de artmaktadır. Üretilen gıda miktarı ile nüfus arasında kurulan 
ilişkiye dayalı yapılan gıda güvencesi analizleri ortalama bir değer sunması bakımından 
önemlidir. Ancak söz konusu değer mutlak bir gıda güvencesi değildir.  
Gıda güvencesinin en önemli boyutlarından olan erişilebilirlik, sadece gıdaya fiziksel 
erişilebilirliği değil aynı zamanda ekonomik erişilebilirliği de ifade etmektedir (Niyaz; İnan, 
2016: 3). Dolayısıyla gıda güvencesi için yeterli gıda üretimi yanında ekonomik olarak da 
gıdaya sahip olabilme gücü gerekmektedir. Bu çerçevede yoksullukla açlık arasında doğrusal 
bir ilişkiden söz edilebilir. 

Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin o ülkede yaşayan bireyler 
arasındaki paylaşımı ya da bölüşümü gelir dağılımı olarak tanımlanmaktadır. Gelir 
dağılımındaki dengesizlikler, başta açlık ve yoksulluk olmak üzere birçok sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kültürel sorunun kaynağı olmaktadır. Bu bağlamda bir ülkenin gıda 
güvencesi/güvencesizliği durumu değerlendirilirken o ülkedeki gelir dağılımı ve gelir 
dağılımındaki dengesizlikleri de değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır. 

Türkiye’de 2016 yılında yapılan ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma’sı sonuçlarına göre, 
gelir dağılımında oldukça eşitsiz bir durum söz konusudur ve bu eşitsizliği gösteren gini 
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katsayısı 0,404’tür.† Araştırmaya göre, nüfusun (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan 
gelirinin %50’si dikkate alınarak)  %14,3’ü yoksulluk sınırının altındadır. 2016 verilerine 
göre en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik dilimin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik dilime 
oranı (P80/P20) 7,7 olmuştur (TÜİK, 2017a).  

Tablo 1: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Gini Katsayısı ve P80/P20 
Oranı (2006-2016) 

 
Yıllar 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gini Katsayısı 0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 0,391 0,397 0,404 

P80/P20 oranı‡ 9,6 8,1 8,1 8,5 7,9 8,0 8,0 7,7 7,4 7,6 7,7 
Kaynak: TÜİK, 2017a. 

Türkiye’de eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20’lik grupların 
toplam gelirden aldıkları paylara bakıldığında, gelir dağılımındaki farklılaşma çok daha net 
görülmektedir. 

Tablo 2: Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Sıralı Yüzde 20’lik Gruplar 
(2015-2016) 

Yüzde 20'lik Fert Grupları                 2015 2016 

İ lk yüzde  20 (En düşük)                        6,1 6,2 

İkinci  yüzde 20                10,7 10.6 

Üçüncü yüzde 20    15,2 15,0 

Dördüncü yüzde 20  21,5 21,1 

So n  yüzd e  2 0  (En  yü ks ek)  46,5 47,2 
Kaynak: TÜİK, 2017a. 

Türkiye’de 2016 yılında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre en yüksek gelire 
sahip yüzde 20’lik dilimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,7, en alt yüzde 20’lik dilimin 
aldığı pay ize yüzde 6,2’dir. 2015 verileriyle karşılaştırıldığında en alt dilimde yer alan yüzde 
20’lik dilimin toplam gelirden aldıkları payın 0,1 artış gösterirken en üst dilimdeki yüzde 
20’lik dilimin toplam gelirden aldığı pay 0,7 artış göstermiştir. Yani en alt dilimle en üst dilim 
arasındaki fark bir önceki yıla göre artmıştır. Bu eşitsizlik artışı gini katsayısına da 
yansımaktadır (TÜİK, 2017a). Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 
göstergelerine göre Türkiye’de bölgeler arası gelir dağılımı oldukça eşitsiz bir görüntü 
sergilemektedir. TÜİK, 2016 ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Bölgesel Sonuçları’ araştırması 
verilerine göre Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 19 bin 
139 TL olmuştur (TÜİK, 2017b). 

İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
gelirinin en yüksek olduğu bölge, 26 bin 486 TL ile TR51 (Ankara), 26 bin 041 TL ile TR10 

                                                           
† Gini ölçüsü “0 ile 1” arasında değişir. Bir toplumda, gelir adaletli olarak paylaşılmışsa, gini katsayısı “0”a eşit, 
toplumdaki gelirleri yalnız bir kişi almışsa, gini katsayısı “1” e eşit olmaktadır. 
‡ Geliri daha yüksek olan son yüzde 20’lik grubun, geliri düşük olan ilk yüzde 20’lik gruba göre toplam gelirden 
kaç kat daha fazla pay aldığını göstermektedir. 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

127 

(İstanbul) bölgesi ve 23 bin 612 TL ile de TR31 (İzmir) bölgesi olmuştur. Ortalama yıllık 
eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 8 bin 679 TL ile 
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 8 bin 794 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 11 
bin 088 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)’dir (TÜİK, 2017b).  Bölgeler arası gelir 
dağılımındaki eşitsizlik düzeyini gösteren bir diğer gösterge olan gini katsayısına göre bu 
değerin en yüksek olduğu bölge (Türkiye ortalaması 0,404) 0,414 ile TR62 (Adana, Mersin), 
en düşük olduğu bölge ise 0,315 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesi olmuştur 
(TÜİK, 2017b). TÜİK kişi başı günlük gelir düzeyine göre fert bazlı gıda yoksulluğu 
araştırmalarında, 2005 yılına kadar, günlük fert başına 1 dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar geliri 
açlık sınırı olarak değerlendirirken 2005 yılından sonra 1 dolar ve altı gelir düzeyini 
değerlendirme dışı bırakmıştır.  

Tablo 3: Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları (kişi başı günlük), 
2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014§ 

Türkiye           

2,15 $'ın altı                              0,21 0,14 0,06 0,06 0,03 

4,3 $'ın altı                         3,66 2,79 2,27 2,06 1,62 

Kent      

2,15 $'ın altı                            0,04 0,02 0,02 0,02  

4,3 $'ın altı                       0,97 0,94 0,60 0,64  

Kır      

2,15 $'ın altı                                  0,57 0,42 0,14 0,13  

4,3 $'ın altı                                      9,61 6,83 5,88 5,13  

Kaynak: www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1605 (Erişim: 27.12.2017). 

TÜİK tarafından yapılan “Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları” 
çalışması sonuçlarına göre, kişi başı günlük 2,15 doların altında gelire sahip olanların gıda 
yoksulluğu oranı 2010 yılında 0,21 iken bu oran 2014’te 0,03’e düşmüştür. Araştırmaya göre 
kişi başı günlük 4,3 doların altında gelire sahip olanların gıda yoksulluğu oranı 2010 yılında 
3,66 iken bu oran 2014’te 1,62’dir. 2014 yılında yeni idari yapılanma dolayısıyla kent-kır 
oranları değerlendirilmemiştir. Ancak 2014 öncesi verileri dikkate alındığında kent-kır 
arasında gıda yoksulluğu açısından, kır aleyhine, bir farklılaşma olduğu görülmektedir. 2013 
verilerine göre kişi başı günlük 2,15 doların altında gelire sahip olanların gıda yoksulluğu 
oranı kentlerde 0,02 iken kırsalda 0,13; kişi başı günlük 4,3 doların altında gelire sahip 
olanların gıda yoksulluğu oranı kentlerde 0,64 iken kırsalda bu oran 5,13’tür 
(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1605. Erişim: 27.12.2017). 

Türkiye’de TÜİK dışında, çeşitli STK’lar tarafından da açlık ve yoksulluk araştırmaları 
yapılmaktadır. Türkiye Kamu-Sen tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu fiyatları esas 
alınarak, yapılan açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de Temmuz 
                                                           
§ 2014 yılında örneklem tasarımında yeni idari bölünüş temel alınmıştır; bu nedenle kır ve kent düzeyinde tahmin 
üretilmemiştir. 
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2017’de 4 kişilik bir ailenin, sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde 
beslenebilmesi için günlük 40,34 TL, aylık ise 1.210,38 TL’ye ihtiyaç vardır. Araştırmaya 
göre 4 kişilik bir ailenin asgari geçim miktarı 5.322,57 TL olarak belirlenmiştir (TÜRKİYE 
KAMU-SEN, 2017).  TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafında Kasım 
2017’de yapılan araştırmaya göre ise 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 1.567,45 TL olarak 
belirlenmiştir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam 
tutarı ise 5.105,71 TL olarak hesaplanmıştır (TÜRK-İŞ, 2017). 

4.4. Küresel Gıda Güvencesi Endeksi ve Türkiye 
Küresel gıda güvencesi endeksi, ülkelerin gıda güvencesi durumunu çeşitli göstergelere bağlı 
olarak değerlendiren bir sistemdir. 113 ülkeyi kapsayan değerlendirme, gıda güvencesini, 
satın alma gücü, kullanılabirlik, kalite ve güvenlik olmak üzere üç boyutta 
değerlendirmektedir. Herbir boyut, alt boyutların yeterlilik durmuna göre değerlendirilerek 
puanlanmakta ve ülkelerin aldıkları puanlara göre sıralama yapılmaktadır. 

Tablo 4: Küresel Gıda Güvencesi Endeksi temel Göstergelerine Göre Türkiye 
Gösterge Puan Sıra 

Satın alma gücü 59,8 54 
Kullanılabirlik 59,2 50 
Kalite ve güvenlik 69,9 39 

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com/Country/Details#Turkey (Erişim: 5.1.2018). 

2017 küresel gıda güvencesi endeksi verilerine göre, gıda güvencesi sıralamasında 113 ülke 
arasında birinci sırada 85,6 puanla İrlanda, ikinci sırada 84,6 puanla ABD ve üçüncü sırada 
84,2 puanla İngiltere almaktadır. Türkiye’nin 61,1 puanla 49. sırada yer aldığı 
değerlendirmede son sırada 25,1 puanla Burundi bulunmaktadır. 

Tablo 5: Küresel Gıda Güvencesi Endeksi Sıralaması ve Türkiye 
Sıra Ülke Puan 

1 İrlanda 85,6 

2 ABD 84,6 

3 İngiltere 84,2 

48 Panama 62,5 

49 Türkiye 61,1 

50 Sırbistan 60,6 

111 Madagaskar 27,2 

112 Kongo 25,5 

113 Burundi 25,1 

Kaynak: http://foodsecurityindex.eiu.com (Erişim: 5.1.2018). 
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Diğer taraftan, küresel gıda güvencesi endeksinde ülkeler Kuzey Amerika, Orta ve Güney 
Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrikası ve Asya-Pasifik olmak 
üzere altı bölgesel yapı içinde değerlendirilmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerinden oluşan bölgesel sınıflamada, 15 ülke içinde 8. sırada yer almaktadır 
(http://foodsecurityindex.eiu.com/Index).  

Küresel gıda güvencesi endeksinde doğal kaynakların iklim değişikliğine karşı dirençleri de 
değerlendirilmektedir. Bu kategori, ülkelerin değişen iklim koşullarına uyumları ve doğal 
kaynaklarının bu risklere duyarlılığı ve esnekliğini esas almaktadır. Türkiye’nin, 113 ülke 
içinde, 67 puanla 38. sırada yer aldığı bu değerlendirmede birinci sırada 82,1 puanla 
Danimarka, son sıra da ise 40 puanla Birleşik Arap Emirlikleri yer almaktadır 
(http://foodsecurityindex.eiu.com/).  

 
SONUÇ 
Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, sağlıklı bir yaşam için herkesin yeterli, güvenli ve besleyici 
gıdaya erişimini gıda güvencesi olarak tanımlamaktadır. Dünyada herkese yetecek kadar gıda 
üretilmesine karşın, dünya nüfusunun yaklaşık 1/9’u açlıkla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, 
açlık sorununu basit bir besin yetersizliği olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Yalnızca üretimle değil, tarladan sofraya tüm üretim, dağıtım ve tüketim ilişkilerini ve 
süreçlerini kapsayan gıda güvencesi, tarım ve gıda politikalarıyla yakından ilişkilidir. Bu 
politikaların tekelleşmesi, tarımsal faaliyetlerin küresel kapitalizmin etkisiyle ulus ötesi 
şirketlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve ulusal yetkinin sınırlandırılması, yanı sıra da 
gıdaların dağıtımındaki dengesizlikler gıda güvencesizliğini beraberinde getirmektedir. 
Ekonomik bunalımlar, kitlesel olaylar, siyasi krizler, çevre sorunları, iklim değişikliği, yeraltı 
sularının azalması, akarsuların kirlenmesi, toprağın çoraklanması, tarım arazilerinin 
bölünmesi, kentleşme, endüstriyel tarımın yaygınlaşması, tarım-gıdada fiyat istikrarsızlıkları, 
bitkisel hastalıklar, gıda stokları ve karaborsa, israf, işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, 
çatışmalar ve savaşlar da gıda güvencesini ortadan kaldıran etkenlerdir.  

Türkiye’de 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalardan en çok etkilenen 
sektörlerin başında tarım-gıda sektörü gelmektedir. Küresel ekonomilere eklemlenme süreci 
sonrası uygulanan politikalar neticesinde, Türkiye temel gıda ürünleri ithal eder duruma 
gelmiştir. Söz konusu durum, 1970’li yıllarda kendi kendine yeten bir ülke olan Türkiye’yi 
gıda güvencesi açısından tartışılır bir ülke konumuna sürüklemiştir. Nitekim 2017 küresel 
gıda güvencesi endeksi verilerine göre, gıda güvencesi sıralamasında 113 ülke arasında birinci 
sırada 85,6 puanla İrlanda, ikinci sırada 84,6 puanla ABD ve üçüncü sırada 84,2 puanla 
İngiltere yer alırken Türkiye 61,1 puanla 49. sırada bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin 
kendi kaynaklarına ve koşullarına uygun yerli bir tarım-gıda politikası geliştirmesinin gıda 
güvencesi açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. 
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TÜRK CUMHURİYETLERİ ALFABE BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KÜTÜPHANE 

VERİ TABANI OTORİTE KÜTÜKLERİNİN ÖNEMİ 
Serdar DAĞISTAN*            Cengiz ASLAN† 

 

Özet 

Bu çalışmada; Türk dünyası ortak alfabe iletişim dilinin tarihi gelişiminin ana hatları, dil birliğinin ulusal ve 
uluslararası boyutunun önceliği ve değeri ile bilimsel bilgiye ortak erişimin önemi ele  alınmaktadır.  

Türklerin kurmuş olduğu devletlerde; dil ve alfabe asimilasyonuna bağlı sözlü ve yazılı kültür sorunu, eğitim, 
bilim ve siyasi yetersizliklere veya kararsızlıklara yol açmaktadır.  

Bilgi, evrensel güç ve yeterliliktir. Ortak alfabe ve ortak bilim dili, ulusal bilinç ile küresel egemenliğin 
temelidir. Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile bilgi ve belgenin organizasyonu ve paylaşımında, henüz gereken 
düzeyde standart işbirliğine sahip değildir. 

Bilgi ve belge erişiminin üç temel unsuru,  yazar adı, eser adı ve konu başlığı otorite kütükleridir. Bu üç unsurun 
veya erişim başlıklarının, Türk Cumhuriyetleri bağlamında, bilgi ve belge ortamlarına yönelik olarak ulusal ve 
küresel erişimi sağlayacak yeterlilikte olmadığı bilinmektedir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ortak ağ 
sisteminin geliştirilebilmesi için mevcut durum değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve belge iletişim alanının planlanması ve küresel uygulamalara eklemlenerek etkin düzeye yükseltilmesi 
çalışmalarının,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Cumhuriyetleri veri paylaşımı ortaklığı için, planlama ve 
programlaştırma önceliği ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Ortak Latin Alfabesi, Bilgi ve Belge Enformasyonu, Ortak Veri 
Tabanı Uygulaması, Kurumlar Arası İşbirliği, Kurumsallaşma ve Standartlaşma. 

 

Abstract 

This study covers the baseline of historical development of communicative language that Turkish World 
common alphabet has, priority and value of alphabet union’s national and international dimension along with the 
significance of common access to scientific knowledge. 

Verbal and written culture issue depending on the alphabet assimilation within the states founded by Turks leads 
to inadequacies in education, science and politics.  

Knowledge is universal power and sufficiency. Common alphabet and common science language associated with 
national consciousness are basis for global sovereignty. Turkish Republics do not have collaboration in the 
required level yet for the organisation and sharing of knowledge and document. 

The three elements of information and document access are writer’s name, work title and content strand 
registries. These three factors or access titles are known not to be in the desired competences to supply national 
and global access to information and document environments within the context of Turkish Republics. Turkey 
and Turkish Republics are evaluating the current situation for the advancement of common network system.  

In this study it has been also mentioned that planning of knowledge and document communication area and 
development studies for them to reach an effective level; and priority for data sharing partnerships for Turkey 
and Turkish Republics. 

Keywords: Turkic Republics, Common Latin Alphabet, Information and Document Information, Common Data 
Base Application, Interacademic Collaboration, Institutionalisation and Standardisation. 
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GİRİŞ 
Tarihi öğrenmek, geleceği sağlam kurgulamak ve öngörülerde yanılmamak için çok 
önemlidir. Medeniyeti kavramak, bilim zihniyetini gerektirir. Varlığını, geçmişini 
düşünmeyen, araştırmayan ve bilmeyen kişi, başka kültürleri tanıyamaz; ilmi, insani, 
toplumsal ve küresel karşılaştırmalarda yetersiz kalır.  

Çok dillilik ve çok kültürlülük, akademik entelektüelliğin esaslarındandır. Bilimsel üretimin 
temelleri, standart uygulamaların üzerine kurulur. Evrensel gelişmelere yön vermeyen veya 
ortak olmayan toplumlar ve milletler, bağımsız ve özgür yaşma gücünü kazanamazlar. Her 
toplum ve millet kendi dili ve kültürü ile evrensel medeniyet dengesinde etkin güce ve 
yeterliliğe sahip olma mücadelesinden sorumludur.  

Bir medeniyetin dilini veya dillerini, köken bilimi (etimoloji) ile birlikte öğrenen ve öğrendiği 
ile insan gücü yetiştiren kişiler ve kurumlar, o alanın temsilcisi, halkbilim veya Türkoloji 
uzmanı kabul edilir. Türk dünyası medeniyetini temsil eden kurum, kuruluş, oluşum ve alan 
uzmanı kişiler, Türk medeniyetini ve tarihini bilmek ve öğrenmekle sorumludurlar. Bu 
sorumluluğun ifası için o medeniyetin dilinin ve tarihinin çok iyi öğretilmesi ve bilinmesi 
gerekir. 

Dil, medeniyetin anahtarı ve aynasıdır. Türklerin dil ve alfabe sorunu ile yüzyıllardır 
uğraşmasının esas nedeni, çok farklı kültür ve dile sahip coğrafya ve kıtalarda hükümranlık ve 
devlet kurmuş olmalarıdır.  

Gerek dini isteklendirme ve gerekse yeni yurt kurma idealleri, Türklerin kimliklerini ve 
mensubiyet düşüncelerini de etkilemiştir. Türklerde kendi kültürlerini, içine girdikleri 
medeniyete zorla kabul ettirme eğiliminin olmaması, insanlık değerlerine, evrensel barışa, 
inanç ve iman birliğine aklen ve kalben bağlığını göstermektedir. Türkler, hükümranlığı 
altındaki millet ve toplumlara hiçbir zaman kültürel asimilasyon yapmamışlardır. Fethettikleri 
ülkelerin medeniyetini, dilini ve kültürünü yok etmek yerine, özümsemek ve barış içinde bir 
arada yaşamayı, varlık felsefesi olarak ilke edinmişlerdir. Birlikte mücadele ve paylaşma 
bilinci, Türklerde oldukça yaygın ve baskın bir karakterdir. Türkler, tarihleri boyunca insanı,  
yaşatılması gereken kutsal bir varlık olarak görmüştür. Türklerin bu aşırı barışçı ve birlikçi 
değerleri;  başlangıçtan günümüze, Çin medeniyetinde, Arap-Fars kültüründe, Latin 
coğrafyasında ve Rus hegemonyasında yaşayanları çok derinden etkilemiştir. Yaşam 
felsefeleri değişmemesine rağmen, kültürlerini yeniliklere açık tutmuşlardır. Bu açıklık ise en 
çok dillerini etkilemiştir.” Orhon Dönemindeki Türk dilleri arasındaki söz konusu bu büyük 
yakınlaşma evresinin Göktürk birliğinin dağılmasıyla sona ermesi, Türk dilinde Uygur 
(Dokuz Oğuz), Karluk (Üç ok), Oğuz (On Ok) dil ailelerini intaç etti.” (Gündoğdu, 2014:2).                     

Türklerin İslam dinini kabulünden sonraki aydınlanma süreci, 800’lü yıllardan başlayarak 11. 
yüzyıla uzanmıştır. 10. ve 11. yüzyıl Türk aydınlanmasının, 12. ve 13. yüzyıllara 
aktarılamamasının temel nedeni, kendi dilini bilim dili olarak geliştirememiş ve milli ortak dil 
olarak kullanamamış olmasıdır. 

Anadolu’da hiç mektep görmemiş ve hiç okuma yazma bilmeyen, sürekli savaşlardan dolayı 
yerleşik hayatın organizasyonunu yönetme yeterliliğine ulaşamayan ve bilim dilini Arapça ve 
Farsça ile temsil eden Büyük Selçuklular 1240’lı yıllarda Moğollar tarafından parçalanmıştır.  
Moğol işgalleri sonrasında, Ahi Evran Veli’nin doğduğu şehir olan Güney Azerbaycan’ın 
Hoy Vadisi, “Sultan Alparslan [tarafından] askerî üs olarak kullanmıştı. Daha sonra 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                         Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

136 

Selçuklu ve Atabeyler dönemlerinde de Hoy, Türkmen güçlerinin askerî harekât merkezi 
olarak kullanılmıştır.(...) Kazvinî’nin verdiği bilgiye göre, İlhanlılar döneminde ahalisi beyaz 
çehreli ve güzel yüzlü olduğundan dolayı Hoy,  ‘ İran Türkistan’ı’ diye anılıyordu. XV. 
yüzyılda Akkoyunlular zamanında Türkmen kütlelerinin en kalabalık ve yoğun olarak 
yerleştiği bölge yine Hoy ve havalisi idi” (Küresünniler, Devlet  Arşivler Genel Müdürlüğü, 
14.4.2014). 

Büyük Selçuklu Devleti’nin bilimsel ve kültürel mirası, hem ticari hem de tarım ve sanat 
merkezi olarak bölgenin ilim ve bürokrasi şehri olan Hoy’dan Anadolu’ya göçen Ahiler 
tarafından taşınmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türk kültürü temelinde yükseltilmesine 
ve Türkçe’nin devlet dili olmasına önderlik yapmışlardır. “Hoy şehrinde yetişen birçok âlim, 
bilim adamı, derviş, edip vs. bulunmaktadır. (…)Yine kaynaklarda Anadolu Selçuklu 
döneminde Hoy şehrinden Anadolu’ya gelip yerleşen pek çok Türkmen derviş, eren ve bilim 
adamlarına dair az da olsa bilgilere rastlanılmaktadır. (…) Ahi Evren’in evren adının Hoy 
şehrinin batı taraflarında 3500 m. yüksekliğinde olan bölgenin en yüksek ve 3 zirveden oluşan 
Evrin dağından” aldığı, (…)İmam Fahr-i Razi’nin öğrencilerinden ol[duğu], (…) Şemsüddin 
Hoyî’nin Derslerine katıldığı, Evhedüddin Kirmani’nın Ahi Evren Veli’nin Kayınbabası ve 
mürşidi olduğu, Abdal Musa, Seyyid Mehmet Abdal, Geyikli Baba, Kızıldeli ve Pir Sultan 
Abdal gibi Anadolu erenlerinin Hoylu olduğu” tespit edilmiştir (Mukaddem,  2010:471-479). 

Türk kültürünün Anadolu medeniyetini etkilemesinde, kültürün ve öğrenimin Türkçe olarak 
yayılmasında, medrese ilminin gelişmesinde, mesleki eğitimin kurallarının ve ilkelerinin 
öğretilmesinde öncülük yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Ahi birlikleri ile Anadolu’da yerleşik hayata tutunmuş olan Türkler, medrese öğrenimini de 
Anadolu’da vakıflar aracılığı ile yaygınlaştırmak istemişlerdir. Fakat bilimi tabana yaymak 
için toplumun bütün katmanlarının anladığı dilde, Türkçe eğitim ve yüksek öğrenimi 
fethettikleri medeniyetin içerisinde kurmayı başaramamışlardır.  

Selçuklu Devleti gibi, Anadolu’da devlet kuran Osmanlı Beyliği, Arap ve Fars dilini bilim ve 
eğitim dili olarak tercih etmiştir. Arap harfli Türkçe olarak da bilinen Osmanlı Türkçesi’ni 
devletin resmi dili olarak kullanmışlardır. Fakat ulemanın ve medreselerin çoğunluğunun 
Arapça ile Farsçayı bilim dili olarak kullanması, Türkçe bilgisini ve söz varlığını bilim dili 
olmaktan uzaklaştırmıştır.   

Bu dönüşüme Anadolu Beyliklerinden bir kısmı uyum sağlarken, özellikle Karaman 
Beyliği’nin kısa dönem liderliğini yapan Mehmet Bey’in 15 Mayıs 1277’de siyasi nedenlerle 
yayınladığı Türkçenin resmi dil olarak kabulüne yönelik fermanı, Türk kimliğinin ve 
medeniyetinin dilini, Anadolu Selçuklu Devleti içerisinde muhafaza edilmesine imkan 
vermiştir.  
Neredeyse her yüzyılda kurdukları devletlerde büyük sarsıntılar yaşayan ve varlıklarını 
korumak için sürekli değişim ve dönüşüme kendini hazır tutma mücadelesi veren Türkler, 
Osmanlı Devleti’nin duraklaması sonucunda, büyük küresel savaşlar ile parçalanmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girmesi sonrasında, ulus devlet olma yetersizliğinin 
nedenleri hem siyasi olarak Jön Türkler arasında, hem de akademik olarak o zamanki medrese 
çevresi dışındaki bilim dünyasında, Müslüman aydınlar tarafından da tartışılmaya 
başlanmıştır. 18. yüzyıldan başlayarak Türk medeniyetinin bilim ve yazı dilinin kendi 
konuşma dili ile bütünleşmesi gerektiği savunulmuştur. 
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Osmanlı Devleti’nin 1300-1550 yılları arasında, çok geniş coğrafyada, Avrupa, Asya, Afrika 
Ortadoğu’da yaşayan milletler üzerinde kurduğu çok kültürlü ve çok dilli hâkimiyetin 
korunması mücadelesinin gerektirdiği askeri güç ve fetih önceliği, Anadolu’da Türk bilgi 
toplumunun oluşumunu mesleki hayatın organizasyonu bağlamında geri bırakmıştır. Bu 
durağanlığın gerilik ile birleşmesi sonucunda Türkler, doğu medeniyeti ve kültürü ile Batı 
medeniyetinin ortasında yüzyıllarca fetih ve savunmaya dayalı devlet yapısını muhafazaya 
bağımlı kalmışlardır.  

Anadolu’da Türkler; devletin esas unsuru, kurucu ve yönetici çoğunluğa ait yetki ve 
yeterliliğe sahip olmalarına rağmen, neden başka medeniyetlerin dil ve alfabelerini bilim ve 
iletişim dili olarak kabul etmişlerdi? Türklerde yüzyıllarca böyle bir sorun neden devam 
etmiştir? 

Medeniyetini dil ve bilim yeterliliği ile ilerletemeyen toplum ve milletlerin akıbeti tarih 
sahnesinden silinmekle sonuçlanabilir. Türk ulusunun kendi kimliği ile aydınlanma yüzyılı 
olarak kabul edilen, 1800’lü yıllardan günümüze, alfabe ile ilgili çok geniş çaplı tartışma ve 
arayışlar söz konusudur.  “….Alfabe değişikliği de Türk dilinin konumunu sağlamlaştırmak 
için gündeme getirilmiş bir hareketti. İlk defa Osmanlı Maârif Bakanı Münif Paşa 1862 
yılında alfabenin düzetilmesi yönünde söz söylemiş, ondan yedi yıl sonra Mustafa Celalettin 
Paşa Latin alfabesinin kabul edilmesinin gerekliliğine değinmiştir. Alfabenin değiştirilmesini 
savunanlar karşısında Namık Kemal gibi “alfabeyi değiştirmenin gerçekte Müslümanlığı 
değiştirmek” olduğuna inanan bir grup yer alıyordu. Arap alfabesinin düzeltilmesini 
savunanlar arasından İbrahim Şinasi, Ebuziya Tevfik, Ali Suavi’ye; alfabenin değiştirilmesini 
isteyenler arasında Hüseyin Cahit, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri’ye değinilebilir. Mirza 
Fethali Ahundzâde, Farsça kaleme aldığı ‘Islah-ı Elifbâ’ adlı makalesinde düzeltme 
konusunda birtakım önerilerde bulunmuş, önerileri kabul görmeyince düşünceleri değişmiş ve 
bu defa Arapça alfabeye karşı Latin alfabesini savunan bir makale yazmıştır (Dilberîpûr, 
2003:13-14).  

Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da kendi kimliğini muhafaza ederken dil ve kültüründe 
bütünlük sağlayamayan Türkler 17. yüzyılın sonunda yeniden kendi medeniyetinin değerlerini 
keşfetmeye başlamışlardır. Dili ile varlığını ifade eden Türkler için dil, ulusal bütünlüğün ve 
egemenliğin tek değeridir. Tatar Türkü, Gazeteci-yazar ve Kırım Bahçesaray Belediye 
Başkanı Gaspıralı İsmail (1851-1914) bu değeri, yani ulusun dilinin birliğini, Paris’te yüksek 
öğrenimi sırasında, ulus devletin esasları bağlamında çok iyi kavramıştır.  

Türklerin birliğinin ancak dil birliği ile mümkün olabileceğine de karar vermiştir. Bu kararını 
pratik hayata kazandırmak için    “Rusça adı da ‘Perevotçik’ olan, ilk nüshası 10 Nisan 
1883'te çıkarılan, (…) 1903 yılına kadar haftalık, 1903-1912 arasında haftada bazen iki, 
bazen üç defa, Eylül 1912'den sonra da günlük olarak tam 33 yıl yayımlanan ve 1916 yılında 
kapanan (…) Tercüman-ı Ahval-i Zaman adlı gazete, Kafkasya'da, Kazan'da, Türkistan'da 
okunmaya başlamıştır. [Gaspıralı’nın tek hedefi,] bütün Türklerin her sahada birleşmesini, 
büyük bir kitle ve kuvvet meydana getirmesini sağlamaktır.” (Bayer, 2012:30).  

İsmail Gaspıralı ile 1800’lü yıllarda temelleri atılan Avrasya’daki Türk aydınlanma 
hareketinin ideali,  ortak alfabe ile Türkçe yazmak ve konuşmaktır.  

Kırım, Kafkasya ve İstanbul’da tanınan Bahçesaray Belediye Başkanı olarak siyasi gücü de 
olan Gaspıralı, ceditçilik olarak da bilinen “dilde, fikirde ve iş’te birlik” ideolojisi ile Türkçe 
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konuşan ulusların birliğini ve tam bağımsızlığını dil birliğine bağlamıştır. Türk birliğinin 
kurulmasının, dil birliği ile başarılabileceğini savunması ve bu fikirlerini Kırım’da çıkardığı 
gazete ve dergilerde yayımlaması, Avrasya Türklüğü’nün kendi dilini, milliyetinin varlığı ve 
medeniyetinin bütünlüğü perspektifinden algılanmasında etkili olmuştur. Jön Türkler, 
Avrasya ceditçi hareketleri, İttihat ve Terakki Partisi’nin uygulamaları ve Atatürk dönemi 
devrimleri, Türklerin latin alfabesine geçiş serüveninde belirleyici olmuştur. 

Türklerin 17. yüzyılın yarısından sonra bilim ve ilim sahasında rekabete dayalı güç ile 
ilerleyemeyişi, yazılı kültüre girememiş olması, Türkçe sözlü kültür ile yetinmek durumunda 
kalmış ve yazılı kültüre geçme zamanı ve imkânı bulamamış olması, Atatürk’ün cumhuriyet 
düşüncesinde belirleyici olmuştur. Nitekim İttihat ve Terakki Partisi’nin ulusal programında 
“…özel okullarda Osmanlıcılığa ve Türkçülüğe aykırı tüm tema ve unsurları ayıklatarak 
Maarif Vekâleti’nin nezaretinde Türkçeleştirici” kararlar alınmıştır (Semiz, 2014:233). 

Mevzuat kapsamında uygulanması istenen ulus devlete ait değerlerin bütününe bakıldığında, 
Türkçe ve Türk kimliği öne çıkmaktadır. 1862’li yıllarda başlayan Türkçe ve Latin harfinin 
kabulü tartışmaları, Türk dünyasında, özellikle Avrasya Türk toplumunda devlet olgusu ile 
birlikte algılanmıştır. Türkçe ve Türklük kavramının bilim çevrelerinde bağımsızlık fikirleri 
ile birlikte ele alınması, Türklerin birliğinin ana omurgasının dil birliğine bağlı olduğunu 
göstermektedir. Fakat Türklerin eski Göktürk Alfabesi’ne dönmemesi veya Uygur alfabesi ile 
uyumlaşacak devlet resmi yazı dili imkânına sahip olmaması, en yakındaki ve hatta içinde 
yaşadığı Latin medeniyetinin alfabe ve harflerini kabule yöneltmiştir.  

En kolay ve pratik geçişin bu olabileceği konusunda Cumhuriyetin kurucu kadroları da ittifak 
etmiştir. Dil devrimi sürecinde, sessiz harflerin değişkenliğini barındıran Arap alfabesinin, 
köke eklemeli sesli harf gerektiren Türkçenin ses yapısına uymuyor olması da temel bir 
gerekçe olarak öne çıkmıştır. Atatürk tarafından 1928’de resmen dil ve kültür birliğinin 
inkılâbı gerçekleştirilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki çok dilli ve çok kültürlü 
imparatorluk bakiyesinden ya da mevcut parçaların kalan enkazından, Anadolu’da savunma 
ve zafer ile yeni bir Müslüman Türk devleti kurulmuştur. Ve bu devlet, gelecekte özgür 
olacak diğer Türk devletlerinin modeli olma yeterliliğini hızla başarması gereken bir büyük 
mücadele içine girmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunun beyin takımında, Orta Asya aydınları, Tatar 
Türkleri ve Kafkasya aydınları, cumhuriyetin kuruluş çalışmalarının süreçleri ve kararlarında 
etkili olmuştur. Ahmet Caferoğlu, Reşit Rahmeti Arat,  Ethem Nejat, Hüseyinzade Ali Turan 
Bey, Ağaoğlu Ahmet, Yusuf Akçura, Zakir Kadiri Ugan, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi 
Arsal ve daha pek çok Ortalık Asya ve Kafkasyalı Türk aydını,  Cumhuriyetin kurucu 
düşünürü olmuş ve hatta bir kısmı danışma konseyi gibi çalışmıştır. Balkan Türkleri ile Doğu 
Türkistanlı Uygur Türkleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin özgün Türk ulus kimliğine bağlı 
temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık ve 
egemenlik mücadelesi veren Müslüman âlemine ve Türk dünyasına mücadele timsali 
olmuştur. Pek çok ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık savaşını ve devrimlerini 
“temel değerler” olarak ders kitaplarında okutmuşlardır.  Bu değerlerden birisi de alfabe 
devrimidir. Bir Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal Atatürk,  çok okuyan ve iyi analiz ve 
sentez yapan, küresel olguları tartarak sonuç çıkaran siyasi ve askeri bir dehadır. Bilgi 
birikimi ile Türklerin alfabe ve dil sorununu iyi kavramış bir liderdir. Dil inkılâbının 
temelinde devletin kurucu esas unsuru olan Türkleri, Türkçe ile birleştirerek yeniden 
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egemenliğe ve bağımsızlığa kavuşturmuştur. Atatürk, dilin yalnızca bir iletişim aracı 
olmadığını, aynı zamanda milleti ve toplumu bir arada tutan ve ortak ülkü ve hedefe 
ulaşılmasında ulusal gücü içeren üstün değer olduğunu biliyordu. 

Avrasya bölgesindeki Türklerin alfabe serüveni, Rusya’nın kültür emperyalizmi 
politikalarından aşırı seviyede etkilenmiştir. “…Kazan’da Üniversitede Türk lehçeleri ve 
ilahiyat üzerine çalışan Ortodoks papazı Prof. N. İlminskiy’e göre, Rusya idaresinde yaşayan 
Rus olmayan milletleri Ruslaştırmanın tek yolu vardır. O da bunlara Rus dili ve 
Hıristiyanlığın öğretilmesidir. Bu alanda yoğun bir çaba içinde olan İlminskiy’nin faaliyetini 
yerinde görüp oldukça etkilenen Rus Eğitim Bakanı D. A. Tolstov, bu metodun Ruslaştırmada 
iyi bir yol olabileceğine inanmış ve bu metodun bütün Müslüman Türklerde uygulanması için 
Çar II. Aleksandır’a mektup yazarak onun desteğini almayı başarmıştır.” (Yüce, 2006:3). 

Böylece Rusça, hem günlük yaşamda, hem resmi evrak ve kayıtlarda hem de eğitim ve 
öğrenim alanlarında resmen uygulanmıştır. Orta Asya Türklüğü; Lenin öldükten sonra, 
Stalin’in uyguladığı asimilasyon politikaları ile kültürel alanda hızla parçalanmaya maruz 
kalmış,  bu parçalanma toplumsal değerleri ve alışkanlıkları yozlaştırarak Rusçuluğu idealize 
etmiştir. Rusçuluk ideali Avrasya Türklüğünde dil bölünmesiyle kalmamış, coğrafi bölgelerde 
yeni küçük Türk milletleri kurgulanmış ve ne yazık ki, aynı toplum içerisinde yeni ulus 
kimlikleri üretilmiştir. Türklerin üst kimliği olan“ Türklük,” boy ve soy üzerine inşa edilerek 
farklı adlarla bölünmüştür. Bu bölünme dil ve alfabe sorununu kökünden etkilemiş ve 
derinleştirmiştir. Rusça konuşmak üstünlük gibi algılatılmış ve Rusların ‘panslavist’ 
asimilasyonu modernizm gibi benimsetilmiştir.  

Avrasya Türklerinin, 1921-1927 yılları arasında Arap Harfli Türkçe alfabe kullandığı 
bilinmektedir.  Avrasya’daki dil ve alfabe sorunu Rusların bilinçli olarak yarattığı ve zorla 
uygulattığı dil asimilasyonu olarak değerlendirilmelidir. Çünkü millet olmanın ve ulusal 
devletin birliğinin sigortası dil birliğidir. Toplumsal varlığın güçlü ve egemen olarak 
yaşatılması, dilin yeterliliğine ve etkileşim gücüne bağlıdır. Rusların da 1929’da Latin harfini 
kullanmak için bir çalışma başlattığı, “ … Müslüman halkların Latin kaynaklı alfabeye geçişi 
sürecinde, Rus alfabesinin değiştirilme konusu, dolaylı olarak da olsa, tartışılmaya başlandı. 
Lâtin menşeli alfabeyi kullanmakta olan başka İslâv kökenli ülkeler örneği mevcuttu. 1929 
yılında bir Halk Komisyonu kurulmuştu. Bu Komisyon’da N. F. Yakovlev, A. M. Suhotin, L. İ. 
Jirkin, A. M. Peşkovskiy, N. M. Karinskiy, S. İ. Abakumov 1324 ve Komi asıllı V. İ. Lıtkin 
vardı. A. M. Peşkovskiy dışında herkes bu kararı kabul etmişti. (…)14 Ocak 1930 tarihinde 
yapılmış olan toplantıda böylece ilk adım atılmış oldu. A.V. Lunaçarskiy, Rus dilinin Lâtin 
kaynaklı alfabeyle yazılmasını çok istiyordu ve hazırlanmış olan bu projeleri takdirle 
karşıladı.” (Özer, 2015:1323-1324). 

1927-1938 yılları arasında Türkistan Devleti’nden ayrılan Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da Latin alfabesine geçilmiş ve 1928’de Türkiye’nin 
harf devrimine uyumlu bir ortak alfabe süreci başlamıştı. 
Türk dil birliğinden ve ortak kültür bütünlüğünün gelişmesinden sürekli tedirgin olan Stalin, 
Türkler ve diğer Müslüman milletler üzerinde baskı ve sindirme siyasetini, yıldırma ve yok 
etme politikasına dönüştürmüştü. Türklerin dil birliği ile ulus kültürünü yaşatacağından endişe 
duyan Stalin dönemi Rus yönetimi, kendi teklif ettiği Latin alfabesinden bir genelge ile vaz 
geçti. Böylece1938-1940’lı yıllarda Rusya’ya bağlı siyasi olarak bölünmüş Türk 
Cumhuriyetleri, resmen Kiril alfabesini kabul ettiler. Her özerk bölgede farklı sayıda harf ile 
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Kiril alfabesi resmi dil olarak uygulandı. Böylece, özerk bölgeler ya da bağlı cumhuriyetler 
olarak adlandırılan ülkeler arasındaki dil ve iletişim birliği bozularak lehçe ve ağızlarda 
bilinçli farklılıkların doğması sağlandı. Türkistan ismi yasaklandı ve ortak dil ve alfabe birliği 
bozuldu.  
1924-1953 Joseph Stalin döneminden, 1985-1990 Mihail Gorbaçov dönemine kadar SSCB 
bünyesinde yer alan milletlerin tamamı, Rus kültür asimilasyonuna maruz kalmışlardır. Fakat 
en büyük tahribat Türkler üzerinde gerçekleşmiştir. 

Türkistan Devleti’nin parçalanmasının ardından bu devletin yerine kurulan Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan, 1990’lı yıllara kadar Kiril alfabesini 
kullandılar. Yeni kurulan her bir devlete farklı alfabe dayatıldığından, yazı dili, sözlü iletişim 
geleneği, eğitim, kültür ve bilimsel alan evrensel terminolojiden kopmuştur. Dilde ve 
eğitimdeki yozlaştırmalar sonucunda, Türk dünyasının tek ve en sağlam köprüsü olan dil ve 
kültür birliği temelinden sarsılmıştır. 

1990 sonrası açıklık ve yenileşme olarak tabir edilen ‘glastnost ve perestroyka’ politikası ile 
Rus İmparatorluğu çöküş sürecine girmiştir. Bu sürecin ardından Türk Cumhuriyetleri 
bağımsızlıklarını ilan ederek milli kimlik ve kültürlerine yönelerek ulusal egemenliğini tarihi 
köklerinin ve medeniyetinin üzerine yeniden inşa etme sürecini başlatmışlardır. 

Özellikle kültür alanının yeniden inşası Türk ulusunun ortak değerleri temelinde gelişim 
göstermektedir. Fakat dil ve alfabe konusunda doğal olarak çok kısa zamanda yenileşme 
mümkün olmamaktadır. Geçiş süreci aşamalı olarak planlanmaktadır. Günümüzde bu beş ülke 
kendi ulusal alfabesini, latin alfabesi standardında geliştirmektedirler. 

Kazakistan 27 Ağustos 1940’tan beri Rus alfabesinden uyarlanmış 42 harfli Kiril alfabesini 
kullanmaktadır.1990’lı yıllardan sonraki bağımsızlık döneminde yeniden gündeme gelen 
‘Ortak Alfabe’ serüvenine, Kazakistan’ın 2017’de aşamalı geçme kararı ile yeni bir döneme 
geçilmiş oldu. Kazakistan’ın bu kararının bilimsel ve akademik uygulamasının 2025’e kadar 
uzatılması, Rusça ve Kiril Alfabesi’nin Kazakistan’daki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu 
göstermektedir. 

Latin harfli iletişimin kurumsal projelerle başlatılması için somut uygulamalar şarttır. 
Bunlardan birisi de bilimsel araştırmanın anahtarı olan yazar adı, eser adı, konu başlıkları ve 
daha sonra coğrafi yer adları otorite kütüklerinin ortak ağ erişimidir.   Türk Cumhuriyetleri 
ulusal kütüphanelerinde uygulamaya konulması gereken bu çalışma bilimsel ortaklığın 
önceliği, olmazsa olmazıdır. Günümüzde bilim dilinin yaygın olarak İngilizce Latin alfabesi 
ile gerçekleştirilip ölçüldüğü temel gerçektir. 

 
ORTAK DİL İLE İLETİŞİM VE BİLİM 
Günümüz küresel bilgi ve bilim dili genel olarak İngilizcedir. Bilindiği gibi bilimsel 
araştırmalarda yoğun olarak Latin kaynakları esas alınır. Fakat latin kaynaklarının da Türk ve 
İslam eser ve yazarlarını orijinal adı ve orijinal alfabe sesinin ibaresi olan harfleri 
kullanmadıkları bir gerçektir. Bilimsel araştırmaları gerçekleştiren kişi ve kurum ya da 
kuruluşların temel girişleri, ek girişleri ve yöneltme girişleri ISO Latin veri tabanları erişim ve 
denetimi ile sürdürülmektedir. 
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Türk Cumhuriyetlerinin ortak alfabe ile bilim ve iletişim kuramamış olmasına somut örnek 
Türkiye’dir. Türkiye ISO Latin iletişim sistemine uygun bilimsel ve kamusal faaliyet 
sürdürmesine rağmen özellikle Arap, Fars, İngiliz, Rus ve diğer batılı literatürün 
alfabelerindeki ses işareti olan harflerin ilavesi ya da düşürülmesinden kaynaklanan hatalı 
veya eksik atıf ile çok sık karşılaşmaktadır. 

Küresel ortak ağ veri tabanlarının birbirine eklenmeli programsal birliğinin veya 
kopyalamalarda ya da bibliyografik künye transferlerinde otomatik zincirleme hatalarının 
Türkçe kişi, konu ve eser adını orijinalinden faklı yazılış ve söylenişe dönüştürdüğü 
bilinmektedir.  

Bunun nedeni kendi otorite kütüğümüzün evrensel atıf ağına hazırlanarak 
bütünleştirilmemesidir. Türkçe alfabe ile yazılan eserlerin yaygın ve işbirlikçi dillerin alfabe 
ve ses uyumuna göre otoriteleştirilmesi, adeta doğru kayıt gibi değerlendirilebiliyor. Kendi 
ülkemizdeki otorite kütüklerinin zafiyetleri ile birleşen bu yetersizlik Türkçe bilim dilinin 
evrenselleşmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Bu durum aynı zamanda, Türkçe 
için temel bir iletişim ve bilimsel sorundur. 

Henüz kendi ulusal otorite kütüklerimizi güncelleyerek OCLC-VIAF gibi uluslararası online 
açık ağ erişime dahil olamadık. Bunun nedeni, yazar adı, eser adı ve konu başlığı dizini 
yetersizliğidir. Bu yetersizlik ulusal kütüphanelerin ve ulusal bibliyografik denetim ile 
bilimsel atıf hizmeti sunan kurum ve kuruluşların kronik sorunudur. 

Bu gibi kronik hataların en yaygını ise Türklerde kullanılan unvan veya sanlardır. Türklerde; 
Ahi, Zade, İmam, Hoca, Seyid /seyyit, Sultan, Kağan, Han, Hakan, Paşa/ Beşe, Bey / bek, 
Ağa/aka, ake, aga, Emir/amir, Çelebi,  Çavuş, Sipahi, Evliya,  Efendi, Halife, Şeyh, Molla, 
Abdal gibi daha pek çok unvan veya sanın yer, tarih, dönem, ekol ve soy esasına bağlı 
bilimsel araştırma yapılarak ayrımlaşmamasından kaynaklanan kişi adı ve eser adı erişim 
başlığı karmaşası mevcuttur.   

Bu unvan veya sanlar kişinin adının başına ve sonuna gelmekte ve bazen isimlerin işlevini 
bildirmektedir. Fakat İslam dünyasında ve Türklerde bu gibi sanların aynı zamanda gerçek ad 
olarak kullanılması sonucunda isimlerin ayrımlanarak yetkilendirilmesi bir uzmanlık alanına 
dönüşmüştür. İlginç bir örnek olarak olarak ‘ Çelebi’ adı üzerinde yapılmış bir 
değerlendirmede,“…mülk sahiplerinin kayıtlı bulunduğu defterde 191 kişi Çelebi unvanı ile 
kayıtlıdır. Bu sayı mülk sahiplerinin %5’ine tekabül etmektedir.. Bu tabloya göre, esnaf ve 
zanaatkârlardan 1’i oturakçı, 1’i kefşger, 1’i haffaf, 2’si kazzaz, 2’si çadırcı, 2’si saka, 2’si 
tabbak, 1’i arkcı, 1’i tütüncü, 1’i neccar ve 1’i nalband olarak kaydedilmiştir. İlmiye 
sınıfından Bozdoğan Kadısı Ali de Çelebi unvanı ile kayıtlıdır. Seyyid olarak gösterilen 16 
kişi de Çelebi unvanı ile kaydedilmiştir.” (Yörük, 2011:294). 

Bu örnekte olduğu gibi ‘yazar’ veya ‘emeği geçenler-katkı sağlayanlar’ ayrımlanmasında 
‘esas ad’a bağlı göndermeler ile otorite kaydı oluşturmak, bilimsel temel bir sorun ve 
akademik alanın öncelikli gereksinimi kapsamında bulunduğu anlaşılmaktadır.Türklerin 
başka dil ve alfabe ile ürettikleri eserler ve bu eserlerin sahiplik ve aitliği konusunda Arapça 
ad ve soy ad yazım kayıt yöntemi ve Arap mensubiyetliğine atıf yapan ISO Latin bilimsel 
kaynaklar, Farsça kişi adları ve soyadları uygulaması ile Türk-Fars mensubiyet ayrımına dair 
bilimsel araştırma yetersizlikleri, henüz bilim dünyamızda ve Türk Cumhuriyetlerinde 
anlaşılmış değildir.Farsça bilimsel atıflarda, özellikle 11. yüzyıl ile 19. yüzyıl arası, Türk asıllı 
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veya anne ve babadan birisi nedeniyle Türk kökeni de olan kişilerin dünya yazınında Fars 
veya Arap asıllı gibi yazılması bilinmektedir. Bilimsel yayın atıfları ile buna bağlı eserlerin 
bilinçli ve bilinçsiz olarak Türk kimliğinden farklı gösterilmesi konusunda, bilimsel ciddiyetle 
araştırma yapılmadığını tespit etmekteyiz. 

Türklerde isim ve eser benzerliklerinin yanı sıra, boy adlarından kaynaklanan kişi, olay, 
durum ve köken-mensubiyet ve yer adları atıfları da aslına uygunluk bakımından risklidir. 
“…Günümüzde bir milletin dil ve edebiyat alanındaki faaliyetleri, tarihteki varlığı hususunda 
başlıca delillerden biri, hatta en önemlisi görülmektedir. Bu nedenle ana dilin kullanımıyla 
ilgili zafiyetlerden ve edebî ürünlerdeki yabancı kültür etkisinden söz ederken, gerçekte 
hassas bir konuyla yüz yüze olunduğu gözlerden uzak tutulmamalıdır.”  (Karaismailoğlu, 
2013:8). 

Bilinmektedir ki, Devlet Arşivleri’nde ve ulusal kütüphanelerimizde yazar, konu ve eser adı 
otorite kütüğünün esas kayıt ve yöneltmeleri eksik veya yanlıştır. Şimdiye kadar sistemli bir 
güncelleme de yapılamamıştır. Ulusal derleme ile bütünleşik ve CIP künye arz ve talebi 
standartlaşmadığı için bu temel soruna uluslararası standart uygulamalar esasına dayalı çözüm 
getirilememiştir.” …Otorite olarak düşünülebilecek yaklaşık üç milyonluk koleksiyonuyla 
Milli Kütüphanemizde bile aynı esere ait birden fazla otorite girişinin olması ya da hatalı 
otorite girişlerinin bulunması bu konudaki eksikliğimizi üzücü bir şeklide ortaya 
koymaktadır” (Hamzaoğlu, 2015:1). 

 
STANDART UYGULAMALAR  
Örnek alınması gereken mevcut uygulamalar ve standartlar bağlamında, OCLC ile 
bütünleşmiş VIAF ile Türkiye Cumhuriyeti TÜBİTAK’a bağlı TO-KAT Toplu Katalog ortak 
ağ erişim sisteminin otorite kütüklerine mevcut yapısal ve işlevsel durumu değerlendirilebilir.  

Buna bağlı olarak Türk Cumhuriyetlerinin Ulusal Derleme Ağlarının, ön kayıt künye 
uygulamasında kullanması gereken ISBN künye verileri ile bağlantısı yoktur. ISBN Türkiye 
Ajansı’nın ön kayıt güncellemeleri ve paylaşılan künye uygulaması da, somut ham otorite 
kütüğü düzeyinde olup MARC 21 gibi standart veri transferi gerektiren paylaşıma  açık 
değildir. Bilindiği gibi yayıncı denetimi yapan ISBN ajansı, yayıncının “yayının künyesine 
esasa olmak üzere” ilettiği veriyi kullanarak kendi arşivine intikal eden belge ve bilgi 
ortamlarının tam ve gerçek künyesini oluşturmaktadır. Oluşan bu künye ile Türkiye 
Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası online bibliyografik denetimi ve TO-
KAT aracılığı ile abonelere standart (ISBD-International Standard Bibliographic 
Description) bibliyografik künye dağıtımı hedeflenmiştir. 

VIAF düzeyinde otorite kütüklerini, işlevsel kılmak ve doğru konumda sunmasını 
gerçekleştirmek için birbirini denetleyerek doğrulatan ve anlık denetsel geçişkenliği ile 
abonelerine, ‘yanlış-doğru’ uygulamasının uyarısını bir arada sunup,  karakterize ederek uyarı 
mesajları gönderebilen programsal ağ yönetimi etkinliği seviyesine yükselmek için mevcut 
uygulama üzerinde çalışması önemlidir ve önceliklidir. 

Bu konuda paylaşım esaslı denetim yapan ve örnek çalışmalardan olan YÖKSİS- Yüksek 
Öğretim Bilgi Sistemi modeli ile Türkiye Tıp Dizini ortak ağ işletim sistemi incelenebilir. 

http://www.akademikbakis.org/
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Benzeri bir ağ alt ve üst yapısının Türk Cumhuriyetlerindeki durumu hakkında henüz ciddi 
bilimsel raporlar veya başka yayınlar olmadığından bu ülkelerin ulusal kütüphanelerinin 
programsal entegrasyonu konusu ile alfabelerin uyumlaştırılması konusunda teknik düzeyde 
AR-GE faaliyetine ihtiyaç olduğu gözlemlenmektedir. 

VIAF- Virtual International Authority File. Sanal Uluslararası Otorite (yetki-yetke) Dosyası- 
gibi benzer bir yapıda, Türk Cumhuriyetleri ilgili kurum ve kuruluşları ile Türk 
Cumhuriyetleri Milli Kütüphaneleri Birliği’nin ortak çalışması düşünülmelidir.  

ABD Kongre Kütüphanesi LC, Almanya Ulusal Kütüphaneleri DNB ile OCLC kurdukları 
konsorsiyum1998-2103 yılları test çalışmasını tamamlayarak 69. IFLA Genel Konferansı’nda 
ortak sözleşme ile uluslararası kuruluş statüsüne ulaştı.  

2007’de Fransa Ulusal Kütüphanesi BNF OCLC ile anlaşarak kuruluşun aktif üyeliğine 
katıldı. Bu dört ulusal kütüphanenin ortak kararı ile OCLC bünyesinde VIAF standardı 
geliştirildi. 2012 yılında tüm üyelerin işbirliği ile OCLC’nin hizmet alt birimi olarak  VIAF 
‘standart yetke dizini’ oluşturuldu.  

Bu standardın temel işlevi şudur: 

‘Benzersiz kayıt kod numarası ile isimleri bağlamak ve  isimlerin altında orijinal eserlerin 
bibliyografik künye bağlantılı referans kayıtlarını göstermek.’ 

Bu işlemler; OAI- Open Archives İnitiative. Açık Arşiv Girişimi protokolü ile internet 
ortamında ücretsiz olarak kullandırılmaktadır. OAI uygulamasının tanımlamasına göre açık 
arşiv uygulaması, bilimsel literatürün küresel özgür erişimini gerçekleştirmektir. 
Bibliyografik künyeye bağlı tam metin erişimini de içermesi nedeniyle, bilgi belgenin yasal 
amaçlar için özgürce kullanılmasını ve kolayca erişilmesini hedeflemiştir. 

Bilimsel yayınlara erişimde mensup, müellif ve sahiplik, hem hukuki hem de ilmi yönden 
tartışılmaz değerdedir. “…Dizinler genellikle alfabetik olarak sıralanmış yazar adı, konu ya 
da anahtar sözcük listeleridir. (…)  Tutarlılığı sağlamanın yanında yetke dizinleri aracılığı ile 
hatalı başlıklarda doğru olana yönlendirme yapan çapraz göndermeler de yetke dizinleri 
içinde yer alabilir. Özellikle elektronik veri tabanlarında yer alan yazar adlarına tekil birer 
numara verilerek erişilebilir hale getirmek amacı ile literatürde çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır.” (Taşkın, 2014:121). 

Türklere ait alfabe, dil ve lehçe farklılıklarından kaynaklanan adların, soyadların, lakapların, 
unvanların, takma isimlerin ve mahlasların bilimsel yayımlar/yayınlara ait temel erişim başlığı 
olan   ‘yazar veya emeği geçenler’ otorite kütüklerinin yönlendirmeleri ve yöneltmeleri 
sorunlu ve karmaşıktır. Yazarlar, dizi-seri adları, konu başlıkları ve tek biçim oluşturulmuş 
başlıkların kütüphane katalogunda orijinal ve yaygın olarak kullanılan tek bir kayıt esasına 
dayandırılması ile hangi dil ve lehçede olursa olsun o yazarın bütün faklı yazılış biçimlerini 
ve farklı eser ve alt eser adlarına erişim ve atıf doğru yapılacaktır.   
Kişi ve eser bağlantısının araştırılmaması, aslında derleyeni veya müellifleri olmasına rağmen 
ayrımlandırılma dışında kaldığı için anonim olarak bildirilmiştir. Yönelmelerde,   ‘bakınız ve 
ayrıca bakınız’ ibarelerine proje test uygulamasının Türk Cumhuriyetleri ulusal kütüphaneleri 
veri tabanlarında düzenlenip somutlaştırdıktan sonra paylaşılması gerekiyor. Latin harfli 
‘ortak otorite kütüğü’ yöntemi ile ‘yetke dizini ortak komisyon çalışması’ başlatmak 
çalışmanın ilk ortak adımı olmalıdır. 

http://www.akademikbakis.org/
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Türkiye’nin VIAF benzeri veri tabanı olan TO-KAT ‘ta; 

“AYMATOV, Cengiz; Aytmatov, Cengiz; Aytmatov, Çıngız ve Halikarnas Balıkçısı; Cevat 
Şakir Kabaağaçlı; Kabaağaç, Cevat Şakir; Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabağaçlı) 
veya “Evliya Çelebi Mehmed Zılli b. Derviş”; Evliya Çelebi Mehmet Zılli b. Derviş Evliya 
Çelebi Hafız Mehmed Zılli Bin Derviş” (toplukatalog.gov.tr). 

Gerçek yazar girişi yetke birliğine sahip değildir. Ve bu nedenle değişik isimlerden arayanlar 
TO-KAT veri tabanındaki bütün abone veri tabanındaki kayıtlara maalesef erişim 
sağlayamıyor. Bu karmaşık durumun çözümünde yetkili kurum ulusal kütüphane ve onun 
yayınladığı otorite dizgesi olan ‘Türkiye Bibliyografyası’ uygulaması ve bibliyografik denetim 
ortağı TO-KAT veri tabanıdır. 

Türkiye’de bibliyografik denetimin ISBN uygulaması ile derleme ve Türkiye Bibliyografyası 
uygulamaları, birbirinden kopuk ve ortak ağ üzerinden TO-KAT’ otorite kütüğüne veri 
transferi eşleştirmeli ve eklenmeli değildir. Veriler programsal doğrulma ile çalışmadığından, 
kayıtların otorite başlıklarının çakıştırılarak doğrulanması mümkün olmuyor. Kütüphane 
programların en azından haftada bir veya ayda bir online etkileşimi mevcut olmadığından 
‘yetke dizini’ sorunludur ve bu sorun nedeniyle VIAF üyeliği gerçekleşememektedir. 

Türk dünyası bilim insanları ad ve soyadı veya kimliğinin bilimsel tescili elbette VIAF 
benzeri bir otorite kütüğü ile somut çözüme kavuşabilir. VIAF’ta Türkiye dâhil hiç bir Türk 
cumhuriyetinin Milli Kütüphanesi’nin yazar kaydı otoritesi mevcut değil. Fakat İran ve Rusya 
Federasyonu’nun VIAF abonesi olması Türk Cumhuriyetleri için büyük bir avantaj. Ancak 
Türk Cumhuriyetlerinin ortak tek alfabe ile bu işbirliğini başarmaları mümkün. Bu gibi 
projeler için ortak çevrimiçi ağ üzerinde çalışacak bir enteraktif ekip kurulması önerilebilir. 
Bu ekibin finansmanının ise ulusal kütüphanelerce karşılanması uygun olacaktır.  Ve çok dilli 
alan ve alt alanı uzmanlardan oluşan veri tabanı geliştirme personelinin yarı zamanlı 
çalışmaya bağlı kayıt başı ödeme esası ile finanse edilecek yapıya uzun süreli sözleşme ile 
başlanması test süreci için önemli olabilir. 

İlk bir veya iki yılın geçiş süreci olarak düşünülmesi normaldir. Fakat daha sonra Türk 
Cumhuriyetleri ilgili kurum ve kuruluşları ile VIAF ortaklığının maddi değeri de ortaya 
çıkabilir. Bu proje OCLC için orijinal bir alandır. Çünkü Türk dünyasının kendi alfabesi ile 
kendi dilindeki ilk somut bilimsel veri tabanı özelliği taşıyacaktır.  

Rusça’da, Arapça’da, Farsça’da ve Latin dillerinde Türk ad ve soyadları Türkçe dil 
kurallarına aykırı ve gramer erişimi dışında yazılmıştır. Türkçe dışındaki tüm alfabelerde 
Türk adları, Türk alfabesine göre değil, her dilin kendi alfabesine göre uyarlanmıştır. Bu 
uyarlama ile Türk bilim dilinin etkinliğinin ve yeterliliğinin önü kapatılmak istenmiştir. Oysa 
Türkçe, lehçeleriyle birlikte dünyada en yaygın kullanılan altıncı büyük dil ailesidir. Yaklaşık 
350 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.  

Ortak alfabeye geçerken her cumhuriyette ayrı bir ses karakterinin keşfine de gerek yoktur. 
Önemli olan yazılı ve sözlü varlığımızı ifade ederek ortak bilim diline, enteraktif erişim ve 
veri transferleri standardına elverişli yeterliliği başarmaktır. 

Türk lehçelerindeki Rusça terminolojik kavramlar ile Kiril alfabesinin etkisi, Rus 
devriminden sonraki kişi ve soyadları eklerinin yazılışına söylenişine dayalı uygulamalardaki 
farklılıklar, belki de ortak alfabe çalışmalarının en zor süreci olacaktır.  

http://www.akademikbakis.org/
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Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarındaki Rus Alfabesi ses işaretleri, Türkler için standart 
iletişim dili gibi bilinse de, aslında 16. ve 17. yüzyıldan sonraki Rus asimilasyonu süreçleri ile 
kişilerin adları, boyları ve sanları değiştirilmiştir. Örneğin soyadların sonuna getirilen 
erkelerde; “ov, yev,” kadınlarda; “ova, yeva,” erkeklerde baba adları;  “oviç, yeviç”  
kadınlarda baba adları; “ovna, yevna…” gibi Rusça aidiyet eklerinin kullanılmasıyla Türkçe 
isimler ve soyadları tahrif ve tahrip edilmiştir. Bu tahribat coğrafi yer adları ile tamamlanmak 
istenmiştir. Bu durum, Orta Asya Türklüğü için dünyadan kopuk bir dil, gramer bozukluğu ve 
evrensel standartlarla bütünleşmeme sıkıntısını da beraberinde getirmiştir.  

Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarının bilim dilindeki Rusça yaygınlığı; eğitim, kültür ve 
iletişim standartlarının evrensel değerlerini kısıtlamıştır. Rus iletişim uygulamaları ile 
bütünleşik eğitim, bilim ve kültür alanlarının organizasyonlarında evrensel standartlara geçiş 
ancak ortak Türk alfabesi ile mümkün olabilecektir. Latin alfabesi ile üretilen faaliyetler, 
ortak alfabe sürecini hızlandıracak düzeye değildir. Bu nedenle, henüz Kazakistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, kendi kültür ve bilimsel değerlerini geliştirip, Latin 
alfabesi ile evrensel standartlar doğrultusunda paylaşmaktan uzak görünmektedirler.  

Adeta Türkçe konuşan insanların tamamı, Rus kültür emperyalizmine mahkûm edilerek 
köklerinden gelen tüm değerler,  dil asimilasyonu ile bozguna uğratılmıştır. 

Türk dünyasına ait esas yaygın yanlışlık ise ISO Latin uygulamalarına bağlı veri tabanları ve 
atıf dizinlerinin, metnin yazıldığı orijinal alfabeden kopuk olarak kendi ISO Latin 
alfabelerindeki sesi ifade eden harflerle, isimlerin başına ortasına ve sonuna harf 
eklenmesidir. Bu uygulama ile  Latin dışı alfabelerin orijinal harf işaretleri değiştirilmektedir. 
Örneğin; İbni Sina’yı “Avicenna’ Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî’yi “Alpharabius” biçiminde 
yazmaktadırlar. Hoca Ahmet Yesevi’yi “I︠asavi, Akhmed, Jasaui Ḳoz̆a Ahmet, Ahmed-i 
Yesevi” gibi çok değişik harflerle yazabilmektedirler. Bu yazılışların VIAF otoritesindeki 
biçimi, dünyada yayınlanmış olan “Ahmet Yesevi” ile ilgili kitap ve eser adı verilerine 
dayanmaktadır. Fakat bu da temel bir eksilik ve yanlışlıktır. Doğrusu, her milletin kendi 
özgün dilindeki yazar ve eser adı yazılışına atıf ve yöneltmeler yapılmasıdır. Birçok 
uluslararası kurum ve kuruluşa Türkiye üye olmasına rağmen, o kuruluşların web 
sayfalarında, veri tabanı erişim dili seçeneklerinde, ne yazık ki Türkiye Türkçesi yer almıyor. 
Bu durum UN, UNESCO ve IFLA tarafından tartışılması gereken temel bir sorundur. Türkçe, 
dünyada konuşulan 6. büyük dil ailesidir. 350 milyon kişi tarafından kullanılan, yaygın ve 
yaşayan medeniyet dilidir. 

 

SONUÇ 
Türkçe dil birliği, Türk birliğini ifade eder. Türk alfabe birliği ile Türkçe, evrensel 
standartlara açık bilim dili olma yeterliliğine ancak yoğun kullanım ile ulaşabilir. 

Türkçe adlar ve unvanlardaki otorite yetke dizini güncelleme çalışmalarındaki kronik karmaşa 
kadar olmasa da, Türk Cumhuriyetleri yazar otoritesi çalışmalarında temel sorunlardan birisi 
de Türkçe adlara Rus aidiyet eklerinin getirilmesidir.  Bu konuda otorite kütüklerinde evrensel 
atıf kurallarının uygulanması ve gerektiğinde, eser içeriğinde yazılı olmayan Türkçe Latin 
alfabesi güncelleştirilmiş ya da değiştirilmiş adlara da yöneltme yapılabilmelidir. 

Örneğin; Berdīb ev, R. (Rakhmanqūl , 1927-2012  

http://www.akademikbakis.org/
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               Berdìbaev, Rahmanķul (1927- )  

               Berdibaev, R. (Kazakistan) 

               Berdibay, Rahmankul (Türkiye) 

Harflerin orijinal kaynakta olduğu gibi VIAF ve benzeri otoritelerde yazılmasının sağlanması, 
diğer alfabeleri harf ve söylenişine göre yapılan ad ve eser adı uyarlamalarının ise ‘ 
uyarlanmış’ ibaresi ile ‘bakınız ve ayrıca bakınız’ yöneltmeleri altında gösterilmesi evrensel 
bir kural olmalıdır.  Bilim dili tahakkümünü evrensel anlamda gidermek için milletlerin dil ve 
harflerine ilave göndermeler ve atıflar yapılması yazar otoritesinin evrensel boyutta yeniden 
düzenlenmesini gerektirmeyecektir. 

Esas olan ulusal otorite kütüklerinde uygulanacak evrensel bibliyografik standartlardır. Ulusal 
otorite kütüklerinin birbirine eklenmesi oluşan VIAF uygulaması kuralları, diğer dil ve 
alfabelerde de uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Ayıca kaynakça, dipnot bibliyografya ve 
sorumluluk bildirimlerinde kullanılan farklılıkların giderilmesinde bibliyografik standartlar 
temel kaynak özelliğindedir. Türk cumhuriyetlerindeki yazar ve eser adı otoritesi standardının 
ISBD ve VIAF uygulamasına benzer bir yapıda güncellenerek dönüştürülmesi gerektiği 
tarafımızca gözlemlenmiştir.  

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri kendi alfabelerindeki esas ve kurallara göre akademik 
araştırma, inceleme, atıf ve kaynak gösterme işlevlerini ISO Latin uygulamaları bağlamında 
gerçekleştirilmektedir. Bu durum, Latin alfabesi kullanan bilim dünyası için belki bir 
kolaylıktır. Fakat Kiril harfleri kullanan Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları için dönüşümü 
yıllar alacak yoğun çalışmaları gerektirmektedir. Kiril alfabesi kullanan Türk cumhuriyetleri 
ve topluluklarının ulusal veri tabanlarının kendi veri tabanlarındaki erişim uçlarını Latin 
alfabelerine göre, önce yazar adları otorite kütüğünü, buna bağlı olarak eser adı kütüğünü ve 
ardından da yayıncı, ISBN, ISSN, RDA ve DOI evrensel standartlarının eşleştirilerek ilgili 
alanlara girmesi gerekiyor. Veya uygun yazılımlarla bire bir harf dönüşümü ile çevirip Kiril 
alfabesinden latin alfabesine veri transferi çalışmaları yaparak bu transferleri güncellemeleri 
gerekiyor. 

Bu çalışma çok dilli yazabilen, okuyabilen ve araştırma yöntemi kapasitesi üst düzeyde olan 
tecrübeli komisyon başkanlarının koordinatörlüğünü gerektirmektedir. Türk Cumhuriyetleri 
ilgili kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerin ve ulusal kütüphanelerin çalışma ekiplerinin 
ilkeler, kurallar ve çalışma yöntemleri belirlenmelidir.  

Türklere sonradan Rusça eklerle birlikte verilen ad, soy ad, unvan ve kabile ya da boy adları 
gibi şecerelerin ortak kişi adları temel yazılış ve söylenişi, bire bir alınabilir fakat bu durum 
bilimsel gösterge atıflarında, yayıncılık ve telif sorunlarını da beraberinde getirecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti ulusal kütüphanelerinin VIAF üzerinde kendi atıf sistemine dayalı yazar 
kütüğü verisi mevcut olmadığından, atıf sistemindeki ayrımlama ve kategori organizasyonu 
yetersiz kalabilmektedir. Açıkçası bizler henüz kendi ülkemizde kendi yazar ve eser 
sorumluluğu dizinimizi “bakınız ve ayrıca bakınız “ yöneltmesi ile atıf indekslerine esas 
olacak “ bağlantılı enteraktif yetke dizinini” sistemini oluşturamadık. Bu konu,  Osmanlı ve 
Selçuklu dönemi “eser ve müellifi” kütüğünde aşılması şart olan bir yetersizlik olarak bilim 
dünyamızda tartışılması gereken çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 
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Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 9 Mayıs, s.3. Erişim adresi:  
(http://www.akademikbakis.org/eskisite/pdfs/9/mehmetyuce.pdf). 

 

EK: Terminolojik Tanımlar 
Otorite nedir: Bir belgeye veya bilgi ortamına ait başlığın, her yetkili formu için yapılan 
yetki ve sorumlu kaydına ‘esas temel kayıt’ denir. Yöneltmeler bu kayda bağlanır. 
Yöneltmelerin bağlandığı esas kayıt ‘otorite’ olarak tanımlanır. 

Yazar otoritesi nedir: Veri tabanında kolayca erişilebilen, yönetilen ve güncellenebilecek 
şekilde düzenlenmiş olan ‘kişiye ait bilgi topluluğudur.’  
Bir kişinin değişik dillerdeki yazılışına bağlı atıfları gösteren yöneltmeler ile birlikte ‘gerçek 
kişi adı,’ yazar veya yazarlara ait otorite kaydı olarak tanımlanır. 

Eser adı otoritesi nedir: Bir program üzerinde; bir belgeye ait ve belgenin içeriğine yönelik 
sözcükler veya cümlelerin toplamına temel başlık,  temel başlık altında yer alan ayırıcı 
başlıklara ise bölüm veya alt ‘eser adları bilgisi veya başlıkları’ denir.  

Telif edilmiş veya yayınlanmamış belge başlığının / başlıklarının evrensel, ulusal ortak 
katalog erişim programı kapsamında, ilgili kütüphaneler tarafından ortaklaşa kurulan, 
kurumsal veri tabanı ortamında dizinlenebilen, konferans ve coğrafi ad başlıkları ile tek biçim 
başlıklara ait ulusal boyutta erişim ile kümelendirilebilen gerektiğinde yalnızca eser  adları 
listesi olarak belirli bir sistematikte paylaşıma ve bibliyografik künye eşleştirmelerine 
açılabilen, evrensel ağ erişimine ve transferine sunulmak üzere sürekli eklenerek genişleme 
özelliğini barındırma yeterliliğine sahip başlık künyesi, ‘eser adı otorite kütüğü’ olarak 
tanımlanır. 

Konu başlığı otoritesi nedir:  Alfabetik veya sistematik olarak düzenlen, dizinlenerek ana 
konu ve alt konulara bağlantılı gönderme kümesine sahip olan, eklemeli ve bağlantılı sözlük 
(thesaurus) olarak ortak ağ erişimine açık tutulan listeye, ‘konu başlığı otoritesi’ denir. 

Bir bilgi ve belge ortamına ait konu başlıkları, atıf terimleri ve sözcükleri kullanılarak açık 
erişimi veya kapalı erişim zenginleştirmek için kullanılan anahtar başlıklar / sözcükler olarak 
da tanımlanmaktadır.  Anabilim dalı ve alt alan biliminin terimlerini kapsayan sözcük 
bağlantıları esas alınarak düzenlenir. Kütüphanelerin kataloglama işine bağlı erişim ve yayma 
işlevindeki uluslararası kurallara uygun olarak oluşturulur. Kongre Kütüphanesi Konu 
Başlıkları (LCSH), Kongre Kütüphanesinde düzenlenen katalog materyallerine erişim ucu 
olarak 1898'den beri kullanılmaktadır. Bu uygulama, bilgi ve belgeye erişimde evrensel 
sistem olarak kabul edilmektedir. 

RDA-Resource Description and Access : Kaynak Tanımlamalı ve Bağlantılı Erişim: Bir 
eserin veya kaynağın değişik ortamlardaki farklı özelliklerini ve dönüştürülmüş veya 
uyarlanmış ise dönüşümün ve uyarlamanın biçiminin veri kayd ı yapılan bibliyografik 
künyede kodlanması ve alıntılanması. AAKK2, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 
2.basımın yerine geçeceği tespit edilerek geliştirilen elektronik veri esaslı yeni k a t a l o g l a 
m a standardı. İnteraktiv sanal ortam verilerinin farklı dil ve alfabelerdeki link bağlantılarının 
ISO Latin denetime bağlanması hedefine yönelik olarak geliştirmektedir. 

http://www.akademikbakis.org/
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LCSH-Library of Congress Subject Headings: Belge ve bilgiye erişimi,  anahtar sözcükler ile 
ilgili bilimin literatürüne, kavram ve terimleri ile birbirine bağlar. Söz konusu konu başlıkları 
bibliyografik erişim ve bibliyografik denetimin ayrılmaz bir parçasıdır.  

OCLC-Online Computer Library Center: Çevrimiçi Bilgisayar Kütüphanesi Merkezi: Kamu 
erişim kataloğu olan WorldCat'i üretmekte ve geliştirmektedir. 

VIAF-Virtual International Authority File: Uluslararası Sanal Otorite Dosyası. 

DOI-Digital Object Identifier: Dijital Nesne Tanımlayıcı: İnternet üzerinde yayınlanan 
içeriğe, kolay erişimi sağlayan benzersiz numaralandırma ve erişim sistemidir. 

CIP- Cataloging In-Publication: Yayın kaydındaki kataloglama veya CIP verileri. Kongre 
Kütüphanesi tarafından henüz yayınlanmamış bir kitap için hazırlanmış bir bibliyografik 
künye  kaydıdır.. Kitap yayınlandığında, yayıncı telif hakkı sayfasındaki CIP verilerini 
kullanır. Kütüphanelerde veri girişlerinde, kitaplıklarda liste işlemlerinde ve kitap satış veya 
sipariş işlemlerinde yayının kimliğinin ve sahibinin tescili olarak değerlendirilir. 

Türkiye Bibliyografyası: Türkiye'de basılan bütün yayınların; kitapların, kitap dışı 
materyallerin, tezlerin, raporların ve bilgi ve belge özelliği taşıyan elektronik ortamlı 
yayınların bibliyografik denetimini gerçekleştiren ve künyelerini kayıt altına alarak 
duyurusunu ve dağıtımını yapan ulusal yayın. 

TO-KAT- Türkiye Ulusal Toplu Katalogu. 
 

http://www.akademikbakis.org/
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SOSYAL YARDIM UYGULAMALARINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ 

Yasin AKYILDIZ* 
 

Öz 

Yoksulluğun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yoksulluğun giderilmesi için yapılan uygulamalar tarihsel süreçte 
farklılık gösterebilmektedir. Toplumda bulunan değerler sistemi, yardım düşüncesinin oluşumunu ve uygulama 
biçimlerini etkilemektedir. Genel hatlarıyla Türk toplumunda yardım düşüncesini oluşturan nedenler, ilk Türk 
toplumlarında gücün dağılımı ve otorite ilişkileri düzeyinde ele alınırken, İslam dininin kabulü ile toplumun 
genelini kuşatıcı kolektif bilincin “hayır” ekseninde şekillendiği görülmektedir. Başta Avrupa olmak üzere, 
dünyanın genelini etkileyen sanayi devrimi, toplumda yeni sorun alanları doğurmuştur. Bu sorunlara yönelik 
çözüm arayışları, günümüz sosyal politikalarının çekirdeğini oluşturmaktadır.  Ülkemiz açısından 
değerlendirildiğinde yardım düşüncesinin temellerinin, anayasal düzeyde ele alınmasını sağlayan etkenlerin, 
Cumhuriyet kurulmadan evvel başlayan Batılılaşma çabalarında aramak gerekir. 1980’lerden sonra oluşan 
küreselleşme sürecinde ise sosyal devletin küçülmesi gerektiğine yönelik pazar yapıcıların söylemleri, sosyal 
sermayesi zengin olan Türk toplumu için alternatif sosyal yardım uygulamalarının gün yüzüne çıkarılmasını elzem 
kılmaktadır. Belirtilen bağlamda Türkiye’de sürdürülebilir sosyal politikaların uygulanabilmesi için devletin yanı 
sıra sivil toplumun da devlet eliyle desteklenerek ülkede yaşayan dezavantajlı vatandaşların küreselleşmenin 
olumsuz etkilerinden en az düzeyde etkilenmesine yönelik hizmet sunumlarını uygulaması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yardım, Yoksulluk, Destan, Zekât, Sosyal Politika. 

 

PARADIGM SHIFT IN OUTREACH PRACTICES 

 

Abstract 

The history of poverty is as old as the history of humanity. Practices for the elimination of poverty can vary in the 
historical process. System of values in the society affects the practices and beliefs about aid. Considering the 
factors that contribute the beliefs about helping each other in Turkish society, the first Turkish societies handled 
poverty in terms of power distribution and authority relations and after the acceptance of Islam, collective 
consciousness which surrounds the society is embodied in the axis of charity. Industrial revolution that affects the 
world especially Europe, gave rise to new problem areas in the community. The search for solutions to these 
problems constitutes the core of social policies of modern-day. In terms of our country, the foundations of aid 
efforts should be sought in Westernization efforts before the establishment of Republic. During the period of 
globalization after 1980s, market makers’ discourses about the necessity of a smaller welfare state made alternative 
social aid practices to be unearthed for the Turkish society which is rich in social capital. For the implementation 
of sustainable social policies in our country, government and civil society should establish infrastructure for 
disadvantaged citizens to be minimally affected from the negative effects of globalization.  

Keywords: Social Assistance, Poverty, Epic, Charity, Social Policy. 

 
GİRİŞ 
Yardım, yardımlaşma, ihtiyaç, yoksul, yoksulluk, dayanışma olgu ve kavramlarına insanlık 
tarihinin her döneminde rastlamak mümkündür. Genel olarak yoksul; yardıma muhtaç olan, 
sosyal ve ekonomik nedenlerle içinde bulunduğu toplumun asgari hayat standartları düzeyinde 

                                                           
*Öğr. Gör. Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Programı, 
syakyildiz@gmail.com. 
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yaşamını sağlayamamış kişiyi, yoksulluk ise toplumdaki genel asgari düzeydeki geçim 
imkânlarının yetersizliğinden kaynaklanan toplumda oluşan mevcut sosyo-ekonomik 
yetersizliği ifade etmektedir. 

Belirtilen kavramlar içerdikleri anlamlar itibariyle dar manada dayanışma eyleminden ayrı 
düşünülmemelidir. Dayanışma; bir toplum veya grup içinde yer alan fertlerin kendi aralarında 
veya grupların birbirleriyle olan sosyal münasebetlerinde, karşılıklı yardımlaşma, işbirliği, 
ortak tavır ve müşterek faaliyete bağlı olarak gelişen sosyal bağlılık duygusudur 
(Seyyar,2007:218),(Zastrow,2013:183-192). Dayanışma; yoksulluk bağlamında 
değerlendirildiğinde tarihsel süreçte her dönemde farklı bir yapıya bürünerek geliştiği 
görülmektedir. İlk çağlarda kabile içi dayanışma, dış saldırılara ve iklim şartlarına göre 
geliştirilen topluluk içi ilişkiler sürecinde ortaya çıkarken, Ortaçağ’da din eksenli hayırseverlik 
faaliyetleriyle yürütülmüştür. Modern dönemde toplumların karmaşıklaşması sürecinde insan 
sorunlarının artması, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin sistemli, örgütsel ve 
planlı çalışmalar bütünü olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışma Türk toplumunda uygulanmakta olan sosyal yardım faaliyetlerinin tarihsel olarak 
değişime uğramasının arkasında yatan nedenlerin neler olduğunu, uygulamalarda meydana 
gelen paradigma değişimleri üzerine yapılan açıklamaları ve toplumsal yapıya uygun alternatif 
sosyal yardım sistemi öngörülerini içermektedir. Gelişmelerin Türk tarihine özgü örnekleri 
günümüz sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin anlaşılması ve Türk toplum yapısına 
uygun sosyal yardım mekanizmalarının oluşturulması için önemlidir.  

 
1. TÜRKLERDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI 
Toplumlarda dönemsel olarak değişime uğrayan olgulardan biri de yardımlaşma olgusudur. Bir 
toplumda asgari yaşam standartlarına göre dezavantajlı durumda bulunan bireylere yönelik 
gerek bireysel gerek devlet eliyle ve gerekse de toplumsal örgütler aracılığıyla gerçekleştirilen 
ayni ve nakdi yardım transferlerini ifade eden sosyal yardımlar, bir toplumun bütünlüğünün 
sağlanması ve dayanışma olgusunun yaygınlaştırılması için tarihsel süreç içerisinde uygulana 
gelmiştir. Türk toplumunda da tarihsel süreçte farklı uygulamalarını gördüğümüz sosyal 
yardımların, Türk toplumunun yaşamsal dinamiklerini değiştiren olaylarla bağlantılı olarak, 
farklılaşmaya uğradığı görülmektedir. Sosyal yardım uygulamalarının Türk toplumuna özgü 
sınıflandırılması açıklanan çerçevede üç aşamadan geçmektedir. İlk Türk topluluklarında 
sosyal yardımlar, İslam dininin etkisiyle oluşan sosyal yardım uygulamaları ve modernleşme 
bağlamında ortaya çıkan uygulamalar şeklinde ele alınabilir. 

1.1. İlk Türk Topluluklarında Sosyal Yardım Uygulamaları 
Türk tarihiyle ilgili en eski kaynaklarından biri Dede Korkut destanıdır, destanda Eski 
Türklerde toplumda elde edilen gücün devamlılığı, sosyal statü, otorite ilişkilerinin 
düzenlenmesi potlaç denilen törenlerle sağlandığı belirtilmektedir.1 (Türkdoğan,1997: 30): 
”Destanda önemli bir kavram da malını yağmalattırma olayıdır. Eski Türklerde beylik Batı’da 
olduğu gibi güçle değil, malını yağmalattırmakla, açları doyurmakla mümkündür, bir toplumda 
                                                           
1 Konumuzla ilişkili olan Ziya Gökalp’in Türk Medeniyeti Tarihi” ve Muharrem Ergin’in “Dede Korkut” isimli 
yayınları döneme ait Türk toplum yapısının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Orhan 
Türkdoğan’ın belirtilen kaynaklardan yapmış olduğu aktarmalar ve yorumlarıyla döneme ait yardım, sosyal statü, 
güç ilişkilerine yönelik açıklamaları bulunmaktadır. 
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kim daha çok malını dağıtır, yoksulu doyurursa o ‘bey’ olurdu. Bunun gibi Gökalp “zenginliğin 
umuma ait olduğu” tezini Dede Korkuta dayanarak şu şekilde açıklıyordu: “Salur Kazan’ın 
yağma ziyafetinde bütün beylerle halk tamamıyla yiyip içtikten sonra,  Kazan zevcesinin elinden 
tutarak sarayından çıkar, varı yoğu ne varsa yağma edilmesini davetlilerden rica ederdi” … 
Gökalp ’e göre eski Türklerin konukseverlikleri biriken serveti “yağma” suretiyle toplum 
katına yaymaları destanlarda ve Orhun anıtlarında son derece önemli bir yer tutar. Nitekim 
Dede Korkut kitabında Burla Hatun yaptığı umumi bir ziyafetten bahsederken şu sözleri 
söylüyor: Tepe gibi et yığdırdım. Göl gibi kımız sağdırdım. Aç olanları doyurdum. Çıplak 
olanları giydirdim. Borçluların borçlarını verdim.” Açıklamalarda da belirtildiği üzere 
yardımlaşma ve dayanışmanın ortaya çıkışı Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarında siyasi 
otoriteyi elde etmenin, gücün devamlılığının ve kuvvetin bir sembolü olarak ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır (Türkdoğan,1997:202-206; Türkdoğan,1996: 48-50). 

Dönemin sosyal yardım uygulamalarına ait diğer bir araştırma da tarihçi yazar Yazılıtaş’ın 
makalesinde kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Makalede yazar Emel Esin’in “Türkler’de 
Maddi Kültürün Oluşumu” isimli çalışmasından yapmış olduğu aktarmada; fakirleri ağırlama 
başlığı altında yardımların kimi zaman hayratlar, kimi zaman da yağmalı toylar aracılığıyla 
yapıldığını, Uygurlar zamanında yapılan hayratların tahsil imkânı, hastahane ve yolcular ile 
yoksullar için barınakların mevcut olduğunu belirtmektedir. Konuk ağırlama başlığı altında; 
konuk evlerinin misafirlerin ve seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği yerler olarak 
varlığını belirtmektedir. Toylar aracılığıyla yapılan yardımlaşma ve dayanışma başlığı altında; 
yazar fakirlere yönelik aş, giyim borçların ödenmesi, eşya ve para verilmesi, düğün, doğum, 
ölüm gibi yardım temelli uygulamaların olduğunu belirtmektedir.  Ayrıca bu başlık altında 
yazarın Bahattin Ögel(2001)’in, “Türk Kültürünün Gelişme Çağları” isimli kitabından yapmış 
olduğu; “hükümdarların her türlü sebeplerle halkı bir araya getirip, yemekler yedirip, 
eğlendirmeyi ihmal etmedikleri toylar vardır ki, bunların asıl amacı öncekilerden biraz farklı 
olarak milli birlik ve beraberliği sağlamaktı” aktarması(Yazılıtaş,2002:164-168) Ziya Gökalp’ 
in dönemin sosyal yardım uygulamalarının siyasi otoriteyi pekiştiren süreçler olarak görmesi 
yönündeki açıklamalarıyla örtüşmektedir. 

1.2. Osmanlı Döneminde Sosyo-Ekonomik Dokunun Türk Toplumlarında Sosyal Yardım 
Uygulamalarına Etkisi 
Türklerin İslamiyet’ i kabul etmesiyle birlikte toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın yardımı 
veren açısından niteliksel bir değişime sahip olduğu görülmektedir. Bu süreçte özellikle, 
Selçuklu ve Osmanlı devletinde İslam dininin genel esasları çerçevesinde oluşturulmuş sosyal 
yardım kuruluşlarının varlığına tanık olmaktayız. Öncelikle İslam dininin şartlarından, olan 
zekât, sadaka, fakiri gözetme vb. anlayışlar ayet ve hadislerle desteklenirken ilk etapta bireysel 
düzeyde toplumsal dayanışma hissini oluşturan etmenlerdir (Özaydın,2012: 45). 

Açıklamalar çerçevesinde belirtilen döneme ait toplumsal düşünüş biçimi kolektif, kuşatıcı, 
bütüncül bir yapı arz etmekle birlikte, bu yapı sosyal ve ekonomik hayatta kendisini 
göstermekte, uygulama alanında zaviyeler, imarethaneler, vakıflar, hanlar, hamamlar, 
kervansaraylar, dar’üş-şifa, darülaceze, köprüler, yollar vb. yapıların oluşmasına kaynaklık 
etmektedir. Mesleki alanda ahilik teşkilatının ortaya koymuş olduğu İslam dini kaynaklı etik 
değerler, kurumsal manada yardım müesseselerinin vakıflar adı altında ortaya çıkması 
toplumun dayanışma yönünden ne kadar ileri düzeyde olduğunu göstermektedir (Baykara, 
2000:195-202). Selçuklu devletinde kurumsallaşmaya başlayan vakıf müesseseleri, Osmanlı 
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devletinin ilk hükümdarları tarafından aynı özenle devam ettirilmiş ve Osmanlı devletinin 
yıkılışına kadar kurumsal yapılarını korumuştur (Akyıldız ve diğ, 2017:152).  

Osmanlı ekonomik yapısının tarıma dayanması, toprağın işletilmesiyle geçimini sağlamak 
durumunda olan köylülerin aile içerisinde iş bölümü ihtiyacını ortaya 
çıkarmıştır(Karpat,2010:161-162). Bunun sonucu olarak aile her türlü dayanışma faaliyetinin 
gerçekleştiği, neslin korunduğu ve aile ekonomisine destek sağlayacak bireylerin yetiştirildiği 
bir kurum olarak görev yapmıştır(Altan,2009:60). Genel hatlarıyla toplumsal dayanışma 
temelinde kendisini bulan yardımlaşma faaliyeti toplumun içinde bulunan kolektif bilinçle 
beslenmektedir (Emecen,2011:277-279).  

Kolektif bilinç Türk tarihinin ilk dönemlerinde siyasi yetkiyi elinde bulunduran Kaan, han, bey 
tarafından sağlanırken, sonraki dönemde Selçuklu ve Osmanlı Devletinde kolektif bilinç daha 
çok İslam dininin etkisiyle din merkezli bir alanda kuran, ayet, hadis ekseninde zekât ve sadaka 
müesseselerini oluşturmuştur(Baltacı,2010:40-47). Yardımlar bu dünyada yardımı alan kişinin 
hayatını kolaylaştıran etki olarak fayda sağlarken, yardımı yapan kişi tarafından ise hem bu 
dünyada hem de öteki dünyada kişiyi manevi hazza götüren bir araç olmaktaydı.2 

Tarihimiz açısından açıklamaya çalıştığımız sosyal yardımların genel manada seyri bu çizgide 
olmakla beraber, yardımların yapılış ve örgütleniş mantığındaki değişimler toplumların 
kaderini değiştiren bir takım oluşumlar çerçevesinde meydana gelmektedir. Türklerin kaderini 
değiştiren İslam dini ile tanışma olayı yardım zihniyetinde de değişmeyi beraberinde 
getirmiştir. Bunun yanı sıra özellikle günümüz Türkiye’sinde sosyal yardımların niteliksel 
olarak değişime uğradığı görülmektedir. Bu değişimde başlıca etkiler batılılaşma cereyanları 
çerçevesinde anayasal düzenlemelerle oluşturulmaya çalışılmıştır (Zengin ve diğerleri, 2012: 
136). 

 
2. SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA BATIDA YAŞANAN GELİŞMELER 
Dünyanın genelini ilgilendiren 19 yy.da insanlığın kaderini topyekûn değiştiren bir diğer 
oluşumda sanayi devrimi ve milliyetçilik akımlarıdır. Günümüz planlı ve programlı sosyal 
hizmet ve sosyal yardım anlayışının oluşmasını, anayasal düzeyde kanunlar çerçevesinde 
garanti altına alınmasını sağlayan şartları oluşturan temel sebepler siyasi alanda Fransız 
İhtilali’nin ve sosyo-ekonomik alanda da İngiltere’de başlayan sanayi devriminin bir 
sonucudur. Toplumsal hareketliliğin, sorunların, toplumların geçmişlerinde derin izler bırakan 
olayların açıklanması toplumsal gelişmede gelinen noktayı analiz etmemize fırsat vermektedir. 
İlk aşamada sanayi devrimi ile birlikte Batıda 1760-1820 yılları arasında özellikle teknik alanda 
yapılan yenilikler ve Fransız İhtilali gelecek yy. da insanlığın kaderini tayin edecek 
değişmelerdir. Bu iki olay neticesinde imparatorluklar yıkılmış, milli devletler kurulmuş, 
sanayileşmenin etkisiyle geleneksel bağlarından kopan köylüler köyden kente göç etmiş, yeni 
sınıflar beraberinde yeni sorunları getirmiş, cinayet, hırsızlık, boşanma ve intihar olaylarında 
artış olmuştur(Tuna ve diğerleri,1997; 1-20). Bu durum düzenin devamlılığının sağlanması için 
yeni atılımlara gebe kalmıştır. Demokrasi, hürriyet, laiklik, kadın ve çocuk hakları, iş yaşamına 
dair sosyal güvenlik vb. söylemler yüzyılın moda kavramları haline gelmiştir. Siyasi, 

                                                           
2 Kur-an’ı Kerim; Maide Suresi; 2., Bakara Suresi; 43, 83, 110, 177, 261, 262, 263, 264, 265, 271, 273, 274, 277, 
Nisa Suresi; 77, 162, Maide; 11,12,55, Enam; 141, Araf;156, Tevbe; 5, 11, 18, 60, 7, Meryem; 31, 54, 55, 
Enbiya;73, Hacc;41, 78, Mü’minün; 1,4, Nur; 56, Neml;1,3,… 
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ekonomik, kültürel, sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında toplumun her 
yönünü ilgilendiren çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Kent merkezlerinde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm beraberinde bir takım sorunlara yol 
açmıştır. Avrupa’da özellikle, köyden kente göç olgusu ile birlikte kentlerde aşırı nüfus 
yoğunluğu meydana gelmiştir. Alt yapıdan yoksun olan şehirlerde fabrikaların kurulması, 
sağlıksız yaşam koşullarını beraberinde getirmiştir. Bu durum kadın ve çocuk işçiliğine ve 
sağlığına yönelik ciddi tehlikeler ortaya çıkarmıştır. Konut sorunu,  çarpık kentleşme, sefalet 
ücretleri, gecekondulaşma ile beraber alt kültür gruplarının oluşması, yabancılaşma ile birlikte 
intihar olaylarının artması, yoksulluk, gelir adaletsizliği, aile yapısının değişmesi vb. sosyal 
sorunları doğurmuştur (Tokol ve diğerleri,2014; 1-23). 

Sanayileşmenin ilk dönemlerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalan Avrupalı devletler bu 
sorunların üstesinden, ancak sosyal refah devleti olma yönünde almış olduğu siyasi, ekonomik, 
sosyal kararlarla gelebilecekti. Tarihsel süreçte gerek Avrupa tarihinde gerekse de diğer dünya 
ülkelerinin tarihinde sosyal refah politikalarının temellerini oluşturacak girişimler görülmesine 
rağmen3, bu girişimlerin sanayileşmenin ve milliyetçilik akımlarının toplumsal dinamiği 
derinden sarstığı göz önünde bulundurulduğunda, yetersiz kaldığı görülmektedir. Mevcut yeni 
düzenin devamlılığının sağlanması için toplumun genelini kuşatıcı sosyal politikalara ihtiyacın 
olduğu ulusal ve uluslararası çalışmalarla başta Avrupalı devletler tarafından ortaya 
koyulmuştur (Şenkal,2011;15-68). 

İlk dönem sanayileşme sürecinde ortaya çıkan gelir adaletsizliği makro ölçekte artı gelirin 
oluşması ile yerini adil gelir dağılımına yönelik politikalara bırakmıştır. Bilimsel ve mesleki 
alanda yapılan eğitim faaliyetleriyle uzmanlaşan bireylerin toplum katmanlarında yer alması 
sağlanmıştır. Geniş ölçekli siyasi, ekonomik karar mekanizmalarının yerine hizmetin, insan 
haklarının ön planda tutulduğu üçüncü sektör anlayışının oluşması, makro siyasal- sosyo -
ekonomik düşünüş biçiminden, mikro siyasi - sosyo -ekonomik düşünüş biçimine, genelden, 
yerele perspektifin hâkim olduğuna tanık olunmuştur. Artı sermayenin toplum kesimlerine 
asgari yaşam standartlarının sağlanması adına yeniden dönüşümü hiç şüphesiz toplumun 
dinamosunu oluşturan işgücünün devamlılığının sağlanması ve dengeli bir gelişmenin 
oluşturulması için yapılmaktaydı. Belirlenen bağlamda ulusal ve uluslararası önlemlerin 
alınması elzem olmuştur (Tokol,2013:1-12). 

Avrupa’da yoksullara yönelik ilk çalışmaların temelleri 14.yy’ın ortalarında kral 3. Edward 
zamanında rastlanmıştır. Özellikle veba, kıtlık, savaşlar, feodal düzenin devamı için gerekli 
olan insan gücünü yetersiz kılmıştır. Sosyal siyaset eksenli bu yönde yapılan çalışmaların en 
kapsamlı olanı yine İngiltere’de 1600’lerde Kraliçe Elizabeth’ in çıkarmış olduğu “yoksulluk 
yasası”dır. Bu yasa ile devlet yoksul vatandaşları çeşitli kategorilere ayırarak sınıflandırmış ve 
yoksul bireylerin geçimlerinin sağlanması devletin bir görevi olduğu kabul edilmiştir. Daha 
sonraki dönemde 1802 İngiliz Çocukları Koruma Kanunu’nun çıkarılması ve ilk sendikal 
hareketlerle birlikte, işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik iyileştirmeler 
yapılmıştır. Günlük çalışma koşullarının on sekiz saatten on üç saate indirilmesi, kadınların ve 

                                                           
3 Polanyi’nin “Büyük Dönüşüm” adlı eserinde ve sosyal politika tarihi üzerine yapılan bir çok araştırmada refah 
yardımlarının 1300-1800 yılları arasında çıkarılan birçok yoksullar yasasının mevcut olduğu bilinmektedir. Bu 
yasalar Avrupa’ da toprak düzeninin bozulması ile beraber mevcut düzenin devamlılığını sağlama hususunda 
yetersiz kalmıştır. Özellikle ticari kapitalizmden sanayi kapitalizmine geçiş sürecinde kentlerde meydana gelen 
büyük dönüşüm yeni sosyal politikaların oluşturulmasını elzem kılmıştır. 
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çocukların zor şartlarda çalıştırılmaması, mesai saatlerine yönelik ücret düzenlemeleri, vb. 
konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar 
neticesinde alınan kararların Avrupalı devletler tarafından sistemli ve sürekli şekilde 
yürütülmesi için milletler arası örgütlerin kurulması yönünde çalışmalar yapılmıştır (Yalçıntaş 
ve diğerleri, 1997:244-255). 

Bu çalışmaların odak noktası mevcut düzeni korumak ve kapitalist sistemin olumsuzluklarını 
gidermektir. Buradan hareketle toplumun bütüncül açıdan gelişmesine hizmet edecek teşkilatlar 
oluşturularak, ulusal ve uluslararası alanda sağlık, gıda, kültür, sosyal ve toplumsal düzeyde 
gelişimi sağlamaktır. Belirtilen bağlamda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1. Dünya Savaşı 
sonrasında ortaya çıkan olumsuz tablonun yaralarını sarabilmek amacıyla, çalışma 
standartlarının iyileştirilmesi, tatil günlerinin düzenlenmesi, kadın ve çocuk emeği, örgütlenme 
hakkı, emeğin insani bir değer olarak ele alınması, göçmenler konusu gibi sorun teşkil eden 
alanlarda, çalışmaların başlatılmasını sağlamıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü ise dünya barışı, 
sosyal adalet, ekonomik kalkınma gibi alanlarla dünyada yaşanan çeşitli sorunların 
çözülebilmesi için uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmuştur.  BM örgütü, Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) gibi alt örgütlerle amacına ulaşmaya çalışmaktadır (Tokol,2013;13-14). 
Özellikle 2. Dünya savaşı sırasında ve savaş sonrasında gerek ulusal düzeyde ülke yönetimleri 
tarafından gerekse de uluslararası düzeyde BM tarafından modern anlamda birçok sosyal 
güvenlik ağı içerisinde sosyal yardım uygulamalarının gündeme getirilmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlemelerin oluşturulduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan 
bazıları ise; 

2.1. Atlantik Paktı 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ve İngiliz başbakanı Churchill tarafından 
kurulmuştur. Başkan Roosevelt’ in 1941 yılında Amerikan Kongresi’ne gönderdiği bir mesajda 
Birleşik Devletlerin gerçekleştirmeye çalışacağı yenidünyayı tarif ederken, bu yenidünyanın 
belli başlı dört ana hürriyet üzerine kurulması gerektiğinden bahsetmiş ve bunlar içinden en 
önemlisinin de yoksulluktan kurtulmak hürriyeti olduğunu belirtmiştir. Bu hususu şöyle ifade 
etmiştir: Herkese daha fazla çalışma şartları daha fazla maddi refah ve sosyal güvenlik vermek 
maksadıyla iktisadi sahada bütün milletler arasında tam bir işbirliği tesis etmek ve çalışanların 
muhtaç duruma düşmemelerini temin etmek. 

2.2. Beveridge Planı (1942) 
İkinci Dünya Savaşı sırasında çalışma bakanı olan William Henry Lord Beveridge “Harp 
sonrasında hatta harp esnasında sosyal güvenliği milli hayatımızın başlıca hedefi yapmak 
mecburiyetindeyiz.” diyerek Beveridge Planı adıyla tanımlanan planını hazırlamış ve bu plan 
hükümet tarafından benimsenmiştir. Modelin öne sürdüğü esaslar; Ekonomide tam istihdamı 
sağlamak, sosyal sigorta primlerinden ziyade vergilerle ödenen aile ödeneklerinin fonlanması, 
vergilerden elde edilen gelirlerle milli sağlık hizmetlerinin sağlanması ilkeleri esastır. Kamusal 
sosyal yardımların altının çizilmesi bakımından önemlidir ve devletin koruyuculuğunu ön plana 
çıkarmaktadır (Seyyar,2007:755). 
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2.3. Philadephia Beyannamesi 
26. Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilip ”Philadephia Beyannamesi” adı 
altında ilan edilen ve 1946 yılında teşkilatın anayasasına sokulan belge, teşkilatın gayelerini 
izah ederken bunlar arasında korunmaya muhtaç herkes için bir asgari gelir temin etmek üzere 
sosyal güvenlik tedbirleri alınacaktır maddesi yer almaktadır. Beyannamede; emeğe, düşünceye 
saygı gösterilmesi, fakirliğin bütün insanlık için bir tehlike olduğu ve fakirlikle mücadelenin 
bütün devletlerin görevi olduğu belirtilmiştir. İşçi, işveren ilişkilerinde demokratik bir zeminin 
oluşturulması gerektiği, bütün insanlara yönelik her türlü ayrımcılık zemini oluşturacak 
unsurların ortadan kaldırılarak maddi, manevi, soysal, eğitsel, kültürel, sağlık vb. alanlarda 
güvencelerinin sağlanması yönünde kararlar alınmıştır (Tokol,2013:47-50). 

2.4. Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan birçok problemin çözümlenmesini ancak uluslararası 
arenada alınacak kararlarla sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu amaçla teşkilatın 1944 yılında üye 
devletlere yaptığı 67 sayılı tavsiye kararına göre geçim vasıtalarının emniyet altına alınması, 
sosyal güvenliğin ana unsurudur denilmiştir. Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, hayat 
standardının yükseltilmesi, istihdam olanaklarının artırılması, milletlerarası iş güvenliğinin, 
demokratikleşmenin sağlanması yönünde politikaların oluşturulması ve adı geçen süreçlerin 
oluşturulması için her türlü önlemin alınması örgütün görevleri 
arasındadır(http://www.ilo.org,10.06.2017). 

2.5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen insan hakları 
beyannamesinin sosyal hak ve hürriyetlerine de temas eden prensiplerinde, sosyal güvenlik de 
hükme bağlanarak ifade edilmiştir; Her şahsın toplumun bir üyesi olmak itibariyle güvenliğe 
hakkı vardır. Beyannamede spesifik konulara daha ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Madde 
22-25’de; “Her insanın gerek kendisi gerekse ailesi için yiyecek, mesken, tıbbi yardım ve gerekli 
sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını sağlayacak bir hayat düzeyine ve işsizlik 
sakatlık, hastalık, dulluk yaşlılık hallerinde veya geçim imkanlarından iradesi dışında 
muhtaçlık meydana getirebilecek diğer bütün durumlarda sosyal güvenliğe hakkı vardır.” 
Şeklinde ifade edilmiştir(http:// www.tbmm.gov.tr /, 11.06.2017). 

2.6. Avrupa Konseyi 
Avrupa Konseyi; Avrupa ülkelerinin ekonomi ve toplumsal alanda birlikteliğini amaçlayan 
politik örgüttür. Büyük Britanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Norveç, Danimarka, Fransa, 
Lüksemburg, Belçika ve Hollanda’dan oluşan 10 Avrupa ülkesi tarafından 5 Mayıs 1946’da 
Londra’da oluşturulmuştur. Antlaşma 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiş olup dışişleri 
bakanlarının temsil ettiği örgüte Türkiye, 1949 yılında üye olmuştur. Konsey Avrupa’ da ve 
doğu bloku ülkelerinde demokratikleşme yönünde ilerlemenin sağlanması amacıyla başta insan 
hakları, yabancı işçiler, çevre kirliliği, terör, azınlıklar vb. alanlarda çalışmalar yapmak 
amacıyla 1949 yılında Londra’da Avrupalı 10 devlet tarafından toplanmıştır. Konsey 
çalışmaları çerçevesinde 1961 yılında “Avrupa Sosyal Şartı” imzalanmıştır ve üye devletlerin 
vatandaşlarına yönelik sosyal güvenlik, tıbbi yardımın sağlanması ve hizmetlerin eşitlik 
ilkesine göre sürdürülmesi, üye ülkelerin alınan kararlar çerçevesinde süreçlerini 
iyileştireceğini karara bağlamıştır. Avrupa Sosyal Şartı’nda adil çalışma koşulları, adil ücret 
hakkı, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık hakkı, bilgilendirilme ve danışılma hakkı gibi çalışma 
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hayatında dezavantajlı durumda bulunan çalışanlara yönelik yardımların oluşturulduğu 
görülmektedir(http://www.anayasa.gov.tr, 10.11.2017). 

2.7. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
1973-1975 yılları arasında Helsinki’de yapılan konferans “Helsinki Nihai Senedi” adı altında 
insan haklarını ve bunların korunmasını konu alan bir belge oluşturmuştur. Soğuk Savaşı bitiren 
Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA)’nın imzalanmasını sağlayarak, Avrupa’yı 
konvansiyonel tehdit ortamından uzaklaştırması sağlanmıştır. Kendine özgü kurumsal yapısı 
olan söz konusu teşkilat, Avrupa güvenliği için, Batı ile eski Doğu Bloğu ülkelerini bir araya 
getiren yegâne güvenlik kuruluşudur. Helsinki Nihai Senedi ile II. Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa’da oluşan sınırların ihlal edilmezliği kabul edilmiş ve bu sınırların meşruiyeti 
tanınmıştır. Siyasi/askerî, insani ve ekonomik/çevresel olmak üzere üç boyutu kapsayan 
Helsinki Nihai Senedinin en önemli yönü, devletlerarası ilişkilere rehberlik etmek üzere kabul 
edilen ve AGİK’in anayasasını oluşturan on temel ilkedir. Bu ilkeler ile ikili bir yapı içerisinde 
oluşturulan siyasal düzlem, devletler tarafından meşru olarak kabul edilmiştir. AGİK süreci ile 
Batı, SSCB’nin çözülmesini kolaylaştıran önemli üç argüman olan sınırların değişmezliği, 
toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarına saygı konularının, Doğu Bloğu tarafından taahhüt 
altına alınmasını sağlamıştır. SSCB’nin Batı ile işbirliği arayışı ile Batı’nın SSCB’yi çözme 
arzusu bu dönemde kesişmiştir. Batı, bu çözülmeyi özellikle “insan hakları” sihirli 
sözcükleriyle yapmıştır (Demir, 2010: 27-32; http://www.arastirmax.com/, 25.10.2017). 

2.8. Milenyum Deklarasyonu 
Eylül 2000’de toplanan BM Milenyum Zirvesinde 147 ülke günümüzde insan 
sürdürülebilirliğinin en acil sorunları hakkında Birleşmiş Milletler Milenyum 
Deklarasyonunu imzaladılar. Başlıca ele alınan konular arasında aşırı yoksulluk ve açlığın 
bertaraf edilmesi, evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi, cinsiyet eşitliğinin ve kadın 
haklarının geliştirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının geliştirilmesi, HIV, 
AİDS, sıtma ve diğer hastalıklarla savaş, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kalkınma için 
küresel bir ortaklığın sağlanması sayılabilir. Deklarasyonun amacı kalkınmada öncelikli 
sorunların belirlenerek toplumun gelişmesini sağlayacak ve küresel dünyada daha yaşanabilir 
bir gelecek inşa etmektir (http://www.tasam.org, 24.10.2017). 

Avrupa’da sanayileşme ve sonrasında ortaya çıkan sorunların üstesinden gelinmesi için 
toplumsal düzenin idame ettirilmesi birincil amaç olarak görülmektedir. Çalışmanın konusunun 
sosyal yardım ve bu alanda alınan tedbirler olmasına rağmen sanayileşme sonucunda ortaya 
çıkan sorunlara eğilmemizin sebebi toplumların yeni dönemde kaderlerinin yeniden yazıldığı 
yeni düzenin çıkış noktasının sanayi devrimi olmasından dolayıdır. Buradan hareketle 
yoksulluğun sınırlarının hiçbir zaman çizilemediği ve tarihin her döneminde var olduğu 
bilinmektedir. Günümüz koşularının mantıksal çerçevesinin kritiği bu alandan geçmektedir, 
konunun batı merkezli ele alınması dünya ekseninde batının geçirmiş olduğu sürecin 
sanayileşmesini henüz tamamlamamış ülkelerde - bu ülkeler içinde Türkiye’de bulunmaktadır- 
de devam etmesidir. 

Gelinen noktada batının geçirmiş olduğu evreler ve bu evrelerde almış olduğu bir takım 
önlemler mevcuttur. Keşfedilen Amerika kıtasının yeniden keşfine gerek olmadığına göre 
sanayileşme sürecindeki bu ülkeler gelişme ivmesinde post modern bir tarzda yerel düşün 
küresel hareket et felsefesini hızlı bir şekilde benimsemeleri gerekmektedir. Bilginin elde 
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edilmesi ve bunu toplumsal hizmet alanına dönüştürürken alınan bilgi ile doğru orantılı 
malumat bilgisi, yoğrulmamış, ham bilgi, üretiminin her alanda ülke gerçekleri göz önünde 
bulundurularak değişik formatlarda uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. 

 
3. GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ’NDE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI 
Batıda sanayileşme sonrasında oluşan sorunlara çözüm odaklı sosyal siyaset uygulamaları 
neticesinde, sosyal güvenlik şemsiyesi altında ortaya çıkan sosyal yardım ve hizmet 
uygulamaları, ülkemizde, batıdaki modern tarzdaki uygulamaların gelişiminden yüzyıl 
sonrasına dayanmaktadır. Ülkemizde sosyal hizmet kökenli oluşumların, toplumsal ve siyasal 
hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı, imparatorluğun son dönemlerine denk gelen Tanzimat 
Fermanı, I. ve II. Meşrutiyetin hukuk, eşitlik, adalet, düzen, millet olma fikirleri, batıcılık vb. 
söylemlerin, hukuksal düzeyde garanti altına alınmasıyla yeni Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk 
anayasasında kanuni düzenlemelerle başladığı görülmektedir (İnalcık, 2010: 232-233). 
Cumhuriyet ilan edilmeden önce meclis hükümeti döneminde çalışma yaşamına dair özellikle 
işçilerin desteklenmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir4 
(Özaydın,2012:48). Ayrıca Osmanlı dönemi sosyal hizmet kurumlarından biri olan Darülhayr-
ı Ali ve Darüleytam’ların, yeterli örgütsel ağını oluşturamaması nedeniyle,  devamı niteliğinde 
olan Himaye-i Etfal Cemiyet-i 1917’yılında İstanbul’da kurulmuştur5. Cemiyet daha sonra 30 
Haziran 1921 tarihinde bir grup meclis üyesi tarafından aynı adla Ankara’da kurulması ile çift 
başlı hale gelmiştir. 1923 yılında yapılan genel kurul toplantısında alınan bir kararla İstanbul 
Himaye-i Etfal Cemiyeti kapatılmıştır. Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti(Türkiye 
Çocuk Esirgeme Kurumu) ise çalışmalarını örgütlü bir şekilde geliştirerek yurdun çeşitli 
yerlerinde faaliyetlerini sürdürmüştür (Yıldırım, 2008: 192-194).   

1924 yılında Anayasanın kabulü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel 
görevlerinin arasında vatandaşlık haklarının korunmasına dair genel ilkeler bulunmasına 
rağmen bireylerin sosyal ve ekonomik yönden gelişimlerini destekleyecek bir ibare 
bulunmamaktadır. Temel haklar bağlamında kanunlar önünde eşitlik, din ve vicdan hürriyeti ile 
ilköğretimin parasız olması ve vatandaşlar arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 
yönelik düzenlemeler mevcuttur (https://www.tbmm.gov.tr/,11.26.2017). Yasal 
düzenlemelerin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin bakiyesi olan, toplumda önemli sosyal yardım ve 
hizmet faaliyetlerini yerine getirerek toplumun yaralarını, gerek savaş öncesi ve gerekse de 
savaş sonrasında sunmuş olduğu hizmetlerle, sarmaya çalışan kurumlar mevcuttur6 (Kesgin, 
2012: 65; Abay ve diğerleri, 2011:14-19).  

                                                           
4 11 Mayıs 1921’de 114 Sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele 
Menafi-ı Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun” kabul edilmiştir. 23 Eylül 1921 tarihinde çıkarılan 151 
Sayılı Kanun da “Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amalesinin Hukuna Müteallik Kanun” dur. 
5Cemiyetin çalışma alanları içinde çocuklara eziyet edilmemesi, çocukların bağımlılık yaratacak maddelerden 
korunması, fakir ve hasta çocukların tedavilerinin sağlanması, çocuklara hizmet edecek cemiyet bünyesinde 
kütüphane kurulması, uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması, çocuklara yönelik yun alanlarının oluşturulması 
gibi çeşitli alanlarda çocukların refahına yönelik hizmetler sayılabilir. 
6 Osmanlı Devleti‘nde özellikle 2. Abdülhamit döneminde sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında birçok 
kurumun açılması sağlanmıştır. Kurumlardan Darülaceze, Hamidiye Etfal Hastanesi, Darülhayr-ı Ali, Dar’ül 
Eytam, Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi kuruluşlar sosyal hayatta önemli hizmetler sunmuşlardır. Bunun yanı sıra 
Cumhuriyet dönemine ait kurumlardan Türk Hava Kurumu, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Çalışma Bakanlığı, 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 

          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
     ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

159 

Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal tabanın sosyo-ekonomik yönden desteklenme ihtiyacının 
olması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin Türkiye’ye olumsuz etkileri liberal ekonomi 
politikalarının terkedilerek sanayileşmede devletin rol alacağı ulusal bir kalkınma programının 
kabul edilmesini gerekli kılmıştır. Başlıca düzenlemeler arasında devletçilik ilkesi çerçevesinde 
uygulamaya koyulan çalışmalar özellikle ekonomi programlarında görülmüştür. Bu çerçevede 
1934 yılında ilk ulusal kalkınma planı uygulanmaya çalışılmış ancak 2. Dünya Savaşının 
etkisiyle yürürlüğe koyulamamıştır. Sosyal içerikli, 1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu ile başta kadın ve çocukların sağlığı olmak üzere halk sağlığı korunmaya 
çalışılmıştır (http://www.mevzuat.gov.tr/, 11.11.2017). Sosyal içerikli diğer bir kanun 1936 
tarihli 3008 sayılı İş Kanunu’ dur. Kanun iş hayatına dair en kapsamlı çerçeve hazırladığından 
dolayı ilk olma özelliği taşımaktadır. Kanun ilk olma özelliğiyle zikredilmiş olup takip eden on 
yıllar içerisinde anayasal garantörlük ve uluslar arası sosyal politika eksenli çalışmaların 
ülkemize yansımaları çerçevesinde çalışma yaşamına dair yardım düzenlemeleri yapılmıştır7 
(Özaydın,2012:48-51; http://dergipark.gov.tr/, 12.11.2017). 

Türkiye’de sosyal yardım ve hizmet eksenli çalışmaların spesifik alanlar olarak kurumsal 
düzeyde ele alınmasının başlangıcı özellikle 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1959 yılında 
kurulmuş olan Sosyal Hizmetler Enstitüsü’ne bağlı Sosyal Hizmetler akademisi faaliyete 
geçmiş ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na 
bağlanmıştır (Kongar,1972:165-169). 1980’lerde ise ekonomik krizler ve darbe yönetimiyle 
birlikte örgüt kendi giderlerini karşılayamaz duruma gelmiş ve il, ilçe teşkilatları tüm yurtta 
feshedilmiştir. 27.05.1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu tarihe karışarak 
kamu tüzel kişiliği olan katma bütçeli bir kuruluş haline gelmiştir. Hizmetler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 
yürütülmüştür. 1991 yılında çıkarılan bir kararnameyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) başbakanlığa bağlı olarak hizmetlerini sürdürmüştür (Yıldırım,2008:192-
202; http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr, 13.11.2017). Türkiye’de kamu eliyle uygulanmakta 
olan sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerinin çeşitli kurumlar tarafından yapılması hizmet kalite 
standartlarının oluşturulması noktasında sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla 
farklı devlet kurumları tarafından uygulanmakta olan sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerinin 
tek bir çatı altında toplanması insana yarışır ve sürdürülebilir faaliyet alanlarının geliştirilmesini 
elzem kılmaktadır. Sosyal Devletin en önemli görevlerinden biri olan vatandaş düzeyinde talep 

                                                           
Sosyal Hizmet Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Akademisi, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü sayılabilir. 
7 Türkiye’de sosyal politika eğitimine ilişkin ilk çalışmaların da bu döneme rastladığı görülmektedir. 1954 yılından 
sonra KİT’lerin sermayeleri artırılmış, yeni KİT’ler kurularak kamu sektörünün genişlemesi yoluna gidilmiştir. 
1945 yılında “iş yaşamı ile ilgili hususları düzenleme, yürütme ve denetleme ile görevli” olmak üzere 4763 sayılı 
Yasa ile Çalışma Bakanlığı kurulmuştur. 1945 yılında Çalışma Bakanlığının ardından İş ve İşçi Bulma Kurumu 
kurulmuştur. Aynı yıl 4772 sayılı Yasa ile İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu ile 
ülkemizde ilk kez bir sosyal sigorta koluna işlerlik kazandırılmıştır. 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
da 1945 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 1949 yılında 5434 sayılı Kanun ile kurulan Emekli Sandığı, 
1949 yılında 5417 sayılı Kanun’la “ihtiyarlık”, 1950 yılında ise 5502 sayılı Kanun’la “maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm” sigortaları uygulamaya konulmuştur. 1951-1952 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
açılan körler ve sağırlar okulları, engellilerin ilk kez kamusal politikalara konu olmasının yolunu açmıştır. 
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edilen sosyal hakkın en ileri düzeyde hizmete dönüşmesi kuşkusuz icracı örgütler kanalıyla 
gerçekleşecektir (Kesgin,2012:41-54).  

Bu amaçla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 2011 tarihinde ve 633 no’lu kanun 
hükmünde kararnameyle kurularak şemsiye örgüt görevini üstlenmesi ile sosyal yardım ve 
hizmet alanında o güne kadar uygulamalarda görülen çok başlılığın önüne geçilmiştir. Bakanlık 
birimleri, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü, Şehit yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı, kurularak 
uygulamalardaki çok başlılık ortadan kaldırılmıştır (http://www.mevzuat.gov.tr/,14.11.2017). 

İl ve ilçe belediyeleri ile İl Özel İdarelerinin sırasıyla 5393, 5216 ve 5302 sayılı kanunlar 
çerçevesinde yerel düzeyde sosyal yardım ve hizmet büroları kapsamında mağdur vatandaşın 
ilk elden ulaşabileceği destek noktaları olarak önemini korumaktadır 
(http://www.mevzuat.gov.tr/, 15.11.2017). Bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK)’nın ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşları dezavantajlı durumda bulunan yoksul 
yaşlılara, kimsesiz bireylere, şiddet mağduru kadınlara, ihmal ve istismara uğramış çocuklara, 
aileyle ilgili sorunlara yönelik olarak çalışmalar yürütmektedir. 

 
SONUÇ 
Türk toplumunda hali hazırda uygulanmakta olan sosyal yardım faaliyetleri, gerek devlet eliyle 
gerek sivil toplum örgütleri tarafından, farklı düzeylerde yapılmaktadır. Sivil toplum örgütleri 
içerisinde öne çıkan ana düşünce dini görevlerin yerine getirilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışı ve prestij sağlama faaliyetleri olarak sayılabilir. Kamu kesiminde ise durum sosyal 
devlet olmanın gereklerini yerine getirmek amacıyla sosyal hak taleplerini karşılamaktır. Sivil 
toplum düzeyinde ortaya çıkan sosyal yardım uygulamalarının arkasında tarihi anlayışın 
kırıntılarını görmek mümkün olmakla birlikte, benzer durumu devlet tarafından uygulamaya 
koyulan sosyal yardım ve hizmet sunumlarında görmek mümkün değildir.  

Türk toplumunda sosyal yardım uygulamalarında meydana gelen paradigma değişimlerinin 
tarihsel olarak sıralaması güç ve dinsel ritüeller çerçevesinde oluştuğu açıklanmıştır, 
günümüzde ise sosyal hak mefhumunun sosyal devlet ile şekillendiği, sosyal devletin ise 
hukuksal düzeyde garantörlüğünü sağladığı sürece söylemini meşrulaştırdığı ve kabul gördüğü 
bir gerçektir. Diğer yandan sosyal hak mefhumunun dinsel ritüelde de kabul edilmesi, Türk 
toplumunda bu yönde yok sayılamayacak düzeyde sosyal sermayenin olması, toplumumuza 
özgü alternatif sosyal yardım uygulamalarının devlet eliyle yürütülebileceğine dair 
düzenlemeleri elzem kılmaktadır.  

Bu bağlamda günümüzde sosyal devletin vatandaş odaklı uygulamalarının sürdürülebilirliği, 
ülkede bulunan insan kaynağının eğitim, sağlık, istihdam, konut, adalet gibi sosyal politika 
alanlarının desteklenerek geliştirilmesine bağlıdır. Türkiye’de adı geçen yatırımların özellikle 
son yirmi yılda küreselleşme senaryolarına rağmen artarak devam etmesi nihai aşamada yeni 
paradigmanın sosyal hak ekseninde şekillendiğini göstermektedir.  

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası rekabetin sürdürülebilmesinde, 
özelleştirme politikalarıyla devletin küçülmesi gerektiğini ifade eden neo-liberal söylem, aynı 
zamanda dezavantajlı kesimlerin mağduriyetini artıran bir süreci de başlatmıştır.  Bu sürecin 
olumsuz sonuçlarının en aza indirilmesinde en etkili araçlardan biri olan sosyal sermayenin, 

http://www.akademikbakis.org/
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toplumumuzda tarihsel süreçte, her dönemde varlığını koruması, yeni dönemde sosyal sermaye 
tabanında, sivil toplum örgütü ve devlet işbirliğine dayalı sosyal yardım ve hizmet 
uygulamalarının, küresel açmazlar karşısında, birincil uygulama olarak görülmesi elzem bir 
nitelik kazanmaktadır. 
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ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNCİ ARAŞTIRMASI 

Adem ESEN*  M.Fevzi ESEN** 
 

Öz 

Çevre konusunda kişisel ve toplumsal bilinç çevre eğitiminin verilmesiyle ilgilidir. Atıkların toplanması, 
değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla tesisler kurulması ve işletilmesi, ilçe ve büyükşehir 
belediyelerinin görevlerindendir. Dolayısıyla, çevre eğitimi yerel yönetimlerin görevleri arasında yer almaktadır. 
Çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerde halkın katılımı çevre maliyetini de etkilemektedir.  

İstanbul’da 382 kişiyle çevre eğitimi ve bilincini belirlemek üzere tarafımızdan 2015 yılı Mayıs ayında anket 
yapılmıştır. Çocuklukta edinilen alışkanlıklar ve alınan eğitim, yetişkinlik düzeyinde etkili olmaktadır. Ankete 
katılanların % 57’sinin çevre eğitimi almadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumda tüm kesimlere yönelik çevre 
eğitimi üzerinde durulmalıdır. Ankete katılanların % 89’u gürültü kirliliğini, % 83,2’si katı çöpleri, % 83’ü hava 
kirliliğini sorun olarak görmektedir. Yine ankete katılanların atık pil, eski eşya, atık yağ ve katı atık ayrıştırma 
sorularına verdikleri cevaplarda, bu maddelerde önemli katı atık yönetim sorunlarının olduğu ve tehlikeli 
kimyasal atık konularında da eğitim üzerinde durulması gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, çevre cezalarının 
yetersiz olduğu ve etkin olmadığı da görülmektedir. Ankete katılanlar çevreyi kirletenlerin cezalandırılması 
gerektiğine inanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Eğitimi, Çevre Bilinci, Yerel Yönetimler, Atık Yönetimi. 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AWARENESS SURVEY 

 

Abstract 

The personal and social awareness of the environment is about the education given on the environment. The 
establishment of the waste management facilities and the performing the operations on collecting, recycling and 
disposing of the waste are under the responsibility of district and metropolitan municipalities. Therefore, 
environmental education is among the tasks of local governments. Public participation is an important measure 
to be taken against the environmental pollution that affects the environmental costs. 

In this study, in order to determine the environmental education and awareness in Istanbul, 382 people were 
interviewed in May, 2015. Habits and education acquired in childhood are effective in adulthood stage. It was 
determined that 57% of respondents did not take environmental education. Therefore, it should focus on 
environmental education for all segments of the society. It is seen that, 89% of respondents define the noise 
pollution as the first, 83,2% define the solid waste as the second, and 83% define the air pollution as the third 
problem. However, responses for “used batteries”, “old furniture”, “waste oil”, “solid waste decomposition” 
questions show that the major problem is waste management and it is understood that waste management 
education on hazardous and chemical agents must be given. Moreover, it has shown that environmental penalties 
are insufficient and seems to be ineffective. However, respondents believe that polluters should be punished. 

Keywords: Environmental Education, Environmental Awareness, Local Governments, Waste Management. 

 
GİRİŞ 
Çevre, insan ve toplum faaliyetlerinden etkilenmeyen ayrı ve bağımsız bir ortam olarak 
değerlendirilemeyeceği için küresel sistemin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Çevre 
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yönetimi ekolojik dengenin sağlanması için kaynakların rasyonel kullanılmasına yönelik bir 
süreçtir. Bu süreç, planlama, örgütleme, insan kaynakları yönetimi, koordinasyon, fayda-
maliyet hesaplarının yürütülmesi ve denetimini kapsamaktadır. Çevre ile kalkınma arasındaki 
karşılıklı bağımlılık, doğal kaynakların rasyonel kullanımını ilgilendirmektedir. Etkin çevre 
yönetimi için siyasi irade, çevre bilincinin yaygınlaştırılması, çevre eğitimi, çevre yönetiminin 
temel amaçlarının belirlenmesi, çevre kalitesinin tespiti gerekmektedir. Ekonomik ve 
toplumsal politikaların oluşturulmasında siyasi iradenin ortaya konulması yasal düzenlemeler 
ve denetimlerle ortaya çıkmaktadır. 

Atık yönetiminin ilk aşaması atığın oluşumunun önlenmesidir. Eğer bu durum 
sağlanamıyorsa, atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Atığın yeniden kullanımı mümkün 
değilse, öncelikle geri dönüşüm ve sonrasında enerjinin geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu 
yöntemlerden sonra, geriye kalan atığa yapılacak en son işlem bertaraftır, yani kalan atıkların 
yakılması veya depolanmasıdır. Görüldüğü gibi, tüm atıkların esas kaynağı insani amaçlı 
faaliyetler olmakla birlikte; atıkların azaltılması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü gibi 
faaliyetler çevre eğitimiyle yakından ilişkilidir.  

 
1. ATIK TANIMI VE TÜRLERİ 
Atık, tüketim ve tüketime bağlı olarak üretim çalışmaları sonucu oluşan gerek insan eliyle 
gerek doğal yollarla gerçekleşen ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen her türlü madde olarak 
tanımlanabilir (Öztürk, 2015). Atıklar genel olarak katı, sıvı ve gaz atıkları olarak üçe 
ayrılmaktadır (Karasu, 2013).   

Yaşadığımız çevrede hem insan eliyle hem de doğal kaynaklı çeşitli atıklar ve bunlara bağlı 
olarak çevre kirliliği oluşmaktadır. İnsan eliyle oluşan atıklar hızlı nüfus artışı, göçler ve 
plansız kentleşme, plansız endüstrileşme, doğal kaynakların sorumsuzca kullanılması, aşırı ve 
bilinçsiz üretim ve tüketim, motorlu araçlar ve ısınma amacıyla kullanılan kömürden 
kaynaklanan katı ve gaz atıklardır.  

Kentsel katı atıklar (karışık ev atıkları, geri dönüştürülebilir atıklar, evlerden çıkan tehlikeli 
atıklar, evsel nitelikli endüstriyel atıklar ile ticari ve kurumsal atıklar) hammaddeler ve yarı 
mamul maddelerden iktisadi bakımdan farklılık göstermektedir. Atıkların ekonomik 
değerlerinin çok düşük olmasından dolayı, atık toplama ve değerlendirme maliyetleri yüksek 
olduğundan, atık işleme süreçlerindeki başarısızlık maliyeti de artmaktadır. 

1.1. Katı Atık 
Katı atıklar genellikle sıkıştırılmalı kamyonlar veya diğer konteynırlar ile çöp toplama 
alanlarına taşınan atıklardır. Bu tür atıklara, evlerde üretilen atıklar, ticari atıklar, ambalaj 
maddeleri, yiyecek atıkları, bahçe atıkları, cam, gazete ve dergi, seramik, konserve ve 
meşrubat kutuları, plastikler, elbise ve kumaş parçaları gibi ürünler örnek olarak verilebilir. 
Konut, bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların inşası sırasında ortaya çıkan atıkların yanı 
sıra; sokak temizleme atıkları, hurda araçlar ve arıtma çamurları, kül ve cüruf gibi atıklarda 
katı atık grubuna girmektedir. Ayrıca, sanayi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan endüstri atıkları 
(tekstil atıkları, metal işleme atıkları, kauçuk ve lastik sanayi atıklar) bu kapsamdadır. Yine, 
tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal atıklar bu grupta yer almaktadır. 
Üretilen katı atıklar yıl içerisinde mevsimlere göre değiştiği gibi, günlük olarak da ciddi 
farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca, toplama sıklığının da atık üretiminde etkili olan 
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önemli faktörlerden biri olduğu belirtilmektedir (Sharholy ve diğerleri, 2007). Bireysel atık 
kamu sağlığı bakımından ciddi kirlilik oluşturduğundan dolayı, bu tür atıkların belediyeler 
veya belediyeler aracılığı ile özel sektör tarafından toplanması önem arz etmektedir.   

Katı atıkların yeniden dönüşüm nedenleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: 1. Çöp toplama ve 
çöp atık alanlarıyla ilgili sorunları azaltmak, 2. Metal gibi tükenen kaynakları tasarruf edip, 
stokları artırmak, 3. Hammaddelerin çıkarma ve işlenmesiyle ilgili çevre tahribatını önlemek 
(Field ve Field, 2002).  

1.2. Sıvı Atık 
Evsel kaynaklı olan atık yağlar, kanalizasyon suları, sterilizasyon, diyaliz, yoğun bakım 
üniteleri, ameliyathane ve diş klinikleri gibi sağlık hizmetler sonucu ortaya çıkan kan, idrar, 
serum ve yıkama suları sıvı atıklardandır (ÇŞB, 2012). 

1.3. Gaz Atığı 
Patlayıcı, yüksek derecede yanıcı, tahriş edici, toksik ve kanserojen gaz atıkları sanayi, yakma 
tesisleri, enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılması, çöp depolama ve kompostlaştırma 
alanlarında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır (ÇŞB, 2012).  

 
2. ATIKLAR HUSUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER 
2872 sayılı Çevre Kanununa göre, “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık 
bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu 
hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, 
işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten 
yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve 
bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler 
dışında kullanılamaz” (2872 sayılı kanun, madde 11). Aynı maddenin takip eden fıkrasında  
bu faaliyetlerin yapılması yanında “…eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla…” 
ilgili Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz birlikler oluşturma 
görevi verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununda “…çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı 
atık...” hizmetleri mahalli müşterek nitelikteki hizmet olarak sayılmıştır (5393 sayılı kanun, 
madde 14/a). 
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun göre, büyükşehir belediyelerinin katık atık 
konusundaki görevleri şöyledir: “…büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; 
katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı 
atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin 
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; 
sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, 
arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak”. Aynı kanunda ilçe belediyelerinin 
görevi, “…Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve 
aktarma istasyonuna taşımaktır”. Yönetmelikler katı atıkların nasıl toplanacağı 
düzenlenmiştir (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, R. G.: 24.08.2011, Sayı: 28035).  

Avrupa Birliği müzakere sürecinde çevre faslının açılması ve buradaki yatırımlar Türkiye’nin 
bu konuya verdiği önemi göstermektedir (Akça ve Uluırmak, 2014). Çevre faslında AB 
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müktesebatı aşağıdaki sektörler altında sıralanmaktadır: 1. Yatay Mevzuat: ÇED, SÇD, 
Bilgiye Erişim, Avrupa Çevre Ajansı , 2. Hava Kalitesi, 3. Atık Yönetimi, 4. Su Kalitesi, 5. 
Doğa Koruma, 6. Endüstriyel Kirlilik Kontrolü, 7. Kimyasallar, 8. İklim, 9. Gürültü.  

Karar verenler, uygulayıcılar ve toplum bireylerine çevre eğitiminin verilmesi, çevre hakkında 
duyarlılık oluşturma, çevresel okur-yazarlığı artırma ve çevreye karşı olumlu değer ve 
davranış geliştirme bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca çevrenin niteliklerini geliştirmek 
ve çevre kirliliğini engellemek, doğal kaynakların kullanımında israfı azaltmak da bu amaçlar 
arasındadır. Ulusal ve yerel yönetimlerin çevre politikaları ve uygulama alanları, çevre 
politikasının etkinliği bakımından üzerinde durulması gereken noktalardan biridir. Çevre 
politikasının uygulama alanlarının belirlenmesinden sonra, çevre yönetiminde stratejiler 
geliştirilmesi yani, çevre ile ilgili araştırma, eğitim ve yönlendirme çalışmalarının yapılması 
önem arzetmektedir. Halkın katılımının sağlanması, çevre kirliliğine karşı alınacak en önemli 
tedbirlerden sayılmaktadır (Günsoy ve diğerleri, 2013). 

 
3. ATIK YÖNETİMİ 
Ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, düzenli depolama, atık yağlar, atık elektrik ve elektronik 
aletlere ilişkin ilgili AB direktifleri uyumlaştırılmış olup, 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve 
Direktifi uyum çalışmaları kapsamında da Türkiye’de taslak mevzuat hazırlanmıştır. Atık 
yönetimine ilişkin AB uyum çalışmaları çerçevesinde yürütülen çalışmaların sonuçlarına 
bakılacak olursa, 2013 yılında belediye birlikleri eliyle yürütülen katı atık düzenli depolama 
tesisi 76 adet olup, bu tesisler toplamda 1010 belediye aracılığı ile, 46,5 milyon kişiye hizmet 
vermektedir (ÇŞB, 2014). 

İstanbul’da katı atıklar ilçe belediyeleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 
transfer merkezlerine nakledilmekte, buradan da çöp depolama alanlarına götürülmektedir. 
İstanbul için birim kentsel katı atık üretim miktarı 1,19 kg/kişidir (Öztürk, 2015). Katı 
atıkların karakterizasyonuna bakıldığında; toplam atıkların yarısını oluşturan yiyecek 
atıklarının çok büyük bir pay oluşturulduğu görülmektedir (Tablo 1).  

Tablo 1: İstanbul’daki Katı Atık Karakterizasyonu 
Bileşen Islak Bazda Bileşen (%) 

Kağıt-karton 11,33 
Cam 3,94 
Pet 1,45 

Poşet 9,55 
Plastik 2,37 
Metal 1,15 

Organik atık 50,18 
Elektrikli ve elektronik atık 0,18 

Tehlikeli atık 0,32 
Tetrapak 0,68 
Tekstil 5,62 

Çocuk bezi 4,77 
Park-bahçe atıkları 1,18 

Diğer yanabilir atıklar 6,10 
Diğer yanmayan atıklar 1,18 

Kaynak: Öztürk, 2015. 
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Kentsel katı atıklardan plastik, kağıt, cam, metal gibi toplama-seçme işlemleri sokak 
toplayıcıları tarafından yapılmaktadır. Toplayıcılar ve hurdacıların payı, katı atıklarda 
toplamda % 10 ve geri dönüştürülebilen katı atıkta % 25-30 olarak tahmin edilmektedir. Bu 
tür geri kazanım, sağlıksız ve illegal olmasına rağmen, iyi organize edildiği ve bir ihtiyacı 
karşıladığı için günümüzde hala devam etmektedir (Öztürk, 2015). 

Atık toplama maliyetlerine bakıldığında, gelişmiş ülkelerde atık toplama maliyetleri tüm 
maliyetin %70’ini oluştururken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %80-90 dolayında 
seyretmektedir. ABD’de, cadde ve sokaklardan atık toplama maliyeti 60-140$/ton, atık 
toplama işleri 30-70$/tondur. Bu sebeple, insanların davranışları (dolayısıyla davranışları 
etkileyen eğitim) atık maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir etken olarak görülmektedir 
(Worldbank, 2015). 

Türkiye’de tıbbi atıkların bertarafı kapsamında 44 adet sterilizasyon tesisi ile 79 şehre  hizmet 
verilmektedir. Ambalaj atıkları lisanslı toplama-ayırma tesisi sayısı 402’e, geri dönüşüm tesisi 
sayısı ise 433’ye çıkartılarak, ambalaj atıklarının geri kazanılması sağlanmıştır. 2018 yılında 
belediyelerde yaşayan tüm vatandaşlara katı atık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir. 
Ambalaj atığı toplama çalışmaları belediyelerin hazırlamış oldukları ambalaj atığı yönetim 
planları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Planı uygun bulunan belediye sayısı 455’e, hizmet 
götürülecek nüfus ise 40 milyona ulaşmıştır. Bu doğrultuda, sanayi tesislerinde ortaya çıkan 
tehlikeli atıklar geri kazanılmakta olup, tehlikeli atık geri kazanım tesisi sayısı 2003 yılında 
18 iken, bu sayı 2013 yılında 282’ye ulaşmıştır. Ayrıca, atık yakma ve beraber yakma tesisi 
sayısı 38’e ulaşmıştır (ÇŞB, 2014). Tehlikeli atık düzenli depolama tesis sayısı ise (1. Sınıf) 
7’dir (Akça ve Uluırmak, 2014). 

Atık yönetiminin temel iki ilkesi sağlık ve emniyettir. Atık yönetimi halk sağlığı tehditini en 
aza indirecek tarzda yürütülmesi gerektiği gibi, işletmecilik açısından sürdürülebilir olması da 
gerekmektedir. Belediyelerin katı atık hizmetlerinden elde ettikleri gelirler ile katı atık 
hizmetleri için harcanan giderler karşılaştırıldığında, belediyelerin önemli ölçüde 
sübvansiyona başvurdukları görülmektedir. Hatta dünya genelinde toplam kentsel katı atık 
hizmet giderlerinin ancak üçte biri halktan bu amaçla toplanan vergilerle karşılanabilmektedir 
(Öztürk, 2015).  

3.1. Çevre Hizmetlerinin Maliyeti 
Atık geri dönüşümünde ekonomik açıdan iki kısıt bulunmaktadır. Birincisi, geri dönüşümde 
malzeme toplama maliyeti, ikincisi ise geri dönüştürülen maddelerin piyasadaki durumudur. 
Çöp döküm yeri bulma problemi, dışsallık maliyetiyle ilgilidir. Geri dönüşüm tükenebilir 
maddelerin tasarrufunu sağlamıyorsa bu durum piyasa yetersizliğini göstermektedir. Geri 
dönüşümde hane halkının isteği ve ikna edilmesi önemlidir.  

Entegre katı atık yönetimi atık azaltma, maddesel geri dönüşüm, enerji geri dönüşümü ve 
düzenli depolamayı ilgilendirmektedir. Atık azaltma ise toplumdaki her bireyi 
ilgilendirmektedir. Dolayısıyla tüketiciler daha az tüketimle veya daha etkin kullanımla atık 
önlemeye katkı sağlayabilir. Üretimde, daha az fire veren teknolojiler uygulanarak atık 
azaltılabilir. Yine, geri dönüşümde maddelerin ayrılarak üretime tekrar verilmesi sınırlı 
kaynakların korunmasını, daha az enerji ve hammadde harcanmasını sağlayabilir. Bu da 
eğitim faaliyetleri ve bunun sonucunda oluşan davranışlarla yakından ilgilidir. Geri dönüşüm 
programlarının başarısı bu atıklar için istikrarlı bir piyasa oluşturulmasıyla yakından ilgilidir. 
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Bununla birlikte, piyasa şartları iyi oluşsa da geri dönüşüm ve kompostlaştırma gerekli şekilde 
planlanıp uygulanmazsa beklenen başarı elde edilememektedir. Bu çerçevede bireylerin 
israftan kaçınmaları, kullanıp atma yerine yeniden kullanma bilincinin geliştirilmesi, katı 
atıkları toplama bilinci ve arzusunun oluşturulması çevre hizmetleri maliyetlerinin 
düşürülmesi açısından önem arz etmektedir (Öztürk, 2015). 

2012 yılında, İstanbul’a verilen çevresel hizmetlerin toplam maliyeti 3,1 milyar TL civarında 
olup (Türkiye genelindeki bu rakam 10.3 milyar TL olup, İstanbul’daki çevre harcamaları 
Türkiye toplamının üçte birine yaklaşmaktadır); çevresel hizmetlerin yaklaşık 1,4 milyar 
TL’si atık yönetimine ayrılmıştır. İstanbul’da kişi başı toplam çevre maliyetinin, 2012 yılında 
21.950 TL olduğu anlaşılmaktadır (İSTAÇ, 2015). 

3.2. Çevre Eğitimi  
Mevcut nesiller gibi gelecek nesillerin doğal kaynaklardan yararlanabilmesi için, çevre 
eğitimini dikkate almak gerekmektedir. Aslında sorun teorik bakımdan, eğitim alıp almama 
sorunu değil, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim alınıp alınmadığı hususudur. Nitekim çok 
eğitimli ve/veya yüksek gelirli bireylerin çevreye ciddi olarak zarar verdiği de görülmektedir. 
Hatta bazı eğitimciler olumsuzlukların modern eğitim sistemlerinden kaynaklandığını ifade 
etmektedir (Bioland,1995). Bu olumsuzluğu önlemek için de; gerçeğin yeniden tanımlanması, 
mevcut bilgi hakkındaki düşüncenin yeniden gözden geçirilmesi, bireysel yerine toplumsal 
sorumluluğa öncelik tanıyan politikaların üretilmesi, teknolojik gelişmenin sosyal, ahlaki, 
siyasi ve ekolojik boyutlarının yeniden gözden geçirilmesi ve eğitimin okul ortamı yanı sıra; 
tüm hayata yayılması üzerinde durulmaktadır (Köylü, 2008). Böylece çevre eğitimi bireylerin 
ve toplumun çevre hakkında bilinçlenmeyi sağlayan, halihazır ve gelecekteki sorunları 
çözebilmeye yönelik bilgi, değer, beceri, deneyim ve eylem geliştirmeyi amaçlayan hayat 
boyuna uzayan süreç olarak tanımlanabilir.  

Çevre bilincinin gelişmesi ve çevreye yönelik davranışın gelişmesi için üç önemli faktörün 
gelişmesi gerekmektedir. Bunlar: 

 Bilişsel faktörler: Bireylerin çevre hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Örnek olarak, 
kurşun içeren benzinin çevreyi kirletmesinin, havayı kirleten faktörlerin vb. bilinmesi 
verilebilir. 

 Duygusal faktörler: Bireylerin çevre konularıyla ilgili olarak duygu ve tutumlarını 
göstermektedir. Örnek olarak, çevreye karşı bireylerin sorumluluk hisleri, bencillik 
dereceleri verilebilir. 

 Durumsal faktörler: Bireylerin veya grupların ekonomik (gelir durumları, meslekleri 
gibi) ve demografik (yaş, eğitim, din-kültür gibi) durumlarına bağlı olarak çevre 
hakkındaki tutum ve davranışları örnek olarak verilebilir.  

Bu açından, çevre eğitiminin verilmesi aşağıdaki üç metotla sağlanabilir (Karataş, 2013):  

 Çevre Hakkında Eğitim: Çevre hakkında daha çok teknik düzeyde bilgi vermek 
amacıyla çevre sorunları, çözümleri ile ilgili kavramlar ve gerçekler üzerinde 
durulmaktadır.  

 Çevre Yoluyla Eğitim: Çevre eğitimi öğrenci odaklı yaklaşımla ele alınmaktadır.  
 Çevre İçin Eğitim: Burada teorik eğitimden çok, doğrudan çevre sorunlarının 

çözümüne ağırlık verilmektedir.  
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Tüm ülkelerde aynı çevre eğitimi programını uygulamak doğru bir yöntem olarak 
görülmemektedir. Çünkü ülkelerin sosyo-ekonomik, kültürel düzeyleri ve inançları, değerleri 
farklılık göstermektedir. Bu nedenle, her ülkenin kendisine özgü çevre eğitim metodu 
geliştirmesi gerekmektedir.  

Çevreyle ilgili değerlerin ve tutumların geliştirilmesi için çevre ahlâkına önem verilmesi 
gerekmektedir. Çevre ahlâkı tüm canlıların birbirlerine bağımlı olduğu, doğaya ve gelecek 
nesillere saygı, sürdürülebilir gelişme ilkelerine dayanmaktadır. Nitekim çevre ahlâkı 
insanların çevrelerine karşı olan tutum ve davranışlarına ilişkin kuralların olduğu, nelere karşı 
sorumlu oldukları ve bu sorumlulukların neden haklı olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan 
toplumun ahlâki değerleri büyük bir önem taşımaktadır.  

Okullarda din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri aracılığıyla çevre temizliği üzerinde durulmakta 
fakat çevre kirliliği yeterli olarak ele alınmamaktadır. Çevre kirliliğinin ne kadar büyük tehdit 
oluşturduğunun anlaşılması çevrenin önemini de ifade etmektedir (Furat, 2008). Çevre 
eğitiminin hedefleri neler olabilir sorusunun cevaplarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 
(Palmer, 2003): 

 İnsan-Tabiat bütünlüğünün vurgulanması: İnsan tabiatın bir parçası olduğundan 
tabiata verilecek zarar insanın kendisine ve gelecek nesillerine zarar verir.  

 Çevresel bütünlük: Çevre sosyal, kültürel, fiziksel ve biyolojik özellikleriyle bir 
bütündür. 

 Çevrenin bir hak olduğu kadar görev olması: Sağlıklı bir çevrede yaşamak hak olduğu 
kadar, böyle bir çevrenin meydana gelmesi bireylerin birer görevidir. 

 Sürdürülebilir çevre-ekonomi ilişkisi: Sürdürülebilir çevre ekonomik gelişmeye de 
bağlıdır. 

 Çevre hakkında bireysel duyarlılık: Çevreyle ilgili bireysel duyarlılığın oluşturulması 
çevre eğitiminin hedefleri arasında olmalıdır. 

 Çevre eğitimi için kitle iletişim araçlarının kullanılması: Çevre eğitiminin kitle iletişim 
araçları ile paylaşılması etkinlik bakımından önem taşır. 

 Deniz ve karayı kirletenlere karşı bilinç oluşturma: UNDP sürdürülebilir kalkınma 
kriterleri arasında kirleticilere karşı mücadele yer almaktadır. 

 Fiziki-maddi ile psikolojik-ruhi birliktelik: Çevre eğitiminde maddi unsurlar yanında 
manevi unsurlar da yer almalıdır. 

 Örgün ve yaygın çevre eğitimi: Çevre eğitimi örgün ve yaygın eğitimde sürekli ele 
alınmalıdır.  

 Yerel yönetimler ve çevre eğitimi: Yerel yönetimler atık toplama eğitimi başta olmak 
üzere tüm çevresel eğitimin odağında yer almalıdır. 

 Çevreyi koruma maliyetinin azaltılması: Çevreyi koruma maliyetinin azaltılmasında 
çevre eğitimi önemli yeri vardır. 

Çevre alanında sivil toplum kuruluşu olan bazı dernekler eğitim ve farkındalık oluşturmak ve 
bu alanda işbirlikleri yapmaktadır. Bunların çevre eğitim ile ilgili bazı örnekleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

 Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED)’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile “Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetim Planının Hazırlanması” projesi 
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ve “Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzunun Revize Edilmesi” projesi 
bulunmaktadır (TAYCED, 2014).  

 Ev ve Ofis Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetim Planının Hazırlanması Projesi: 
Projeyle evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların tanımlanmasını sağlamak, miktar ve 
türlerin tespiti yaparak elde edilen verilere göre çevre‐insan sağlığı bakımından yasal 
ve modern en iyi uygulama süreçlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ev kaynaklı 
tehlikeli atıkların evsel atıklara karışarak birlikte bertarafa gönderme süreçlerini 
işletme problemleri ve doğurduğu ekonomik yük açısından da ele alarak belediyeler 
için bir yönetim planı oluşturarak farkındalık geliştirmek ve toplumsal çevre bilincinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 

3.3. İSTAÇ Çalışmaları 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan çevre yönetim şirketi İSTAÇ, 1994’te 
kurulmuş ve Türkiye’nin ilk düzenli depolama sahasını işletmeye başlamıştır. İSTAÇ, aşağıda 
sıralanan şu alanlarda faaliyet göstermektedir (İSTAÇ, 2015): 

 Düzenli Depolama Sahası Seçimi, Tasarımı ve Yapımı, 

 Yerel Yönetimler İçin Teknik Danışmanlık, 

 Endüstriyel ve Tıbbi Atık Yönetimi, 

 Çevre Laboratuvarı Analizleri, 

 Transfer İstasyonları ve Düzenli Depolama Sahaları İşletimi, 

 Çöp gazından Elektrik Enerjisi Üretimi, 

 Organik Atıklardan Kompost Üretimi, 

 Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü, 

 Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi, 

 Gemilerden Atık Alımı, 

 İstanbul Ana Arter ve Meydan Temizliği, 

 Denizi Kıyı ve Plaj Temizliği, 

 Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetimi, 

 Çevre Eğitimleri ve Etkinlikler, 

 Araştırma-Geliştirme Çalışmaları. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi İSTAÇ, İstanbul’daki 26 ilçede ambalaj atıklarını yönetimini 
sürdürmekte, ildeki tüm konutların % 20’sine ulaşmaktadır. Yıllar itibariyle atık toplamada 
önemli artış olmuştur. 2010-2011 yıllarında 994 okulda (tüm okulların % 40’ı) eğitim 
verilmiştir. Çevre eğitimi alan öğrencilerin oranı da % 46 dolayındadır. 
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Tablo 2: 2005-2011 Yılları Arasında İBB Ambalaj Atıkları Yönetimi Özet Tablosu 
Yaygınlaşma 
Verileri 

İlçe Sayısı İstanbul’da bulunan 39 ilçenin 26’sında ambalaj atıkları yönetimi İSTAÇ 
A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Kalan 13 ilçede ambalaj atıkları 
yönetimi ilçe belediyeleri tarafından yürütülmüştür. 

Konut Sayısı Yürütülen çalışma ile 842.704 konut ile İstanbul genelinin 
yaklaşık%20’sine, toplamda 3.370.816 nüfus ile İstanbul 
nüfusunun%25’ine ulaşılmıştır. 

Atık Verileri Atık Miktarı 
(Ton/Ay) 

Aylık olarak toplanan ambalaj atık miktarı 2006 yılından itibaren 30 kat 
artış 2011 yılı sonu itibari ile 10.234 ton/ay ulaşmıştır. 

Atık Miktarı 
(Ton/Yıl) 

2006-2011 yılları arasında tüm senelerde toplanması hedeflenen 
miktarların üzerinde atık toplanmıştır. 

İstihdam Uzman 
Personel 
Sayısı 

İSTAÇ A.Ş., İlçe belediyeleri ve Lisanslı firmalar toplamında 67 mühendis 
eliyle yürütülen ambalaj atıkları yönetimi çalışmalarında 500 saha 
personeli görev almıştır. 

Tesis Bilgileri Lisanslı TAT 
ve GDT Sayısı 

Yönetmelik öncesinde İstanbul’da faaliyet gösteren TAT lisanslı tesis 
sayısı 2011 yılı sonunda iki katına, lisanslı GDT sayısı ise üç katına 
ulaşmıştır. 

Eğitim Bilgileri Okul Sayısı Uygulama kapsamında 994 okulda verilen eğitimler ile İstanbul’daki 
okulların %40’ına ulaşılmıştır. 

Öğrenci Sayısı 1.057.400 öğrenci ile uygulama kapsamındaki ilçelerdeki öğrencilerin 
%62’sine, İstanbul genelindeki toplam öğrenci sayısının ise %46’sına 
eğitim verilmiştir.  

Kaynak: İSTAÇ, Ambalaj Atık Yönetimi Raporu, 2015 

 
4. VERİ SETİ 
İstanbul’un muhtelif ilçelerinde yaşayanların çevre eğitimine bakış açısını araştırmak için 
yapılan bu çalışmada verilerin eldesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kent Çalışmaları 
ve Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans yapan ve İstanbul’daki ilçe belediyelerinde 
çalışmakta olan memur öğrenciler aracılığı ile, vatandaşlarla yüz yüze görüşme suretiyle 
yapılmıştır. Ankete İstanbul ilinde ikamet eden toplam 382 kişi katılmıştır. Bunların %59,4’ü 
(227 kişi) erkek, %40,6’sı (155 kişi) kadınlardan oluşmaktadır.  

Tablo 3: Ankete Katılanların Yaş İtibariyle Dağılımı 
 Frekans Yüzde 
Yaş 18 yaş ve altı 19 5.0 

19-29 yaş 110 28.8 
30-59 yaş 248 64.9 
60 yaş ve üstü 5 1.3 

Toplam 382 100.0 

Ankete katılanların %64,9’unun 30-59 yaş aralığındaki kişiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
ankete katılanların ortalama yaşı 33,9 olarak belirlenmiştir. Ankete katılanların %63,4’ünü 
evliler oluştururken, %34,8’ini bekârlar oluşturmaktadır. Ayrıca, ankete katılanların %43,2’si 
lisans mezunu olup, %34,4’ü lise mezunudur. İlköğretim mezunu %15,4 iken, yüksekokul 
mezunu oranı %6,2 olarak tespit edilmiştir. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların % 30’u 
İstanbul’dadır. Bunların maaş ve ücretliler içindeki payı da % 38,1’dir (TÜİK, 2011). Bu 
oranlara katkısı açısından, İstanbul’un üretim gücünün önemli yeri teşkil ettiği bir gerçektir. 
Nitekim, 2011 yılı kişi başına gayri safi katma değer Türkiye ortalaması 9244 $ iken, bu 
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rakam İstanbul’da 13865 $ olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda, ankete katılanların %11,3’ü 
1300 TL ve altı gelir elde ederken, %32,7’si 1301 – 2500 TL arası gelir, %35,1’i 2.500 TL – 
5.000 TL arası aylık gelir elde etmektedir. Ankete katılanların ortalama geliri 2.505 TL olarak 
tespit edilmiştir. Cevapsızların oranı % 19,6 olup, bunların hangi düzeyde gelire sahip 
oldukları tespit edilememiştir.  

Çocuklukta edinilen alışkanlıklar ve eğitim, kişilerin yetişkinlik döneminde etkili olmaktadır. 
Bu nedenle ankete katılanlara “çocukluklarının geçtiği yerler” sorusu yöneltilmiştir. Bu soru 
aynı zamanda, İstanbul’a göçü de ilgilendirmektedir. Nitekim TÜİK verilerine göre İstanbul 
dışında doğanların oranı % 45’tir (TÜİK, 2011). Ankete katılanların %51,6’sının 
çocukluğunun geçtiği yer İstanbul olarak tespit edilmiştir. Başka bir il merkezinde 
çocukluklarını geçirenlerin oranı ise %31,4 olarak tespit edilmiştir. Köyde geçirenlerin oranı 
%13,6 olarak bulunurken, %2,4’lük bir kısım ise çocukluğunu yurtdışında geçirmiştir. Ayrıca, 
ankete katılanlara, şehir kültürünün kazanılması ve aidiyet duygusu oluşması bakımından 
önem taşıdığı için, “gençliklerini nerede geçirdikleri” sorusu sorulmuştur. Ankete katılanların 
%66’sının gençlikleri İstanbul’da geçmiştir veya geçmektedir. Yurtdışında gençliklerini 
geçirenler ise % 2,1 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılanların yarıdan fazlasının (%55,5) 
İstanbul’da 20 yıldan fazla süreden beri yaşadığı görülmektedir. Bir yıldan az sürede 
İstanbul’da oturanların oranının çok az olması (%0,5), ankete katılanların önemli oranda şehir 
kültürünü benimsedikleri anlamına gelmektedir. Ya da, bu sürelerin şehrin değerlerini 
benimseme, ortak yaşamın gereklerine ayak uydurma için uygun bir süre olduğu söylenebilir. 

İstanbul’da ortalama hane halkı büyüklüğü 3,53 kişi olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 2011). 
Çalışmamız sonucunda tespit edilen ortalama çocuk sayısının, bu rakamla uyumlu 
görülmektedir. Çalışmada, tek çocuklu aile oranı %2,6 bulunurken; iki çocuklu aile oranı 
%11,8; üç çocuklu %18,8; dört çocuklu %27,2 olarak bulunmuştur. Ayrıca, ankete 
katılanların büyük bir kısmını işçiler (% 32,7) ve memurlar (% 35,1) oluşturmaktadır. Ev 
hanımları oranı % 9,5 olup, işverenler %2,4; öğrenciler %8,4 ve serbest meslekle uğraşanlar 
%4,2 olarak tespit edilmiştir.  

Günümüzde, açık otobüs durakları, parklar gibi açık alanlara ve yollara önemli miktarda 
sigara izmariti atıldığı görülmektedir. Bu bakımdan, ankete katılanlara “sigara içip 
içmedikleri” sorulmuştur. Ankete katılanların önemli bir kısmı (%63,1) sigara içmektedir. 
Türkiye çapında yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin % 41’i, kadınlarda % 13,1’i sigara 
kullanmaktadır (Küresel Yetişkin Tütün Araştırması, 2012). Anket, bu verilerle uyumludur. 
Sigara kullananların %17,4’ünün 1-2 yıldan beri sigara kullandığı tespit edilmiş olup, 
diğerlerinin daha fazla süreden beri sigara kullandığı görülmektedir. Ayrıca, kişilerin sigara 
kullanımı ortalama 8,7 yıl olarak bulunmuştur. Günlük 1-2 adet sigara kullananlar %5,8; 3-5 
adet %16,6; 6-10 adet %25,3; 11-15 adet %15,4; bir paket ve üzeri kullananlar (20 adet ve 
üzeri) %36,9 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, sigara kullananların önemli bir 
kısmının bir paket (20 adet) sigara kullandığı belirlenmiştir. Bu sonuç açık alanlarda sigara 
izmaritine çok fazla rastlanması nedeni konusunda fikir vermektedir.  

Evsel atık, atık yağ toplama ve ayrıştırmada ikamet edilen yer (ev, yurt, otel vs.) önem 
taşımaktadır. Nitekim yurt gibi toplu kalınan yerlerde atık yağlar veya atıkların ayrıştırılması 
ile evlerde çıkan atıkların toplanması ve ayrıştırılması farklı metotları gerektirir. Bu sebeple 
ankette kişilerin ikamet ettikleri yerler sorulmuştur. Ankete katılanların % 96’sı evde ikamet 
etmekte olup, %4’ü yurt ve diğer yerlerde ikamet edenler olarak tespit edilmiştir.   
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Ankete katılanların %56,9’u çevre eğitimi almamış olup; %43,1’inin çevre eğitimi aldığı 
anlaşılmaktadır. Farklı düzeylerde eğitim almayanların oranı daha fazla olarak tespit 
edilmiştir (% 56,9). Çevre eğitimi alan ve almayanların eğitim düzeylerine bakıldığında; çevre 
eğitimi alanların lisans düzeyinde fazla oldukları (%56,3), çevre eğitimi almayanların ise 
ilköğretim düzeylerinde fazla oldukları (%74,5) görülmektedir.  

Gelir arttıkça çevre eğitimi alanların oranı da arttığı görülmektedir. Özellikle geliri 2.500 TL 
üzerinde olanların yarısından fazlasının çevre eğitimi aldığı tespit edilmiştir. Çevre eğitiminin 
gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA testiyle sınanmıştır. Buna göre çevre 
eğitimi alma/almama durumu gelir düzeylerine göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır 
(F=5,195; p=0,002). Gruplar arası farklılığa bakıldığında 2.501 – 5.000 TL gelir grubunun 
diğer gruplardan çevre eğitimi alma konusunda anlamlı farklılığı tespit edilmiştir (F: 0,289; 
p=0,005).  

Ankete katılanların çevre eğitimi alma/almama durumunun çocukluk yerinin geçtiği yere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, kişilerin çocukluğunun geçtiği yerin çevre eğitimi 
konusunda farklılaştığı tespit edilmiştir (F=2,587; p=0,037). Fakat ankete katılanların 
gençliklerinin geçtiği yerin söz konusu durum için anlamlı olmadığı, yani çevre eğitiminin 
kişilerin gençliklerinin geçtiği yere göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir (F=0,893; p=0,468). 
Aynı şekilde İstanbul’daki ikamet süresine göre de bir farklılık tespit edilmemiştir (F=1,312; 
p=0,265). 

Tablo 4: İşteki Konum ile Çevre Eğitimi İlişkisi 
 Çevre Eğitimi Toplam 

Almış Almamış 
Meslek Grubu İşçi 57 68 125 

İşveren 4 5 9 
Memur 79 55 130 
Serbest Meslek 1 15 16 
Öğrenci 19 15 32 
Ev Hanımı 4 32 30 
Diğer 8 22 29 

Toplam 170 212 368 

Tablo 4’de meslek grubunun çevre eğitimi alma/almama konusunda farklılaştırıcı bir faktör 
olduğunu söylemek mümkündür. Memurlarda çevre eğitimi alan oranının diğer meslek 
gruplarına göre anlamlı derece farklılaştığı görülmektedir (F=6,681; p=0,000). 

Sigara kullanma / kullanmama ile çevre eğitimi almış olma / almamış olma arasındaki ilişki 
incelendiğinde her iki grubun birbirinden bağımsız olduğu yani, anlamlı bir ilişkinin olmadığı 
tespit edilmiştir (𝜒2 = 2,027; 𝑝 = 0,363). 
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Tablo 5: Çevre Eğitimi Alınan Yerlerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı 
 Cinsiyet Toplam 

Erkek Kadın  
Çevre Eğitimi Almış 122 48 170 

Almamış 105 107 212 
Toplam 227 155 382 

Tablo 5’de çevre eğitimi almış olma/olmama durumu ile cinsiyet arasındaki ilişki 
incelendiğinde, erkeklerde çevre eğitimi almış olma oranının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapılan ki-kare testi sonuçlarına göre çevre eğitimi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (χ2 = 17,372; p = 0,000). 

İstanbul’da karşılaşılan kirlilikler önem sırasına göre sıralandığında, ankete katılanların 
%89’u “gürültü kirliliğini” birinci sırada değerlendirirken, %83,2’si “katı çöpleri” ikinci 
sırada sıralamaktadır. Üçüncü sırada %83 oranla “hava kirliliği” ve dördüncü sırada %74,3’le 
“kanalizasyon kirliliği” bulunmaktadır.  

En fazla rahatsız eden çevre davranışlarına bakıldığında, ankete katılanların %76,7’si ilk 
sıraya “etrafa çöp atılması” konusunda rahatsızlıklarını bildirmektedir. İkinci sırayı %76,5 ile 
“yerlere tükürülmesi”, üçüncü sırayı ise %52,9’la “çöplerin kaldırımlarda birikmesi” 
davranışları oluşturmaktadır. Çöplerin kaldırımlarda biriktiğini söyleyenlerin çoğunluğunu 
sırasıyla Küçükçekmece (%12,3), Bağcılar, (%10) Bahçelievler (%8,9) ve Arnavutköy (%8,8) 
ikametine sahip kişiler cevaplandırmıştır. Fakat “etrafa çöp atılması” davranışını en fazla 
sırasıyla Bağcılar (%11,2), Bahçelievler (%11,1), Küçükçekmece (%10,5) ve Arnavutköy’de 
(%9,8) ikamet eden kişilerin cevaplandırdığı tespit edilmiştir. Söz konusu durum çevre 
eğitimi almayanların ikamet ettikleri yere göre dağılımıyla incelenecek olursa, sırasıyla 
Küçükçekmece (%15), Bağcılar (%11,8), Arnavutköy (%8) ve Bahçelievler’de (%6,6) ikamet 
edenlerin çevre eğitimi almayan en fazla kitleye sahip oldukları anlaşılmaktadır.  

Çevre temizliğinden sorumlu kurumların ankete katılanlar açısından önem sırasına 
bakıldığında, ilçe belediyelerinin (%90,6) ilk sırayı aldığı anlaşılmaktadır. Büyükşehir 
Belediyesi (%83,8) ikinci sırayı almaktayken, valilik / kaymakamlık (%70,2) üçüncü olarak 
sıralanmaktadır. Bir diğer soruda ise, İstanbul’da çöp toplama hizmetlerinden memnuniyetin 
%79,8 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi (%66,7) çöpleri 
kaynaktan ayrıştırmadığını söylemektedir. Atık ekonomisi bakımından bu durum ciddi bir 
sorun olarak yorumlanabilir. Çöpleri kaynaktan ayrıştırdığını söyleyenlerin %68,4’i 
kaynaktan ayrı ayrı poşetleyerek ayrıştırırken, %31,6’sı çöplerin hepsini aynı poşete 
koymaktadır. Tüm atıkları bir torbada toplayamayan cevaplayıcıların %24,3’ü evinin 
çevresinde ayrıştırma olmadığından şikayet ederken, %16,8’i çöp ayrıştırma konusunda 
herhangi bilgisinin olmadığını belirtmektedir. Aynı şekilde, %13,6’sı ise ayrıştırma işlemi için 
vaktinin olmadığını belirtmektedir. Bu hususlar ortak olarak değerlendirildiğinde, çöplerin 
ayrıştırılarak aynı poşete konulmasının, “kaynaktan ayrıştırma” olarak nitelendirilemeyeceği 
anlamına gelmektedir. 

Atıklar konusunda ankete katılanların bilgi sahibi olup olmadığına bakıldığında, tehlikeli 
atıklar konusunda cevaplayıcıların %36,1’nin yeterli bilgiye sahip olduğu, %29,8’nin biraz 
bilgisi olduğu tespit edilmiştir. Kimyasal atıklar konusunda cevaplayıcıların %31,4’ünün 
yeterli bilgiye sahip olduğu, %31,2’nin ise biraz bilgisinin olduğu görülmektedir. Radyoaktif 
atıklar konusunda ise bilgisi olanların oranı %20,4’e düşmektedir. Bu oran biyolojik atıklar 
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konusunda %23,4 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, pilleri “pil atık poşetine” atanların oranı % 
56,8 olarak bulunmuştur. Diğer bir soruda, ankete katılanlara atık yağları nasıl 
değerlendirdikleri sorulmuş olup, ankete katılanların sadece % 16,8’inin yağları atık 
merkezine götürdüğünü belirlenmiştir. Ankete katılanların neredeyse üçte biri (%33,2) atık 
yağları lavaboya dökmektedir. Bu da ciddi su kirliliğine neden olmaktadır. Atık yağların 
düzgün olarak toplanmaması, önemli ölçüde enerji elde edilememesi manasına gelmektedir.   

Günümüzde çöplerde sıkça rastlanan ev eşyası veya kişisel eşyalar, atık konusunun çevre ve 
ekonomi boyutunu oluşturan bir diğer alandır. Bu sebeple çalışmada eskiyen ev eşyaları ve 
kişisel eşyaların nasıl değerlendirildiği sorulmuştur. Ankete katılanların eski ev eşyalarını 
ihtiyaç sahiplerine verme oranı % 61,0 iken, hurdacıya verme oranı % 18,8 ve çöp 
konteynırına bırakma oranı ise % 15,2 olarak bulunmuştur. Ayrıca, eski eşyalarını depoda 
saklayanların oranı %2,1 olarak bulunmuştur. Ankete katılanların eski şahsi eşyaları ile eski 
ev eşyalarını değerlendirme biçimleri birbirine yakın olmakla birlikte, eski şahsi eşyalarını 
çöp konteynırına bırakanların oranı %19,9; ihtiyaç sahiplerine verenlerin oranı %73,3 olarak 
bulunmuştur.  

Ankette kişilerin çevre temizliği ve atık yönetimi konusunda kamu kurumlarının 
sorumluluğuna ilişkin algının tespiti için, çevre duyarlılığı olan kurumlar hakkında da sorular 
sorulmuştur. Buna göre, cevaplayıcılar çevre konusunda en fazla duyarlılığı olan kurumları 
sırasıyla İBB (%17), İlçe Belediyeleri (%15,6), Orman Müdürlüğü (%12,5), Çevre Müdürlüğü 
(%11,8), TEMA (%11,7), İSTAÇ (%10,6) ve İSKİ (%10,2) olarak belirtmektedir. Bu 
doğrultuda “en fazla çevre yatırımı yapan kuruluşlar” da İBB, ilçe belediyeleri, çevre 
müdürlüğü ve orman müdürlüğü şeklinde sıralanmaktadır.   

Bir diğer soruda ankete katılanlara, “İstanbul’da en fazla rahatsız eden hususlar” sorusu 
yöneltilmiştir. Verilen cevaplarda, en yüksek oranın %83 ile “çarpık yapılaşma” olduğu tespit 
edilmiştir. %82,7 ile “gürültü” ikinci sırayı alırken, %77,7 oranıyla “şehir estetiği” üçüncü 
sırayı almıştır. “İstanbul’un en önemli sorunları” hususuna verilen cevaplar ise önem sırasına 
göre, trafik (%86,9), göç (%58,9), çarpık kentleşme (%47,6), işsizlik (%38), terör (%27,7), 
hava kirliliği (%26,2) ve komşuluk ilişkileri (%25,7) şeklinde sıralanmıştır.  

Çevre eğitimi konusunda sorulan sorularda, ankete katılanların kendilerini çevre temizliğine 
önem veren biri olarak görmesi ile çevre eğitimi alıp almadığı soruları beraber 
değerlendirildiğinde; her iki sorunun birbirinden bağımsız olmadığı anlaşılmaktadır (𝜒2 =
15,351; 𝑝 = 0,002). Yani, çevre eğitimi alanlar ve almayanlar kendilerini çevre temizliğine 
önem veren bir kişi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, ankete katılanların %97,1’i çevreyi 
kirlettiğinden dolayı yasal para cezasına muhatap olmadığını belirtmiştir. Ayrıca ankete 
katılanların %62’si çevre para cezalarının yeterli olmadığı görüşünü taşımaktadır.  

Ankete katılanlara, İstanbul’un su ve atıksu hizmetlerini karşılama yanında çevre koruma 
açısından çok önemli görevleri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi’nin (İSKİ) çevre yatırımları hakkında da soru sorulmuştur. “İSKİ yatırımlarından 
haberdar mısınız?” sorusuna verilen cevaplarda, ankete katılanların %28,5’i yatırımlardan 
haberdar olduğunu belirtirken, %43,2’si haberdar olmadığını, %25,9’u ise konu hakkında 
görüş belirtmekten çekinmiştir.   
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SONUÇ 
Atık, tüketim ve tüketime bağlı olarak üretim çalışmaları sonucu oluşan gerek insan eliyle 
gerek doğal yollarla gerçekleşen ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen her türlü madde olarak 
tanımlanmaktadır. Tüm atıkların esas kaynağı insani amaçlı faaliyetlerdir. Bu sebeple 
atıkların azaltılması, tekrar kullanılması, geri dönüşümü gibi faaliyetler insanla ilgili 
olduğundan, çevre bilinci ve eğitimiyle de yakından ilişkilidir.  

Yerel yönetimler düşük kaliteli atık yönetim sistemlerini sürdürebilmek için ciddi bir kaynak 
ayırmak zorundadır. Belediyelerin katı atık amacıyla aldıkları çevre temizlik vergileri yeterli 
olmadığından, diğer kaynaklardan da destek sağlanması bir zorunluluk olarak görülmektedir. 
Ayrıca, ayrı toplanamayan evsel tehlikeli atıklar, bireysel faaliyetler sonucu ortaya çıkan 
(sigara izmariti, sokak süprüntüsü gibi) atıklar ve endüstriyel atıkların topluma ve 
belediyelere maliyeti hızla artırmaktadır. Atık maliyetini azaltma ve çevreyi korumaya teşvik 
etmenin ilk yolu, bu çalışmamızda da tespit edildiği üzere, düşük olan çevre bilincinin 
arttırılması ve bu konudaki hassasiyetin davranışlara yansıyabilmesi için eğitim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesidir.  

Bir diğer husus, çevre eğitiminde yerel kuruluşların (yerel yönetimler) ve nitelikli sivil toplum 
örgütlerinin ortak projeler geliştirmeleri ve çevre bilincinin geliştirilmesi konusunda 
yardımlaşmaları konusudur. Ankete katılanlar, genel olarak atık toplama faaliyetlerinden 
memnuniyetlerini belirtmekle beraber, çöplerin kaynaktan ayrıştırılmasını ciddi olarak ihmal 
etmektedir. Bu konunun üzerinde durularak, gerekli organizasyonlarla hem eğitim hem de atık 
toplama faaliyetlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca çalışmada, ev hanımlarına 
yönelik çevre eğitim çalışmalarının arttırılması gerektiği tespit edilmiştir. Atık yağların 
ayrıştırılması yapılmadığından dolayı, atıkların büyük bir kısmı kanalizasyona dökülmektedir. 
Bu konunun ana unsuru, ilçe belediyeleri öncülüğünde atık yağ toplama çalışmalarının 
organize edilerek atıkların kaynakta ayrıştırılması gerektiği hususudur.   

Çevre cezalarının etkin olmadığı da görülmekte olup, ankete katılanların çevreyi kirletenlerin 
cezalandırılması gerektiğine inandığı hususu dikkate alınıp cezai müeyyidelerde gerekli 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.  
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MODERNLİK DÜŞÜNCESİ VE ROMANTİZM AKIMI EKSENİNDE                                                                           

MR. TURNER FİLMİ ÜZERİNE YORUMBİLİMSEL BİR İNCELEME 
Ezgi TOKDİL* 

 
Öz 

Araştırmada; öncelikle yaşadığı dönemin bir sanatçısı olan William Turner'ın sanatı üzerinden Romantizm 
akımı, çağın yaşadığı gelişmeler ışığında modern toplumun temel değişkenleri ve modernlik düşüncesi ile 
modernizmin temel dinamikleri incelenmektedir. Ardından William Turner'ın dönemi ve sanatı üzerine bir 
inceleme yapılarak, yönetmenliğini Mike  Leigh'ın üstlendiği, 2014 yapımı Mr. Turner isimli otobiyografik film 
üzerine analitik bir inceleme geliştirilmektedir.  

Bu araştırmanın amacını, döneminin temel paradigma değişimleri ile William Turner'ın yaşamını ve değişen 
dünya düzenine paralel insanın evreni algılama dinamiğinin değişimi sonucunda ortaya çıkan modernleşme 
süreçleri ve modern düşüncenin, dolayısıyla modern sanatın temel dinamiklerini ortaya koymak ve bu çerçeve 
içerisinde Mr. Turner filminin sanatsal ve toplumsal değerini, kültür tarihi içerisinde analiz etmek 
oluşturmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: William Turner, Mike Leigh, Modernizm, Modernlik Düşüncesi, Romantizm. 

 

A HERMENEUTIC ANALYSIS ON THE MR TURNER FILM ON THE AXIS OF MODERNISTIC 
THOUGHT AND ROMANTICISM 

 
Abstract 

In the research; primarily Romanticism Movement through the art of William Turner, an artist of the period he 
lived in, the fundamental variables of modern society in the light of the developments of the period and the idea 
of modernity and basic dynamics of modernism are examined. Then, with an examination of the period and art 
of William Turner, an analytical review on the 2014 autobiographical film by Mike Leigh “Mr.Turner” was 
developed.  

The aim of this research is to examine the basic paradigm shifts of the period, William Turner's life and the 
modernization processes that arise as a result of the changes in the human's perception of the universe parallel to 
the changing world order and thus to reveal the basic dynamics of modern thought, namely modern art, and 
artistic and social value of the film “Mr.Turner” in the history of culture in this respect.  

Keywords: William Turner, Mike Leigh, Modernism, Modernity Thought, Romanticis. 
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GİRİŞ 
1. MODERNLİK DÜŞÜNCESİ (TARİHSEL MODERNLİK- ESTETİK MODERNLİK) 
Modernlik en geniş anlamıyla, kendisini tarihsel olarak öne sürdüğü şekliyle, (1) kapitalist 
uygarlığın  nesneleşmiş, toplumsal olarak ölçülebilir zamanına (makineleşmenin getirisi olan 
yeni algıda zaman) ve (2) kişisel, öznel, imgesel süreye, yani "benlik"in açılmasıyla yaratılan 
özel zamana (anlık duyum) karşılık gelen değerler kümesi arasındaki uzlaşmaz karşıtlıkta 
yansımasını bulur (Calinescu, 2011: 15). Modernlik, bu iki kavram bölünmesi arasında 
yenilik düşüncesine paralel, farklı dinamikler ortaya koymuş ve her iki dönemin de kendine 
özgü temel belirleyici paradigmaları olmuştur. Modernizm hem bilim ve ilerlemenin dönemi 
olmuştur, hem de egemen aklın kendinden alttakilere dayatılması yoluyla, topluma, doğaya ve 
gelecek tasarımlarına akılcı esaslarla yaklaşma mantığını geliştirmiştir (Gültekin, 2007: 82). 

"Birbirinden ayrı ve keskin bir şekilde çatışan iki modernliğin var olduğundan ilk kez ne 
zaman bahsedebiliriz?" diye soruyor Calinescu (2011: 47). Kesin olan şey, 19. yüzyıl ile 
birlikte "Batı uygarlığının tarihindeki bir aşama olan modernlik- bilimsel ve teknolojik 
ilerlemenin, Sanayi Devriminin, kapitalizmin yol açtığı o herşeyi alıp götüren ekonomik ve 
toplumsal değişimlerin bir ürünü olan modernlik - ve estetik bir kavram olan modernlik 
arasında geri döndürülemez bir yarılmanın meydana geldiği (...)" (Calinescu, 2011: 47). 
Tarihsel olarak modernlik düşüncesi kendinden önceki düşünce yapıları gibi, geçmiş 
dönemlerin geleneklerini yeni paradigmanın yapısına uyarlayarak yoluna devam etmektedir. 
Estetik modernlik ise, yenilik düşüncesi ekseninde antikitenin karşısında olmakla birlikte, 
toplumsal değerlere de bir eleştiri getirmekte ve burjuvanın egemen sınıf algısının karşısında 
yer almaktadır. Romantizmin doğduğu ve modernizmin inşa edildiği estetik modernlik 
düşüncesi bu söz konusu nedenlerden dolayı tarihsel modernliğin karşısında yer alır. Bu 
bakımdan modernlik bir yenilik olgusu olarak değerlendirilirse, estetik modernlik tarihsel 
modernliğin bir devamı olarak görülebilir. Bu söz konusu ayrım ise özellikle Ortaçağ sonrası 
Rönesans toplumunda ve bilim ve düşünce hayatında temel bir ayrışmaya götürüldü. "(...) 
Ortaçağ'ın en önemli topos'larından biri olan "dünya tiyatrosu" düşüncesi, bu dünyayı bir 
sahneye, insanların üzerine çıkıp ilahi takdir tarafından onlara verilen rolleri farkında olmadan 
oynadığı bir sahneye benzetiyordu" (Calinescu, 2011: 27). Tıpkı İlkçağ filozoflarından 
Antistenes'in bu dünyayı bir tiyatro sahnesine benzetmesi ve dünya üzerindeki her canlının bir 
oyuncu olduğunu dile getirmesi gibi.  

Batı tarihi antiklik, ortaçağ ve modernlik olarak üç döneme ayrılmaktadır. Klasik antiklik 
parlak ışıkla ilişkilendirildi ve düşünce sistemi mitlerin ve fantazyanın egemenlğindeydi, 
Ortaçağ gece benzeri, cahil "karanlık çağlar" oldu, din herşeyin üstünde değişmeyen bir 
geçmişin düşünce sisteminde var oldu, ama modernlik karanlıktan çıkış zamanı, uyanma ve 
yeniden doğma zamanı olarak, aydınlık bir geleceği müjdeleyen bir zaman olarak görüldü" 
(Calinescu, 2011: 28). Baudelaire ise modernliğe; "bir kültür olarak, kültürel hayat 
biçimlerimize getirdiği boyutlarıyla bakar (...) moderniteyi yaratıcılığıyla veya yıkıcılığıyla 
ele almaz; moderniteyi bir kendi kendini üretim süreci olarak, herhangi kadim geleneksel 
kültürün kendini üretme dinamiklerinde olduğu haliyle alır" (Gültekin, 2007: 84).  

Estetik modernliği sadece geleneğin değil, aynı zamanda burjuva uygarlığının uygulayımsal 
modernliğinin de karşısına koyan Baudelaire, Kötülük Çiçekleri'nde; o eski evrensel güzellik 
fikrinin, onun modern karşı kavramı olan geçiciliğin güzelliğiyle hassas  bir denge noktasına 
erişecek kadar küçüldüğü o ilginç momenti dile getirir; "Modernlik sanatın geçici, kaçak, 
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olumsal yanıdır, sanatın diğer yanı da ebedi ve durağandır..." (Calinescu, 2011: 28'den alıntı). 
Bu tanım aynı zamanda Romantizm akımının da temel bileşenlerini ortaya koymaktadır; 
antikliğin hep var olan ve zamanın sürekliliğinde durağanlığını korumaya zorlanan yapısının 
karşısında, modernizmin akışkan özelliği ve bir modern sanat akımı olan romantizmin 
döneminin bir akımı olarak yeni gelişmelerin ve toplumsal düşünce biçimlerinin peşinde 
değişim ve dönüşüme doğru ilerlemesi. Baudelaire, aynı zamanda sanat ve estetiği de 
modernizm üzerine söylemlerinin merkezine taşımıştır; "Çünkü onlar tüm toplum biçimleri 
için ortak değerlerdir. Modernizm de yeni bir toplumsal dönem olduğuna göre onun da 
kendine özgü güzellik biçimleri olmalıdır" (Gültekin, 2007: 85). Bu güzellik değerleri ile 
farklı toplumların ve toplumsal yapılanmaların ortak yönelimleri belirlenebilir ve ortak 
noktada birleştirilebilir. Modernist düşünce bu bağlamda Baudelaire'e göre, yalnız kendi 
döneminin düşünce yapısından beslenen bir sistem değil, geçmiş ve gelecekle de bağlantılı bir 
düşünce sistemidir. Modernizm antikite sanatını geride bırakır, ancak onun omuzlarına 
çıkarak, kaynaklarını ve köklerini ondan alarak ve ondan beslenerek bunu yapar.  

 
2. BİR MODERN SANAT AKIMI OLARAK ROMANTİZM (1790-1850) 

“Ama o biçimler asla doğada değil, insan ruhunun içindeydi”                                                                                                                              
(Baudelaire, 1846; Yılmaz, 2013). 

Modern sanat, 19. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır denilebilir. İzlenimcilikle başlatılması 
gelenektendir. Ancak Baudelaire'e göre modern sanatın başlangıcı Romantizme 
dayandırılmalıdır. Çünkü sanatta içsellik, coşku, özgürlük, bireysellik ve eleştiriyi öne çıkaran 
sanatçıların ilham kaynağı Romantizm'dir (Yılmaz, 2013: 31). 

Baudelaire'e göre romantizm, sanatçının hissetme biçiminde gizliydi. Modern sanatla 
romantizm bir ve aynı şey demekti. Özündeyse içtenlik, tinsellik, ve sonsuza duyulan özlem 
vardı. Renk en önemli ifade aracıydı (Baudelaire, 2007: 96-113; Yılmaz, 2013: 31). Ortaya 
çıkışında, 1789 Fransız İhtilali sonrasındaki toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri 
vardır. Calinescu'a göre "Romantizmden bahsetmek modern sanattan bahsetmektir, yani, 
içtenlikten, ruhsallıktan, renkten, sanatların olası her yolla ifade ettiği o sonsuza yönelme 
hevesinden bahsetmektir" (2011: 52). Baudelaire'e göre ise, "Romantizm sadece güzelliğin en 
son ve en çağdaş biçimi değildir, aynı zamanda o geçmişte yapılan herşeyden tözsel olarak 
farklıdır. (...) geçmişin sanatçıları için yasaklanan ve bilinmeyen şey, modern sanatçı için 
etkin bir meditasyon konusu olacaktır" (Calinescu, 2011: 53). Geçmişin antik sanatçılarının 
evrene baktıkları yer, artık geride kalmıştır, yeni bir dünya yaratılmış, bu yeni dünyanın 
merkezine sanayileşme, sanayileşmenin sonucu olarak hız ve zaman kavramlarının girişi 
bireyi dışsal gerçeklikten anlık izlenimlere yöneltmiş, nesnellik bireyin hissetme biçiminde 
yeniden dile gelmiştir. Baudelaire "Modern Hayatın Ressamı" isimli eserinde; "(...) 
modernliğin en çarpıcı özelliği onun bir tür dolayımsızlığa olan eğilimi, geçiciliğinde 
yakalanmış ve kendiliğinden doğasıyla, donuk geleneklerle katılaşmış, cansız sükuneti 
düşündüren bir geçmişe karşıt olan, duyumsal bir şimdiyle özdeşleşme çabasıdır" der 
(Calinescu, 2011: 54'ten alıntı). Duyumsal olmak, hissetmekle ve dolayısıyla bireyle ve 
bireyin hissedişiyle ilgili bir gerçekliktir. Şimdiyle özdeşleşmek ise anda olmak, hem 
dönemsel olarak çağın insanı olmak, hem de buna paralel geçmişi değil, şuan geçmekte olan, 
yaşanmakta olan bir zaman kavramını yaşamaktır. Modernlik düşüncesi antikliğin katı 
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sınırlarından ve geçmişe duyulan özlemden, Ortaçağın dini söylemlerinden ve Rönesans'ın 
ideolojik, amaçsal üslubundan kurtulmak, geriye değil, ileriye dönmek demektir.  

Baudelaire; "modernlik, büyük ölçüde bilinen betimleyici işlevini kaybetmişti, yani artık 
tarihsel süreçten bir parçayı, ikna edici bir şekilde şimdi olarak betimleyecek ve bu çerçevede 
geçmişle bütünüyle ya da belli özgül yönleriyle karşılaştırabilecek bir parçayı çıkartmaya 
uygun bir ölçüt olarak hizmet edemiyordu (...)" derken bu dönemsel farklılaşmayı ve 
zamansal yeniliği ortaya koymaktadır (Calinescu, 2011: 54). Artık insan/sanatçı eski düşünce 
yönelimlerinden farklı olarak, taklit olgusundan giderek uzaklaşmakta, bu uzaklaşma hem 
yaşamın giderek hızlanan düşünce biçimi yoluyla hem de içsel duyumun peşisıra giderek 
yaşanmaktadır. Evrensel olma, güzelin aşkın ifadesine olabildiğince yaklaşma çabası, kendini 
giderek anlığa ve hissediş biçimine bıraktı. Stendhal'ın romantizm söylemi de önemli 
unsurlara değinmektedir. Ona göre romantizm "sanatsal olarak aktarılan şimdilik duygusudur" 
(Calinescu, 2011: 46'dan alıntı). Stendhal da romantizmin, değişen ve akıp giden zaman 
içerisinde anda var olan biçim sürecinin bir başka aktarımı görülmektedir. Romantik hareket 
der Krausse (2005: 57);  

Yaratıcı hayalgücünü bütün sanatların motoru ilan eden edebiyatçılar ve felsefeciler 
tarafından başlatıldı ve yaygınlaştırıldı. Aydınlanmanın rasyonalizmine şiddetle karşı çıkan 
Schelling, Fichte, Tieck ve Schlegel gibi düşünürlerin fikirlerinin ressamlara da sıçraması 
zaten sadece bir an meselesiydi (...) Schlegel, dünyanın bir matematik problemi olmadığını, 
salt akılla kavranması mümkün olmayan bir sürü sırla ve gizemle dolu olduğunu söylüyordu. 

Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan Romantizm düşüncesi, bu düşüncelerden ve felsefi 
söylemlerden temellendi ve aklın dış gerçekliğin kavranması ve çözümlenmesinde yeterli 
olmadığı, yalnızca duygu ve duyumların ulaşabildiği gizemlerin olduğu düşüncesi kendini 
aklın egemmenliğinden kurtardı. Aklın egemenliğinden kurtulmak, beraberinde sanatın 
kutsallık aurasının yıkılması sonucunu getirdi ve insan tüm yaratımların merkezi haline geldi. 
Bunun yanında insana ve insan aklının yanında onun içsel duyum ve yaşantıları ile birlikte bir 
değer yüklenerek, sanat bireyin (öznenin) kendi gerçekliğinin temsili olarak var olmaya 
başladı. Artun, Modern Hayatın Ressamı kitabının sunuş metninde; "hayatla kavuşması 
sayesinde nihayet sanat, tanrı katından insan katına döner" şeklinde ifade etmektedir ve 
devam eder; "Eski silinmeli, yeni hükmetmelidir. Kilisenin, sarayın himayesindeki klasik 
estetik ve bu estetiği dayatan akademinin otoritesi son bulmalı, miras bıraktıkları kanon ve 
normlar yıkılmalıdır" (Artun, 2004: 7-8). Böylelikle Romantizm akımı, Rönesans'tan beri 
egemen olan söylemlerin dışına çıkarak sanata ve modern yaşama yeni bir yön verir. Sanatçı 
antikitenin ve tanrısal anlatıların peşinden sürüklenmek yerine, aklının ve duygularının 
peşinden ilerler, nesnel gerçeklik açımlanır, yeni bir gerçeklik algısı yaratılır.  

 
3. J. M. WILLIAM TURNER (1775-1851) 
William Turner, modern denen sanat anlayışının başlangıcı olarak kabul edilen Romantizm 
akımının en önemli sanatçılarındandır. Turner için doğa gözlemleri, kendi resim dünyasını 
gerçekleştirmenin bir aracıdır. "Ancak doğadan aldığı izlenimi gerçekçi bir biçimde yansıtma 
telaşında değildi. Doğanın resimsel karşılığını arıyordu (...) yansıtmaktan çok yaratmakla 
ilgileniyordu, derdi bir duyguyu, deneyimi görselleştirmekti" (Krausse, 2005: 63).  Erken 
yaşlarda kendi kendini eğitmiş, Royal Kraliyet Akademisi üyesi olan Turner; Lorrain, Poussin 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
               Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

183 

ve Watteau gibi büyük ustaların sanatlarıyla rekabet etmek istiyordu. Ancak gitgide, ışığın ve 
atmosferin etkilerini yorumlamaya yöneldi ve resimlerinde nesneyi imleyen bazı 
göndermelere rağmen - bir göle akan bir dere, ağaçlıklı banklar, bulutla kaplı gökyüzü - onun 
resimlerinde manzarayı oluşturan formlar, duyumu betimlemek için optik kopyadan kayarak 
ışık içinde çözülmeye başladı. Giderek bu imgeler de sadeleşti ve yalnızca ışığın ve rengin 
varlığına indirgendi (Thomas, 2013: 127). Lorrain'in resimlerinin sakin ve huzurlu, somut ve 
gösterişli etkilerin bulunmamasına karşılık, Turner "ışık dolu, güzelliklerle kamaşan fantastik 
bir dünyanın görüntülerine sahiptir, ama bu dünya sakin değil, hareketlidir, sade bir uyumda 
değil, göz kamaştırıcı bir görünümdedir" (Gombrich, 2007: 492). Renkler ve fırça darbeleri 
resmin tamamında bir kaos yaratırken, bu görünüm aynı zamanda Turner'ın yalnız gördüğünü 
değil, orada olmasını ve saniyeler hatta dakikalar sonra görünümün nasıl olacağını 
öngördüğünün de bir göstergesidir.  

 
Resim 1: J. M. William Turner, Kar Fırtınası- Hannibal ve Ordularının Alplere Geçişi (Snow Storm- 

Hannibal and his Army Crossing the Alps), 1812, Tuval üzerine yağlıboya, 146x237 cm.,                            
Tate Galeri, Londra 

Resimlerinin tamamında sakinlik ve hareketlilik içiçe geçmiştir ve her an patlayacak bir 
fırtına, hareket halindeki bir trenden çıkan ve gökyüzünü kaplayan buhar tabakası, fırtınanın 
savurduğu ve dalgaların içinde çırpınan bir gemi bu iki karşıt dinamiğin birlikteliğinden 
doğmaktadır. Bu resimler resimsel yapı ve kompozisyon düzeni gibi etkenlerle sakin bir 
doğaya sahip olsalar da, içeriksel yapı ve konu aldığı süreç incelemeye dahil edildiğinde, her 
an değişmekte ve gelişmekte olan bir olayın, bir sürecin tuval sahnesinde dondurulmasının 
görünümüne sahiptir. Turner bu tavrıyla İtalya'da I. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan ve bir 
eylemin farklı anlarının üstüste bindirildiği, her türlü hareketin, sesin ve uyumsuzluğun 
kutsandığı bir sanat akımı olan fütürizmin en ilkel öncülerinden sayılabilir. Turner 
resimlerinde de dinginliğin içinden fırlayan bir trenin sesi ve katman katman buharının 
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gökyüzüne salınımı ya da kopan bir fırtınanın o tiz sesi, önce derinden ve belirsiz, resim daha 
dikkatli incelendiğinde daha güçlü bir sesle duyulur.  

Snow Storm- Hannibal and his Army Crossing the Alps (Resim 1) isimli çalışmada Turner'ın 
karanlık ve aydınlığı bir arada kullandığı, zıtlıkların hareketinden doğan dinamik yapıyı yatay 
ve dikey kompozisyon parçalanmaları ile desteklediği görülmektedir. Bu resimde aynı 
zamanda doğanın gücü karşısında ezilen insanoğlunun çaresizliği de tüm gerçekliğiyle 
yanıstılmakta, değişimin ve bir an sonrasının ne olacağı merakı resmin dinamik yapısını 
destekleyen bir unsur olarak analiz edilmektedir. İncelenmekte olan Mr. Turner filminde de 
kimi sahnelere konu olan bu resim, sanatçının gerçekliği henüz tamamen soyutlama yoluna 
gitmediği, kendi gerçekliğine dönüştürmediği erken dönem çalışmalarındandır. Figürlerin 
hareketlerinden yansıyan gürültü ve korku, rüzgarın ve karanlığın sesiyle birleşmekte ve 
yaratılan kaosun gümbürtüsü fırtınanın anın üzerine çökmesi gibi izleyicinin bir anlık bir 
boşlukla tedirginliğe düşmesini sağlamaktadır. Hemen ardından resimde görünen imgelerin 
bir kurgu olduğu gerçekliğine dönülmesi ile Turner'ın tasvir ve etki gücü ortaya çıkmaktadır.  

Turner resimlerinde sanayileşmenin göstergeleri olan hız ve zaman kavramlarının, şimdilik, 
anlık ve duyumsal bir benlik yapısıyla birlikte çevrelendiği, bunun da bir yönüyle modern 
sanatın antikite sanatı karşısındaki başkaldıran tavrına, diğer yönüyle değişen dünyanın ve 
çağın gelişmelerinin karşısında gitgide küçülen insanın evreni anlama çabasına gönderme 
yaptığı çözümlenmektedir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, ekonomik ve toplumsal 
değişimler, yeni paradigmanın eski paradigma üzerinde egemenliğini ilan etmesi sonucu 
değişen toplumsal sınıflar, aristokrasinin dünyaya baktığı yer ve halkın duyumsadığı gerçeklik 
gibi etkenler sanatın ve sanatçının da dünya görüşünü değiştirmiştir. Kavramlar ve imgeler bu 
değişim ile ters yüz edilmiş, toplumsal bir belirsizlik birey olarak insanı ve duyum olarak 
düşünce yapısını değiştirmiştir. Landscape with a River and a Bay in the Distance (Resim 2) 
incelendiğinde, Turner'ın resim yüzeyini yeryüzü ve gökyüzü olarak tanımladığı, göstergeleri 
ve imgeleri en aza indirgeyerek, lekesel ve soyut bir dille belli belirsiz bir köy görünümüne 
gönderme yaptığı, renk değerlerinin de buna paralel en aza indirgendiği ve bir anlamda 
sanatçının dış gerçeklik karşısında kendi görüp duyumsadığı gerçekliği yansıttığı 
görülmektedir. Sanatçı tarafından algılanan nesnel dünya, fenomenolojik tavır açısından 
paranteze alınmış, sanatçının zihninde bir indirgemeye uğrayarak, dış gerçeklik soyutlanmış 
ve yeni bir gerçekliğe sanatçının kendi gerçekliğine ulaşmıştır. Ancak Turner'ın paranteze 
aldığı gerçekliği, tasarımsal unsurlar ve resimsel yapı bakımından durağan bir görünüme 
dönüştürmesine rağmen, bu durağan görünümün içerisinde kendi kendine hareketini sürdüren 
bir içeriğin varlığı görülmektedir. Hareket ve bir an sonrasında kopacak olan gümbürtü resmin 
dışına taşmaktadır ve sessizliğin sesi olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Resim 2: J. M. William Turner, Uzakta Bir Nehir ve Koy ile Manzara (Landscape with a River and a 

Bay in the Distance), 1835-40, Tuval üzerine yağlıboya, 93x123 cm., Louvre Müzesi, Paris 

 

 
Resim 3: J. M. William Turner, Kar Fırtınası (Snowstorm), 1842, Tuval üzerine yağlıboya,                

91.5x122 cm., Tate Galeri, Londra 
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Snowstorm (Resim 3) incelendiğinde de aynı etkilerin varlığı görülmektedir. Resmin 
tamamına egemen olan dinamik yapı tüm resim düzlemi boyunca döngüsel bir süreklilik 
çizerek merkezde toplanır ve bu hareketlilik ve kaos içinde var olmaya zorlanan bir imgenin 
görünümünü yansıtır. Gemi imgesi Lorrain ve Vlieger'in resimlerinde olduğu gibi bir 
gerçeklik olarak değil, Turner'in kendi gerçekliği olarak sunulmaktadır. Geminin parçaları, 
bütünsel görünümü, büyüklüğü ve biçimsel özellikleri hakkında bilgi edinmek olanakasızdır. 
Turner'ın gerçekliği bu imgenin niteliksel yapısını ortaya koymak yerine, hareketin ve hızın 
olanca gürültüsü içinde her an parçalara ayrılabilecek olan bir duyumudur. Resmin karanlık 
havasının tam ortasına yerleştirilen figür ve bir parça aydınlık alan, gerilimli havanın etkisini 
güçlendirmektedir. Bu etki de biçimsel kurgunun yanında resimde hareket algısını ortaya 
çıkarmaktadır. Turner'ın bu resmi hakkında Gombrich; resmin bize tüm verdiği şeyin, 
kıyameti koparan deniz ve korkunç fırtına ile savaşan teknenin karanlık gövdesi olduğunu, 
rüzgarın hızın ve dalgaların gemiye vuruşunun sesinin hissedildiğini ve tüm bunların göz 
kamaştıran ışık ve fırtına bulutunun koyu gölgeleri içinde yutulup gittiğini belirtmektedir 
(Gombrich, 2007: 494). Bu anlamda Stendhal'ın romantizm söylemi, Turner resimlerinde 
karşılığını yorumsal olarak bulmaktadır, dış gerçeklik rastlantısal bir şimdiye indirgenerek, 
akıp giden zaman bu şimdilik anı içerisinde üst üste bindirilerek temsil edilmektedir. Bunun 
yanında bu resimde insanın denetleyemediği gerçeklik karşısındaki küçüklüğü de olanca 
boyutlarıyla resmedilmiştir. Gombrich resim hakkındaki görüşlerini şöyle sürdürmektedir; 
"(...) denizde kar fırtınası gerçekten böyle mi olur bilmiyorum. Ama bunun romantik bir şiiri 
okurken ya da romantik bir müziği dinlerken düşlediğimiz korkunç ve karşı durulamaz bir 
fırtınaya benzediğini kesinlikle söyleyebilirim" (2007: 494).  

 
Resim 4: J. M. William Turner, Yağmur, Buhar ve Hız- Büyük Batı Tren Yolu (Rain, Steam and 

Speed- The Great Western Railway, 1844, Tuval üzerine yağlıboya, 91x121.8 cm.,                                    
Ulusal Galeri, İngiltere.  
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Turner doğanın resimsel çözümlemesini yapıyordu, ancak ulaşmak istediği yer, onun 
nesnellik boyutunda yeniden yaratmak değil, gözlemleri sırasındaki duygu ve deneyimi 
görselleştirmektir. Bunu yaparken de rengin etkilerinden yararlanmış Krausse'nin ifadesiyle 
"renge bağımsızlığını tanımıştır" (2005: 63). Turner için dış gerçeklik onda bıraktığı duygu 
yoğunluğu derecesinde önem taşımaktadır ve bunu yansıtırken insanoğlunun hem kendi içsel 
çatışmaları, hem doğanın karşıt değişenleri motifsel bir kurguya girmek yerine, renk ve leke 
değerleri, ince ve kalın boya izleriyle soyutlanmıştır. Rain, Steam and Speed- The Great 
Western Railway (Resim 4) isimli 1844'te Royal Akademi'de sergilenen bu çalışması tüm bu 
yaratım sürecinin farklı dinamiklerinin yanında, teknolojinin de şaşkınlığının yaşandığı ve 
Mr. Turner filminde de görüldüğü gibi, önce trenin gözlemlendiği, hızının ve sesinin 
deneyimlendiği, sonra bunun yarattığı duygu yükünün tuvalinin karşısında renk ve lekelere 
dönüştürüldüğü bir çalışmadır. Resim kompozisyonsal olarak yatay ve dikey olmak üzere dört 
eşit parçaya ayrılmıştır ve hareket resmin alt kısmında toplanmıştır. Belirsiz bir yer ve 
mekandan (belki zamandan), bütün gürültüsü ve hızı ile birlikte tren, izleyiciye doğru 
gelmektedir ve hızını kesemeyip resimden dışarı çıkacakmış izlenimi uyandırmaktadır. 
Resmin sol tarafındaki yoğun karmaşanın içinden belli belirsiz bir köprü görüntüsü, siluet 
halinde resmin ikinci nesnesini oluşturmaktadır. Yağmur ve buhar tüm yüzeyleri kaplamıştır 
ve görünürlük derecesini azaltmıştır. Turner deneyimlediği olgu ve anı, yeniden yansıtmak 
yerine, onun şaşkınlığı ve karmaşasını da içsel duyumuna ekleyerek yeni bir gerçeklik 
yaratmış, görünümün yeniden tasarımını ortaya koymuştur.  

Turner tüm bu nedenlerle aynı zamanda modern soyut sanatında öncüllerinden sayılmaktadır. 
Bunun yanında biçimden çok renge bağımsızlığını tanıması, kendinden sonra gelen sanatçılar 
ve akımlar için de bir öncülük niteliği taşımaktadır. Krausse "bestelediği renk müziği, 
İzlenimcilerin de ilgisini çekmiş, ama üsluplar ilk bakışta birbirini andırsa da onları çok fazla 
etkilememiştir" şeklinde ifade eder (2005: 63). İzlenimciler doğayı gözlemleyerek doğanın 
ışoğın etkisinde değişimine ve onun renk değerlerinin bu değişim ile farklılaştığına dikkat 
çekmişler, ancak Turner gibi bu ışığı ifadeyi güçlendirici ve duyumu yansıtıcı bir unsur olarak 
kullanmamışlardır. Ancak Turner'ın bu son dönem resimlerinde, algının ve duyumsal 
yaşantının nesnel gerçeklikten önemli olduğu görülmektedir. Krausse'ye göre, "Turner'ın geç 
dönem yapıtlarında hem izlenimcileri hem de fizikçileri ilgilendiren bir algı meselesi ortaya 
çıkar: Gerçeklik, ancak ışıkta yansıdığı zaman biçime kavuşur" (Krausse, 2005: 63). 

 
4. MR. TURNER FİLMİ ÜZERİNE YORUMBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME 
Mike Leigh'in 2014 yapımlı Turner filminde, yukarıda değinilen tüm unsurların (modernlik 
düşüncesi, romantik sanatçının doğayı hissetme biçimi, akımın ortaya çıkışındaki neden ve bu 
süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler, bu gelişmelerin resim sanatı ve sanatçı kaygısı 
üzerindeki göstergeleri vb.) farklı görünürlük ve bulanıklılık derecelerinde ortaya konulduğu, 
belgesel niteliği taşımasının yanında dönemin sınıfsal yapısına da eleştirel bir bakış niteliği 
taşıdığı görülmektedir.  

Mike Leight'in yönetmenliğini üstlendiği filmde, ilk dikkati çeken unsur, filmin neredeyse 
tüm sahnelerinin bir resim niteliği taşıdığı, bu resimlerin Romantizm akımına paralel bir 
görünüme sahip olduğu ve modernizmin ruhsal yapısının içerikte pek çok farklı göstergesel 
dinamiklerle ortaya konulduğudur. Stendhal'ın "romantizm sanatsal olarak aktarılan şimdilik 
duygusudur" (Calinescu, 46) tanımı filmin tüm sahnelerinde hissedilir duyuma taşınmıştır ve 
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izleyici akıp giden zaman (hem kavram, hem duyum olarak) içinde görselleşen/resimleşen 
anın izlerinin peşinden sürüklenmektedir. Turner; mütevazi kökenlerden fakat önemli bir 
zenginliğe sahip, evde aristokrasinin içinde fakat genelevlerin üst katlarında yaşayan, kral ve 
kraliçenin koleksiyonlarına resimler veren fakat işlerini insanlığa ve halka miras bırakan, 
İngiliz Kraliyet Akademisinin üyesi olmasına rağmen radikal bir kişiliğe sahip, John 
Constable ve John Ruskin gibi ressamları alaya alan ve çalışmalarına hakaret eden, 
malzemelerinin ve yağlarının içine tükürüğünü ve terlerini karıştıran ve tuvaline resmederken 
tüm unsurları ve gücü hissedebilmek için kendini bir geminin direğine bağlayan bir adam. 
Film tüm bu unsurları ve karşıtlıkları birbiri içine geçirerek yansıtmakta, sahnelerin durağan 
yapısının aksine filmin dinamizmini sağlamaktadır. 

 
Resim 5:  Mr. Turner film afişi, Mike Leight, 2014, İngiltere 

Film J. M. W. Turner (Timothy Spall)'ın elinde defteri, sırtında çantası doğada yürüyüşü ile 
başlıyor. İngiliz Kraliyet Akademisi'ne üye olan ve İngiliz aristokrasisinin de içinde olan 
Turner, filmin bir sahnesinde görkemli bir malikanede yaşayan bir lordu ziyaret ediyor ve 
diğer sanatçılarla birlikte kültür seviyesi ve kibiri oldukça yüksek konuşmalarda bulunuyor; 
hemen ardından çantasını sırtına atıp gittiği küçük bir balıkçı kasabasında basit bir pansiyonda 
günlerini geçiriyor. Diğer ifadeyle, Turner, konumunun bilincinde olmasının yanında halka da 
karışan ve iki tarafa da dengeli bir şekilde önem veren bir ressam. Resimlerinin gücü de 
buradan geliyor belki de (Bötke, 2014). Karanlık ve aydınlık, belirginlik ve bulanıklık, netlik 
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ve soyutluluk, duygu ve coşku, Turner'ın resimlerinde birbirini harekete geçiren karşıtlıklar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Resimleri ne gerçekçidir, ne gerçeklikten tamamen uzaktır. 

 
Resim 6: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde J. M. W. Turner (Timothy Spall) doğayı 

gözlemliyor (79.4) 

Filmde Turner'ın bu iki taraflı ve karşıtlıklardan beslenen resim yaşamı, özel hayatında da 
gözlemlenmektedir. "Turner, Londra'dayken tanınmış bir ressam olarak, iki katlı  evinde 
asistanı da olan babası ve oldukça çirkin hizmetçisi ile birlikte yaşamaktadır. Hizmetçisi evin 
tüm işlerine bakmakta, ara sıra ona fiziksel tatmin de sunmaktadır. Burada aristokraside 
sıklıkla görülen köle-efendi ilişkisi gözlemlenmektedir. Efendisine her anlamda hizmet eden 
bir hizmetçi.." (Bötke, 2014).  

Film, aynı zamanda sınıfsal alt-üst ilişkisini de vurgularken, bu ayrımı eleştirel bir dille haklı 
gösteriyor ve bunu yaparken de ince bir alayla aslında haklı- haksız ayrımının olmadığı ortaya 
çıkıyor. Akademiye kabul edilmeyen ve borç peşinde koşan bir sanatçı olan Benjamin Robert 
Haydon (Martin Savage) hakkında aristokrat sınıfın aralarında geçen konuşma önemli 
mesajlar iletiyor. "Ruhunu vahşiliğin içine sürükledi, acı çeken bir ruh oldugu belli (...) 
Yaptığı tek şey tüm başarısızlıklarının suçunu başkalarına atmak. Hayata karşı olan şikayeti 
adeta hızlı dönemkte olan bir tekerleğe çomak sokarak ona karşı çıkmaya çalışmak kadar 
saçma (...)" (Leigh, 2014). Konuşmanın derinliğinde kaybolmuşken, sahne değişiyor ve aynı 
aristokratik grubun bir malikanedeki toplantısına dahil oluyor izleyici. Konuşulanlar ve 
ortamın şatafatı, bir önceki sahneyle tamamen tezatlık oluşturuyor.  
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Resim 7: J. M. W. Turner (Timothy Spall) evin hizmetçisi (Dorothy Atkinson) ile birlikte 

Turner hayatı gözlemledikçe onun belirsizliğini daha iyi anlamaya başlamakta ve bunu da 
resimlerine yansıtmaktadır. Bu belirsizlik, Turner resimlerinde ışığın, zamanın ve an algısının 
ayrışarak soyutlaştığı bir temelde gelişiyor. Bu kavramlar film içerisinde ve Turner yaşamında 
kavramsal anlamlara dönüşüyor. Bilim ve teknoloji tarihsel süreçte ilerliyor, Sanayi Devrimi 
sonucu ortaya çıkan yeni buluşlar ve buhar gücüyle çalışan makinelerin ortaya çıkması filmin 
olduğu kadar Turner'in süreç içinde resimlerinde de karşılığını bularak izlenmektedir. Modern 
toplum merkezine sanayileşmeyi koyuyor ve saat ve demiryolu tarifesi bu toplumun 
göstergeleri, temel dinamikleri oluyor. Zaman saatler, dakikalar, saniyelerle ifade ediliyordu 
ve devinim doğrusal bir nitelik taşıyordu. Bunun bir sonucu olarak insan öznesi eski 
paradigmanın baştacı yapılan niteliğini giderek yitiren bir konuma oturtuluyor. Dışımızdaki 
dünya büyük bir hızla devinmeye/ilerlemeye devam ederken birey bu hızın gerisinde kalıyor. 
Bu hız aynı zamanda evrenin keskin hatlarını yok ediyor, erişilmez olanı erişilebilir olana 
yaklaştırarak, değişimin temel değişkeni oluyor. Toplumsal yapıdaki bu değişim (sınırların 
birbiri içinde erimesi), resimsel anlayışta, temkinli bir yaklaşımla ilk soyut örnekler 
sayılabilecek olan Turner'ın son dönem resimlerinde karşımıza çıkmaktadır.  

Dönemin değişen paradigmaları, toplumsal yaşantıda ve sınıfsal yapıda paradigmanın değişen 
zamanından itibaren görülür algıya taşınmamaktadır. Belirli bir çizgisel zaman sürecinde 
yavaş yavaş bir değişim yaşanmakta, benimseme ve uyum sağlama/yok olma süreçleri 
toplumun her sınıfında görülmektedir. Bu açıdan Turner'ın resimlerine baktığımızda 
döneminin bir ressamı olduğu, değişim ve bu değişimin etkilerinin, psikolojik ve duyumsal 
etkilerinin bilincinde oldugu çözümlenmektedir. Bunun yanında Mr. Turner filminde öne 
çıkan bir unsur da, döneminin insanı olan Turner'ın giderek soyutlaşan resimlerinin, giderek 
beğeni kaybetmesi, ki bu da dönemi yakalarken, çalışmalarını beğenisine sundukları 
insanların dönemin hızının ve dış dünyaya algı mesafelerinin döneminin gerisinde kaldığı 
anlamna gelmektedir. Söz konusu bu durum, ironik olarak Platon'un mağara alegorisinde, 
mağaradan kaçmayı başaran ve gerçek dünyayı keşfettikten sonra geri dönüp bunu diğerlerine 
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anlatan o imgenin kaderini hatırlatmaktadır. Mağaranın gerçekliğine inananlar da, dışarının 
gerçekliğine inanmamış, var olan kavramsal dünyada, gölgeler arasında yaşamaya devam 
etmişlerdir.  

 
Resim 8: J. M. W. Turner (Timothy Spall); Benjamin Robert Haydon (Martin Savage) ve John 

Carew (Niall Buggy) ile birlikte resim üzerine konuşurken (26.18) 

Tüm genel çerçeve içinde Turner, döneminin önemli gelişmelerine ve bilimsel deneylere de 
uzak değildir (mıknatıs deneyi, fotoğraf makinesinin İngiltere'ye gelişi sahneleri). Turner gibi 
bir ressamın renklerin özellikleri ve ışık üzerine yapılacak bir deneyle ilgili olacağını tahmin 
etmek zor olmasa gerek. Filmin zor sahnelerinden birinde; İngiliz bilim insanı ve polimat 
olan, aynı zamanda matematik ve astronomi eğitimi alan Mary Somerville, Turner'ın 
atölyesini ziyaret etmektedir ve mor ışığa maruz kalan bir iğnenin manyetik özelliğe sahip 
olması ile ilgili bir deneyi Turner ve ev halkı ile paylaşmaktadır. 

Sahnenin çekimleri için filmin araştırma danışmanı Jacqueline Riding ve oyuncu Lesley 
Manville'ın Kraliyet Gözlemevi'ni ziyaret ederek, sahnenin nasıl oluşturulacağı ve deneyin 
nasıl sunulacağı konusunda fikir aldıkları bilinmektedir. Bu sahnede Mary Somerville mor 
ışık deneyini adım adım açıklamış ve dönemin bilim ve sanat çevrelerinin bir bölümünün 
heyecanlarını yansıtmayı denemiştir. Deney sonucunda iğnenin mor ışığa maruz kalan ucunun 
manyetik kuzey kutup ürettiği, ancak tayfın kırmızı rengi kullanılarak deney yapılsaydı 
iğnenin manyetikleşmeyeceği, yeşil ve mavinin ise istikrarlı olmamakla birlikte aynı sonuca 
götürdüğü bilgisi verilmektedir. Bu bilginin ardından Turner "renk tutarsızdır" der. 
Somerville'in "renk mutlaktır" cevabına karşılık Turner "engin fakat tutarsız, yine de ahenkli" 
cevabını verir (Leigh, 2014). Bu sözüyle Turner'ın rengin sonsuz değerleri ile mücadele içinde 
olduğu, renk algısının uyumlu bir niteliğe sahip olsa da kendi yasasına sahip olduğu, bu 
yasaya karşıtlıklar aracılığıyla ulaşıldığı analiz edilmektedir. Somerville'in "doğa felsefesinde 
hiçbir şey kanıtlanamaz, yalnızca aksi kanıtlanabilir" sözüne karşılık Turner "prizmanın 
saflığı-paletimin kirliliği, doğal ışık-karanlık, beyaz iyiliğin gücüdür-siyah ise kötüdür" 
cevabını verir (Leigh, 2014). Filmin tüm sahnelerinde de iletildiği gibi karşıtlıkların 
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birlikteliğinden beslenen bir sanatçı olarak Turner, evreni iki zıt kutup olarak görmeye 
eğilimlidir.  

 
Resim 9: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde, Mary Somerville (Lesley Manville), J. M. 

W. Turner (Timothy Spall)  ve ev halkı (Paul Jesson & Dorothy Atkinson) için mor ışık deneyni 
göstermeye hazırlanıyor (45.35) 

"Yeryüzündeki herşeyin birbiriyle bağlantılı olduğuna kuvvetle inanıyorum" der filmin 
ilerleyen sahnelerinde Somerville, "hiçbirşey tek başına var olamaz"(Leigh, 2914). Bu sahne 
aynı zamanda 19. yüzyılın sanat ve bilim dünyalarının iç içe geçtiğinin de göstergelerinden 
biri olarak sunulmaktadır. Somerville'in Turner'ı konu alan filme dahil edilmesi de üzerinde 
durulması gereken bir diğer unsurdur. Mary Somerville, bir bilim insanı olmasının yanında 
bilime kadınların katılması konusunda da öncü bir rol oynamıştır. 1826 yılında Kraliyet 
Toplum Konferansı'nda ilk deneyi "güneş spektrumunun mor ışınlarının manyetik özellikleri 
(The magnetic properties of the violet rays of the solar spectrum)"ni sunmuş ve onun 
tanınmasını sağlayan bu deney 1831'de "The Mechanism of the Heavens" adı altında 
yayınlanmıştır. Somerville'in filme konu olması, 19. yüzyıl toplumsal değişimlerle birlikte 
kadınların da sosyal ve akademik yaşamda kendilerini göstermeye başladıklarının bir 
göstergesidir. Bunun yanında aynı sahnede Dorothy Atkinson evin hizmetçisi rolünde ikinci 
bir dinamiği, aristokrat sınıfın "efendi - köle diyalektiğini" temsil eder. Aynı zamanda 
Turner'ın Somerville ile paylaştığı diğer sahnede, Snow Storm- Hannibal and his Army 
Crossing the Alps (Resim 1) isimli resmi ile ilgili önemli notlar ortaya konulmaktadır. Doğa 
güçlerinin diğer tüm ayrıntıları gölgede bıraktığının, evrenin kibrinin resmedildiğinin 
ipuçlarını vermektedir.  
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Resim 10: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde J. M. W. Turner (Timothy Spall) İngiliz 

Kraliyet Akademisi'nde (71.48) 

 
Resim 11: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde, Kraliyet Akademisi'nde John Constable 

(James Fleet), J. M. W. Turner (Timothy Spall) resmine müdahale ederken onu seyrediyor (75.00) 

Filmin ilerleyen sahnelerinde William Turner, İngiliz Kraliyet Akademisi'nin merdivenlerini 
tırmanırken görülür. Büyük bir neşe ve merakla dönemin sanatçılarının da olduğu sergi 
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salonuna girer. Herkesle selamlaşır, resimleri hakkında konuşur ve kendi resminin karşısına 
dikilir, büyük bir ciddiyetle izler. Sonra John Constable (James Fleet)'ın yanıbaşında duran 
resmini izler, onun elindeki ince fırçayla kırmızı lekelerle resmini tamamlamaya uğraştığını 
farkeder. İzleyici bir süre salondaki diğer resimleri seyreder, Turner sahneye geri geldiğinde 
elinde bir fırça vardır ve denizin dalgalarıyla oradan oraya savrulan yelkenlilerin konu 
alındığı resme kırmızı bir leke kondurup gider. Tekrar sahneye döndüğünde bu kırmızı leke 
suyun üzerinde yüzmekte olan bir şamandıra dönüşmüştür. Turner John Constable ve John 
Ruskin gibi sanatçıların resimlerini eleştiren bir sanatçıydı. Onların doğayı gözlemlediklerini 
fakat yalnız akıl yoluyla algıladıklarını ve aktardıklarını, duygunun ve içsel duyumun 
olmadığı klasik manzara resimleri olduklarını savunurdu.  

 
Resim 12: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde, Kraliyet Akademisi'nde J. M. W. Turner 

(Timothy Spall) herkesin şaşkın bakışları altında resmine kırmızı bir şamandıra ekliyor (85.35) 

Babasının ölümünün ardından derin bir bunalım içine sürüklenen Turner, yaşam karşısında, 
doğanın düzeni karşısındaki çaresizliğiyle birlikte görülür. Sonraki sahnede bir genelevdedir, 
çaresizliğinin sonucu kendini güçlü hissetme ihtiyacıdır onu oraya sürükleyen. Aradığını 
bulamayan Turner, çantasını ve malzemelerini sırtına yükleyerek dağlara çıkar, yürüyüşler 
yapar, denizi izler, doğayı gözlemler.  Babasını kaybının ardından Turner'ın 
resimlerinde acının; dalgaya, rüzgara, kaosa dönüştüğü gözlemleniyor. Tüm formlar 
reddediliyor. Resimler ise iyice soyutlaşıyor. Bu soyutlaşma pek çok nedeni de içinde 
barındırıyor. Yaşanmışlık beraberinde sorgulama, düşünme, duyumsamayı arttırıyor. 
Duyumun derinleşmesi demek, mevcut paradigmanın bilinçli/bilinçsiz genişletilmeye 
çalışılması anlamına geliyor, bu da Turner'ın döneminin ve yaşadığı toplumsal çevrenin 
ilerisine geçtiği algısına izleyiciyi/okuru götürüyor. İzleyici filmin pek çok sahnesinde; 
giderek soyutlaşan Turner resimlerinin, meslektaşları olan ressamlar, dostları ve alıcıları 
tarafından küçümsendiği, onun tamamen delirmiş olduğunu düşündükleri ve gözlerinin artık 
iyi göremediğini düşündükleri için alay konusu olduğu gibi hikayesel unsurlarla 
karşılaşmaktadır. Turner, bu tepkilere bir yandan gülerken diğer yandan da kederleniyor. 
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Diğer meslektaşlarının düz, sabit ve kalın çizgilerle yaptıkları resimlere anlam veremiyor. 
Onlara başka bir dünyadan gelmişçesine bakıyor; çünkü artık hayatın bu keskin hatlara sahip 
olmadığının bilincinde. (Bötke, 2014). Bu tepkiler aslında Turner'ın döneminin moderni 
(tarihsel modernlik düşüncesi) ve sanatının öncü (estetik modernlik düşüncesi) bir yönelimde 
oldugunu kanıtlaması gibi nedenlerle sosyolojik açıdan farklı çözümlemeler içermektedir.   

 
Resim 13: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde J. M. W. Turner (Timothy Spall) 

tuvalinin başında ve babasını (Paul Jesson) kaygıyla izliyor (53.19) 

Fotoğraf makinesinin resim sanatı ve sanatçılar üzerindeki etkilerinin de belli belirsiz 
vurgulandığı sahnelerde Turner'ın bu karakutu karşısındaki korkulu merakına da şahit 
olunmaktadır. Filmin ilerleyen sahnelerinde William Turner'ı John Mayal (Leo Bill)'ın 
fotoğraf stüdyosunda görüyor izleyici. Büyük bir merakla her gördüğünü soran, her aşamayı 
merak eden Turner'ın tedirginliği açıkça görülmektedir. Yüzünü aydınlatmak için karşısına 
konan aynayı "göldeki bir güneş"e benzetir, yaratılan görüntünün neden renkli olmadığını 
sorduğunda Mayal'ın "malesef bunun nedenini henüz bulamadık, bu bir gizem" cevabına, 
"uzun süre de öyle kalabilir" diye karşılık verir (Leigh, 2014). Fotoğrafı çekildikten sonra 
bittiğini belirten fotoğrafçıya Turner, "Benim işimin de bitmesinden kokuyorum" cevabını 
vermektedir. "Yakında ressamlar kollarında bir çanta yerine ellerine bir kutu alarak dünyayı 
dolaşacaklar demek ki (Leigh, 2014)" diye vurguluyor filmde Turner, dönemin tüm 
sanatçılarının yaşadığı kaygıyı. Bir diğer sahnede İngiliz kalem üreticisi ve sanat 
koleksiyoncusu olan Joseph Gillott (Peter Wight) ile William Turner arasında geçen konuşma 
da, hem Turner'ın kişliği hem de dönemin ilişkileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
Gillott, Turner'a tüm resimlerini satın almak istediğini ve karşılığında büyük miktarda para 
vereceğini söyler. Turner ise "bir nebze pişmanlık ve biraz da gönülsüzlükle bunu söylediğim 
için üzgünüm. Bu söz konusu bile değil" şeklinde cevap verir. "Onlar İngiliz halkına miras 
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kalacak, bayım"! Gillott "Peki bu İngiliz halkı size ne ödeyecek" diye sorduğunda Turner'ın 
cevabı "Hiç!" olur. Bu tavrı modernizmin getirisi olan sanayi toplumunun metaya ve meta 
üretimine verdiği değerin bir eleştirisi niteliği de taşımaktadır. O resimlerini ticareti yapılacak 
bir eşya değil, kendi iç dürtüleriyle ortaya koymaktadır ve bu nedenle tüm resimlerinin halka 
açık bir şekilde ücretsiz sergilenmesi için onları İngiliz halkına bağışlamaktadır.  

 
Resim 14: Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde J. M. W. Turner (Timothy Spall) fotoğraf 

çektiriyor (81.16) 

 
SONUÇ 
Leigh, bu filmde aslında ünlü romantik ressam  J. M. W. Turner’ın hayatının son yirmi beş 
yılını anlatmıyor. Leigh bu ünlü sanatçının yaşamını bir araç olarak kullanıyor. Leigh’in asıl 
amacı, 19. yüzyıl İngiltere’sindeki toplum kuralları ve yaşayışı üzerinden günümüzü 
eleştirmek. Arada iki yüz yıl olmasına, onca teknolojik gelişmeye rağmen insanın aynı 
kaldığına dikkat çekiyor. Elitizmi, çoğu insanın aynı şeyi sevmeye/beğenmeye mecbur 
bırakılmasını, bunun aksinin delilik sayılmasını eleştiriyor. 21. yüzyılda olmamıza karşın 
bitmeyen efendi-köle (hizmetçi) ilişkilerini, bunun da başka bir hayatı bilmeyen köleler 
tarafından arzulanmasını eleştiriyor. Hayatın kalın çizgilerle çizildiğini sananları, hayatın 
belirsizliğini ve bunun güzelliğini görmeyi reddedenleri eleştiriyor. Gezmek, yemek, içmek, 
sohbet etmek, güzel bir sanat eseri dinlemek/izlemek/okumak gibi küçük şeylerin hayatı 
yaşamaya değer kılan esas eylemler olduğunu gösteriyor (Bötke, 2014).  

Modernizmin temellendiği nesneleşmiş, toplumsal olarak ölçülebilir zamanın ve özel zaman 
karşıtlığı Romantizm sanatında akıl-duygu ve nesnel gerçeklik-öznel duyum karşıtlığıyla 
belirginleşmiş, bu karşıtlık döneminin bir ressamı olan William Turner resimlerinde karanlık-
aydınlık tezatlığıyla yaratılmıştır. Sahnelerinin başlı başına romantik bir sanatçının elinden 
çıkmış bir görünüme sahip olduğu Mike Leigh'in yönetmenliğini üstlendiği Mr Turner 
filminde ise, gene karşıtlıklardan beslenen bir sunumla karşılaşılmaktadır. Sanatçının yaşadığı 
dönem ve toplumsal yapının çelişkileri, sınıfsal farklılıklar, aristokrat sınıfın karşısında halk, 
akademinin içinden bir kadın ve hizmetçi rolünde bir kadın, iyi sanatçı ve kötü sanatçı, 
sanatçının yaratım sürecinin karşısında duran kapitalist üretimin patronları, teknolojinin 
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gelişmesi, kapitalist dünya görüşünün karşısında tarımda öküzleri kullanmakta ısrarcı 
aristokrasi ve tüm bunların tepesinde değişimin başladığı yeni paradigma. Turner için tüm bu 
değişimler ve zıtlıklar, onun sanatını beslemekten öteye gitmemiş, Akademi üyesi olmasına 
karşın, kendi içsel duyumunun değişimi ile birlikte soyutlamaya varan bir üsluba doğru 
evrilmiştir. Onun yaşamında belirsizliğe, yalnızlığa, eleştiriye, duyguya, öfkeye, şaşkınlığa 
şahit olur izleyici. Bütün bu dinamiklerle birlikte bütünsel olarak 19. yüzyılın sosyolojik ve 
psikolojik yapısına bir perde aralanır.  

 
Resim 15:  Mike Leight'in 2014 yapımı Mr. Turner filminde J. M. W. Turner (Timothy Spall) 

yolculuk yapıyor ve doğa gözlemlerinde bulunuyor 

 
Teşekkür 
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Resim 14: Mr. Turner film sahnesi, Mike Leigh, 2014  http://www.dvdizzy.com/mrturner. 
html (Erişim: 19.10.2016) 

Resim 15: Mr. Turner film sahnesi, Mike Leigh, 2014  http://www.mongrelmedia.com/film/ 
mr-turner.aspx (Erişim: 05.11.2016) 
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KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYON ENTEGRASYONUNUN VERİMLİLİĞE 

ETKİLERİ 
Mine ŞENEL*                 Bilgin ŞENEL† 

  
Öz 

Teknoloji ve verimlilik ortaklığı, günümüzde her sektörde olduğu gibi üretim sektöründe de işletmenin rekabet 
gücünü koruyabilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kilit faktörlerden biri olmuştur. Bu bağlamda 
çalışmada, bu ortaklığın işletmenin finansal verilerine hangi düzeyde etki edeceği araştırılmıştır. Çalışma, 
İstanbul’da 2015 yılında toplam 105 çalışanı (3 vardiya ile toplam 65 işçi, 18 mühendis, 4 teknisyen, 10 idari ve 8 
güvenlik elemanı) ve yaklaşık 51.000 ton/yıl kağıt üretim kapasitesine sahip bir üretim işletmesinde 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılının Ocak ayında kullanılmaya başlanan Experion MX yeni nesil otomasyon 
programının 2017 yılı Ocak ayına kadar olan sürede, işletme verimliliği üzerindeki etkisi ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Teknoloji, Finansal Oranlar, Otomasyon, Kağıt Endüstrisi. 

 

THE EFFECTS ON PRODUCTIVITY OF AUTOMATION INTEGRATED IN THE PAPER 
INDUSTRY 

 

Abstract 

Technology and efficiency partnership is one of the key factors in the production sector as well as in every sector 
today, in order to protect the competitiveness of the business and to achieve its objectives. In this context, it has 
been investigated to what extent the partnership will have an impact on the entity's financial data. The study was 
conducted in Istanbul in 2015 with a total of 105 employees (3 shifts total 65 workers, 18 engineers, 4 technicians, 
10 administrators and 8 security personnel) and a production capacity of approximately 51,000 tons / year paper 
production capacity. MX next generation automation program, which was launched in January 2016, tries to 
demonstrate its impact on business efficiency by January 2017. 

Keywords: Productivity, Technology, Financial Ratios, Automation, Paper Industry. 

 

GİRİŞ 
Günümüzde, Türk kağıt imalat sanayisinin kişi başına tüketim değeri 68 kg ile dünya ortalama 
değerinin biraz üzerinde bulunmaktadır. Fakat, Batı Avrupa’nın kişi başına kağıt tüketim 
değerinin 134 kg olduğu düşünüldüğünde Türk kağıt imalat sanayisinin büyümeye açık bir 
sektör olduğu açıkça görülmektedir. Selüloz ve özellikle de kağıt imalat sanayisi ekonomik 
büyüklüğü yanında kullandığı teknoloji bağlamında özellikle de proses ve kontrol teknikleri 
açısından önem arz etmektedir.  

Kağıt üretim prosesi kontrol mühendisliği açısından oldukça önemli bir iş koludur. Kağıdın 
üretim sürecinde birçok proses değişkeninin işlenip kontrol edilmesi gerekir. Uluslararası kalite 
standartlarında üretilecek kağıdın üretim sürecinde birçok proses değişkeninin hassas ve hızlı 
bir biçimde ölçülüp kontrol edilmesi gerekir. Bu yönüyle kağıt üretim proses sürecinin her 

                                                           
* Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, mines@anadolu.edu.tr 
† Doç.Dr., Munzur Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, senelbilgin@gmail.com 
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adımında gelişmiş kontrol sistemlerini kullanmak mecburidir. Üretilecek kağıdın tipine göre 
üretim sürecinde gramajı, kalınlığı, rutubeti, mukavemeti, yüzey düzgünlüğü, optik özellikleri, 
hava geçirgenliği, yumuşaklığı vs. gibi birçok parametrenin gerçek zamanlı ve sürekli bir 
döngüde izlenip kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol aşamalarının, üretimde karşılaşılan veya 
karşılaşılacak sorunların çözümleri gibi daha birçok alanda sağlayacağı faydalar 
düşünüldüğünde modern bir üretime geçiş Türk kağıt imalat sanayisi için çok önemli olacaktır. 

Modern üretim, otomasyon bazlı üretimdir. Şirketler günümüzde ancak bu şekilde rekabet 
güçlerini kalıcı olarak güvence altına alabilir, kilit teknolojilerin başka bölgelere kaymasını 
önleyebilir, kalifiye eleman istihdamı yaratabilir ve yeni pazarlar kazanabilirler. Düşük birim 
maliyetlerine ve yüksek üretkenliklere zahmetli üretim yöntemleri ile değil, çok yüksek 
verimliliğe sahip tam ya da kısmen otomasyonlu işletmelerde ulaşılabilmektedir. Otomasyon 
Sistemlerinin diğer bir avantajı ise, kontrol edilebilirliktir. İnsanların verim ve çalışma 
konusundaki kontrollerinin çok dengeli sağlanamaması, üretim açısından büyük bir handikap 
iken, bilgisayar ekranlarından kolayca kontrol edilebilen teknolojik sistemler, bu anlamda 
yöneticilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Modern otomasyon teknolojisinin amaçlarından biri, üretim süreçlerinin verimliliğini 
artırmaktır. Modern otomasyon sistemlerin üretim işletmelerine olan entegrasyonu, makineleri 
akıllı bir şekilde kontrol ederek makine verimini artırırken aynı zamanda daha az ham madde 
kullanarak daha fazla ürün elde edilmesini sağlayacaktır. İşletmelerde verimlilik, bir bakıma 
üretimde kullanılan çeşitli kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığını belirleyen bir göstergedir. 
Üretime katılan girdi miktarı ne kadar az, elde edilen çıktı miktarı ne kadar çok olursa verimlilik 
de o kadar yüksek olacaktır. Verimliliğin yüksek olması daha çok kâr anlamına gelir. 
(Tahtasakal, 1989). Hali hazırda klasik üretim teknolojileri kullanan diğer üretim işletmelerinde 
karşılaşılan hatalardan doğan emek, sermaye ve en önemlisi zaman kaybı yaşanmayacak buda 
artan rekabet şartlarında onlardan bir adım önde olmayı sağlayacaktır. Çünkü otomasyon 
kullanımı, önemli ve kritik süreçlerde hataları önceden tespit ederek, hata paylarının 
düşürülmesinde etkin bir rol oynayacaktır.  

Üretimde kullanılan otomasyon sistemleri, geleneksel imalât teknolojisi ile bilgisayar destekli 
kontrol teknolojisinin entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır (Swamidass ve Kotha, 1998: 23). 
Geleneksel imalât teknolojilerindeki gibi donanım, yazılım ve insan unsurlarını içermekle 
birlikte, otomasyonun farkı, bu unsurların kullanım düzeyinden gelmektedir. Otomasyonda 
geleneksel teknolojilerden farklı olarak yazılımın kontrol amaçlı yoğun kullanımı dikkat 
çekmektedir (Simsek ve Akin, 2003: 207). Programlanabilmesi, başka bir ifadeyle donanım 
yerine yazılımın değiştirilmesi sayesinde küçük miktarlarda farklı parça ve ürünlerin geniş bir 
dizisini üretmeye olanak tanıması, (Zammuto ve O'Connor, 1992: 701-2) otomasyonun en 
önemli özelliklerindendir. Geleneksel teknolojiler sadece yüksek miktarda standart üretim ve 
birkaç ürün çeşidi için uygun olup, uyarlanma gücü düşükken, otomasyon yazılımlar sayesinde 
farklı kullanımlar için uyarlanabilmektedir (Gerwin ve Kolodny, 1992: 4; Tidd, 1994: 27). 

Bu çalışmanın amacı, Türk kağıt imalat sanayisinde faaliyette bulunan bir işletmede, 2016 
yılının Ocak ayında kullanılmaya başlanan Experion MX yeni nesil otomasyon programının, 
işletmenin 2015 ve 2016 finansal verileri kullanılarak farklı finansal oran ile verimlilik artış 
düzeylerini ortaya koymaktır. Çalışmada, İşletmelerde verimlik analizlerinde üretimi etkileyen 
bütün faktörleri ve bunların girdiler üzerindeki etkilerini dikkate almak gerektiğinden 10 farklı 
finansal oran kullanılmıştır. 
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1. VERİMLİLİK 
Rekabet gücü üzerine önemli çalışmalar yapmış olan M. Porter da rekabet üstünlüğü sağlamada 
verimliliğin önemini ve rolünü vurgulamış; kalite, teknolojik gelişme, yenilik yapabilme ile 
araştırma ve geliştirmenin önemine dikkat çekmiştir. Ülkelere rekabet gücü kazandıran esas 
faktörün, ucuz işgücü veya uygun döviz kurları olmadığını, esas olanın yüksek verimlilik 
düzeyi ile yenilikçi ve kaliteli ürünler üretebilmek olduğunu belirtmiştir (Porter, 1991). Makro 
düzeydeki verimlilik artışlarının mikro (işletme) düzeyinde sağlanan artışların toplamı olduğu 
düşünüldüğünde, verimliliğin artırılması makro düzeyde olduğu kadar mikro düzeyde de 
önemli bir hedef haline gelmektedir. Özellikle,  kıt kaynakla en fazla çıktıyı almayı hedefleyen 
işletmeler, küreselleşen dünyada pazarı kaybetmemek, rekabet üstünlüğü sağlamak ve 
kàrlılıklarını arttırmak amacıyla kaynaklarını ne derece etken kullandıklarını gösteren 
“verimlilik” üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır (Peşkircioğlu, 2014). Çünkü, 
verimlilik işletme performansının odak noktasıdır (Akal,2011,Kahya ve Polat, 2007)) 

Verimlilik üzerine bugüne kadar yapılan birçok çalışmada, araştırmacılar verimlilik tanımları 
ortaya koymuşlardır. Dr. M. R. Ramsay’e göre verimlilik, kaliteli mal ve hizmet üretimi ve 
dağıtımı için, araştırma ve geliştirme, yaratıcı düşünce ve olanaklı olan tüm iyileştirme 
teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımları kullanılarak, elde edilebilir tüm kaynakların optimum 
kullanımı, bilinen en iyi kaynakların araştırılması ve yenilerinin üretilmesidir. (Ramsay 2008). 
Peter Drucker’a göre ise verimlilik, en az çaba ile en çok çıktıyı verebilecek bütün üretim 
kaynaklarının arasındaki denge olarak tanımlanmaktadır (Akal 2005).  Japon Verimlilik 
Merkezi ise, doğru olan işleri, doğru biçimde ve ekonomik bir çalışma ile gerçekleşmeyi 
hedefleyen akılcı bir yaşam biçimi tanımıyla verimlilik kavramına felsefi olarak yaklaşmaktadır 
(Akal, 2011). 

Bir işletmenin verimlilik düzeyi, o işletmenin başarısını gösterir. Bunun için işletmeler 
verimliliklerini düzeylerini görebilmek için birçok model kullanırlar. Verimlilik ölçümünde ve 
analizlerinde kullanılan modeller, girdilerin ele alınış şekline göre iki ana başlıkta 
toplanmaktadır. Bunlardan birincisi, belirli bir üretim dönemi sonunda elde edilen toplam 
çıktının, bu çıktıyı elde etmek için kullanılan bütün girdilerin toplamına oranı olarak tanımlanan 
ve birden çok girdinin aynı zaman diliminde çıktı üzerindeki ortak katkısını ölçen toplam 
(toplam faktör) verimlilik ölçüsüdür. İkincisi ise işgücü, sermaye, teknoloji olarak ifade edilen 
temel girdilerden birinin çıktıyla (toplam üretimle) ilişkisini belirleyen kısmi (kısmi faktör) 
verimlilik ölçüsüdür. Her iki türdeki verimlilik analizleri hem işletmenin geneli için hem de 
belirli bir işlem, bölüm ya da mamul türü için yapılabilmektedir. Bununla birlikte, genellikle 
toplam verimlilik analizlerinin bir bütün olarak işletme performansının değerlemesinde; kısmi 
verimlilik analizlerinin ise işletme içindeki çeşitli sorunların ve sorun kaynaklarının saptanması 
ile verimliliği arttırıcı tedbirlerin alınması amacıyla kullanılması söz konusudur. 

Verimlilik göstergelerinin pay ve paydasında yer alan çıktı ve girdi değişkenleri, fiziksel veya 
parasal birimlerle ifade edilebilir. Hem girdi hem çıktı değişkenleri olarak fiziksel 
büyüklüklerin kullanıldığı göstergeler fiziki verimlilik göstergeleridir. Benzer şekilde girdi ve 
çıktı değişkenlerinin parasal büyüklükler cinsinden ifade edildiği göstergeler de parasal 
verimlilik göstergeleri olarak adlandırılmaktadır. Bunlara ek olarak girdi ve çıktıdan biri 
fiziksel diğeri parasal bir değişkenle tanımlanabilir. Bu tarz göstergelere de yarı fiziksel veya 
yarı parasal verimlilik göstergeleri denmektedir (Güntürkün, F., Balkan, D. 2010). 
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Tablo 1: Çıktı ve Girdi Türleri için Kullanılabilecek Örnek Fiziksel ve Parasal Değişkenler 
 Fiziksel Parasal 
Çıktı Üretilen ürün miktarı, satılan ürün miktarı, 

vb (ton,metre,vb cinsinden 
Satışlar, Katma Değeri vb 

İşgücü Çalışan işçi sayısı, çalışılan saat sayısı İş gücü maliyetleri 
Sermaye Makine sayısı, makine çalışma saati, vb Amortisman ve tükenme payları, 

sermaye stoku, vb 
Hammadde ve 
Malzeme 

Kullanılan Hammadde ve malzeme 
miktarları (metre, kilogram, litre, ton, vb) 

Hammadde ve malzeme maliyetleri 

Enerji Kullanılan elektrik miktarı (kWh, Watt, vb) 
Kullanılan su miktarı (lt, 𝑚3, vb) 

Enerji Maliyetleri (elektrik maliyeti, 
su maliyeti, vb) 

 

2. İLERİ İMALAT TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK 
Günümüz değişen pazar koşullarında tüketicilerin gereksinim ve isteklerinin etkin biçimde 
karşılanabilmesi; özellikle süreç teknolojilerinde köklü değişikliklerin yapılmasını 
gerektirmektedir. Buna bağlı olarak ölçek ekonomisine dayanan montaj hatları İleri İmalat 
Teknolojileri vasıtasıyla esnek bir yapıya kavuşturularak çeşit ve hız ekonomisine uygun 
biçimde üretimde bulunulmasına olanak sağlayacak bir yapıya kavuşturulmalıdırlar. Bu durum 
kaçınılmaz olarak örgütlerin teknoloji ve teknoloji yönetimiyle yakından ilgilenmelerine ve 
rakiplerine karşı üstünlük sağlamalarına yardımcı olacak İleri İmalat Teknolojilerine ya da yeni 
nesil teknolojilere yatırımda bulunmalarını gerektirmektedir (Güleş ve Çağlıyan, 2004). İleri 
imalat teknolojisi, ürün ve süreç tasarımı, üretim planlama ve kontrol, üretim süreci ve bu 
faaliyetlerin bütünleştirilmesi için kullanılan teknolojilerin bütünüdür ve bu teknoloji tarafından 
sunulan yüksek esnek çalışma olanağı ve verimliliğin ortaklığı klasik üretim yönetimi ve 
stratejisi ile uyuşmamaktadır. İleri imalat teknolojileri, üretim sürecinde yeni üretim 
tekniklerini, bilişim teknolojileri ile donatılmış makinaları, mikroelektronik ve yeni 
organizasyonel uygulamaları içermektedir. İleri imalat teknolojileri küresel pazarlarda 
rekabetin gereklilikleri olan verimlilik, kalite ve maliyet azaltımını sağlamaktadır.(Deruntz ve 
Turner, 2003:1).  

İleri imalat teknolojilerini bünyelerine entegre edebilen örgütler eşzamanlı olarak esneklik, hızlı 
üretim, etkinlik ve yüksek verimlilik düzeyinde rekabet edebilirler (Zairi, 1993) ve her geçen 
gün değişen uluslararası eğilimlere istenilen zamanda ayak uydurabilirler. Kısaca, teknolojiyi 
içselleştirebilen işletmeler rekabetçi yapısını geliştirmektedir (Small, 1998: 130). Talebin 
çekme ve teknolojinin itme gücü yaklaşımları çerçevesinde rekabette ve talepteki değişiklik ile 
teknolojik gelişmeler işletmelerin ileri imalat teknolojilerine yaptıkları yatırımları artırmalarını 
zorunlu hale getirmektedir (Tekin, Güleş ve Burgess, 200:20).  

Bu anlamda işletmelerin ileri imalat teknolojilerini edinmelerinin temel nedeni üretim 
faaliyetlerini nihaî olarak da işletmenin rekabetçiliğini geliştirmektir (Small, 1998: 130).İleri 
imalat Teknolojilerinin kullanımı, bir işletmenin düşük maliyetli ve müşteri taleplerine uygun 
bir üretici olmasını sağlamak, ürün hattının değişim oranını yükseltmek ve teknolojik 
yeteneğini geliştirmek suretiyle işletmenin rakipleri için engeller oluşturmasına ve sürdürebilir 
bir rekabet üstünlüğü elde etmesine yardımcı olmaktadır (Gupta vd.,1997). 

İşletme performansını geliştirmesi örgütlerin İİT kullanmasının temel nedenleri arasındadır. 
Noori ve Gillen (1995), Modern Üretim teknolojilerinin kullanımının (1) maliyetlerin 
düşürülmesi, (2) çıktı kalitesinin iyileştirilmesi, (3) öğrenme gücünün artırılması (4) ölçek ve 
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kapsam ekonomisinin başarılması ve (5) makine ve işgücünden daha etkin yararlanılmasını 
sağlamak gibi en az beş farklı şekilde işletmenin rekabetçiliğini olumlu biçimde 
etkileyebileceğini belirtmektedir (Bülbül ve Güleş, 2004). 

 

3. OTOMASYON UYGULAMALARININ VERİMLİLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu araştırma, Türkiye’de hali hazırda henüz otomasyon teknolojilerinden tam faydalanamayan 
işletmelerin otomasyon teknolojileri kullanıldığında rekabet gücünü koruyabilmesinde ve 
hedeflerini gerçekleştirebilmesinde ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
Bu bağlamda, bir kağıt işletmesinde 2016 yılı ocak ayında faaliyete geçirilen bilişim 
teknolojisinin işletmenin verimliliğini nasıl etkilediğini tespit etmek amacı ile yapılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma İstanbul’da bulunan bir kağıt fabrikasında 2016 yılının ocak ayında kullanılmaya 
başlanan Experion MX programının 2017 Ocak ayının sonuna kadar işletmenin verimliliği 
üzerindeki etkilerinin, Finansal veriler ışığında 10 farklı verimlilik oranları ile 2015 yılı ve 2016 
yılı karşılaştırılarak belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir.  

İşletme 2015 yılında yaklaşık 51.000 ton/yıl üretimi 8er saatten olmak üzere günde 3 vardiya 
ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir. İşletmenin çalışma durumu incelendiğinde, 00:00 – 08:00 
vardiyasında 18 işçi ve 4 mühendis, 08:00 – 16:00 vardiyasında 25 işçi ve 8 mühendis, 16:00 – 
24:00 vardiyasında ise 21 işçi ve 6 mühendis çalıştığı görülmüştür. İşletmede üretilen kağıtların 
2015 yılında Experion MX devreye alınmadan önceki üretim aşamaları Şekil 1’de 
gösterilmiştir.  

Şekil 1.  2015 Yılında İşletmedeki Kağıt Üretim Aşamaları 
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2016 yılı Ocak ayında kullanılmaya başlanılan Experion MX programı sayesinde üretim 
sırasında birçok aşamada gelişmeler kaydedilmiştir. Özellikle kağıt üretiminin ilk safhalarında 
kullanılan su buharı miktarı % 4 oranında azalmıştır. Bu azalımın, kullanılan su buharı sıvılaşan 
selülozun gerekli kimyasallar ile tepkimeye girdiği adımda ve de karışımın sudan arındırıldığı 
adımda olmuştur. Su buharının kullanıldığı adımlar Şekil 2’te gösterilmiştir. 

Şekil 2. Kağıt Üretiminde Su Buharının Kullanıldığı Üretim Aşamaları 

 
Kullanılmaya başlanan Experion MX programı, sıkıştırılan kağıdın kesim işlemine gitmeden 
önce kontrolleri yapıp, selüloz, su ve kimyasalların oranlarında gerekli ayarlamaları 
yapmaktadır. Kalite Kontrol Teknolojisinin kullanılmasının işletmeye sağladığı avantajlardan 
ilki, vardiya başına 4 çalışanın gerçekleştirdiği kalite kontrolünü programın gerçekleştirmesi, 
diğeri ise üretim hızını artırmasıdır. Kalite kontrol teknolojisinin çalışma prensibi Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 

Şekil 3. Kalite Kontrol Teknolojisinin Üretimde Dahil Olduğu Adımlar 
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Üretim sistemine alınan Experion MX yeni nesil otomasyon sistemi, entegre kullanıcı 
arayüzlerini içeren, operatörlerin prosesi izlemesi ve kontrol etmesini kolaylaştıran bir program 
olup, kağıt üretiminde, geliştirilmiş ölçümler ile çok değişkenli ileri kontrol uygulamaları ile 
ürün kalitesini ve üretim verimliliğini artıracağı düşünülen bir programdır. 

3.3. Araştırma Yöntemi 
İşletmenin kullanmaya başladığı bilişim teknolojisinin işletmenin verimliliği üzerindeki 
etkilerini analiz etmek için, Bilişim Teknolojilerinin işletmede kullanılmasından önceki ve 
sonraki dönemlerin finansal verileri on adet finansal oranda karşılaştırılmıştır. Bu oranlar 
sırasıyla, Ekonomik Verimlilik, Tam Kapsamlı Verimlilik Ölçümü, Makine Verimliliği, İşgücü 
Verimliliği, Satış Karlılığı, Mundel Verimlilik Endeksi, Ekonomik Etkenlik, Stok Devir Hızı, 
Çok Faktörlü Verimlilik, İşçi Başına Katma Değerdir. Tüm bu oranlar ile, işletmenin Bilişim 
Teknolojilerini kullanmasının işletmeye sağlayacağı olumlu ve olumsuz durumları analiz etmek 
için kullanılmıştır. 

 Ekonomik verimlilik; elde edilen nihai ürünün satışından elde edilen gelirin, nihai ürünü 
elde etmek için kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetine oranıdır. Satış hasılatı olarak satışların 
net gelirleri alınır. Ekonomik verimliliğin 1’den büyük olması istenir.  Oransal olarak 
gösterilişi; 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 =
Satışların Maliyeti + Dönem Net Karı

Satışların Maliyeti
 

 M.R. Ramsay’ın Tam Kapsamlı Verimlilik Ölçümü Oranı;  Tam Kapsamlı Verimlilik 
Ölçümü ile, hammaddeyi ürüne dönüştürmede ne ölçüde etken olunduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Orandaki toplam maliyet kavramı “satışların maliyeti”, kar kavramı “dönem net 
karı” ve hammadde maliyeti “direkt ilk madde ve malzeme giderleri” olarak ele alınmaktadır.  

𝑇𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑝𝑠𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 Ö𝑙çü𝑚ü =
Toplam Maliyet + Kar + Hammadde Maliyeti

Toplam Maliyet − Hammadde Maliyeti
 

 Makine Verimliliği oranı:   Bu oran İşletmenin Ürettiği toplam Üretim miktarının, 
hazırdaki çalışan makine sayısının bu makinelerin çalışma süresinin çarpımına oranıdır. 
Oransal olarak gösterilişi; 

𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =
Toplam Üretim Miktarı

Makine Sayısı × Çalışma Süresi
 

 İş Gücü Verimlilik Oranı: Üretim sonucu elde edilen nihai ürünlerin satışlarından elde 
edilen net satışların çalışanlara ödenen ücretlerin toplamına oranı işgücü verimliliğidir. 
Üretimin ekonomik değeri olarak, satışların net gelirleri ele alınmaktadır. Oransal olarak 
gösterilişi; 

İş𝑔ü𝑐ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =
Üretimin Ekonomik Değeri

Ödenen Ücretlerin Toplamı
 

 İşgücü Verimlilik Oranı:  Bu oran, İşletmenin dönem sonundaki net karının, satışlardan 
elde edilen toplam net gelire oranıdır. Oransal olarak gösterilişi; 

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =
Dönem Net Karı

Net Satışlar
 

 Mundel Verimlilik Endeksi Oranı: Bilişim teknolojilerinin kullanılmadığı ve 
kullanıldığı dönemlerin verimliliklerinin oranı ile Mundel Verimlilik Endeksi elde edilir. Bu 
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endeks sayesinde birden fazla seçenekler arasından seçim yapılabilir, farklı bilişim 
teknolojilerinin karşılaştırılması yapılabilir. Mundel Verimlilik Endeksi’nin gösterilişi; 

𝑀𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑉. 𝐸. =

T = 1 zaman aralığındaki Net Satışlardan Elde Edilen Gelir
T = 1 zaman aralığındaki Satışların Maliyeti

 

T = 0 zaman aralığındaki Net Satışlardan Elde Edilen Gelir
T = 0 zaman aralığındaki Satışların Maliyeti

 

 Ekonomik Etkenlik Oranı: Bu oran, Satışların Maliyeti ile Dönem Karının 
toplamının Satışların Maliyetine olan oranıdır. Ekonomik etkenliğin gösterilişi; 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 =
Satışların Maliyeti + Dönem Net Karı

Satışların Maliyeti
 

 Stok Devir Hızı Oranı: Bu oran, bir işletmenin üretip stokta tuttuğu malları ne hızla 
sattığını gösterir. Stok devir hızının satış kaybına yol açmamak koşuluyla olabildiğince yüksek 
olması istenir. Belirli bir dönemde satılan ürünlerin net gelirlerinin o dönem sonundaki stokların 
parasal değerine oranı ile stok devir hızı bulunur. Stok devir hızının gösterilişi; 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
Net Satışlar

Toplam Stokların Değeri
 

 Çok Faktörlü Verimlilik Oranı: Bu oran işletmenin net satışlarının İş Gücü, Malzeme 
ve Enerji maliyetinin çarpımına oranıdır. Çok faktörlü verimlilik oranı sayesinde verimlilik 
birden fazla faktör ile ölçülür. Bu faktörler işgücü, malzeme ve enerjidir. Oransal olarak 
gösterilişi; 

Ç𝑜𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟𝑙ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 =
Net Satışlar

İşgücü × Malzeme × Enerji
 

 İşçi Başına Katma Değer Oranı: İşçi başına katma değer, belirli bir dönem sonucunda 
oluşan katma değerin, çalışanların sayısına oranıdır. Oransal olarak gösterilişi; 

İşç𝑖 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑚𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 =
Net Satışlar − Satışların Maliyeti

Toplam Çalışan Sayısı
 

3.4. Araştırmanın Analizi ve Bulguları 

 Ekonomik Verimlilik:  

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 =
𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐻𝑎𝑠𝚤𝑙𝑎𝑡𝚤

𝑆𝑎𝑡𝚤ş𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑀𝑎𝑙𝑖𝑦𝑒𝑡𝑖
 

2015 döneminin hesaplanması; 

İşletmenin Finansal Tablolarından alınan verilerde, Satış Hasılatı, 2015 yılı için toplam 
97.485.548 TL, 2016 yılı için ise 149.343.844 TL dir. İşletmenin Satışlarının Maliyeti,  2015 
yılı için 75.069.932 TL, 2016 yılı için 113.988.504 TL olarak belirlenmiştir. Diğer yandan 2016 
12 aylık TÜFE enflasyon oranını olan 1,0778 i de göz önüne aldığımızda,  

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘2015 =

97.485.548
1,0778⁄

75.069.932
1,0778⁄

= 1,2985 
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2016 Dönemi Hesaplanması; 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘2016 =
149.343.844

113.988.504
= 1,3102 

  2015 ile 2016 yılı Ekonomik Verimlilik oranlarındaki artış miktarı ise % 0,010 oranında 
olmuştur. 

 Tam Kapsamı Verimlilik Ölçüm Oranı hesaplanması; 
İşletmenin Toplam Maliyeti 2015 yılı için 75.069.932 TL, 2016 yılı için 113.988.504 TL, Kar 
durumu 2015 yılı için 7.216.552, 2016 yılı için 16.948.368 TL, Üretim için Hammadde Maliyeti 
2015 yılı için 48.988.608 TL, 2016 yılı için 78.180.012 TL olarak finansal tablolardan 
hesaplanmıştır. 

𝑇𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑝𝑠𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 Ö. 𝑂 =
Toplam Maliyet + Kar + Hammadde Maliyeti

Toplam Maliyet − Hammadde Maliyeti
 

2015 döneminin hesaplanması; 

𝑇𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑝𝑠𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑉. Ö. 𝑂2015

=

75.069.932
1,0778⁄ + 7.216.552

1,0778⁄ + 48.988.608
1,0778⁄

75.069.932
1,0778⁄ − 48.988.608

1,0778⁄
= 4,756 

2016 döneminin hesaplanması; 

𝑇𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑝𝑠𝑎𝑚𝑙𝚤 𝑉. Ö. 𝑂2016 =
113.988.504 + 16.948.368 + 78.180.012

113.988.504 − 78.180.012
= 5,839 

% 22,78 oranında artış gerçekleşmiştir. 

 

 Makine Verimliliği hesaplanması; 
İşletmenin üretim aşamasındaki veriler incelendiğinde, 2015 yılı üretim toplam 51.208 Ton/Yıl, 
2016 yılı için ise 67.832 Ton/Yıl olarak kağıt ürettiği belirlenmiştir. Üretimde kullanılan 
makine sayısı toplam 2015 yılı için 7 adet, 2016 yılı için 9 adete çıkmıştır. Toplam çalışma 
sürelerine bakıldığında toplam 2015 yılı için 320, 2016 yılı için bu sayı 364 e çıkmıştır.  

𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =
Toplam Üretim Miktarı

Makine Sayısı × Çalışma Süresi
 

2015 döneminin hesaplanması; 

𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖2015 =
51.208

7 × 56.448
= 20,32 

2016 döneminin hesaplanması; 

𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖2016 =
67.832

9 × 364
= 20,70 

% 1,89 oranında artış gerçekleşmiştir. 
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 İşgücü Verimliliği hesaplanması; 
İşletme Finansal verilerinden, 2015 yılı üretimin ekonomik değeri 97.485.548 TL iken, 2016 
yılı ise 149.343.844 TL olarak belirlenmiştir. Diğer yandan işletme 2015 yılı içinde toplam 
2.675.668 TL, 2016 yılı için ise 2.349.796 TL çalışanlarına ödeme yapmıştır.  

İş𝑔ü𝑐ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 =
Üretimin Ekonomik Değeri

Ödenen Ücretlerin Toplamı
 

2015 döneminin hesaplanması; 

İş𝑔ü𝑐ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖2015 =

97.485.548
1,0778⁄

2.675.668
1,0778⁄

= 37,1829 

2016 döneminin hesaplanması; 

İş𝑔ü𝑐ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖2016 =
149.343.844

2.349.796
= 63,5560 

% 57,32 oranında artış gerçekleşmiştir. 

 Satış Karlılığı Verimliliği hesaplanması; 
İşletme finansal verilerinden 2015 yılı Döneminin net karı toplam 7.216.552 TL iken, 2016 yılı 
dönem net karı toplam 16.948.368 TL olarak hesaplanmıştır. Net satışları incelendiğinde, 2015 
yılı için 97.485.548 TL, 2016 yılı için ise, 149.343.844 TL hesaplanmıştır. 

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 =
Dönem Net Karı

Net Satışlar
 

2015 döneminin hesaplanması; 

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤2015 =

7.216.552
1,0778⁄

97.485.548
1,0778⁄

= 0,0740 

2016 döneminin hesaplanması; 

𝑆𝑎𝑡𝚤ş 𝐾𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤2016 =
16.948.368

149.343.844
= 0,1134 

% 53,24 oranında artış gerçekleşmiştir. 

 

 Mundel Verimlilik Endeksi hesaplanması; 
İşletmenin Finansal verileri ışığında, 2015 yılı içinde toplam Net Satışlarından elde ettikleri 
gelir 97.485.548 TL, 2016 için 149.343.844 TL hesaplanmıştır. Diğer yandan, 2015 yılı 
içindeki satışların maliyeti toplam 75.069.932 TL, 2016 için ise 113.988.504 TL olarak 
hesaplanmıştır. 

𝑀𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑉. 𝐸. =

T = 1 zaman aralığındaki Net Satışlardan Elde Edilen Gelir
T = 1 zaman aralığındaki Satışların Maliyeti

 

T = 0 zaman aralığındaki Net Satışlardan Elde Edilen Gelir
T = 0 zaman aralığındaki Satışların Maliyeti
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𝑀𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑉. 𝐸 =

149,343.844
113.988.504

97.485.548 1,0778⁄
75.069.932 1,0778⁄

⁄ = 1,0089 

 Ekonomik Etkenlik hesaplanması; 
İşletmenin finansal verilerinden satışların maliyetleri 2015 yılı için toplam 75.069.932 TL, 
2016 yılı için ise 113.988.504 TLdir. Dönem Net Karı ise 2015 yılında toplam 7.216.552 TL, 
2016 yılı için 16.948.368 TL dir. 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 =
Satışların Maliyeti + Dönem Net Karı

Satışların Maliyeti
 

2015 döneminin hesaplanması; 

 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘2015 =

75.069.932
1,0778⁄ + 7.216.552

1,0778⁄

75.069.932
1,0778⁄

= 1,961 

2016 döneminin hesaplanması; 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑘 𝐸𝑡𝑘𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘2016 =
113.988.504 + 16.948.368

113.988.504
= 1,1487 

% 4,78 oranında artış gerçekleşmiştir. 

 Stok Devir Hızı hesaplanması; 
İşletmenin 2015 yılı içinde Toplam net satışları 97.485.548 TL, bu 2016 yılı içinde ise 
149.343.844 TL dir. Diğer yandan, işletmenin 2015 yılı içindeki Toplam Stoklarının Değeri 
473.632 TL, bu oran 2016 yılı içinde ise 1.387.256 TL dir.  

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤 =
Net Satışlar

Toplam Stokların Değeri
 

2015 döneminin hesaplanması; 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤2015 =

97.485.548
1,0778⁄

473.632
1,0778⁄

= 205,8255 

2016 döneminin hesaplanması; 

𝑆𝑡𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝐻𝚤𝑧𝚤2016 =
149.343.844

1.387.256
= 107,6541 

% 47,69 oranında azalış gerçekleşmiştir. 

 Çok Faktörlü Verimlilik hesaplanması; 

Ç𝑜𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟𝑙ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 =
Net Satışlar

İşgücü × Malzeme × Enerji
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2015 döneminin hesaplanması; 

İşletmenin, 2015 yılı için iş gücü maliyeti 2.675.688 TL, Malzeme gideri 48.988.608 TL, Enerji 
gideri ise 14.324.16 TL olduğu, 2016 yılında ise, İş gücü maliyetleri  

Ç𝑜𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟𝑙ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘2015

=

97.485.548
1,0778⁄

2.675.688
1,0778⁄  ×  48.988.608

1,0778⁄ × 14.324.16
1,0778⁄

= 10,1416. 10−13 
2016 döneminin hesaplanması; 

Ç𝑜𝑘 𝐹𝑎𝑘𝑡ö𝑟𝑙ü 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘2016 =
149.343.844

 × Malzeme × Enerji
 

[ (37.335.961) ] / [(587.449) × (19.545.003)  × (4.430.572) ] = 7,3394 ×10-13 

% 27,63 oranında azalış gerçekleşmiştir. 

 İşçi Başına Katma Değer hesaplanması; 

İşç𝑖 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑚𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 =
Net Satışlar − Satışların Maliyeti

Toplam Çalışan Sayısı
 

2015 döneminin hesaplanması; 

İşç𝑖 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑚𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 =

97.485.548
1,0778⁄ − 75.069.932

1,0778⁄

105
= 198.072,051 

2016 döneminin hesaplanması; 

İşç𝑖 𝐵𝑎ş𝚤𝑛𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑚𝑎 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟 =
149.343.844 − 113.988.504

93
= 380.164,946 

% 52,1 oranında artış gerçekleşmiştir. 

 
SONUÇ 
Analiz sonuçlarına baktığımızda, en çok göze çarpan sonuç işçi başına katma değerin % 52,1 
oranında artmasıdır. Bu oranda bir artışın meydana gelmesinin sebebi kullanılan otomasyonun 
üretim miktarını arttırması hem de işçi sayısını düşürmesidir. İşçi sayısının düşmesi çalışan 
personel giderlerini de azalttığından işgücü verimliliği de % 57,32 oranında artmıştır. Bu iki 
oranın bu denli yüksek miktarda artmasının nedeni de işletmenin 2015 yılında üretimde 
otomasyon seviyesinin çok yüksek olmayışıdır. İşçi sayısı ve maliyetleri işletmenin genel 
giderlerinde önemli bir role sahiptir. 

Üretimde kullanılan makine sayısı artmasına rağmen makine verimliliği % 1,89 oranında artış 
göstermiştir. Makine sayısındaki artışa rağmen üretilen ürünün miktarındaki artış oranının daha 
fazla olması, bu oranın artmasına yol açmıştır. % 1,89 sayısal olarak düşük gözükse de, 
işletmenin bilişim teknolojisinden beklentisini karşılamıştır.  

Üretilen ürün miktarının artması stok devir hızını da etkilemiş, % 47,69’luk bir azalışa neden 
olmuştur. İşletmenin stok maliyetleri düşük olduğundan dolayı bu azalış işletmeye mali bir yük 
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getirmemiştir. Ancak üretimin arzın sınırlarına yaklaştığı da bir gerçektir. İşletmenin 
bulunduğu pazarın istikrarsızlaşması işletmenin geleceğini etkileyebilir. Günümüzde işletmeler 
nicelik yerine niteliğe önem vermektedirler. Kullanılan otomasyonun maliyetlerini düşürmesi 
ekonomik verimliliği % 0,89 oranında arttırmıştır. Ekonomik verimlilik artmış olsa da 
beklentinin altında kalmıştır. 

Maliyetlerin azalıp üretimin artması dönem net karına da yansımış olup ekonomik etkenliği % 
4,78 oranında, satış karlılığını ise % 53,38 oranında arttırmıştır. Satış karlılığı oranında elde 
edilen oran kadar, o oranı oluşturan sayısal değerler de önemlidir. Net satışlardan elde edilen 
gelirin artmasına rağmen çok faktörlü verimlilik oranı % 27,63 oranında azalmıştır. Ramsay 
modeli oranı ise % 22,78 oranında artmıştır. 

Sonuçları dikkatle incelediğimizde ekonomik etkenlik, ekonomik verimlilik ve de satış karlılığı 
gibi ekonomik göstergeler, İleri Üretim Teknolojisini işletmenin finansal açıdan beklentilerini 
genel olarak karşılamaktadır. Bunun en önemli nedeni işletmenin temel giderlerinden olan 
üretim maliyetinin azalmasıdır. Analiz edilen finansal göstergelerin sonuçları ele alındığında 
işletmenin geleceği açısından en önemli olanı ekonomik etkenlik olup, % 4,78 oranındaki artış 
beklentileri aşmıştır. 

Ancak çok faktörlü verimlilik oranındaki düşüş ileri üretim teknolojisinin neden olduğu üretim 
artışı sonucundaki hammadde ve malzeme ihtiyacının artmasının işletmenin fiziksel 
verimliliğini düşürdüğünü göstermektedir. Stok devir hızındaki % 47,69’luk azalış işletmeyi 
fazla etkilememiştir. Bunun nedeni stokların maliyetlerinin düşük olmasıdır. Ancak aynı İleri 
Üretim teknolojisi stok maliyetlerinin yüksek olduğu bir işletmede kullanılırsa hem finansal 
verimliliği hem de fiziksel verimliliği beklenen oranda yükseltmesi mümkün değildir.  

Genel bir değerlendirme yaptığımızda, işletmede kullanılan İleri İmalat Teknolojisinin, 
verimliliği arttırdığını ve bu artışın beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak fiziksel 
verimlilikteki düşüş nedeniyle fiziksel verimliliği arttırıcı yatırımlar gereklidir.  
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SELFIE: “NARSİSİZM” Mİ,  “GÖRSEL İTİRAZ” MI? 

Cihan OĞUZ* 
   

      Öz 

“Selfie” (özçekim), iletişim dünyasına henüz yeni girmiş bir kavramdır. Aslında kavram olmasını, teknik 
özelliğinden ziyade, varoluş biçiminden alan bir olgudur. Yediden yetmişe hemen herkesin “modaya uygun” 
şekilde denediği bir alışkanlık özelliği taşımaktadır. Selfie, kimi kez dijital fotoğraf makinesiyle, ama daha 
yaygın olarak kameralı cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyaya yüklenen bir oto-portre fotoğraf türüdür. Bu 
tür fotoğraflar, bir kamerayla, diğer fotoğraf çekimlerinin aksine, göğüs hizasından değil, mümkün olduğunca 
yukarıdan, “kol boyu” mesafesinden ya da ayna karşısında çekilerek elde edilmektedir. Selfie olarak çekilmiş 
fotoğraflar Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmaktadır. Bu fotoğraf türü, 
keşfedilmesinden sonra kısa zaman içerisinde öyle yaygın bir hal almıştır ki, sosyal medyada paylaşılan (toplu 
fotoğraflar dahil) “pozların” tamamına yakınını selfieler oluşturmuştur. Selfie, 4 yıl gibi kısa sürede dünya 
çapında yaygınlaşmış, özellikle gençlik/ilkgençlik kesimi bu fotoğraf türüyle adeta kendisini özdeşleştirmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, selfie kavramının bir iletişim metaforu olarak hayatımızda nasıl bu kadar yer bulduğuna 
ilişkin sorulara yanıt aramak; selfie kavramının psikolojik ve sosyal arka planını irdelemektir. Çalışmada, 
başlangıçtan bu yana selfienin gelişim evreleri ele alınarak, dünyadaki yaygınlığına ilişkin yordamalarda 
bulunulmuş; medyaya da yansıyan kimi “selfie olayları” irdelenmiştir. Selfie kavramının, sadece anılara eklenen 
yeni bir görsel boyut mu, özgüven simgesi mi, narsisizmin bir doruk noktası mı, yoksa tekleşmeye karşı görsel 
bir itiraz mı olduğu konusu tartışılmıştır. Ayrıca, yapılan bir anketle de, gençlerde selfie kullanım sıklığı, 
cinsiyete göre selfie kullanma oranı ve gençlerin selfie olayına bakış açıları saptanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Selfie, Özgüven, Narsisizm, Tekleşme, Sosyal Medya. 

 
SELFIE: “NARCISSISM” OR “VISUAL OBJECTION”? 

                   

Abstract 

Selfie is a concept recently introduced to the world of communication. The fact that it is a concept is connected 
to its way of existence rather than its technical characteristic. It has the trait of a habit “fashionably” tried by 
everyone young and old alike. Selfie is a self-portrait photograph, sometimes taken with a digital camera but 
usually a camera phone, and shared on social media. Such photographs are taken with a camera held at arm's 
length or pointed at a mirror, from an angle as high as possible rather than from chest level as used in other 
shots. Photographs taken as selfies are shared on social networking technologies such as Facebook, Instagram, 
and Snapchat. This type of photography has become, in a very short time following its discovery, so widespread 
that almost all of the “poses” shared on social media (including group photographs) are selfies. Selfie has 
become very popular in a short period of 4 years around the globe, and especially young people virtually identify 
themselves with such type of photography. This study aims to answer questions as to how the concept of selfie, 
as a communication metaphor, occupies such an extensive place in our lives; and to explore the psychological 
and social background of the concept of selfie. Scrutinizing the developmental stages of selfie from the outset, 
this study makes predictions about its global prevalence, and examines some “selfie phenomena” which found 
media coverage. This study discusses whether the concept of selfie is a new visual dimension added to 
memories, a symbol of self-confidence, a climax of narcissism, or a visual objection to uniformity. In addition, a 
survey is used to establish the frequency of selfie usage in young people, rate of selfie usage by gender, and 
perspective of young people on the phenomenon of selfie.   

Keywords: Selfie, Self-Confidence, Narcissism, Uniformity, Social Media. 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Esenyurt Üniversitesi, cihanoguz@yahoo.com 
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GİRİŞ 
“Selfie” sözcüğü, “kendi çekim” anlamı taşımaktadır. Çift kameralı cep telefonuyla çekilen ve 
sosyal medyada paylaşılan bir oto-portre fotoğraf türüdür. Daha ziyade, gruptan birinin veya 
tek bir kişinin, elindeki cep telefonunu biraz havaya kaldırıp ileriye doğru uzatarak o karede 
yer alacak herkesi kaydetmesiyle oluşturulur. Burada önemli olan, fotoğraf makinesinin 
karşısına geçen kişi ya da grubun, herhangi birine ihtiyaç duymadan, kendi görüntüsünü elde 
etmesidir. İletişim bilimcilere göre de, bizzat kişinin kendisinin görsel sunumudur; görsel 
temsiller ve kimlik oluşumları olarak biçimlenir. Kısaca, yeni bir görsel tarz olarak, tarihte 
bugüne kadar rastlananlardan farklı bir oto-portre türüdür (Koliska ve Roberts, 2015: 1). 
Selfie, özbenliğin sıklıkla “Ben buradayım!” demesidir (Myers, 2010: 274). Postmodern 
zamanın jargonuna uyarlayacak olursak, kendini öne çıkarma tekniğidir. 

Tüm fotoğraf görüntüleri aslında “varlığa ilişkin birer belge” olarak kabul edilirken ve önemli 
olayları arşivlemek için hatırlatıcı birer unsur olarak görülürken, aynı zamanda kimlik 
sunumunun da bir parçası, özellikle portre şeklinde yansıyan bir eklem boyutu gibi 
düşünülmelidir (Barthes, 1981: 72). Bundan hareketle, selfieyi, arşive doğru hızla yol alan 
hayatların “görsel kimlik” bulma süreci olarak tanımlamak da mümkündür.  

Fotoğraflar ile yazı dili arasındaki ilişkiyi keşfedemeyen tüm fotoğrafçıların vasatın içinde 
tutuklu kalacaklarını vurgulayan Walter Benjamin’in, “Fotoğrafın Kısa Bir Tarihi” adlı 
yapıtında da belirttiği gibi, ‘görenin çağrışımsal mekanizmalarını aksatmayan’ fotoğrafı etkin 
bir şekilde yazınsal şekle dönüştüren, tasarlanabilen metinleri kendiliğinden deneyimleyen 
fotografik bir uygulamadır (Akt. Burgin, 2013: 177). Bu tespit sadece fotoğraf-edebiyat 
(yazın) ilişkisiyle sınırlı değildir; burada vurgulanmak istenen aslında “kompozisyon”dur. 
Zaten selfieyi oluşturan zihinsel altyapının temelinde de kompozisyon kaygısı bulunmaktadır.  

Bu noktada, selfienin popüler kültür niteliğinin de ele alınması elzemdir. Çünkü bitip 
tükenmez yenilikler zinciri, hem selfieyi yeni dönüşümlere yönlendirmekte hem de varlığını 
değişe değişe sürdürmesine ortam hazırlamaktadır. Yeni nesil cep telefonlarındaki ön 
kameraların selfieye göre tasarlanması buna en iyi örnektir. Çünkü aynılığın sürekliliği 
geçmişle olan ilişkiyi de düzenler. Hiçbir şey eskisi gibi kalmamalı; her şey durmadan akıp 
gitmeli, hareket halinde olmalıdır (Adorno, 2013: 65). Selfienin bunca rağbet görmesinin 
izdüşümünde de bu gerçeklik yatmaktadır: Kendini zihinsel olarak gelişen teknolojiye 
uydurmak ve devamlılığı aksatmadan sürdürmek.  

Bu çalışmada, selfienin görsel özellik taşıması nedeniyle çok sayıda fotoğraf kullanılmıştır. 
Görseller, internetten elde edilerek analize tabi tutulmuş; başlangıçtan bu yana sürece etki 
eden selfieler incelenerek, kökenlerine ilişkin yordamalarda bulunulmuştur. Kuramsal çerçeve 
oluşturulurken de -doğası gereği- medyaya yansıyan pek çok selfie fotoğrafı, bu yorumsal 
makalenin inceleme konusu olmuştur. Yine, kuramsal çerçeve kapsamında, modernleşme, 
kültürel değişim ve narsisizm kavramları ele alınarak, selfie ile ilişkisi/farklılığı irdelenmiştir. 
Çalışmada nicel araştırma olarak da anket tekniğine başvurulmuş, üniversite gençliğinin selfie 
konusundaki tutumu belirlenmeye çalışılmıştır.  

 
1. SELFİENİN KISA TARİHÇESİ   
Selfie kavramı, her ne kadar 2013 yılı itibariyle yaygınlaştıysa da,  aslında tarihçesi 1839’a 
kadar uzanmaktadır. Çeşitli kaynaklara göre, bir fotoğraf makinesi kullanarak ilk defa kendi 
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fotoğrafını çeken kişi Robert Cornelius’tur. Amerikalı amatör bir kimyager ve öncü 
fotoğrafçılardan olan Cornelius, bir gün ailesine ait dükkânın dışına koyduğu fotoğraf 
makinesinin kapağını açtıktan sonra hızla makinenin önüne koşarak poz vermiş, çektiği bu 
fotoğrafla ilk selfie ve insan portresi çeken kişi olarak tarihe geçmeyi başarmıştır. Ancak 
Cornelius fotoğrafla ilgili çalışmalarını bir süre daha devam ettirdikten sonra, ailesinin 
sürdürdüğü gaz işinin daha çok para kazandırdığını düşünerek fotoğraf sevdasından 
vazgeçmiştir (http://www.hthayat.com/yazarlar/ipek-derya/1023075-selfienin-kisa-tarihcesi, 
23.12.2016). 

Resim 1: Tarihte İlk Selfie 

 
Kaynak:https://publicdomainreview.org/collections/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/, 

23.12.2016 

Selfie tarihinin bir başka önemli ismi olan Vivian Maier ise 2007 yılında amatör bir tarihçi 
olan John Maloof tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. Maloof, bir açık artırmadan içinde 30 
binden fazla negatif olan bir kutu satın almış, negatifleri incelediğinde önemli bir keşif 
yaptığını anlamıştır. Maloof’un keşfettiği, hiç bilinmeyen bir fotoğrafçının son derece 
etkileyici fotoğrafları olmuştur. Maloof, yaptığı araştırma sonucu, bu fotoğrafların Vivian 
Maier adlı içe dönük, pek fazla konuşmayan ve hayatını dadılık yaparak kazanan bir kadına 
ait olduğunu anlamıştır. Maier’in adeta “ikinci kişiliği” olan fotoğrafçılık yönünü yanında 
çalıştığı aileler dahil hiç kimse bilmiyormuş. Boş zamanlarında çektiği Chicago ve New York 
sokaklarındaki günlük yaşamı yansıtan olağanüstü fotoğraflar arasında en çok öne çıkanlar ise 
kendi yansımaları ve gölgelerini fotoğrafladığı “selfie”ler olmuştur 
(http://www.sanatblog.com/vivian-maier-cagina-isik-tutan-dadi/, 23.12.2016). 
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Resim 2: Maier’in Oto-Portresi 

 
Kaynak: http://www.vivianmaier.com/gallery/self-portraits/#slide-33, 30.06.2017 

İlk olarak 2013 yılında sergilenen ve “selfie yılı”na yaraşır bir koleksiyon olan Vivian Maier 
oto-portreleri, yaratıcı selfie çekmek isteyenlere ilham kaynağı olacak niteliktedir. 

“Selfie” kavramının ilk ortaya çıkışı ise bir Avustralyalı tarafından üye olduğu internet 
forumuna gönderdiği kendi fotoğrafı için bu terimi kullanmasıyla gerçekleşmiştir. Jennifer 
Lee adlı kullanıcı, 27 Haziran 2011 tarihinde #selfie hashtag’i ile instagram’a ilk kez fotoğraf 
yüklemiştir (https://www.instagram.com/p/BDas2/, 24.12.2016). 

Resim 3: Instagram’da İlk Selfie 

 
Kaynak: https://www.instagram.com/p/BDas2/, 24.12.2016) 

Nihayet, Oxford Üniversitesi, 2013’te “selfie”yi “Yılın Kelimesi” seçmiş, “selfie” kelimesi de 
aynı yıl Oxford’un İngilizce sözlüğüne eklenmiştir. Anlam karşılığı da, “Kişinin kendi 
fotoğrafını çekmesi, tipik olarak akıllı telefon veya web kamerasıyla çekilen ve sosyal medya 

http://www.akademikbakis.org/
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yoluyla paylaşılan bir fotoğraf” olarak kayıtlara geçmiştir 
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie, 25.12.2016). 
Türkiye’de de, 22 Mayıs 2014 tarihinde toplanan Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu, 
"selfie" sözcüğünün Türkçe karşılığını "özçekim" olarak belirlemiştir. Medyada yer alan 
haberlere göre, yabancı sözcüklere karşılıklar bulma çalışmalarına geniş katılımı sağlamak ve 
konuya katkısı olabilecek herkesin görüşlerini alabilmek amacıyla yapılan çalışma sonucunda, 
TDK, "selfie"ye en çok önerilen "özçekim", "kendiçekim", "görçek", "kendinçek" ve 
"bakçek" sözcüklerini yine vatandaşa sorarak seçmiştir. TDK, yaklaşık 1 ay boyunca kuruma 
ait Facebook sayfasından telefon ve mail yoluyla kendisine ulaşan görüşleri değerlendirmiş, 
seçenekleri 5’e indirerek son kararı halka bırakmıştır. TDK Bilim Kurulu, bu 5 sözcükten en 
fazla önerilen "özçekim"i "selfie"ye karşılık olarak kabul etmiştir 
(http://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2014/05/23/tdk-kararini-verdi-selfie-ozcekim-oldu, 
24.12.2016).  

Resim 4: TDK Üyelerinin Selfie Çekimi 
 

 

 

 

  

 

 
Kaynak: http://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2014/05/23/tdk-kararini-verdi-selfie-ozcekim-oldu, 24.12.2016 

Toplantının sonunda Kurul, Başkan Prof. Dr. Mustafa Kaçalin'in de yer aldığı bir "özçekim"le 
sosyal medyadan da kararı paylaşmıştır. Fotoğrafı ve kararı kısa sürede çok sayıda kişi 
beğenirken, olumlu ve olumsuz yorumlar da yapılmıştır. 

“Özçekim”den sonra ise en fazla "görçek" önerisi gelmiştir. Özellikle gençler arasında 
dünyada bir akım haline gelen "selfie"ye karşılık olarak kuruma gelen tavsiyeler arasında 
ayrıca, "Sosyapoz", "Başyapıt", "Bengil", "Beyani", "Cepimge", "Çekendi", "Çekerol", 
"Çekinti", "Çeklaçek", "Çektirim", "Çeksun", "Eday", "Ferdi", "Görsel Salım", "Seyfi" ve 
"Kendirme" gibi sözcükler yer almıştır (http://www.hurriyet.com.tr/selfienin-turkce-karsiligi-
aciklandi-26465756, 25.12.2016).  

Selfie kavramının tam anlamıyla yaygınlaşması ise 2 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen Oscar 
Ödül Töreni sonrasında, gecenin sunucusu Ellen DeGeneres’nin ödül kazananlarla birlikte 
çekip paylaştığı selfieler sayesinde olmuştur. DeGeneres’nin ünlü oyuncularla çekip 
Twitter’da paylaştığı selfieler 2 milyon 300 binden fazla retweet alarak tüm zamanların en 
çok retweet’lenen paylaşımı haline gelmiştir (http://www.milliyet.com.tr/oscar-selfie-si-rekor-
kirdi-oscar2014-1845334/, 24.12.2016).  
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Resim 5:  Oscar Töreninde Selfie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/oscar-selfie-si-rekor-kirdi-oscar2014-1845334/, 24.12.2016 

 

2. SELFİE OLGUSUNUN PSİKOLOJİK BOYUTU 
Selfie olgusu “klâsik” ve “muhafazakâr” bir bakış açısıyla irdelenecek olursa, akla gelen ilk 
kavram “narsisizm” olacaktır. Psikiyatri dünyası narsisizmi bir “kişilik bozukluğu” olarak 
görmektedir. Psikiyatristlere göre, narsistler kendilerinin üstün, özel ya da eşi bulunmaz 
kişiler olduklarına inanırlar ve başkalarının da kendilerini öyle görmesini beklerler. Genellikle 
çok beğenilmek isterler. Benlik saygıları hemen her zaman çok kırılgandır. Bu kişiler 
kendilerini olduklarından daha yetenekli görürler ve başarılarıyla böbürlenirler, çoğu zaman 
övüngen ve gösterişçidirler (Köroğlu, 1998: 907). Bu tanıma, Freud’un  

Narsisizmin bu tanımında, selfie kullanan bir kişi için en uygun benzetme, olsa olsa 
“gösterişçi” nitelemesi olabilir. Ancak bunu bir “kişilik bozukluğu” olarak görmek çok da 
yerinde bir bilimsel tespit olmayacaktır. Zira, selfie olayında, objektif karşısında -genelde- 
birden çok kişinin yer alması bu tezi çürütmektedir. Elbette selfie çekenlerden bazılarında 
narsist yön bulunabilir; ancak selfie olgusuna “narsisist bir davranış” gözüyle bakmak çok 
ağır bir niteleme olacaktır.  

Aksine; modern dünyada, bireylerin giderek yalnızlaştığına ve bencilleştiğine ilişkin tezler 
giderek yaygınlık kazanırken, selfienin birden çok insanı buluşturan özelliği buna alternatif 
bir vurgu taşımaktadır.  

Selfienin özellikle Y Kuşağı tarafından bunca rağbet görmesi, narsist duyguların 
hegamonyasına doğru atılan bir adım mıdır, yoksa narsisizmin en kabul edilebilir yönü olan 
“özgüven” duygusuna bir davet midir, tartışılır.  

Rawhide tarafından 2015’te yapılan “Selfie, Narsisizm ve Sosyal Medya” başlıklı  
araştırmaya göre, dünyada günde ortalama 93 milyon selfie çekilmekte, Instagram’da her 10 
saniyede yaklaşık 1.000 selfie fotoğrafı paylaşılmaktadır. Genç bir kullanıcı, yılın ortalama 
bir haftasını selfie çekerek geçirmektedir (http://www.rawhide.org/blog/infographics/selfie-
obsession-the-rise-of-social-media-narcissism/, 05.01.2017). 

Kimi iletişim bilimcilerine göre de selfienin narsisizm ile ilintisi çok eski tarihlere 
dayanmaktadır. Selfienin yeni bir kavram olmadığını ve “insanoğlunun kendi imgesini 
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paylaşma dürtüsü” anlamı da taşımadığını belirten bu bilim insanları, “Hiç kuşkusuz 
teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması insanoğlunda zaten var olan narsisizm duygusunu 
gıdıklamaktadır” tezini ortaya koymuştur. Prof. Dr. Aslı Tunç’a göre, başkaları tarafından 
nasıl görülmek istendiğimiz ve kendimiz için nasıl bir kimlik yaratmaya çabaladığımız 
soruları selfie ile bir kez daha sanal âleme taşınmıştır. O halde, burada sorulması gereken soru 
şudur: “Yunan mitolojisinden beri süregelen narsisizm soslu bir ifade biçimi mi yoksa sosyal 
medyanın yaldızlı dünyasında basit bir kural mıdır?” (http://t24.com.tr/yazarlar/asli-
tunc/sosyal-medyada-narsisizm-ve-selfie-kulturu,8056, 05.01.2017). 

Bu kapsamda, John Berger’in “perspektif” tanımına da göz atmak yerinde olacaktır. Çünkü 
perspektif bir tek gözü, görünen nesneler dünyasının merkezi yapar. Her şey sonsuzluktaki 
kayma noktası gibi gözün üstünde toplanır. Görünenler dünyası seyirciye göre bir zamanlar 
evrenin Tanrı’ya göre düzenlendiği biçimde düzenlenmiştir (Berger, 2016: 16). İşte tam da bu 
noktada, selfie çeken bireyin ruh hali ve bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Aslında, objektifi 
kendisine çevirip perspektif açısını kendisine göre düzenleyen birey, selfie sayesinde adeta 
tanrısallaştığını hissetmektedir. Çünkü objektif de, perspektif de onun emrindedir.  

Elbette bireylerin sosyal medyada sık sık profil fotoğrafını değiştirerek ilgi çekmek ve takdir 
beklemek gibi narsisizme yönelen kimi tutumları vardır. Bu kişiler, “arkadaş sayısının çok 
olduğunu göstermek” için çok fazla arkadaş talebinde bulunmakta, daha fazla beğeni almak 
için çok fazla paylaşım yapmakta ve abartılı bir şekilde sürekli sosyal medya hesaplarını 
kontrol etmektedir. Ancak selfie olayında “bireysel” bir tutumdan ziyade “çoklu” bir tercih 
söz konusudur. Kelimenin epistemolojik anlamı her ne kadar “özçekim” olsa da, gerek 
selfienin 2013’te ilk kez iletişim hayatına girmesine vesile olan fotoğraflar, gerekse 
mezuniyet, doğum günü, düğün, nişan kutlamaları, hatta bir spor karşılaşması veya kupa 
töreni sonrası çekilen selfieler göstermektedir ki, bu olguyu sadece “bireysel” düzlemde ele 
almak hatalı sonuç verecektir. Çünkü selfielerde genellikle fotoğraf karesinde birden çok kişi 
yer almaktadır.  

Selfienin kendine özgü tekniği bir yana, fotoğrafın genel kurallarını da içeren özellikleri 
taşıması, artı bir değer olarak göze çarpmaktadır. Her fotoğraf aynı zamanda işaret olmak 
zorundadır. Zira fotoğrafın içeriği, sebebidir (Danto, 2016: 87). Bu açıdan bakıldığında, selfie, 
klâsik fotoğraf tekniğini kullanıp, aynı zamanda içeriği görsel olarak zenginleştiren bir 
adımdır.  

 
3. SELFİE: TRAVMATİK POZLAR    
Selfie olgusunu “psikolojik bir vaka” değil, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar 
doğrultusunda biçimlenen yeni bir “tarz” kabul etmek hem selfieye bağımlı gençleri 
anlamamıza yardımcı olacak hem de bu oto-portre tekniğini gündelik hayatımızdaki gerçek 
yerine oturtacaktır. Zira, özellikle sosyal medyaya zaman zaman yansıyan kimi “garip 
örnekler” kafalarda soru işareti oluşturmaktadır. Hastane odasında yatan dedesiyle selfie 
çeken veya fondaki ölü babasıyla çektiği selfieyi sosyal medyada paylaşan kişileri hangi 
kategoride değerlendirmek gerektiği zor bir problem olarak önümüzde durmaktadır 
(http://www.radikal.com.tr/hayat/olu-dedeyle-pozun-gercek-hikayesi-ortaya-cikti-1198114/, 
09.01.2017). 
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Resim 6: Hasta Dede ile Selfie 

 
Kaynak: http://www.haber365.com.tr/olmus-dede-ile-selfie-dediler-ama-p2-g1178.html, 09.01.2017 

Burada ortaya çıkan “travmatik” görüntü, aslında, selfie çeken kişinin, babası veya dedesinin 
ölüm ya da ağır hastalık halini yakınlarına ve diğer insanlara gösterme çabasıdır. Ne var ki, 
olayın sosyal medya boyutu, bu “masumane” isteği gölgelemekte, paylaşımı görenler 
açısından bu olay bir “mesaj” gibi değil, “alay konusu” olarak algılanmaktadır. Olayın özü, o 
“garip” fotoğrafları sosyal medyada paylaşmakta bir sakınca görmeyen bireylerin hangi tür 
psikolojik ruh hali taşıdığı sorununda düğümlenmektedir. Zira, normal çekilen fotoğraflarda 
bu tür görüntülere rastlanmazken, selfienin yaygınlaşmasıyla birlikte bu “tuhaflığa” kapı 
açılması, ortaya yeni sorular/sorunlar çıkarmaktadır.  

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli genç bir hemşirenin yoğun bakım 
ünitesindeki hastalarla selfie çekip o fotoğrafları 18 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya 
hesabından paylaşması ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Çektiği selfielerin altına 
“Ölmeye ramak kalanlardan bi minicik tablo” şeklinde alaylı yorum da yazan hemşirenin bu 
paylaşımları büyük tepki toplar. Konu medyaya da yansıyınca hakkında soruşturma açılır ve 
başka bir birime kaydırılır. (http://www.ntv.com.tr/saglik/yogun-bakimda-selfie-ceken-
hemsireye-sorusturma,HnLKf9npHECWiXNGCby4kg, 09.01.2017). Hemşire E.G., Sağlık 
Bakanlığı’nın verdiği izinle bir televizyon kanalının haber bültenine çıkarak özür diler. 
Hemşire, "Tamamen gençliğimden, cahillikten kaynaklı çekimlerdi” der 
(http://www.ntv.com.tr/saglik/yogun-bakimda-selfie-ceken-hemsire-
konustu,DEZXB_pQSkywcm9-oXu8Lw, 09.01.2017).  
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Resim 7:  Yoğun Bakımda Selfie 

 
Kaynak: http://www.a24.com.tr/hastalarin-fotografini-ceken-hemsire-skandali-haberi-40076977h.html?h=11, 

30.06.2017 

Bireyler böylesine “travmatik” görüntüleri niçin sosyal medyada paylaşma ihtiyacı 
duymaktadır? Hasta veya ölmüş bir yakınını hastane odasında -selfie çekerek- başka insanlara 
göstermenin, tedavisine yardımcı olduğu yoğun bakımdaki kişilerle selfie çekip dalga 
geçmenin nasıl bir “mesaj” özelliği vardır? Bu refleksin izdüşümünde hangi duygular ve 
düşünceler yatmaktadır? Yoksa insanlar, sosyal medyanın, başta fotoğraf ve video olmak 
üzere her türlü görsel malzemeyi ve kişisel duyguları/düşünceleri başkalarıyla da paylaşmaya 
uygun hale getiren büyüsüne kapılıp, “özgürleştirici” ve “kural tanımaz” buldukları için mi o 
platforma bile bile teslim olmaktadırlar? Bireyler, çok daha farklı bir boyutta devam 
ettirdikleri kendi gündelik ve dünyevî yaşantılarına “sosyal medya gezegeni”ni  katınca,  yeni 
ve içselleştirilmiş bir evren mi kurmaktadırlar? 

Bazı sosyologlarca “Sanal Benlik” olarak nitelendirilen bu karakter yapısı, aslında toplumun 
çoğunluğunda mevcuttur: Sanal dünya tam olarak dokunulamaz ya da gerçeklikten uzakta 
duran karakterler ve imgeler dışında yönetilemez. Sanal benlikler kendileriyle ister gerçek 
zamanlı olsun, ister müdahaleli ve gecikmeli olsun, elektronik olarak bağlantı kurduğunuz ve 
göremediğiniz, dokunamadığınız insanlardır. Ama onların varlıklarını odanızın içinde, belki 
de kafanızın içinde duyumsarsınız. Sanal benlikler yüz yüze olmayan ama bilgisayar 
ekranları, cep telefonları, çağrı cihazı, faks makineleri gibi bizi küresel olarak ve neredeyse 
ânında birbirimize bağlayan araçlarla kurulan bir ortamda anlam, iletişim ve aşk ararlar. 
Çünkü biz fiziksel olarak ve sosyal olarak birbirimizden uzak kalmışızdır (Agger, 2011: 74). 

 
4. SİYASİLERDE SELFİE KULLANIMI 
Selfie, yaygınlaştığı andan itibaren siyaset dünyasında da büyük ilgi görmüştür. Liderlerle 
fotoğraf çektirmek isteyen partililer artık eskisi gibi objektiflerin karşısına geçip başkasına 
poz vermektense, deklanşöre bizzat kendileri basarak selfie ile anıları ölümsüzleştirmeye 
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başlamıştır. Eski ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu selfieye ilgi gösteren 
liderler arasında yer almaktadır.    

Resim 8: Erdoğan ile Selfie 

 
Kaynak: http://www.birgun.net/haber-detay/iste-hayatimda-hic-selfie-yapmadim-diyen-erdogan-in-selfieleri-

89651.html, 28.12.2016 

Siyasetçilerin selfie olayına sıcak bakmalarının asıl nedeni, seçmen vatandaşlarla ve gençlerle 
yakınlaşma çabasından kaynaklanmaktadır. Zaman zaman seçmenleriyle ve gençlerle selfie 
çektiren liderler, böylece kamuoyu nezdinde “sempatik” ve “yenilikçi” bir lider görüntüsü 
yaratmaya çalışırlar. Geçmişte vatandaşlarla birlikte objektiflerin karşısında poz veren 
geleneksel “ciddi lider” imajı, günümüzde, yerini, “halkla kaynaşan” ve selfie gibi verili 
kurallara meydan okuyan bir iletişim tarzını seçen “modern” lider imajına bırakmıştır.     

 
5. İLGİNÇ SELFİE VAKALARI 
Selfienin yaygınlaşmasıyla birlikte medyaya çok sayıda “garip” ama “trajik” vaka yansımıştır. 
Bunlardan en trajik olanı, 20 Aralık 2015 tarihinde Antalya’da meydana gelen kazadır. 
Medyaya da yansıyan bu olayda, kiraladıkları otomobille Alanya'dan Antalya'ya gezmeye 
giden 5 arkadaş, akşam dönüş için yola çıkar. Havalimanını geçtikten sonra aracı yol kenarına 
park edip, havalimanından inip kalkan uçakları izlemeye başlarlar. Bu sırada alkol de alan 
gençler, karanlık yolda uzanarak selfie çekmeye çalışırlar. Ancak yerde yatan ve selfie 
çekmeye çalışan gençleri fark edemeyen bir kamyonet sürücüsü, gençlerin üzerinden geçer. 5 
arkadaştan üçü son anda kendilerini yana atarak kurtulurken, 17 ve 19 yaşındaki 2 genç 
yaşamını yitirir. Bu kaza tüm gazetelerde, internet haber sitelerinde ve televizyon kanallarında 
“İnanılmaz Selfie Kazası” başlığıyla yer alır (http://www.hurriyet.com.tr/kamyonet-yayalara-
carpti-2-olu-40029652, 12.01.2017).  

Bir başka selfie kazası da 31 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’daki üçüncü boğaz köprüsünde 
meydana gelir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışından 4 gün sonra yaşanan kazada, 
TIR sürücüsü ile oğlu, aracı köprü üzerinde sağa çekip park ettikten sonra, yeni köprüde selfie 
çekmek için TIR’dan inerler. Baba-oğul selfie çekerken, arkadan gelen kitap yüklü bir başka 
TIR, park halindeki araca çarpar. Kazada, baba bariyer ile TIR’ın arasına sıkışarak hayatını 
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kaybeder. Oğlu ise ağır yaralanır (http://www.sabah.com.tr/yasam/2016/08/31/3-koprude-ilk-
kaza-selfieden#, 12.01.2017).  

Kayseri’de 4 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen bir ölüm ise “trajik” bir selfie vakasıdır. 
Melikgazi ilçesinde, bir kadın, evdeki av tüfeğini eline alıp poz vererek cep telefonuyla selfie 
çekmeye başlar. Ancak bu sırada boş olduğunu düşündüğü tüfeğin tetiğine dokununca, ateş 
alan silahtan çıkan saçmalar, karşısında duran 3 yaşındaki oğluna isabet eder. Ağır yaralanan 
küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder (http://www.hurriyet.com.tr/av-tufegi-
ile-selfie-ceken-anne-3-yasindaki-oglunu-oldurdu-40182461, 14.01.2017). 

Konya’da ise bir lise öğrencisi, arkadaşıyla birlikte tren garına giderek, peronda bekleyen yük 
treninin üzerine çıkıp selfie çekmek ister. Ancak vagonun üzerinden geçen yüksek gerilim 
kablolarına temas eden genç akıma kapılarak beton zemine düşer. Vücudunun büyük 
bölümünde yanıklar oluşan liseli genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır 
(http://www.hurriyet.com.tr/selfie-cekmek-icin-ciktigi-vagonun-uzerinde-aki-40211402, 
16.01.2017). 

Sadece kazalarda veya diğer adli vakalarda değil, hemen her olayda çevredeki kişilerin selfie 
çekmeleri neredeyse alışkanlık haline gelmiştir. Bu duruma, İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki 
bir kot imalathanesinde 30 Eylül 2015 tarihinde çıkan yangın iyi bir örnektir. Henüz 
bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayılarak imalathanenin bitişiğinde 
bulunan 2 katlı oto galerisine sıçrar. İtfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürürken, bazı 
kişiler yanan işyeri önünde durup selfie çeker (http://www.milliyet.com.tr/kagithane-de-kot-
imalathanesinin-deposunda-istanbul-yerelhaber-991433/, 16.01.2017).  

Sadece bu yangında değil, hemen her polisiye olayda benzer görüntüler dikkat çekmektedir. 
Olayı görüntüleyen kişilerin cep telefonlarıyla “gazeteci” gibi olan biteni kaydetmesi bir 
bakıma medya/sosyal medya için bulunmaz bir fırsattır. Hemen her medya kuruluşu, 
“vatandaş kamerası” olarak adlandırılan bu tür güncel görüntülere ihtiyaç duyduğu için 
WhatsApp hattı oluşturmuştur. Vatandaşların çektiği görüntülerin yayınlanması halinde 
kendilerine olayın önemine göre belirli bir telif ücreti de ödenmektedir. Ancak bazı kişilerin 
olay yerinde selfie çekmeleri “trajikomik” bir tablo ortaya çıkarmaktadır. 

Resim 9:  Yangın Sırasında Selfie 

 
Kaynak: http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/1697467-depo-yangininda-selfie-hatirasi, 18.01.2017 
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Boğaziçi Köprüsü’nde 1 Eylül 2014 tarihinde yaşanan bir intihar vakası bu konudaki en 
“ekstrem” örneklerden biridir: Sabah saatlerinde 35 yaşındaki Sadrettin Şaşkın adlı kişi 
köprünün korkuluklarına çıkarak intihara kalkışır. Olay yerine gelen polis ekipleri bu kişiyi 
ikna etmeye çalışır. Ancak 3 saat süren ikna çabalarına rağmen Sadrettin Şaşkın kendisini 
korkuluklardan aşağıya bırakır ve yaşamını yitirir. Şaşkın’ın cesedi Ortaköy İskelesi civarında 
denizden çıkarılır. Şaşkın intihar etmeden önce, kendisini ikna etmeye çalışan motorize 
ekibinden bir trafik polisi köprü korkuluklarında selfie çekip fotoğrafı sosyal medyada 
paylaşır. O görüntü büyük tepkiye yol açar. Polis hakkında “görevi ihmal” suçlamasıyla 
soruşturma açılır (http://www.milliyet.com.tr/kopruden-atlayan-sahisla-intihar-selfie-istanbul-
yerelhaber-360844/, 16.01.2017).  

Resim 10:  Köprüde Polisin İntihar Selfiesi 

 
Kaynak: http://haberciniz.biz/kopruden-atlayan-sahisla-intihar-selfiesi-3138511h.htm, 16.01.2017 

Selfiede “ekstem” boyutunu da aşan bir başka olay ise 12 Haziran 2015 tarihinde meydana 
gelmiştir: Tuzla’da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı, 2013 yılında da Tümgeneral Hasan 
Hüseyin Demirarslan’ın TÜBİTAK’ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi 
Elena Radchikova’yı Ankara’da öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz adlı zanlı günler 
sonra İzmir’in Menderes ilçesinde yakalanır. Ancak katil zanlısını yakalayan ekipten bazı 
polisler Atalay Filiz ile selfie çekilir. Hatta selfie çektirirken görüntüleri videoyla da 
kaydederler. Videoda, polis memurunun, Atalay Filiz’e, “Selfie yapayım beri gel. Seni tebrik 
ediyorum. Üç sene kaçmayı başardın ya bu memlekette... Sana ne diyeceğimi bilmiyorum 
artık" dediği görülür. Seri katil şüphelisi ise polis memurunun selfie talebine, "Gel abi 
yapalım" şeklinde cevap verir (http://www.hurriyet.com.tr/polisten-atalay-filizle-selfie-
40116653, 17.01.2017).  

Olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açar. Selfie çeken ve bu anı görüntüleyip sosyal 
medyada paylaşan 3 polis hakkında soruşturma başlatılır. Polisler soruşturma tamamlanana 
kadar açığa alınır. 
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Resim 11:  Polisin “Seri Katil” ile Selfie Çekilmesi 

 
Kaynak: http://www.ensonhaber.com/polis-seri-katil-atalay-filizle-selfie-yapti-2016-06-12.html, 17.01.2017 

 

6. SELFİE: TEKLEŞMEYE KARŞI “GÖRSEL İTİRAZ” MI? 
Fotoğraf çektirmek, selfie olayı başlayana kadar bir “anı biriktirme” seremonisi özelliği 
taşımaktaydı. Düğünlerde, nikâhlarda, mezuniyet törenlerinde, yurtiçi ve yurtdışı gezilerinde 
veya akrabaların nadiren bir araya geldiği bayramlarda fotoğraf makinesiyle çekilen kareler 
fotoğraf albümlerinde özenle korunuyordu. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, önce 
hafızalı dijital fotoğraf makineleri, ardından da kameralı cep telefonları yaygınlık kazandı. 
Geçmişin 36 pozluk makaralı filme çekilen ve fotoğrafçıdaki karanlık odada banyo edildikten 
sonra kartlara basılan klâsik fotoğraf anlayışı, yerini, elimizdeki minik bir dijital fotoğraf 
makinesiyle veya hemen hemen benzer teknik olanaklara sahip cep telefonu kamerasıyla 
çekilen, istendiği gibi biçimlendirilen, renk ve fon ayarı değiştirilebilen, nispeten daha yapay 
bir görsel dünyaya bıraktı. “Photoshop” veya benzeri programlarla, kiloluların zayıf, 
çirkinlerin güzel, selülitlilerin ince hale getirildiği, gerçeği olduğundan farklı gösteren yeni bir 
fotoğrafçılık anlayışı gelişti. Deyim yerindeyse “herkes fotoğrafçı oldu.” 

Ancak bu durum da uzun sürmedi. Objektif önünde çektirilen klasik fotoğrafın  homojen 
yanına karşılık selfienin cool özelliği öne çıkmaya başladı. Böylece, görsellikte “tektipleşme” 
ve “tekleşme” süreci sona ermeye başladı. Şu bir gerçek ki, geçmişte, düğün veya herhangi bir 
kutlama sırasında çekilen fotoğraflarda, o topluluktan biri yerine, genellikle profesyonel bir 
fotoğrafçı veya grup dışında ricayla eline fotoğraf makinesini alan herhangi bir kişi 
deklanşöre basıyor, çok sayıda kişinin bulunduğu grup da tarihsel bir ritüeli yerine getirir gibi 
ciddi şekilde poz veriyordu.  

Selfie, bu klâsik anlayışı -elbette teknolojinin sunduğu yeni olanaklar sayesinde- yerle bir 
etmiş, görsel kültüre radikal ve bambaşka bir boyut katmıştır: Artık fotoğrafta ”çektirmek” 
değil “çekilmek” fiili öne çıkmıştır. Grup, bir araya geldiği o ânı ölümsüzleştirmek için, 
içlerinden birinin -üstelik fotoğraf karesine girerek- deklanşöre basmasıyla bunu 
gerçekleştirmiştir.  

Ancak selfie olayının fotoğrafta yarattığı görsel devrim sadece grubun kendi kendini 
görüntülemesi imkânı ile sınırlı değildir. Onu da aşan şekilde, selfie, “tekleşme” ve “tektip” 
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olma anlayışına karşı görsel bir itirazdır. Bunu, selfie çekilen bireylerin objektife yansıyan 
“özgüven” ve “cool” tavırlarını gözleyerek anlamak da mümkündür. Özellikle, “Y Kuşağı” 
olarak adlandırılan (1980-1999 arası doğan) ve “Z Kuşağı” olarak nitelendirilen (2000 
yılından itibaren doğan) bireylerin “rahat” ve “tabu tanımaz” tutumları, geleneksel görsellik 
anlayışını yıkan selfienin bu derece yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. Bilgisayar 
kullanımında olduğu gibi, selfie olayında da, kuşaklararası kültür aktarım süreci tersine 
işlemiş, orta yaş ve sonrası kuşak selfie çekmesini Y ve Z Kuşaklarından öğrenmiştir. 

Selfienin -bizzat tasarlanmış olmasa bile- bilinçaltında görsel bir itiraz olarak algılanmasının 
izdüşümünde, anılan kuşakların karakter yapısı haline bürünen “itiraz kültürü”nün de etkisi 
büyüktür. İletişimdeki sınırların ve sınırlamaların internet ve yeni iletişim teknolojileri 
sayesinde tamamen ortadan kalktığı modern dünyada, demokrasi, insan hakları ve özgürleşim 
gibi ilkeleri kolayca içselleştirmeyi başaran genç kuşaklar, fotoğraf çekilirken de bu 
duruşlarını selfie olayında simgeleştirmiş, deyim yerindeyse herkesi bir kenara iterek, “Kendi 
göbeğimi kendim keserim” mesajını vermişlerdir. Üstelik bu ilkeyi kendilerinden önceki 
kuşaklara da kabul ettirmişlerdir.  

Bu duruşu narsisizm, egoizm veya bencillik olarak nitelendirmek, selfie konusundaki en kolay 
ve ucuz değerlendirme olacaktır. O zaman selfie çekilen ünlü siyasetçileri, sanatçıları, 
sporcuları nasıl tanımlayacağız? Aksine, selfie, küreselleşen dünyaya “aykırı” bir ayna 
tutmaktır. Hatta, akıllı cep telefonlarının normal objektifleri göz önüne alınacak olursa -her ne 
kadar ön kamerayla çekilse de- “ters” bir bakış açısıdır. Verili olanı kabul etmeyen, 
eleştirildiğinin aksine narsisist ve egosu yüksek bireyi değil, çok sayıda kişiyi objektif önüne 
davet eden son derece postmodern ve “sihirli” bir tekniktir.  

Kimi iletişimciler selfie için “Son zamanlarda sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan 
özçekim fotoğraflar, bireyin kimlik inşasında önemli bir araç haline gelmiştir” nitelemesi 
kullansa da (Özdemir, 2015: 112), aksine, selfie bireyin kimlik “inşası” değil, zaten var olan 
kimliğin “ifadesi” olarak düşünülmelidir. Çünkü “kimlik inşası”, bireyde mevcut olmayan ya 
da eksik olan bir boşluğun ikamesi anlamına gelir. Oysa birey selfie çekerek -kimlik 
gelişimini tamamlasın ya da tamamlamasın- mevcut donanımlı haliyle kendini üçüncü kişilere 
ifade etmeyi amaçlamaktadır. Gelişme çağındaki bireyleri bir yana bırakacak olursak -ki 
selfie ‘tek başına’ bireye nasıl bir kimlik kazandırabilir ki?- bu çabada “sıfırdan” bir başlangıç 
söz konusu değildir; aksine, bireyin o yaşa kadar edindiği deneyim, heyecan, paylaşma 
duygusu ve çoğulcu bakış açısı geçerlidir. Tek başına çekilenler bir yana -kaldı ki onda bile 
bir kimliğin inşası değil özbenliğin dışavurumu geçerlidir- grupça çekilen selfieler bir görsel 
harmoni özelliği taşımaktadır.     

Bu noktada, her estetik edim, ortak insanlığın, insanlığın potansiyeline duyulan ortak umudun 
bir ögesini içinde taşır (Jay, 2014: 284). Selfienin de -kitle kültürüne yakınlık taşıyan 
potansiyeli bir yana- bu kapsamda değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır.  

 

7. ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SELFİE ALIŞKANLIĞI 
Bu araştırma anket tekniği kullanılarak “yükseköğretim gençliğinin selfie konusundaki 
eğilimini, alışkanlıklarını ve bakış tarzını” anlayabilmek için 16-25 Ocak 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde yapılmıştır.  

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

228 

Anket 252 kişiye ulaştırılmış, ancak 5 öğrenci selfie çekmediklerini belirterek ankete katılım 
göstermemiştir. 247 katılımcıya ait bilgiler şöyledir: 

Cinsiyet 
133 kız ve 114 erkek öğrenci anketi yanıtlamıştır. Yüzde olarak % 53,8 kadın, % 46,2 erkek 
katılımcı mevcuttur. 

 
 

Selfie Çekme Sıklığı 
Katılımcılara ne sıklıkta selfie çektikleri sorulmuştur. Cevaplayıcıların % 57,5’i ara sıra selfie 
çektiklerini belirtmiştir. Nadiren selfie çektiklerini söyleyen katılımcılar % 16,2’lik kesimi 
oluşturmaktadır. Her gün selfie çekenlerin oranı % 13,8’dir. Geri kalan % 12,6’lık kesim sık 
sık selfie çektiklerini kaydetmişlerdir. Bu durumda, öğrencilerin yüzde 83,9’unun sık sık, her 
gün ve ara sıra selfie çektiği görülmektedir. Sadece yüzde 16,2’lik bir azınlık nadiren selfie 
çekilmektedir.    

Bu da, üniversite gençliğinin selfie ile ilişkisinin yoğun ve devamlı olduğunu göstermektedir. 
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Son 1 Haftada Selfie Çekme Sıklığı 
Katılımcılara son 1 haftada kaç kez selfie çektikleri sorulmuş ve “1-4”, “5-9”, “10-14”, “15-
19” ve “20 ve üzeri” olmak üzere 5 farklı sıklık aralığından birini belirtmeleri istenmiştir. 
Katılımcıların % 46,2’lik kesimi son bir haftada 1 ile 4 kez aralığında selfie çektiklerini 
belirtmişlerdir. % 23,9’luk kesim son bir haftada 5 ile 9 kez aralığında selfie çekmiştir. % 
12,1’i 10 ile 14 kez aralığında selfie çekerken, % 3,6’sı 15 ile 19 kez aralığında selfie 
çektiğini ifade etmişlerdir. Geri kalan % 14,2’lik kesim ise son 1 haftada en az 20 kez selfie 
çektiklerini belirtmiştir.  

Görüldüğü gibi, en az çeken kişi bile haftada 1 ile 4 kez aralığında selfie çekilmektedir. 

 

 
 

Selfie Paylaşımında En Çok Tercih Edilen Sosyal Medya Uygulaması: Instagram 
Katılımcıların % 57,1’lik çoğunluğu, çektiği selfie fotoğraflarını Instagram’da paylaştıklarını 
ifade etmiştir. Instagram’ı % 16,2 ile Snapchat takip etmektedir. Sırasıyla selfie paylaşmada 
en sık kullanılan sosyal medya uygulamaları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 
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KİMLERLE BİRLİKTE SELFİE 
ÇEKİLİYORLAR?

Kendi kendime Bir arkadaşımla Arkadaş grubumla Ailemle

Selfie Fotoğraflar En Çok Kimlerle Birlikte Çekiliyor? 
Katılımcılara en çok kimlerle birlikte selfie çekildiklerini sorduk. Aldığımız cevaplara göre 
öğrenciler en çok kendi kendilerine selfie çekiliyor. “Kendi kendime selfie çekerim” 
diyenlerin oranı % 40,9 ile çoğunluğu oluşturmaktadır. Bir arkadaşıyla birlikte selfie 
çekilenler % 32,4 iken, “Arkadaş grubumla selfie çekilirim” diyenlerin oranının ise % 23,5 
olduğu görülmektedir. En az verilen cevap % 3,2 ile “Ailemle” seçeneği olmuştur.  

Her ne kadar kendi kendine selfie çekenlerin oranı fazla görünse de, bir arkadaşıyla, arkadaş 
grubuyla ve ailesiyle selfie çekilenlerin toplam oranı yüzde 59,1’dir.  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
En Çok Nerede Selfie Çekiliyor? 
Cevaplayıcıların % 34’lük kesimi en çok gezi ve tatil yerlerinde selfie çektiklerini belirtmiştir. 
Bunu % 30,4 ile eğlence mekânları izlemekte, daha sonra % 21,9 ile “En çok evde selfie 
çekilirim” cevabı verenler gelmektedir. % 13,8 ile en az verilen cevap ise “okul” seçeneği 
olmuştur. 
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Selfie Denildiğinde Akla Gelenler 
Son olarak katılımcılara “Selfie denildiğinde aklınıza ne geliyor?” sorusunu yönelttik. Burada 
amaç, selfie kavramının öğrencilerin zihninde uyandırdığı ilk çağrışımı yakalamaktı. Verilen 
cevaplar arasında % 68,4 ile “Anı” seçeneğinin çoğunluğun düşüncesini yansıttığı 
görülmektedir.  

Anket sorularına sırasıyla verilen cevapların % 14 ile “Gösteriş”, % 12,1 ile “Özgürlük”, % 
3,2 ile “Narsisizm” ve % 1,6 ile “Bencillik” seçenekleri olduğu görülmektedir. 

 
 

 
 

Kız Öğrenciler Daha Fazla Selfie Çekiliyor 
Öncelikle araştırmamızda bir ön analiz olarak selfie çekme sıklığı ve cinsiyet ilişkisini ele 
aldık. Son 1 haftalık selfie çekme sayısı ortalamalarına göre, kadın ve erkek katılımcılar 
arasında önemli bir farkın varlığı tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara 
oranla daha fazla selfie çektikleri görülmektedir. 

 

 

 

 

Araştırmamızda, selfie paylaşımında en sık kullanılan sosyal medya uygulamasının kadın 
katılımcılarda % 60.9 ile erkek katılımcılarda % 52,6 ile Instagram uygulaması olduğu 
görülmektedir.  

“Kendi kendime selfie çekilirim” cevabı hem kadın hem erkek katılımcılarda en yaygın 
cevapken, “En çok nerede selfie çekilirsiniz?” sorusuna erkek katılımcıların % 36’lık kesim 
ile çoğunluğu eğlence mekânları cevabını vermektedir. Kadın katılımcıların yine % 36’lık 
kesimi ile çoğunluğu en çok gezi ve tatil yerlerinde selfie çekildiklerini belirtmektedir. 

“Selfie denilince aklınıza ne geliyor?” sorusuna hem erkek katılımcıların hem de kadın 
katılımcıların çoğunluğu “Anı” cevabını vermektedir. Kadınların % 78’i, erkeklerin % 57’lik 
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kesimi bu soruyu “Anı” olarak yanıtlamaktadır. Erkek katılımcıların % 21,9’u bu soruya 
“Gösteriş” cevabını verirken, aynı cevabı veren kadın katılımcı oranı ise sadece % 8,3’tür. 
Erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla selfie ile gösterişi bağdaştırma sıklığının daha 
fazla olduğu görülmektedir. 

Araştırmamızda selfie çekme sıklığına etkisi olduğu varsayılan nedenler cinsiyet, paylaşım 
yapılan uygulamalar, birlikte selfie çekilen kişiler, selfie çekilen yerler ve selfie denildiğinde 
akla gelen kavramlar olmak üzere 5 bağımsız değişkenden oluşmaktadır. Bu analizde bağımlı 
değişken olarak son bir haftada selfie çekme sıklığı dikkate alınmıştır. 

Selfie çekme sıklığı = α0 + α1×cinsiyet + α2×uygulama + α3×kiminle+ α4×nerede+ 
α5×kavram. 

Tablo 2: Selfie Çekme Sıklığı Regresyon Analizi 
 Son  1  haftada  selfie   

çekme  sıklığı 
 

Constant 1.972 

Cinsiyet -1.041*** 
(0.000) 

Selfie’nin paylaşıldığı uygulamalar 
 

0.131* 
(0.038) 

Birlikte selfie çekilen kişiler 
 

-0.266** 
(0.008) 

Selfie çekilen yerler 
 

0.127 
(0.101) 

Selfie denildiğinde akla gelen kavramlar -0.165** 
(0.008) 

Örneklem Hacmi 247 
R-square 0.198 

 
Not: p değerleri parantez içinde gösterilmektedir. Yanlarında belirtilen (***), (**), (*) 
sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeyini ifade etmektedir. 

Cinsiyet ve selfie çekme sıklığı arasındaki ilişki  % 1 anlam düzeyinde istatistiksel açıdan 
oldukça anlamlıdır. Cinsiyet ve selfie çekme sıklığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Veri 
girişinde kadınlar 0 ve erkekler 1 olarak kodlandığı için elde edilen sonuç son 1 hafta içinde 
kadınların erkeklerden daha fazla selfie çektikleri şeklinde yorumlanmalıdır.  

Selfie fotoğraflarının paylaşıldığı uygulamalar ile selfie çekme sıklığı arasındaki ilişki % 10 
güven düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Selfie çekilen kişiler ile selfie çekme sıklığı arasındaki ilişki % 5 düzeyinde anlamlı ve negatif 
yönlüdür. Buna göre kendi kendine selfie çekmek selfie çekme sıklığını artırmaktadır. 
Selfie çekilen yerler ile selfie çekme sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Selfie denildiğinde akla gelen kavramlar ile selfie çekme sıklığı arasında % 5 anlam 
düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Selfie denildiğinde “Anı” cevabını vermenin selfie çekme 
sıklığına etkisi negatiftir. Çoğunluk selfie ve anı kavramlarını bağdaştırsa da, en çok selfie 
çekenlerde “Anı” cevabını verme sıklığı azalıyor. 

http://www.akademikbakis.org/
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SONUÇ 
Selfie kavramı ve/veya tekniği, iletişim dünyasına çok yeni girmiş olmasına karşın, bu 
alışkanlığın özellikle gençlerde giderek arttığı görülmektedir. Selfienin bu derece 
yaygınlaşmasının nedenlerini irdelerken, gençlerin “narsisist” bir yönelimden ziyade, 
“tekleşmeye karşı görsel itiraz” haklarını mahfuz tutarak objektif karşısına geçtiği 
gözlemlenmektedir.  

Yaptığımız ankette de, öğrencilerin % 68,4 gibi büyük çoğunluğunun selfie olayını “Anı” 
olarak değerlendirdiği dikkat çekmektedir. Ankete katılan kadınların % 78’i, erkeklerin ise % 
57’lik kesimi selfie denilince akla gelen kavramın “Anı” olduğunu belirtmiştir.  

Bu noktada çok daha ilginç bir gerçeklik kendini göstermektedir. Anket sonuçları, kadınların 
erkeklere göre selfie olayına daha yatkın olduklarına ve günlük hayatlarında daha fazla selfie 
çektiklerine işaret etmektedir. Örneğin, son bir haftada selfie çekme sayısına baktığımızda, 
kadınların 10,08, erkeklerin ise 5,11 selfie çekildiğini görüyoruz. Kadınların neredeyse 
erkeklerin 2 katı selfie çektiği ortaya çıkmaktadır.  

Zaten erkeklerin selfie olayına kadınlardan daha “mesafeli” yaklaştığı dikkat çekmektedir. 
Ankette, erkek katılımcıların % 21,9’u selfieyi “Gösteriş” olarak nitelendirirken, bu oran 
kadınlarda sadece % 8,3 düzeyinde kalmaktadır.  

Bu da, kadınların yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu görsel olanaklara ve fırsatlara 
erkeklerden daha yatkın olduğunu göstermektedir. Erkekler, geleneksel kültür normları ile 
yeni iletişim teknolojileri arasındaki uyum konusunda daha tutucu, kadınlar ise daha 
uzlaşmacı bir tavır içerisindedirler.  

Bu noktadan hareketle, “tekleşmeye karşı görsel itiraz” tezinin kadınlar açısından daha 
anlaşılır olduğunu söylemek mümkündür. Kadınlar selfieyi kendilerini ifade etme ve -yapay 
gibi görünse de- kimliklerinin bir “hanesi” gibi algılama konusunda erkeklere göre daha 
cüretkâr bir tavır sergilemektedir.  

Şaşırtıcı olan, kendi kendine selfie çekilme alışkanlığının kadınlarda da erkeklerde de ilk 
sırada yer almasıdır. Bu, kadınlar açısından makul görünse de, erkeklerin geleneksel davranış 
kalıpları ile çelişki oluşturmaktadır. Demek ki, erkekler, her ne kadar selfie olayına sıcak 
bakmasalar da, ondan kopmakta da zorluk çekmektedirler. Daha doğrusu, kendilerini selfienin 
çekim gücüne teslim etmiş durumdadırlar.   

Kendi kendine selfie çekmek en çok rağbet gören davranış kalıbı olsa da, bunu “narsisist” bir 
yönelim şeklinde algılamak doğru olmayacaktır. Zira, bireylerin zamanlarının çoğunu tek 
başına geçirdikleri dikkate alınırsa, kendi başlarına selfie çekmelerinin ve bunu 
paylaşmalarının doğal olduğu bir gerçektir.  

Kaldı ki, tek başına çekilen selfienin bile, bir başkası tarafından deklanşöre basılarak çekilen 
poza göre daha postmodern bir görsellik ve içerik taşıdığı; “tekil” bir eylem gibi görünse de 
aslında geleneksel kalıplara karşı “çoğul” anlayışın bir yansıması olduğu söylenebilir.  

Bu noktada, “tekleşmeye karşı görsel itiraz” tezinin dayanağı, söz konusu geleneksel 
kalıpların bir gölgesi konumundaki poz veren-çeken ikilisinin tahtını yıkan o yeni estetik 
anlayıştır.  
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Görsellikte tektipleşme olgusuna karşı yeni bir seçenek sunan bu anlayış, selfie sayesinde 
somutlaşmıştır. Popüler kültürün “basit” bir yansıması gibi görünse de, aslında bu yeni 
oluşum, görsellikteki sınırsızlığın ve sonsuzluğun geleneksele karşı açık bir meydan 
okumasıdır.   
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SİYASAL İLETİŞİM VE REKLAM: SİYASAL PARTİLERİN GAZETE REKLAM 
İLETİLERİNİN ANALİZİ (2002 GENEL SEÇİMLERİ) 

Selma Koç AKGÜL*                        Tolga ŞAHİN 
 

Özet 

Günümüzde siyasal iletişim ve pazarlama süreçlerinde siyasal reklamların yoğun olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Afiş, el ilanı ve gazete ile başlayan siyasal reklamcılık faaliyetlerinin alanı, televizyon ve internet 
mecraları (sosyal medya, internet siteleri, spam mesajlar vb.) ile daha da genişlemiş ve reklam, siyasal iletişimin 
büyük kitlelere ulaşmak için kullandığı en önemli araç haline gelmiştir. 1970'li yıllardan sonra ülkemizde de 
siyasal seçim kampanyalarında büyük bütçeler kullanılarak çeşitli siyasal reklamcılık faaliyetlerinin yoğun 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada,  siyasal reklamcılığın önemli uygulamalarından biri olan gazete reklamlarına odaklanılmıştır. 
Amaç, seçim dönemlerine göre farklı özellikler taşıdığı varsayılan gazete reklamlarında,  partilerin seçmen 
kitleleri için tercih ettikleri ileti ve görseller ile reklam türlerini belirlemektir. Araştırmanın temel varsayımı 
gazete reklamlarının ileti içeriklerinin seçim döneminde var olan sorunlara yönelik hazırlandığı,  lider odaklı 
reklam türünün tercih edildiği ve gazete tercihinde ideolojik yakınlık gözetildiğidir. 

Buna bağlı olarak araştırma kapsamına, ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 yılında gerçekleşen genel 
seçim dönemi seçilmiş,  partilerin ulusal basında yer alan gazete reklamları içerik analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, seçime katılan ve  %10’luk seçim barajını geçme olasılığı bulunan 
AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP ve MHP 'nin hazırladıkları gazete reklamları ile farklı yayın politikaları ve 
yayın kimliklerine sahip Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri oluşturmuştur.  Bu gazetelerin 
26.09.2002-29.10.2002 tarihleri arasında yayınlanan toplam 197 gazete reklamı analiz edilmiştir.  

Çalışma sonucunda,  ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 seçim dönemde siyasi parti gazete reklam 
iletilerinin yoğun olarak iç politika üzerine inşa edildiği, ekonomi iletilerinin ikinci sırada yer aldığı görülmüştür. 
Ayrıca GP ve DYP dışında tüm siyasi partiler, "parti odaklı reklam" türü kullanırken GP'nin  "lider odaklı",  
DYP'nin ise "lider ve aday odaklı reklam" türünü kullanmayı tercih ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gazete, Siyasal İletişim, Siyasal Reklamcılık, Siyasi Parti, Seçim. 

 

POLITICAL COMMUNICATION AND ADVERTISING: ANALYSIS OF NEWSPAPER 
ADVERTISEMENT MESSAGES OF POLITICAL PARTIES (2002 GENERAL ELECTIONS) 

 

Abstract 

Nowadays, it is observed that political advertisements are used extensively in political communication and 
marketing processes. The field of political advertising, which started with banners, hand gestures and 
newspapers, has expanded further with the field, television and internet channel (social media, internet sites, 
spam messages, etc.) and advertising has become the most important means of political communication to reach 
massive mass. After the 1970s, various political advertising activities have been extensively used in the political 
election campaigns in our country by using large budgets.  

This work focuses on newspaper advertisements which is one of the most important applications of political 
advertising. The aim is to determine the types of messages and advertisements that the political parties prefer for 
the masses of the press in the newspaper advertisements which are suppose to be different according to the 
election periods. The basic assumption of the research is that the content of the newspaper advertisements is 
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prepared for the problems existing, the leader oriented advertising is preferred and the ideological closeness is 
observed in the newspaper choiced during the election period. 

In parallel with this purpose in this investigation as a period, the general election period in 2002 when the 
economic crisis and unemployment were experienced was chosen and the Political parties newspaper 
advertisiments at the national newspapers were analyzed by content analysis method. The sample of the research 
was composed of newspaper advertisements prepared by the AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP and MHP, 
which have the possibility of passing the selection threshold of 10%, and Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and 
Sabah newspapers with different publication policies and publications identities . A total of 197 newspaper 
advertisements were analyzed during the one month period from 26.09.2002 to 29.10.2002. 

As a result of the study, in the 2002 elections, when the economic crisis and unemployment were experienced, 
political party newspaper advertisiments were built heavily on domestic politics, and economic message was 
seen as second. It has also been found that all political parties outside the GP and DYP prefered to use party-
oriented adversiting. As for GP and DYP, GP prefered to use leader oriented advertising, DYP also prefered to 
use both leader and candidate oriented adversiting. 

Key Words: Newspaper, Political Communication, Political Advertisiment, Political Party, Election. 

 

GİRİŞ 
Temelde bir ikna süreci olarak tanımlayabileceğimiz siyasal iletişimin amacı,  hedef kitlenin 
aday/parti lehinde oy vermesini sağlamaktır. Tarihte siyasal iletişim faaliyetlerine ilk kez 
15.yüzyılda rastlanmakta olup o dönemde ilk kullanılan iletişim araçları broşürler, afişler ve 
el ilanlarıdır. 17.yüzyıldan itibaren bu araçlara gazetelerde dahil edilmiştir. 20.yüzyılın 
ortalarında okuma-yazma oranlarının artması ile paralel gazete okur sayısı ve gazete tirajları  
artmış, bunun sonucunda siyasal iletişim alanında gazeteler diğer araçlardan daha öncelikli 
konuma gelmiştir. Bu durum, Avrupa’da merkezi otorite yönetim, kral ve kilisenin dikkatini 
çekmiş ve propaganda faaliyetlerinde gazeteler önemli rol oynamıştır. 

Gazetelerde siyasal içerikli mesajlar reklam, haber, röportaj, makale ve köşe yazılarıyla 
verilmektedir. Siyasal aktörler, seçmen kitlelerine mesajlarını ulaştırabilmek için ideolojik 
görüşlerine yakın gazetelere röportajlar vermekte, benzer şekilde köşe yazarları aracılığıyla 
seçmenin kendilerinden ve kendi politikalarından haberdar olmasını sağlamaktadır. Farklı 
ideolojilerdeki yayın organlarında siyasal aktörlerin yer edinmeleri ya kendilerinin 
haberleştirilmesi ya da basın organlarından reklam ve tanıtım için yer satın almasıyla 
mümkün olmaktadır. Gazetelerde yer satın alınarak kullanılan tasarlanmış siyasal içerikli 
reklamlarda iletilerin yoğun olarak görsel boyuta evrildiği ve mesaj anlaşılırlılığının arttırdığı 
görülmektedir. 

Gazeteler de siyasal reklam kullanımının temelleri siyasal iletişim bağlamında kullanılan afiş 
tasarımlarına dayanmaktadır. Geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlayan gazeteler,  radyonun 
icadına kadar siyasal iletişim faaliyet alanlarında tekel konumundadır. Radyo’nun 1920’li 
yıllarda düzenli yayına başlaması ve siyasal iletişim amaçlı kullanımıyla siyasal iletişim ve 
reklam ağına radyoda dahil olmuştur. Bu durum ise gazetelerin tekelini kırmıştır. Radyonun 
tercih sebebi geniş seçmen kitlesine daha hızlı ve daha ucuz ulaşmayı sağlaması ve gazetenin 
kitlelere ulaşım konusunda siyasal aktörlere sağladığı görsel imkanın yanı sıra radyonun 
işitsel imkanı da sağlamasıdır. Radyo’nun toplum üzerindeki etkisini anlayan ve onu ilk kez 
siyasal kampanyasında kullanan isim Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Warren G. 
Harding olmuştur (Topuz, 1991: 132).  
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İletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler siyasal iletişimin uygulama alanlarını da 
geliştirmiştir. Örneğin, hızlı bir şekilde toplum hayatına giren televizyon, siyasal 
kampanyalarının kullanım sahasını değiştirmiş ve siyasal aktörler bu süreçte seçmen kitlesine 
ulaşmak için radyonun yanında televizyonu da tercih eder olmuştur. Bunun nedeni, gazete ve 
radyonun görsel ve işitsel olanaklarının televizyonda tek vücutta toplanmasıdır. Siyasal 
kampanyalar bağlamında televizyon ilk kez 1952 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerinde 
başkan adaylarından Dwight D. Eisenhower tarafından kullanılmıştır. Hem göze hem kulağa 
hitap eden televizyon siyasal haber aktörlerinin seçmen üzerindeki ikna kabiliyetine yeni bir 
boyut kazandırmış ve ulaşılabilen kitle giderek büyümüştür.  

1960’lı yıllarda siyasal iletişimin ilişkide olduğu reklam ve tanıtım faaliyetlerine ticari 
pazarlama teknikleri dahil edilmiş ve ABD’de siyasi aktörlerin bir ticari ürün gibi 
pazarlanmaya başladığı bir dönem başlamıştır. Siyasal iletişim ve pazarlama olarak 
tanımlanan bu süreç hızla gelişerek daha profesyonel bir hal almış,  parti - reklam ajansı- 
kamuoyu araştırma şirket iş birlikleri ortaya çıkmıştır. Çünkü seçim dönemlerinde yürütülen 
siyasal kampanyalarda siyasi aktörlerin ve parti programlarının seçmen kitleye tanıtılmasının 
"iyi bir tanıtım" faaliyetiyle mümkün olduğu genel bir ön kabuldür. 

Siyasal iletişim ve pazarlama teknik ve uygulama alanları biraz geç olmakla beraber  
ülkemizde de benzer şekilde gelişim göstermiştir. Türkiye’de siyasal iletişim pazarlama ve 
reklam kökenli faaliyetlere ilk kez 1950 yılında yapılan genel seçimlerinde rastlanmaktadır. 
Demokrat Parti (DP) tarafından hazırlanan “Yeter Söz Milletindir” başlıklı seçim afişi bu 
bağlamda ilk reklam faaliyetidir. Siyasal pazarlama anlamında iletişim çalışmaları ise 1977 
yılı genel seçimlerinde Cen Ajans tarafından Adalet Partisi (AP) için gerçekleştirilmiştir. 
Ancak siyasal pazarlamanın anlam ve önemi 1983 yılı genel seçimlerinde Anavatan Partisi' 
nin  (ANAP)  Man Ajans ile çalışmasıyla tam olarak kavranmıştır. Seçimler bu dönemde 
şarkılı, türkülü, konserli, seçmene çeşitli promosyon ürünlerinin verildiği Amerikanvari seçim 
kampanyalarına dönüşmüştür. Bu çerçevede kitle iletişim araçları seçim kampanyalarının 
taşıyıcısı olarak dikkat çekmektedir. Bu yeni dönem, siyasi partilerin siyasal reklamın en 
büyük harcama kalemini oluşturduğu büyük bütçeli seçim kampanyalarının başlangıcıdır. 
Günümüzde siyasi partiler seçim kazanmak için iyi bir iletişim ve reklam stratejisinin çok 
etkili bir yol olduğuna inanmaktadır.  

Bu bağlamda çalışma,  siyasal reklamcılığın önemli uygulama alanlarından biri olan gazete 
reklamlarını incelemeye odaklanmıştır. Amaç, seçim dönemlerine göre farklı tasarlandığı  
düşünülen gazete reklamlarında,  partilerin seçmen kitleleri  için    tercih  ettikleri  ileti ve  
görseller ile   reklam türlerini   belirlemektir. Araştırmanın temel varsayımı gazete 
reklamlarının ileti içeriklerinin seçim döneminde var olan sorunlara yönelik hazırlandığı,  
lider odaklı reklam türünün tercih edildiği ve gazete tercihinde ideolojik yakınlık  
gözetildiğidir. 

Araştırma kapsamına, ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 yılında gerçekleşen genel 
seçim dönemi seçilmiş, siyasi partilerin ulusal basında yer alan gazete reklamları içerik analizi  
yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, seçime katılan ve % 10’luk seçim 
barajını geçme olasılığı bulunan AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), ANAP (Anavatan 
Partisi), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), DSP (Demokratik Sol Parti), DYP (Doğru Yol 
Partisi), GP (Genç Parti) ve MHP’nin (Milliyetçi Hareket Partisi) hazırladıkları gazete 
reklamları ile farklı yayın politikaları ve yayın kimliklerine sahip Cumhuriyet, Hürriyet, 
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Milliyet ve Sabah gazeteleri oluşturmuştur. 26.09.2002 - 29.10.2002 tarihleri arasındaki 30 
günlük süreçte  toplam 197 gazete  reklamı  analiz edilmiştir.  

Çalışmanın başlangıcında siyasal iletişim, pazarlama ve reklam kavramları hakkında literatür 
bilgisi verilmiş ardından 2002 genel seçimlerinde partilerin siyasal kampanyalarında 
kullandıkları gazete reklamları ile ilgili veriler analiz edilerek tablolar halinde sunulmuştur. 
Araştırmanın sonuncunda 2002 genel seçimlerinin gazete reklamları hakkında bir 
değerlendirme yapılmıştır. 

 

1. SİYASAL İLETİŞİM KAVRAMI: PAZARLAMA VE REKLAM İLİŞKİSİ 
Siyasal iletişim, siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere 
ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak 
üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmalarıdır (Aziz, 2011: 3).Temelde bir ikna 
süreci olarak tanımlayabileceğimiz siyasal iletişimin amacı, hedef kitlenin aday/parti lehinde 
oy vermesini sağlamaktır. Bu süreçte hedef kitle, “seçmen” olarak nitelendirilen kesim olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak dolaylı yoldan da olsa seçmen kitlesi üzerinde etkisi olan bireyler 
üzerinden de söylemler üretilmektedir. Bu söylemler siyasal iletişimin ilk zamanlarında klasik 
yöntemler aracılığıyla (el ilanı, afiş, yüz yüze iletişim vb.) üretilmiştir. Klasik yöntemlere bir 
süre sonra daha etkili ve profesyonel bir süreç olan ticari pazarlama teknikleri dahil edilmişir. 
Bunun ilk örneği 1960’lı yıllarda ABD’de siyasal aktörlerinin ticari bir ürün olarak 
pazarlanmaya başlandığı dönemde görülmektedir. Bu süreçle beraber siyasal iletişimin bir alt 
dalı olarak nitelendirebileceğimiz siyasal pazarlama kavram ve teknikleri ortaya çıkmıştır.   

Politik (siyasal) pazarlama terimi ilk olarak Stanley Kelley tarafından kullanılmıştır 
(Bayraktaroğlu, 2002: 160). Siyasal pazarlamada amaç, bir adayı çok sayıda seçmene 
tanıtmak, öteki adaylarla arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak için en fazla oyu 
toplayabilmektir (Topuz, 1991: 8). Siyasal pazarlama süreci, partilerin, adayların ve 
düşüncelerin, siyasal gereksinimlerin karşılanması için seçmene yöneltildiği ve karşılığında 
oyların istendiği bir süreçtir. Bu süreç aday ve partilerin siyasal gereksinimleriyle başlayıp 
karşılanmasına yönelik çözümler geliştirildiği ve çeşitli taktik/stratejilerin seçmene 
sunulmasıyla son bulduğu bir süreçtir. Bu süreçte seçmenin desteği kazanılmaya 
çalışılmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004: 7- 8).  

Siyasi partiler ve adaylar faaliyetlerini pazarlama karmasının unsurları üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Bunlar; ürün, tutundurma (iletişim politikaları), dağıtım ve 
fiyatlandırmadır (Aktaran: Divanoğlu, 2008: 106). Ürün; lideri, adayı ve parti programını yani 
pazarlaması yapılacak ham ürünleri, tutundurma ise; seçmeni ikna etmek amacıyla tanıtım, 
reklam, halkla ilişkiler çalışmaları vb. uygulamaları tanımlamaktadır. Dağıtım faaliyetlerini 
parti teşkilatları ve çalışanlar tarafından yapılan etkinlikler ile kitle iletişim araçları vasıtasıyla 
adayın ya da partinin kamuoyuna sunulduğu içerikler oluşturmaktadır. Bu süreçte, partililer ya 
seçmenle hiçbir aracı kullanmadan aracısız ya da seçmenle partililer arasında bir takım 
aracılar kullanarak iletişime geçmektedir (İslamoğlu, 2002: 135). Siyasal pazarlamanın 
fiyatlandırma faaliyetlerinde ise vaat edilen hizmetler karşılığında seçimde sandığa gidip 
adaya/partiye oy vermek, üye aidatları ve bağışlar ile adaya/partiye destek ile ilgili 
uygulamalar yer almaktadır  (Tek, 1999: 447).   

Bir siyasal pazarlama süreci olan kampanya dönemlerinde siyasi partilerin hedefi seçmeni 
etkileyerek oylarını almak ve seçimin galibi olmaktır. Bunun için de çeşitli iletişim 
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araçlarından yararlanırlar. Bu araçlar; broşür, afiş, el ilanı, poster, gazete ve televizyon 
reklamları ve sosyal medya etkinlikleri vb. birçok aracı kapsamaktadır. 

Siyasal iletişimde reklam, genellikle bir siyasi parti ya da adayın, dizayn edilerek tasarlanan 
siyasal mesajlar ile alıcıları istenilen politik davranışlara, inançlara ve tutumlara maruz 
bırakmak için kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın almasıdır (Siyasal İletişimin El 
Kitabı, 1981’den aktaran: Kaid, 2004: 156, www.academia.edu, 23.02.2017). 

Siyasal reklamcılıkta mesaj, reklamın başarısını belirlemektedir. Mesajın başarısı nasıl, 
nerede, ne şekilde, hangi dil ve anlatım ile kullanıldığıyla doğru orantılıdır. Ayrıca mesajın 
içerisinde seçmen ihtiyaç, istek ve sorunlarını barındırması gerekmektedir. 

Reklamın başarısında başka önemli etken ise reklamda kullanılan dildir. Reklamda kullanılan 
dil, siyasal pazar bölümlendirmesiyle seçilen hedef seçmen kitlesinin anlayabileceği ve onlara 
ulaşabilecek özellikleri taşımalıdır. Örneğin partinin pazar bölümlendirmesinde hitap edilecek 
kitle işitme engelli bir seçmen grubu ise bu seçmen grubuna ilişkin siyasal söylemlerin işitsel 
iletişim araçlarıyla verilmesi yanlış olacaktır. Hitap edilen kitleye uygun bir şekilde görsel 
materyallar işitme engelli seçmen grubuna uygun konuma getirilmelidir.  

Ömer Barlas Tek’e göre mesaj içerik ve dil seçimi konusunda üç temel aşama bulunmaktadır: 
(Aktaran: Gürbüz ve İnal, 2004: 147).  

 Mesajın içeriğinin ve sloganını belirlemeyi de içeren mesajı yaratma aşaması, 
 İnandırıcılık, özel veya özgün olma, ilgi çekicilik, arzu edilebilirlik özelliklerinin  

önemli olduğu mesaj değerlendirme ve seçme aşaması, 
 Kelime, ses, ses tonu, renk, müzik, biçim yönünden mesajın uygulama, veriliş formu 

ve nasıl söylendiği aşması. 

Reklam, siyasi partinin seçmen veya rakibe karşı geliştirdiği argümanlar ile ideolojisine 
uygun olarak tasarlanır. Başarılı bir siyasal iletişim politikasının en önemli faktörü olan bu 
unsur reklam tür ve özelliklerini de belirlemektedir. 

 

2. SİYASAL KAMPANYA REKLAM TÜRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 
Türkiye’de, seçim kampanyalarında reklam kullanımı, 1950 genel seçimlerinde Demokrat 
Parti’nin “Yeter Söz Milletindir” sloganlı seçim ilanıyla başlamıştır. 1977 yılında Adalet 
Parti’nin Cen Ajans ile çalışmaya başlaması ise bu sürece yeni bir boyut getirmiştir. Siyasal 
reklam kullanımının seçmen üzerinde etkisinin keşfedilmeye başlanması ile siyasi partiler 
ulusal nitelikli reklam ajanslarıyla çalışmaya başlamıştır. 1991 genel seçimlerinde ANAP’ın 
seçim kampanyasını Fransız reklamcı Jacques Seguela ve ajansı RSCG ve onun Türkiye 
temsilcisi ENA reklam ajansı ile yürütmeye başlaması siyasal kampanya sürecini uluslararası 
boyuta taşınmıştır (Aziz, 2011: 168). Bunu izleyen dönemlerde ise el ilanları, duvar afişleri, 
gazete reklamlarıyla başlayan seçim kampanyalarında reklam kullanımı, gelişen teknoloji 
ekseninde televizyon, internet gibi farklı kitle iletişim mecralarına taşınmıştır.  
Kitle iletişimin etkileri ve siyasal iletişimin etkilerine yönelik yapılan akademik çalışmalar her 
ne kadar birbirinden farklı sonuçları yansıtsa da siyasal reklamın, siyasal partiler nezdinde 
seçmen kitlenin iknası sürecinde etkili bir araç olarak algılandığı görülmektedir. Bu nedenle 
siyasal partiler seçim kampanyalarında profesyonel yardım almakta ve bunun için seçim 
bütçesi oluşturmaktadır. Böylelikle seçimler için ayrılan bütçe büyümekte ve siyasetin 
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ticarileşmesine zemin hazırlanmaktadır. Siyaset sahnesinde bu bütçenin altından kalkabilecek 
partiler şanslı, bu imkandan yoksun olan partiler ise siyaset sahnesine ya girememekte ya da 
siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalmaktadır. Yetersiz bütçeyle siyasete giren partiler 
için bir gelir kaynağı olarak hazine yardımı bir imkan oluşturmakta ise de bir siyasi partinin 
bu imkandan yararlanabilmesi için seçime girip belli bir oy oranını elde etme zorunluluğu 
vardır.  

Siyasal kampanya ve tanıtım süreçlerinde hazırlanan reklamlar, profesyoneller tarafından 
parti seçim kampanya dönem ve bütçelerine göre hazırlanmaktadır. Partinin seçim sürecinde 
uygulayacağı politika stratejilerine uygun çeşitlilikte reklam içerik ve tasarımları yapılarak 
uygun kitle iletişim mecrası satın alınmaktadır. Siyasi partilerin seçim dönemlerine uygun, 
ideolojisi ile paralel tercih edebileceği çok sayıda reklam türü vardır (Şekil 1). Bu reklamlar 
amaç ve kapsamlarına göre kategorilenmiştir. Kampanya dönemleri için tek bir reklam türü 
seçilebileceği gibi birden fazla reklam türü de bir arada ve kampanya sürecinin farklı zaman 
dilimlerinde kullanılabilir.  

Şekil 1: Siyasal Reklam Türleri 

                                            Siyasal Reklamcılık Türleri 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                    Kaynak: (Çankaya, 2015; Gürbüz ve İnal, 2004) 

Örneğin, kararsız seçmen kitlesinin hedef alındığı siyasal partizan reklamlar seçim 
kampanyalarının son günlerinde uygulanmaktadır. Bu reklam türü kendi içinde de üç alt 
kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan gizli partizan reklamlarda amaç, daha önce oy verdiği 
parti ya da adaydan memnun kalmayan seçmen kitlesine seslenmektir. Bu tür reklamlarda 
aleyhinde propaganda faaliyetinde bulunulacak parti ya da adayın kimliği açıkça ifade 
edilmemektedir. Özellikle yerel seçimlerde etkili olan bu türe 1989 yerel seçimlerinde 
ANAP’ın İstanbul adayı Bedrettin Dalan’ın izlediği strateji örnek verilebilir. Açık partizan 
reklamlarda ise amaç hedeflenen seçmen desteğini canlı tutmaktır (Çankaya 2015: 47-48). Bu 
tür reklamlarda aleyhinde propaganda faaliyetinde bulunulacak parti ya da adayın kimliği 
açıkça verilmektedir. Buna örnek ise 2002 genel seçimlerinde ANAP tarafından kullanılan 
“Bu ampul hayatınızı karartacak” başlıklı gazete reklamıdır. Marjinal partizan reklamlarda 
seçim sonuçları üzerinde etkili olabilecek marjinal gruplar hedef alınmaktadır. 1991 genel 
seçimlerinde Refah Partisi’nin “hayat kadınları”na yönelik mesajı bu kapsamda 
değerlendirilebilir (Çankaya, 2015: 48).   
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Kampanya dönemlerinde yoğun olarak tercih edilen "negatif siyasal reklam" türünde ise 
rakibin yanlışlarına, kişisel ve politik tavrına odaklanılmaktadır (Kaid, 2004: 163). Amaç, 
rakip parti/aday hakkında olumsuz özelliklerin ön plana çıkarılması, böylece seçmende bu 
partiye karşı olumsuz bir algı yaratmaktır. 2002 Genel seçimlerinde Genç Parti’nin kullandığı 
“Koalisyon Devri Bitsin İstiyor Musunuz ?, “Türkiye’yi Bu Hale Getirenleri Cezalandırmak 
İstiyor Musunuz” başlıklı gazete reklamları bu kapsamda değerlendirilebilir. Negatif siyasal 
reklamlar da üç alt kategoriye ayrılmaktadır. Doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma 
reklam türlerinde rakip aday/parti açıkça belirtilmekte, dolaylı (imalı) saldırı reklam türünde 
ise, rakip aday/parti açıkça belirtilmemektedir. Bunlardan doğrudan saldırı reklamlarına 2002 
genel seçimlerinde DYP tarafından kullanılan ve AKP ve CHP liderlerini hedef alan 
“Korktular, Kaçtılar” başlıklı gazete reklamı; doğrudan karşılaştırma reklamlarına, 2002 genel 
seçimlerinde DYP lideri Tansu Çiller’i diğer parti liderleriyle kıyaslayan gazete reklamı; 
dolaylı (imalı) saldırı reklamlarına ise 2002 genel Seçimlerinde ANAP’ın “Bu Ampul Avrupa 
Yolunu Karartacak” başlıklı gazete reklamı örnek verilebilir.                 

Negatif siyasal reklamların aksine ülkemizde çok tercih edilmeyen "pozitif siyasal reklamlar" 
ise, rakip aday/parti aleyhinde herhangi bir saldırı içermeyen reklam türüdür. Bu tür 
reklamlar, seçime katılan parti ya da adayın, kendi icraatlarını, vaatlerini iyimser bir gelecek 
teması içinde sunduğu reklamlar olarak dikkat çekmektedir. CHP Milletvekili Kemal 
Derviş’in, AKP’nin türban sorunu yaklaşımını destekleyen bir tutum takınması ve pozitif 
mesajlı promosyonlar yapması buna örnek gösterilebilir (Gürbüz ve İnal, 2004: 152-153).                

Yine farklı bir şekilde, seçim döneminde adayın pek tanınmadığı ya da parti liderinin 
kişiliğinin partinin önüne geçtiği düşünülüyorsa, siyasi partiler "adayları temel alan siyasal 
reklam" türü ile adayın olumlu kişisel özelliklerinin ön plana çıkarıldığı reklam türüne 
yönelebilirler. 1983 genel seçimlerinde Turgut Özal’ın kişiliğinde ifadesini bulan ANAP 
kampanyası ile 1991 genel seçimlerinde Seguela’nın Mesut Yılmaz’ı öne çıkaran “lider” 
ağırlıklı stratejileri bu yaklaşıma örneklerdir (Çankaya, 2015: 48). 

 Ülkemizde diğer reklam türlerine göre daha az tercih edilen "toplumsal gruplara yönelik 
siyasal reklamlar" da ise hedef kitle toplumsal gruplardır. Bunlar öğrenciler, öğretmenler, 
emekliler, kadınlar vb.dir. Bu kitlelerin gereksinim ve beklentilerine seslenilerek bu kitlelerin 
desteğinin kazanıldığı amaçlanmaktadır. Bu reklamlara 1991 genel seçimlerinde SHP’nin 
gençlere yönelik, “Gençler, sizinle dünyalar kurarız” başlıklı reklam ve RP’nin “Kadınım, 
önce insan” başlıklı reklamları örnek verilebilir (Çankaya, 2015: 49). Diğer taraftan, "iktidara 
yönelik siyasal reklamlar" ise, hem iktidar partisi/partileri tarafından hem de muhalefet 
partisi/partileri tarafından yoğun olarak kullanılan bir yöntemdir. İktidar partisi geçmiş 
dönemin olumlu yönlerini öne çıkarırken mutlu bir tablo çizmekte, muhalefet partisi ise 
geçmiş dönemin olumsuz yönlerini ortaya çıkararak, mutsuz bir tablo ile karşılık vermektedir. 
Bu reklam türüne örnek, 1991 genel seçimlerinde DYP’nin “21 Ekim Sabahı: Yeni Bir 
Türkiye” başlıklı reklamı ve 1999 genel seçimlerinde CHP’nin “CHP: Tek Başına İktidar” 
başlıklı reklamı verilebilir (Çankaya, 2015: 48).           
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3. SİYASAL İLETİŞİM VE REKLAM: SİYASAL PARTİLERİN GAZETE REKLAM 
İLETİLERİNİN ANALİZİ (2002 GENEL SEÇİMLERİ)  
3.1. Metodoloji 
Seçimin yapıldığı yıl olan 2002’de Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SAM) araştırmasına 
göre seçmenin %55’inin hane (aile) geliri ayda 300 milyondan az, %25’inin hane geliri ise 
175 milyonun altındadır (Akyol, 2002: 17, www.milliyet.com.tr, 28.11.2016). Bu verilere 
göre seçmenin %55’inin hane geliri asgari ücretten biraz fazla iken, %25’inin geliri asgari 
ücretten azdır. Aynı zamanda büyük bir ekonomik kriz ve işsizlik yaşanmakta ve bu şartlar 
altında ülke bir seçime gitmektedir.  

Bu çalışmada,  siyasal reklamcılığın önemli uygulamalarından biri olan gazete reklamlarına 
odaklanılmıştır. Amaç, seçim dönemlerine göre farklılık olduğu düşünülen gazete 
reklamlarında, siyasal partilerin seçmen kitleleri için tercih ettikleri ileti ve görseller ile 
reklam türlerini belirlemektir. 

Araştırmanın Varsayımları: 

H1: Gazete reklamlarının ileti içerikleri seçim döneminde var olan sorunlara yönelik 
hazırlanmaktadır. 
H2: Türkiye'de genel seçim dönemlerinde genel olarak "lider odaklı reklam" türü tercih 
edilmekte ancak 2002 genel seçimlerinde “parti odaklı reklam” türünün kullanımı tercih 
edilmektedir.  
H3: Siyasal reklam yayın ve satın almalarda gazete tercihinde ideolojik yakınlık 
gözetilmektedir. 
H4: 2002 seçimine katılan ve iktidarı elinde bulunduran partiler diğer siyasi partilere oranla 
daha fazla sayıda gazete reklamı kullanmıştır. 

Ayrıca çalışmada gündemde olan ekonomik sıkıntılar ile ilgili iletilere yer verilip verilip 
verilmediği, bu olumsuz durumu örten baskın iletilerin olup olmadığı varsa yönetime talip 
olan siyasi partilerin hangi iletileri kullanarak seçmene ulaşmaya çalıştıkları da araştırılmıştır. 

Buna bağlı olarak araştırma kapsamına, ekonomik kriz ve işsizliğin yaşandığı 2002 yılında 
gerçekleşen genel seçim dönemi seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini, seçime katılan ve  % 
10’luk seçim barajını geçme olasılığı bulunan AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP ve MHP 
'nin hazırladıkları gazete reklamları ile farklı yayın politikaları ve yayın kimliklerine sahip  
Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri  oluşturmuştur. 26.09.2002 - 29.10.2002 
tarihleri arasındaki bir aylık süreçte  toplam 197 gazete reklamı Alman bilim adamı Klaus 
Merten tarafından geliştirilen içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Merten’e göre içerik 
analizi, bir metnin açık içeriksel karakteristiklerinden yararlanarak, açık olmayan 
karakteristiklerinin ve bağlamının araştırılıp, sosyal gerçekliğin ortaya çıkarılmasını 
amaçlamaktadır (Alver, 2003: 241).  

3.2. Araştırmanın Bulguları  
Araştırma kapsamına alınan ulusal gazetelerde yer alan 2002 genel seçimlerine ilişkin gazete 
reklamları niceliksel (kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) analize tabi tutulmuştur. Siyasi 
partilere göre reklam kullanımı ile ilgili veriler analiz edildiğinde AKP’nin gazete 
reklamlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı çalışmada AKP değerlendirme dışı 
bırakılmıştır.  

http://www.akademikbakis.org/
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3.2.1. Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niceliksel (Kantitatif) Analizi 
26.09.2002-29.10.2002 tarihleri arasında incelenen toplam 197 siyasi parti gazete reklamına 
ilişkin niceliksel (kantitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Analizde Tablo 1’de 
yer alan gazete reklamlarının tekrarı olan reklamlar diğer tablolarda değerlendirmeye 
alınmamıştır. 
Tablo 1: 2002 Genel Seçimlerindeki Siyasal Reklamların Gazetelere/Partilere Göre Dağılımı 

 Cumhuriyet Hürriyet Milliyet Sabah Toplam 

Sayı Oran
% 

Sayı Oran
% 

Sayı Oran
% 

Sayı Oran
% 

Sayı Oran
% 

AKP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
ANAP 4 4,88 29 35,37 18 21,95 31 37,80 82 41,62 
CHP 5 33,33 6 40,00 2 13,33 2 13,33 15 7,61 
DSP 4 23,53 5 29,41 4 23,53 4 23,53 17 8,63 
DYP 0 00,00 10 52,63 4 21,05 5 26,32 19 9,64 
GP 4 14,29 10 35,71 4 14,29 10 35,71 28 14,21 
MHP 0 00,00 12 33,33 11 30,55 13 36,11 36 18,27 
Toplam 17 8,63 72 36,55 43 21,83 65 32,99 197 100 

Siyasi partilerin gazete reklamlarının gazetelere göre dağılımına ilişkin veriler tablo: 2’de 
görülmektedir. Buna göre ANAP’ın toplam 82 reklamı bulunmakta bunların 21 tanesi tekrar 
reklamlarından oluşmaktadır. ANAP’ın 82 gazete siyasi reklamının %37,80’ini Sabah 
gazetesine, %35,37’sini Hürriyet gazetesine, %21,95’ini Milliyet gazetesine, % 4,88’ini 
Cumhuriyet gazetesine verildiği görülmektedir.  

CHP’nin ise toplam 15 reklamı bulunmakta bunların 7’si tekrar reklamı olup 8 tanesi ham 
reklamlardır. CHP’nin 15 gazete siyasi reklamının %40,00’ını Hürriyet gazetesine, 
%33,33’ünü Cumhuriyet gazetesine, %13,33’ünü ise Milliyet ve Sabah gazetelerine vermiştir. 
Diğer bir siyasi parti DSP’nin toplam da 17 reklamı bulunmakla beraber bunların 12’si tekrar 
reklamı olup 5 tanesi ham reklamlardır.  DSP siyasi reklamlarında  %29,41 ile ilk sırada 
Hürriyet gazetesini ikinci sırada ise  %23,53 ile Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerini 
tercih etmiştir.  

DYP’nin reklamlarına bakıldığında toplam 19 reklamı bulunduğu, bunların 9’unun tekrar 
reklamı olduğu 10 tanesinin ham reklam olduğu bulgulanmıştır. DYP gazete siyasi 
reklamlarının %52,63’ünü Hürriyet gazetesine, %26,32’sini Sabah gazetesine, %21,05’ini 
Milliyet gazetesine verirken Cumhuriyet gazetesine ise hiç reklam vermemiştir. GP’nin 
toplam da 28 reklamı bulunmakta bunların 12s’i tekrar reklamı olup 16’sı ham reklam 
konumundadır. GP siyasi gazete reklamlarında  %35,71 ile Hürriyet ve Sabah gazetelerini, 
%14,29 ile de Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerini kullanmıştır. MHP’nin ise toplam 36 
reklamı bulunmakta bunların 24’ü tekrar 12’si ham reklamlardır. MHP gazete reklamlarında 
ilk sırada %36,11 ile Sabah gazetesini tercih ederken, onu %33,33 ile Hürriyet gazetesi ve  
%30,55’ ile Milliyet gazetesi takip etmiştir. Cumhuriyet gazetesi ise MHP’den hiç reklam 
alamamıştır. 

Gazetelere göre verilere bakıldığında;  toplam 197 reklamın yayınlanması için gazete 
tercihinde  %36,55 ile ilk sırada Hürriyet gazetesinin yer aldığı, onu %32,99 ile Sabah 
gazetesinin izlediği görülmektedir. Üçüncü sırada ise  %21,83 ile Milliyet gazetesi 
gelmektedir. En az reklam alan gazete ise  %8,63 ile Cumhuriyet gazetesi olmuştur.  
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Tablo 2: 2002 Genel Seçimlerindeki Siyasal Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı 
 Adayları Temel 

Alan Siyasal 
Reklamlar 

Toplumsal 
Gruplara Yönelik 
Siyasal Reklamlar 

İktidara Yönelik 
Siyasal Reklamlar 

Toplam 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 
ANAP 20 42,55 21 44,68 6 12,77 47 47,96 
CHP 0 00,00 6 75,00 2 25,00 8 8,16 
DSP 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 5,10 
DYP 6 60,00 1 10,00 3 30,00 10 10,20 
GP 5 31,25 7 43,75 4 25,00 16 16,33 
MHP 3 25,00 2 16,67 7 58,33 12 12,24 
Toplam 35 35,71 38 38,78 25 25,51 98 100 

Analiz kapsamında partilerin kullandıkları reklam türleri Tablo 2’de yer almaktadır. Buna 
göre tüm siyasi partiler toplumsal gruplara yönelik reklam türünü 2002 seçimlerinde 
kullanmıştır. Kendi reklamları içinde %44,68'lık oran ile ANAP’ın en çok toplumsal gruplara 
yönelik reklamlara yöneldiği, toplumsal grupları işçi, esnaf, hemşire, diş doktoru, ev hanımı, 
avukatlardan seçtiği görülmektedir. Reklamlarında her iş kolundan bir bireye elinde ANAP’ı 
desteklediğini belirten tabelalar tutturulmuştur. Buna örnek “Benim oyum güvenli yarınlara, 
benim oyum ANAP’a diyen Bilge Hemşire afişidir.  

Diğer taraftan CHP’de ANAP gibi kendi reklamlarında %75 oran ile en çok toplumsal 
gruplara yönelik reklamları kullanmıştır. CHP’nin hedef kitlesinde ise seslenilecek toplumsal 
grup olarak işsiz kesim yer almaktadır. İki farklı reklamın birinde yaşlı bir vatandaş yer 
almakta ve “Krizin sağı solu yok” sloganı kullanılmakta bir diğerinde ise genç bir kadın yer 
almakta ve “İşsizliğin sağı solu yok” sloganı kullanılmaktadır. 

Bir diğer siyasi parti DSP ise, seçime iktidar partisi olarak girmesi sebebiyle %60 oran ile 
iktidara yönelik olumlu icraatlarını anlatan reklamların yer aldığı reklamları kullanmıştır. 
Toplumsal gruplara yönelik kullandığı reklamda ise seçim kampanyasının merkez sloganı 
haline getirdiği “Hedef bilgi toplumu” iletisiyle öğrencileri hedef almıştır. DSP kampanyasını 
“Hedef Bilgi Toplumu” kampanyası üzerine inşa etmiş ve mesajlarını bu ileti üzerinden 
vermiştir. 

DYP’nin reklamları analiz edildiğinde %60 oran ile aday odaklı reklamlara ağırlık verdiği 
görülmektedir. Aday odaklı reklamların birisinde, aday Tansu Çiller merkezde etrafında da 
önemli siyasi figürlerden Aydın Menderes, Mehmet Ali Bayar, Tuğrul Türkeş ve eski 
başbakanlardan Yıldırım Akbulut bulunmaktadır. Bu reklamda DYP’nin siyasi kadrosuna 
vurgu yapılmıştır. Reklamların ikincisinde “Ekonomiyi tek bilen, tecrübeli tek Başbakan” 
sloganı ile Tansu Çiller merkezde yer alırken sağında ve solunda yer alan adaylar ekonomi 
geçmişleriyle bilinen isimlerden seçilmiştir. Bunlar; Maliye müsteşarlığı yapmış Kemal 
Kabataş, Hazine müsteşarlığı yapmış Ayfer Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu eski başkanı 
Sıddık Ensari, Can Yeşilada, Okan Oğuz, Ufuk Söylemez, H. Basri Aktan, Oğuz Tezmen ve 
Cengiz Aysun’dur. 
Seçime ilk kez giren Genç Parti’de ANAP ve CHP gibi reklamlarında %43,75 oran ile en çok 
toplumsal gruplara yönelik reklamları kullanmış ve eğitim reformu ve eğitimde harcamalar 
konularına değinerek öğrencileri hedef kitle olarak belirlemiştir. İktidarı eleştiren iletileri 
barındıran reklamlarında negatif reklam dili kullanan GP, tek bir partiyi hedefe oturtmamakla 
beraber bütün geçmiş iktidar partilerini suçlayan bir üslup takınmıştır. Buna; “Türkiye’yi bu 
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hale getirenleri cezalandırmak istiyor musunuz?”, “Basiretsiz, beceriksiz, yüreksiz yönetime 
bir şans daha verilmesin istiyor musun?” iletileri örnek verilebilir.  

MHP’nin reklamları incelendiğinde ise DSP ile benzer şekilde, %58,33 oran ile iktidara 
yönelik reklamlara ağırlık verdiği gözlemlenmektedir. Gazete reklamları incelendiğinde 
reklamlar üzerinden oluşturulan seçim kampanyasının merkezini, ortada MHP’yi gösteren 
sağında solunda geçmiş iktidarlara özellikle koalisyon ortaklığı yaptığı ANAP ve DSP’ye 
göndermeler yapıldığı görülmektedir. Örneğin Hürriyet gazetesinde yayınlanan 6 Ekim 2002 
tarihli reklamında“bazılarısağda olduklarını, bazıları solda olduklarını söylüyor. MHP, bu 
ülkenin merkez partisidir.  Çünkü merkez millet sevdasıdır” ifadeleri yer almaktadır. 

Partiler bazında kullanılan reklam türlerine göre ANAP, CHP ve GP’nin toplumsal gruplara 
yönelik reklamlara ağırlık verdiği, DSP ve MHP’nin ise iktidara yönelik reklamlara ağırlık 
verdiği anlaşılmaktadır. DYP’nin ise aday odaklı reklamlara ağırlık verdiği bulgulanmıştır.  

Siyasi reklamlar bazında verilere bakıldığında; yayınlanan reklamların %38,78’inin toplumsal 
gruplara yönelik, %35,71’inin aday temelli, %25,51’inin ise iktidara yönelik reklamlar olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 3: 2002 Genel Seçimlerindeki Negatif Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Dağılımı 
 Doğrudan 

Saldırı 
Reklamları 

Doğrudan 
Karşılaştırma 

Reklamları 

Dolaylı (İmalı) 
Saldırı 

Reklamları 

Diğer Toplam 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 
ANAP 14 29,79 18 38,30 9 19,15 6 12,76 47 47,96 
CHP 5 62,50 3 37,50 0 00,00 0 00,00 8 8,16  
DSP 1 20,00 3 60,00 0 00,00 1 20,00 5 5,10 
DYP 4 40,00 3 30,00 2 20,00 1 10,00 10 10,20 
GP 7 43,75 3 18,75 1 6,25 5 31,25 16 16,33 
MHP 2 16,67 6 50,00 0 00,00 4 33,33 12 12,24 
Toplam 31 31,64 38 38,78 12 12,24 17 17,35 98 100 

Siyasi partilerin reklamlarında kullandığı reklam türlerinden “negatif reklam”ların dağılımına 
ilişkin verilere bakıldığında ANAP’ın ilk sırada  % 38,30 oran ile "doğrudan karşılaştırma" 
reklam türüne başvurduğu gözlemlenmektedir. Bu reklamlarında ANAP, diğer partiler ve 
geçmiş iktidarlar ile kendisini kıyaslamış, bunu yaparken Turgut Özal’ın iktidarı döneminde 
gerçekleştirdiği icraatlarından yararlanmıştır. İkinci sırada doğrudan saldırı türünü kullanan 
ANAP’ın hedefinde AKP yer almaktadır. En çok siyah ampul fotoğrafına ve “Bu ampul 
Avrupa yolunu karartacak” , “Bu ampul hak ve özgürlüklerinizi karartacak” , “Bu ampul 
geleceğinizi karartacak” , “Bu ampul ekonomiyi karartacak”, “Bu ampul hayatınızı 
karartacak” sloganlarına yer vermiştir.  

Diğer taraftan CHP "negatif reklam" türü reklamlarında % 62,50 oran ile  “doğrudan saldırı” 
reklam türünü yoğun olarak kullanmıştır. Bu reklamların birinde incir fotoğrafı bulunmakta 
ve “Ocağınıza incir ağacı dikilmesin” sloganı yer almaktadır. Bir diğer reklamda da kavun 
fotoğrafı yer almakta ve “Kelek çıkmasın” sloganı yer almaktadır. Bu reklamlarda İslamiyet’i 
simgeleyen yeşil rengin kullanımıyla AKP kastedilmektedir.  

“Negatif reklam” türleri içinde DSP’nin tercihi  %60,00 ile doğrudan “karşılaştırma reklam” 
türü reklamlardan yana olmuştur. İktidar partisi olarak girdiği seçimde kendi iktidarları 
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dönemindeki uygulamalar reklamlarında yer almıştır. Genellikle bu reklamlarda uzun 
metinler kullanılmış, çekicilikten uzak bir reklam kampanyası yürütülmüştür. 

DYP’nin ise “negatif reklam” türü olarak seçimini  %40,00 ile  “doğrudan saldırı” reklam 
türünü kullandığı görülmektedir. Örneğin Hürriyet gazetesinde yayınlanan 13 Ekim 2002 
tarihli reklamda kendisine rakip diye nitelediği 5 partiyi de (Yeni Türkiye, CHP=Derviş, DSP, 
MHP, ANAP) terazinin bir kısmına diğer kısmına da DYP’yi koymuş “Onlar işsizlik ve 
yoksulluk, DYP ise İş, Aş’tır” demiştir. Bu tür reklama bir diğer örnekte Hürriyet gazetesinde 
yayınlanan 26 Ekim 2002 tarihli reklamdır. Reklamda kendisiyle açık oturuma çıkmak 
istemeyen iki parti lideri (Deniz Baykal ve Recep Tayyip Erdoğan) için “Çiller’den korktular 
İşte. Kaçtılar” diye reklamlar hazırlanmıştır.  

“Negatif reklam” türünde Genç Parti %43,75 oran ile "doğrudan saldırı" reklam türünü tercih 
etmiştir. Bu reklamlarda “Koalisyon devri bitsin istiyor musunuz?”, “Türkiye’yi bu hale 
getirenleri cezalandırmak istiyor musunuz?”, “Soyguncuları, hortumcuları cezalandırmak 
istiyor musunuz?”, “Basiretsiz, beceriksiz, yüreksiz yönetime bir şans daha verilmesin istiyor 
musunuz?”, “Yabancılara boyun eğmeyen güçlü bir Türkiye istiyor musunuz?” sloganlarıyla 
geçmiş yönetimler doğrudan hedefe oturtulmaktadır.  

MHP'nin  “negatif siyasal reklam” türünde en çok %50 oran ile “doğrudan karşılaştırma” 
reklam türüne yer verdiği görülmektedir. MHP siyasi reklamlarını üç ok temeline oturtmuştur. 
Kırmızı zemine beyaz üç okun yer aldığı bu reklamlarda ortada yer alan ok MHP’yi, bu okun 
sağında ve solunda yer alan oklar ise sağ ve sol partileri sembolize etmektedir. Bu partiler 
MHP’nin geçmiş iktidar ortakları ANAP ve DSP’dir. MHP siyasal mesajlarını bu reklam 
tasarımı üzerinden vermektedir. Örneğin Milliyet gazetesinde yayınlanan 9 Ekim 2002 tarihli 
reklamda ortadaki okun ucunda “Türkiye Sevdası” yazısı, sağdaki ve soldaki okların ucunda 
“Koltuk Sevdası, başkanlık sevdası, bakanlık sevdası, genel başkanlık sevdası” yazısı yer 
almaktadır. " 

Negatif reklam" türlerine göre “doğrudan karşılaştırma” reklam türünün yoğun olarak ANAP, 
MHP ve DSP tarafından kullanıldığı, "doğrudan saldırı" reklam türünün ise CHP, DYP ve 
Genç Parti tarafından tercih edildiği bulgulanmaktadır. 

Tablo 4: 2002 Genel Seçimlerinde Kampanya Türlerinin Siyasi Partilere Dağılımı 
 Lider Odaklı Parti Odaklı Aday Odaklı Toplam 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 
ANAP 12 25,53 28 59,57 7 14,89 47 47,96 
CHP 0 00,00 8 100,0 0 00,00 8 8,16 
DSP 2 40,00 3 60,00 0 00,00 5 5,10 
DYP 4 40,00 2 20,00 4 40,00 10 10,20 
GP 10 62,50 5 31,25 1 6,25 16 16,33 
MHP 3 25,00 9 75,00 0 00,00 12 12,24 
Toplam 31 31,63 55 56,12 12 12,24 98 100 

Tablo 4’te siyasi partilerin reklamlarında kullandığı kampanya türlerinin dağılımı 
görülmektedir. Buna göre, ANAP, CHP, DSP ve MHP gazete reklamlarında parti odaklı 
reklamlara yer vermiş,  DYP ve GP ise yoğun olarak lider odaklı reklamları tercih etmiştir. 
Veriler siyasi reklamlar bazında değerlendirildiğinde ise toplam reklamlar içinde en fazla 
oranda “parti odaklı reklamlara” yer verildiği anlaşılmaktadır. 
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3.2.2. Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niteliksel (Kalitatif) Analizi  
26.09.2002-29.10.2002 tarihleri arasında incelenen siyasi parti gazete reklamlarına ilişkin 
niteliksel (kalitatif) veriler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 5: Siyasi Partilerin Gazete Reklamlarının İleti İçeriği 
 Ekonomi Eğitim İç Politika Dış Politika Diğer Toplam 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

ANAP 13 27,66 1 2,13 22 46,81 10 21,28 1 2,13 47 47,96 
CHP 3 37,50 0 00,00 5 62,50 0 00,00 0 00,00 8 8,16 
DSP 0 00,00 1 20,00 3 60,00 0 00,00 1 20,00 5 5,10 
DYP 3 30,00 0 00,00 4 40,00 1 10,00 2 20,00 10 10,20 
GP 2 12,50 4 25,00 6 37,50 1 6,25 3 18,75 16 16,33 
MHP 3 25,00 0 00,00 5 41,67 3 25,00 1 8,33 12 12,24 
Toplam 24 24,49 6 6,12 45 45,92 15 15,31 8 8,16 98 100 

Siyasi partilerin gazete reklamlarının konu içeriği dört temel değişken üzerinde incelenmiştir. 
Buna göre siyasi partilerin hepsinin iç politika iletisine (%45,92) diğer iletilerden daha fazla 
yer verdiği görülmektedir.  Diğer iletilerin partisel dağılımına bakıldığında ekonomi temelli 
iletilerin %24,49 oranla ikinci sırada olduğu, ANAP, CHP, DYP tarafından tercih edildiği 
anlaşılmaktadır. DSP ekonomi iletilerine gazete reklamlarında yer vermezken GP iç politika, 
ekonomi ve dış politika iletilerine reklamlarında eşit oranda yer vermiştir. Eğitimle ilgili 
iletiler ANAP, DSP ve GP tarafından reklamlarda kullanılırken CHP, DYP ve MHP eğitim 
iletilerine reklamlarında yer vermemiştir. Dış politika iletileri ANAP, DYP, GP ve MHP 
tarafından tercih edilirken CHP ve DSP bu ileti formatını reklamlarında kullanmamıştır. 

Tablo 6: Siyasi Partilerin Gazete Reklamlarının Ekonomi İletileri 
 ANAP CHP DSP DYP GP MHP Toplam 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

IMF 1 7,69 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 33,33 2 8,33 
İşsizlik 0 00,00 1 33,33 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 33,33 2 8,33 
İstikrar 5 38,46 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 5 20,83 
Yolsuzluk 0 00,00 1 33,33 0 00,00 0 00,00 2 100,0 0 00,00 3 12,50 
Kriz 0 00,00 1 33,33 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 4,17 
Kalkınma 5 38,46 0 00,00 0 00,00 2 66,67 0 00,00 1 33,33 8 33,33 
Reform 2 15,38 0 00,00 0 00,00 1 33,33 0 00,00 0 00,00 3 12,50 
Toplam 13 54,17 3 12,50 0 00,00 3 12,50 2 8,33 3 12,50 24 100 

Siyasi partilerin ekonomi iletilerinin içeriği toplam yedi başlık altında incelenmiştir. Tablo 
6’daki verilerde göre, ANAP en çok istikrar ve kalkınma iletilerini (%38,46) kullanırken en az 
oranda IMF iletisini (%7,69) kullanmıştır. CHP’nin ekonomi iletilerinin eşit oranda (%33,33) 
dağıldığı gözlemlenmektedir. Bu iletiler işsizlik, yolsuzluk ve kriz iletilerinden oluşmaktadır. 
DSP ekonomi iletilerine gazete reklamlarında yer vermemiştir. DYP ekonomi iletilerinden 
kalkınma iletisine (%66,67) ağırlık vermekle beraber reform iletilerini de reklamlarında 
kullanmıştır. Genç Partinin tek ekonomi ileti formatı yolsuzluk iletisidir. MHP’nin ekonomi 
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iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) söz konusudur ve bu iletiler IMF, işsizlik ve kalkınma 
iletileridir. 

Tablo 8: Siyasi Partilerin Gazete Reklamlarının Eğitim İletileri 
 İş Garantili 

Eğitim 
Bilgi 

Toplumu 
Çağdaş 
Eğitim 

Eğitim 
Giderleri 

Eğitim 
Sisteminde 

Reform 

Toplam 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

ANAP 1 100,0 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 16,67 
CHP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
DSP 0 00,00 1 100,0 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 16,67 
DYP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
GP 0 00,00 0 00,00 1 25,00 1 25,00 2 50,00 4 66,67 
MHP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
Toplam 1 16,67 1 16,67 1 16,67 1 16,67 2 33,33 6 100 

Siyasi partilerin 5 başlık altında incelen eğitim iletilerinin içeriğine bakıldığında ANAP, iş 
garantili eğitim iletisini, DSP, bilgi toplumu iletisini kullanırken GP, çağdaş eğitim, eğitim 
harcamaları, üniversite ve eğitim sisteminde reform iletilerini tercih etmiş, CHP, DYP ve 
MHP ise eğitim iletilerine reklamlarında yer vermemiştir.  

Tablo 8: Siyasi Partilerin Gazete Reklamlarının İç Politika İletileri 
 ANAP CHP DSP DYP GP MHP Toplam 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

Sayı 

O
ran%

 

İrtica- 
Gericilik 

0 00,00 1 20,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 2,22 

İyi Bir 
Gelecek 

9 40,91 1 20,00 0 00,00 0 00,00 1 16,67 1 20,00 12 26,67 

İcraat 3 13,64 0 00,00 2 66,67 1 25,00 1 16,67 0 00,00 7 15,56 

Hak ve 
Özgürlükler 

4 18,18 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 4 8,89 

Milliyetçilik 2 9,09 0 00,00 1 33,33 0 00,00 0 00,00 3 60,00 6 13,33 

Dürüstlük 0 00,00 2 40,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 2 4,44 

Dokunul- 
mazlıklar 

0 00,00 1 20,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 2,22 

Bir Önceki 
Kötü 

Yönetim 

0 00,00 0 00,00 0 00,00 2 50,00 3 50,00 0 00,00 5 11,11 

Merkez Parti 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 20,00 1 2,22 

Yerel  
Yönetim 

2 9,09 0 00,00 0 00,00 1 25,00 0 00,00 0 00,00 3 6,67 

Güven 1 4,55 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 2,22 

Çevre 1 4,55 0 00,00 0 00,00 0 00,00 1 16,67 0 00,00 2 4,44 

Toplam 22 48,89 5 11,11 3 6,67 4 8,89 6 13,33 5 11,11 45 100 
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Tablo 8’de görüldüğü gibi siyasi partilerin gazete reklamlarının iç politika iletileri 12 başlık 
altında değerlendirilmiştir. Buna göre, iç politika konusunda ANAP’ın en çok iyi bir gelecek 
iletisine yer verdiği, CHP’nin ise dürüstlük konusunda yoğunlaştığı,  DSP ve GP’nin icraat 
iletilerine odaklandığı görülmektedir. DYP iç politikada iletilerinde en çok bir önceki kötü 
yönetimi hatırlatırken, MHP’nin kendi temel ideolojisi milliyetçiliğe vurgu yaptığı 
görülmektedir. 

Tablo 9: Siyasi Partilerin Gazete Reklamlarının Dış Politika İletileri 
 Avrupa- Batı ile 

İlişkiler 
AB Süreci Milli 

Bağımsızlık 
Toplam 

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı Oran% 
ANAP 3 30,00 7 70,00 0 00,00 10 66,67 
CHP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
DSP 0 00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00 
DYP 0 00,00 1 100,0 0 00,00 1 6,67 
GP 1 100,0 0 00,00 0 00,00 1 6,67 
MHP 1 33,33 2 66,67 0 00,00 3 20,00 
Toplam 5 33,33 10 66,67 0 00,00 15 100 

Siyasi partilerin gazete reklamlarının dış politika iletileri üç değişken üzerinde analiz 
edildiğinde; siyasi partilerden ANAP, DYP ve MHP’nin AB süreci üzerinde yoğunlaştığı 
GP’nin Avrupa-Batı ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine odaklandığı CHP ve DSP’nin ise 
ilginç şekilde dış politika iletilerine yer vermediği görülmektedir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
1999 erken genel seçimleri sonucunda DSP, MHP ve ANAP’tan oluşan Türkiye’nin 17. 
koalisyon hükümeti Bülent Ecevit Başbakanlığında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
onayıyla kurulmuştur. Ancak, önceki hükümet döneminden miras sorunlarında katkısı ile 
kurulan koalisyon hükümeti döneminde ekonomik kriz baş göstermiştir. Bu duruma 2002 
yılında Başbakan Ecevit’in rahatsızlığı eklenince ekonomik krize bir de yönetimsel kriz 
eklenmiştir. 31 Temmuz 2002’de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim istediğini 
açıklamasından sonra toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı almıştır. 
Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı böyle bir dönemde seçime giden siyasi 
partilerin siyasi kampanya süreci ve kullandıkları gazete reklam iletileri,   seçmen kitlelerini 
nasıl analiz ettikleri,  vaatlerinin neler olduğu ve ikna sürecindeki başarıyı göstermesi 
açısından önemlidir.  

Bu seçimde gazetelerde yayımlanan reklamların analizi sonucunda çalışmada elde edilen 
bulgular,  gazete reklam kullanımında ANAP'ın %23,86 ile ilk sırada olduğu onu ikinci sırada 
%18,27 ile MHP’nin takip ettiğini göstermektedir.  Toplam 197 siyasi parti gazete reklamını 
135’i (%68,53) koalisyon ortağı olan partilere (ANAP, DSP ve MHP) aittir. Reklam yayını 
konusunda en çok tercih edilen gazetenin liberal eğilimli Hürriyet gazetesi olduğu tespit 
edilmiş, onu sağ liberal eğilimli Sabah gazetesi izlemiştir. Partilerin reklam verecekleri 
gazeteleri seçerken tiraj rakamlarının yanı sıra bu gazetelerin hitap edecekleri kendi ideolojine 
yakın seçmen kitleleri tarafından okunma kriterine de dikkat ettiği bulgulanmıştır. Siyasi 
partiler hitap ettikleri seçmen kitlesinin okuma eğiliminde olmadığı gazetelere ya diğer 
gazetelere oranda daha az reklam vermiş ya da hiç reklam vermeme yolunu tercih etmiştir. 
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Zira DYP ve MHP, sol eğilimli Cumhuriyet gazetesine hiç reklam vermemiştir. Bu sonuç 
üçüncü hipotezimizi doğrular niteliktedir. 

2002 genel seçiminde siyasi partilerin gazete reklamlarında en çok “parti odaklı kampanya” 
türüne yer verilmiştir. Tablo 4’te yer alan bu veri ile ikinci hipotezimiz doğrulanmaktadır. Bu 
tür reklamlara en çok başvuran parti ise ANAP olmuştur. Siyasi partiler reklamlarında en 
fazla oranda iç politika iletilerini barındıran reklamlara yer vermiştir. Tüm siyasi partiler iyi 
bir gelecek için kendilerinin doğru parti olduğuna seçmeni ikna etmeye çalışmışlardır. Bu veri 
ile birinci hipotezimiz doğrulanamamaktadır. Ekonomik krizin var olduğu bir süreçte 
gerçekleştirilen seçimlerde ekonomi iletileri gazete reklamlarında ikinci planda sunulmuştur. 
2002 seçimine katılan ve iktidarı elinde bulunduran koalisyon ortaklarından ANAP’ın 82, 
DSP’nin 17, MHP’nin ise 36 siyasi reklam yayınlattığı tablo 1’deki verilerden 
anlaşılmaktadır. Bu reklamların toplam reklamlara oranı %68,53’dür. Bu veri ile iktidarı 
elinde bulunduran partilerin diğer partilere göre daha fazla oranda reklam yayınladığına 
ilişkin dördüncü hipotezimiz doğrulanmaktadır.  

Ülkemizde siyasal reklamcılık olgusu sürekli gelişen ve yaygınlaşan bir olgudur. Siyasi 
partiler tarafından seçim zamanlarında başvurulan bir teknik olmasına rağmen seçim öncesi 
ve sonrasında da bu yöntemi kullanmaya devam eden partilerin başarılarını devam ettirdikleri 
geçmiş dönemler incelendiğinde anlaşılmaktadır. Bu çalışma bir etki çalışması olmamasına 
rağmen şunu söyleyebiliriz ki gazete reklamları tek başına seçimin kazananını belirleme de 
etkili olmamaktadır. Çok büyük bütçelerle yürütülen seçim kampanyaları ve onu destekleyen 
reklamlarda siyasi partilerin tercihlerinin yanı sıra seçim döneminde ülkenin sosyo-ekonomik, 
kültürel durumu, iç ve dış siyasal yapı,  yıpranmışlık ve var olan siyasal partilere karşı seçmen 
güveni ve liderin imajı gibi pek çok konu etkili olabilmektedir. Çünkü 2002 genel 
seçimlerinin galibi, seçim sürecinde hiçbir gazeteye reklam vermeme üzerine kurulu bir seçim 
kampanyası yürüten AKP’dir.  
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BÜYÜK VERİ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME 

Sadullah ÇELİK*             Emrah AKDAMAR† 

 

Öz 

Gün geçtikçe bilgi üretimi üstel olarak artmakta ve dünyamız, insan bilgisini geliştirecek bir takım anlamlı bilgiler 
içermesi gerektiğine inandığımız verilerle dolup taşmaktadır. Bununla birlikte, anlamlı bilgi çıkarmak, büyük 
miktarda verinin düz metin veya geleneksel tabular biçiminde sunulması durumunda zor olmaktadır. Böylece, 
verilerin etkili grafik gösterimleri, insan görsel algılama yeteneklerini harekete geçirerek popülerlik 
kazanmaktadır. Veri görselleştirme, insan bilgisini güçlendirmek için soyut ve fiziksel olmayan verilerin bilgisayar 
tabanlı etkileşimli görsel temsillerinin kullanılmasıdır. Görselleştirmede, kullanıcıların beklenen etkinlikleri 
algılamaları ve keşfetmelerinin yanı sıra, veriler hakkında fikir sahibi olup beklenmedik yapıları görmelerine 
yardımcı olmak amaçlanır. Çok değişkenli veri görselleştirmesi için, görsel olarak analiz edilecek veri seti büyük 
boyutlardadır. Belirli bir bilgi görselleştirme türü olan çok değişkenli veri görselleştirme, pazarlama ve 
mühendislik tasarımından, endüstri ve finansal piyasalara kadar çeşitli alanlarda sayısız uygulamayı içermektedir. 
Bu nedenle görselleştirme birçok özellik arasındaki ilişkinin hayati öneme sahip olduğu aktif bir araştırma alanıdır. 
Bu çalışmada, öncelikle büyük veri konusu hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra, yaygın olarak 
kullanılan görselleştirme teknikleri hakkında genel bilgiler verilerek, veri görselleştirmenin önemi üzerinde 
durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Veri Görselleştirme, Büyüklük, Çeşitlilik, Hız, Değer, Doğruluk. 

 

BIG DATA AND DATA VISUALIZATION 

 

Abstract 

Knowledge production is exponentially increasing and our world is full of belief that we should have some 
meaningful information to improve human knowledge. However, making meaningful information is difficult when 
substantial amounts are presented in plain text or traditional tabular format. Thus, effective graphical 
representations of the data become popular by activating human visual perception capabilities. Data visualization 
is the use of computer based interactive visual representations of abstract and non-physical data to enhance human 
knowledge. Visualization is also intended to help users perceive and discover expected activities, as well as having 
an idea about the data and seeing unexpected events. For highly variable data visualization, the data set to be 
visually analyzed is large. Multivariate data, a specific type of information visualization, includes innumerable 
applications in a variety of areas ranging from visualization, marketing and engineering design to industry and 
financial markets. For this reason, visualization is an active area of research in which the relationship between 
many features is vital. In this study, firstly, general information about the big data topic is given. Later, general 
information about commonly used visualization techniques is given, and the importance of data visualization is 
emphasized. 

Keywords: Big Data, Data Visualization, Volume, Variety, Velocity, Value, Veracity. 

 

GİRİŞ 
Endüstri Devrimini bundan 200 yıl önce, XX. yüzyılın son çeyreğine kadar yaşadık. Bu 
dönemde insan aklı ve gelişen sofistike makineler dünyada büyük çaplı gelişmelerin 
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yaşanmasını sağladı. Bu süreçte iş ve ticaret bağları güçlendi, mesafeler kısaldı, bilgi alışverişi, 
sermaye hareketleri ve pazar payları büyüdü, ülkeler ve toplumlar arası karşılıklı etkileşimde 
büyük artış yaşandı. XX. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde ise küresel bir fenomen haline 
gelen internet ile yeni bir devrime tanık olduk. İnternet devrimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
gücü, veri ağlarındaki bilgiye hızlı bir şekilde erişilebilmesini sağladı. Özellikle son 20 yılda 
internet iş dünyasında ve sosyal hayatta büyük değişimler yaşanmasına sebep oldu. Bugün 
geldiğimiz noktada, endüstri ve internet devrimleri bir araya gelerek teknoloji odaklı yeni bir 
dinamizmi ortaya çıkardı. General Electric (GE) bu yeni dönemi “Endüstriyel İnternet Çağı” 
ya da “Endüstrinin Geleceği” olarak adlandırmaktadır (geturkiyeblog.com/endustrinin-
gelecegi, 19/09/2016). Çoğu kişi Endüstriyel İnternet Çağı’nı endüstrinin geçirdiği 3. büyük 
devrim olarak yorumlamaktadır. Endüstriyel İnternet, büyük ölçekli endüstriler ve işletmeler 
için birçok avantajı beraberinde getirmiştir. Büyük veri şu anda bile binlerce kişiye yeni iş 
imkanı sunmakta ve milyarlarca tasarruf sağlamaktadır.  Fütüristik düşünürler kendilerine 
‘‘robotlar insanları ele geçirecek’’ sorusunu sorarak, akıllanan makinelerin yeni özelliklere 
sahip bir iş gücüne ihtiyaç duyduğunu farketmişlerdir. Özellikle ‘‘Akıllı makinelerin küresel 
çapta bir ağa bağlanmaları, dünya çapında trilyonlarca sensörden gelen verinin internette 
buluşmasıyla ortaya büyük veri denilen bir okyanusu çıkarmıştır.’’ Fakat bu kadar büyük 
verinin niceliği başlı başına bir problem teşkil etmekte ve bu veriler arasında ilişki kurabilmek 
ve anlamlı sonuçlar elde etmek için çok fazla zaman ayırmak gerekmektedir. Son beş yıldır 
birçok şirket veri analizine olan insan ve varlık yatırımını neredeyse iki katına çıkarmıştır. Hiç 
şüphesiz, büyük veriyi anlamlı ve işe yarar bilgiye dönüştürmek için yenilikçi yazılımlara ve 
personel gücüne ihtiyaç vardır. Bugün artık büyük verinin analiz edilmesi, yorumlanması ve 
görselleştirilmesi için yeni iş alanlarının gelecekte giderek daha da büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. 2020 yılında bağlı nesnelerin 50 milyarı bulması beklenmektedir. Bunula birlikte 
nesneler akıllı da olsalar yine de kendilerinden daha akıllı olan insanlara ihtiyaç duyacaklardır 
(geturkiyeblog.com/endustriyel-internet-buyuk-veri-ve-operasyon, 09/09/2016).  

 

1. LİTERATÜR TARAMASI  
Büyük veri işletmelerden tüketicilere ve bilimden hükümete kadar hayatımızın bütün yönleriyle 
ilgili, devrim niteliğindeki bir konudur (Jagadish, 2014: 86-94). “Bilgi ekonomisinin petrolü 
olarak tanımlanan büyük verinin özellikle beşeri bilimlerde büyük bir dönüşüm başlattığı 
görüşü, son 10 yılın sıkça tekrarlanan bir söylemi haline gelmiştir” (Işıklı, 2014). Hükümetler 
ve sosyal bilimciler daha önce elde edemedikleri birçok bilgiye bugün büyük veri sayesinde 
ulaşmaya başlamıştır. Eğer analiz yapmak için doğru yöntem kullanılırsa büyük veri dünyayı 
algılama ve değiştirme şeklimizi değiştirip sorunların çözülmesinde büyük bir kolaylık 
sağlayacaktır. Bugün, başta Amerika olmak üzere birçok ülke en iyi uygulamaların geliştirilip 
belirlenmesi için büyük veriyi kullanmaya başlamıştır. Üniversitelerin araştırma 
programlarında analitik yöntemler üretilirken, bazı kuruluşlar da bunları teknolojiye adapte 
ederek hükümetlerin programlarında hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Bunun en bariz 
örneğini 2010 yılında Amerika’nın Afganistan’daki savaşta kullandığını görmekteyiz. O 
dönemde henüz 28 yaşında olan Chris White, Harvard doktorası sonrası okulunda büyük veri, 
istatistik ve makine öğrenimi üzerine çalışmaktaydı. White, Afganistan da devam eden savaşla 
ilgili bir brifing alarak, Afganistan’daki karanlık güçleri inceledi. Bu karanlık güçlerin 
eylemleri acımasız olmakla birlikte taktikleri ve bürokrasileri çok sofistikeydi. Bunlar 
öldürüyor, terör saçıyor, büyüyor ve kazanıyorlardı. ABD bunlara karşı koymak için büyük 
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veriden yararlanma fırsatı olduğunu duymuştu ve bu avantajı kullanmak istiyordu. White Nexus 
7 olarak adlandırılan gizli bir DARPA (İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı) programı 
çerçevesinde bir ekipte görevlendirilmişti. ABD ordusunun Afganistan’daki verilerin kaynağı; 
CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), GPS uyduları, cep telefonu kayıtları, cepheden gelen 
bilgiler, dijital finansal kayıtlar, güvenlik kamera kayıtları ve sosyal ağlardı. Bu bilgiler 
‘‘devasa ve kıymeti bilinmeyen bir bilgi bütününü’’ oluşturuyordu. DARPA, White ve onun 
gibi bir grup araştırmacıyı bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmaları için Afganistan’a yolladı. 
Grubun bazısı uydu verilerini ve karasal gözlem verilerini kullanarak trafik akışını (veya 
akmadığını ki bu da Taliban’nın ele geçirdiği bir kontrol noktasını veya yola döşenmiş bir 
bombayı gösteriyor)  belirleyecekti. White ve ekibi Taliban ve El Kaide’nin finansının dijital 
izlerini sürmek, kölelik, seks, silah ve uyuşturucu ticaretinin kaynağını bulmak, bu işlemlerin 
nerede ve kimler tarafından gerçekleştiğini belirlemek için büyük veriyi kullanmıştır (popular 
scence turkey, 03.11.2016:66-72). White’ın Memex adını verdiği arama motoru projesi 
sayesinde bir dedektifin iki haftada yapacağı araştırma çok kısa sürede yapılmakta ve bu sayede 
seks suçları trafiği saptanabilmektedir. Bugün Amerika da Manhattan Bölge Savcılığı insan 
ticareti ile ilgili tüm soruşturmalarda Memex’i kullanmış ve sadece 2016’nın ilk altı ayında 
4.720 vakayı incelemiştir. Ayrıca Memex araçları sayesinde bugün IŞİD’in propagandası ve 
üye alım hareketlerini, naylon şirketlere para aklama arasındaki bağlantıları, yasadışı işgücü ya 
da silah kaçakçılığını, sosyal medyadaki sözcük ve fikirlerin haritalarını, bunların amacını 
harita üzerinde canlı olarak görmekte mümkün hale gelmiştir. Öyle ki; bugün artık hükümetler 
büyük veriyi kamu düzeni içerisinde etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Yine de bilim 
adamları arasında bazı görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bazı bilim adamları kamu 
politikalarının kanıta dayalı olduğunu söylerken bazısı da kötü kamu politikalarından dolayı 
bireylerin ihtiyaç duyduğu hizmeti alamadıklarını söyleyerek yeni yöntemlerin geliştirilmesini 
istemektedirler. Bugün bizlerden toplanan verilerin miktarı ve içerik mahremiyeti açısından da 
büyük bir tehlike yaratmaktadır. Çünkü bu verilerin yanlış ellerde kullanılma ihtimali 
bulunmaktadır. Bilim insanları bundan korunma yollarını uygulamalara geçirmek için seferber 
olmuştur. Hükümetler de bu veriye kimin erişebileceği konusunda halkı bilgilendirmeli ve 
güvenilir oldukları konusunda insanları ikna etmelidir (popsci.com/man-who-lit-dark-web, 
01.10.2016).   

Büyük veri bugün birçok alanda kullanılarak büyük başarılara imza atılmasını sağlamıştır. ABD 
Ulusal Okyanus Ve Atmosfer Teşkilatı (NOAA), ABD Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi 
(NASA), sağlık sektöründeki birçok ilaç firması ve büyük ölçekli enerji firmaları bugün büyük 
miktardaki veriyi toplayarak bu veriden günlük bilgiler elde etmektedir. NOAA toplanan bu 
veriyi; iklim, ekosistem, hava durumu tahmini ve ticari amaç için kullanırken NASA daha çok 
havacılık araştırmaları için kullanmaktadır. İlaç şirketleri ve enerji şirketleri ise büyük veriyi 
ilaç deneyleri ve jeofizik analizleri yapmak için kullanmaktadır. Bugün New York Times büyük 
veri analizinde yeni nesil araçları kullanarak metin analizi ve web madenciliği yapmaktadır.  
The Walt Disney Company ise müşteri verilerini kullanarak müşteri alışveriş eğilimini tahmin 
etmektedir (Ohlhorst, 2013: 19-21). Yine MIT ve Birmingham Üniversin’deki araştırmacıların 
trafik verilerini kullanarak beş şehirde yaptığı bir çalışmaya göre az sayıda sürücünün bazı 
alternatif yolların tercih etmesiyle trafikteki yoğunluğun %30 oranında azaltılabileceğini 
bulmuşlardır. Bugün trafikte kaybedilen zaman sadece endüstriyel verimsizliğe değil bireysel 
verimsizliklere de neden olmaktadır. İstanbul da yapılan bir araştırmaya göre bir insan yılda 
yaklaşık olarak 125 saat trafikte durarak zaman kaybetmektedir. Bu da günde ortalama 8 saat 
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çalışan bir kişinin ortalama yılda 15 günlük mesaisini yolda geçirdiği anlamına gelmektedir 
(geturkiyeblog.com/buyuk-veri-trafigi-nasil-alt-eder, 20.05.2016).    

 

2. BÜYÜK VERİ NEDİR? 
Son on yılda, büyük veri giderek akademi, sanayi, hükümet ve diğer kuruluşların ilgisini çeken, 
küresel odaklı bir güç haline gelmiştir. "Büyük veri" terimi ilk olarak 1990'ların ortalarında 
bilimsel toplantılarda ortaya çıkarak 2008 yılında yavaş yavaş popüler hale gelmiş ve 2010 
yılında tanınmaya başlanmıştır. Büyük veri yenilik, rekabet ve üretkenliğin baskın bir kaynağı 
olarak önerilmiştir (Manyika ve diğerleri, 2011). Daha geleneksel ölçme ve gözlem sistemlerine 
ek olarak birçok farklı sensör, mesajlaşma sistemi ve sosyal ağdan gelen büyük verilerin hızlı 
bir şekilde artması, daha şimdiden günlük hayatımızın büyük bir kısmını işgal etmektedir. IDC, 
Büyük Veri Teknolojilerini, yüksek hızda yakalama, keşif ve / veya analiz yaparak, çok geniş 
bir veri çeşidinden ekonomik olarak değer ayıklamak üzere tasarlanmış yeni nesil teknolojiler 
ve mimariler olarak tanımlamaktadır. Büyük verilerin üç temel özelliği vardır: verilerin kendisi, 
verilerin analitiği ve analiz sonuçlarının sunumu (Gantz ve diğerleri, 2012). Günümüzde veri 
büyüklüğü kentilyon bayta ulaşmıştır. Veri büyüklüğü her geçen gün katlanarak (üssel olarak) 
artmaktadır (en.wikipedia.org/wiki/Big_data, 10.10.2016). 2020’de internete bağlı cihazların 
50 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Bu kadar çok nesnenin internete bağlı olması 
Endüstriyel İnternet’in zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Özellikle bulut tabanlı analizlerin 
yani ‘‘büyük veri’’ uygulamalarının endüstriyel alandaki adaptasyonları ile nesneler, cihazlar 
ve üretim sistemleri çok daha yüksek verimde çalışabilmektedir (geturkiyeblog.com, 
10.04.2017). Bugün internette yapılan her hareket veya tıklama veri oluşumuna neden 
olmaktadır. Bu hareketi gün içerisinde milyonlarca insanın yaptığını düşünürsek her saniyede 
devasa büyüklüğünde veri yığını oluşmaktadır. Fakat bunu sadece sosyal medya ile 
sınırlandırmak yanlış olur. Büyük veri kümeleri, sosyal ağlar, sensörler, dijital sinyaller, sağlık, 
finans, bilim ve benzeri her yerde toplanmaktadır. Başka bir deyişle, hemen hemen her veri 
kümesi büyük veri olma potansiyeline sahiptir. Çünkü birçok şirket için bilgi çok değerlidir. 
Bununla birlikte, geleneksel veritabanları ve analiz araçları kullanmadan yapılandırılmamış 
biçimdeki verileri, işleme ve analiz etmenin büyük zorlukları vardır. Bu nedenle, bu tür 
işlemleri gerçekleştirmek için özel sistemlere gereksinim duyulmaktadır. Bütün bu sistemlere 
genelde büyük veri denilmektedir.  Büyük veri aslında yalnızca ‘‘büyük’’ değildir. Burada 
kastedilen aynı zamanda verinin çeşitli olmasıdır. Buradaki ‘‘büyük’’ kavramı yanıltıcı olup, 
‘‘büyük’’ sözcüğü ile kastedilen, çok sayıda kaynaktan, eş zamanlı olarak gelen bol miktardaki 
çeşitli veridir. (geturkiyeblog.com/buyuk-veri-efsaneleri-2, 17.04.2017). ‘‘Büyük veri’’ 
kavramını daha iyi anlamak için onu oluşturan temel bileşenler üzerinde durmak gerekir. Büyük 
verinin 5V’si (Bkz. Şekil 1) olarak adlandırılan bu bileşenler: büyüklük (volume), çeşitlilik 
(variety), hız (velocity), değer (value) ve doğruluk (veracity)’dir. 
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Şekil 1: Büyük Veri’nin 5V’si 

 
Kaynak: Zorlu, 2014. 

Veri Büyüklüğü: Şirketler karar alma süreçlerinde çok büyük miktardaki veriyi kullanırlar. 
Verinin büyüklüğü üssel bir şekilde artmaya devam etmektedir. Bazı uzmanlar büyük verinin 
başlangıç noktasının petabayt olarak kabul ederken, birçok şirket ise bir terabayt ve bir petabayt 
arasındaki veri setlerini büyük veri olarak kabul etmektedir.  

Çeşitlilik: Büyük veri yapısında fotoğraflar, tıklanma sayıları, e-postalar, sesler, videolar, 
HTLM, PDF ve ekg verileri gibi çok çeşitli veri türlerini barındırmaktadır. Bu veriler 
yapılandırılmış (düzenlenmiş), yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış türdeki verilerdir 
(Bayrakçı, 2015). Büyük verinin büyük kısmı yapılandırılmamış yani klasik formatta satır ve 
sütuna yerleştirilmemiş verilerden oluşmaktadır.  
Hız: Verinin üretilmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi hızı devamlı artmaktadır. Daha yüksek 
hız ise üretilen verinin doğal gerçek-zamanında ve akan verinin iş süreçleri ile birleştirilmesi 
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bugün, veri sürekli artan bir oranda üretilmektedir. Ancak bu 
veriyi geleneksel yöntemler kullanarak yakalamak, depolamak ve analiz etmek mümkün 
değildir. Özellikle çok kanallı anlık pazarlama gibi zamana duyarlı süreçler için, verinin iş 
değeri için eş zamanlı olarak analiz edilmesi büyük önem teşkil etmektedir.  

Değer: Büyük veriyi açıklayan 3V (volume, velocity ve variety) tanımları yapıldıktan sonra 
verinin toplanıp işlenmesinden sonra işe yarar sonuçlar elde etmek için bu analizlerin bir 
değer’’ üretmesi gerekir. Dolayısıyla bu V’nin diğer 3V’nin (volume, velocity ve variety) 
birleşim noktası olduğu söylenebilir. 

Doğruluk: Doğruluk belirli veri türleri ile ilgili güvenilirlik düzeyi anlamına gelir. Büyük veri 
için yüksek veri kalitesi önemli bir gereklilik ve mücadele arayışıdır. Fakat en önemli veri 
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temizleme yöntemleriyle bile bazı verilerin (hava durumu, ekonomi ya da bir müşterinin satın 
alma kararları gibi) doğasında var olan tahmin edilemezliği kaldırılamaz.  

Bugün büyük veri ile ilgili birçok farklı tanım tapılmıştır. Bu tanımların farklı olmasının temel 
nedeni ise kullanıldığı alandan kaynaklanmaktadır. Büyük veri ile ilgili yapılan tanımların 
bazıları şöyledir: 

McKinsey Global Institute (2011) raporuna göre ‘‘Büyük veri: veri setleri anlamına gelir ki bu 
veri setlerinin hacmi; yakalama, depolama, yönetme ve analiz etmek için geleneksel veri tabanı 
yazılım araçlarının yeteneğinin çok daha ötesindedir. ‘‘Büyük veri’’ terimini belli bir terabayt 
(binlerce gigabyt) sayısından daha büyük şeklinde tanımlayamayız.’’  
Teknoloji zamanla geliştikçe büyük veriyi ifade eden veri setlerinin boyutunun da artmasına 
neden olmuştur. Ayrıca büyük veri tanımı sektörün yaygın olarak bağlı bulunduğu yazılım 
araçlarına ve belli bir endüstride yaygın olan veri setlerinin boyutlarına bağlı olarak 
değişebilmektedir (Bkz. Tablo 1). Bunlara bağlı olarak bugün pek çok sektörde büyük veri 
birden fazla petabayt ile birkaç düzine terabayt (binlerce terabayt) aralığındadır (McKinsey, 
2011). Örnek olarak Intel, büyük veriyi, ‘‘Bir haftada ortalama olarak 300 terabayt veri üreten 
firmalar için büyük veri fırsatlarının ortaya çıktığından söz ediyor’’ şeklinde tanımlamaktadır. 

Tablo 1: Büyük Veri Nedir? 
Sınıf Büyüklük Ne ile yönetilir? Nerede saklanır? Örnekler 

Küçük <10 GB Excel, R Bir makinenin belleği Binlerce satış sayısı 

Orta 10 GB-1 
TB 

Endekslenmiş dosyalar, monolitik 
veri tabanları 

Bir makinenin diski Milyonlarca web 
sayfası 

Büyük >1 TB Hadoop, Spark, Dağıtık veri 
tabanları 

Çok sayıda makinede 
saklanır 

Milyarlarca web 
tıklanması 

Kaynak: Narin, 2015. 

   

3. GÖRSELLEŞTİRME (VISUALIZATION) 
Veri görselleştirme, soyut bilgilerin analiz sonuçlarının grafikler, diyagramlar, tablolar, 
resimler veya animasyonlar oluşturarak sunulmasıdır. Görselleştirmede amaç, istatistiksel ve 
değişken bilgilerinin klasik formatta sunulan kompleks verileri, kolay algılanabilecek grafik 
arayüzler ile rahat anlaşılır hale getirmektir. İnsan algılama sistemi 3 boyut ile kısıtlanmakta ve 
daha yüksek boyutlu veri yapıları, insanın algılama sınırlarının dışına çıkmaktadır. 
Görselleştirme sayesinde çok boyutlu veriler boyut indirgemesi yapılarak 2 ya da 3 boyuta 
indirgenerek daha anlaşılır hale getirilir (Bilgin ve diğerleri, 2008). Yapılan araştırmalar 
insanların görsellere diğer herhangi bir uyarandan daha iyi tepki verdiğini göstermektedir. İnsan 
beyni görsel bilgiyi metinden 60.000 kat daha hızlı işler. Aslında, görsel veriler beyne iletilen 
bilgilerin yüzde 90'ını oluşturur (oracle.com/solutions/business-analytics/, 20.03.2017). Bugün, 
The New York Times gibi önde gelen medya kuruluşları, okuyucuları enfografi ile göz 
kamaştırmak ve metne gömülmelerini önlemek için haberlere dair bilgiler sağlamak amacıyla 
gelişmiş veri analizi ve yenilikçi bilgisayar grafikleri kullanmaktadır. ABD federal hükümeti 
ve endüstri kaynakları tarafından sağlanan veri setleri, bireylerin verilerin grafiksel olarak 
yorumlanmasını kendi başlarına bloglarda ve sosyal ağlarda yaratmalarına ve paylaşmalarına 
olanak tanımaktadır. Psikologlar ve beyin cerrahları, insanların grafik uyaranlara nasıl tepki 
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verdiklerini ve bilginin işlenmesinde önceki deneyimleri ortaya çıkarmak için kısa ve uzun 
süreli hafızayı nasıl kullandığını yoğun bir şekilde incelemişlerdir. Bu çalışmalar, doktorlar, 
pilotlar, finansal hizmet uzmanları, kolluk kuvvetleri ve askeri personel gibi her kesimden birer 
profesyonel kişiyi ele almış ve yapılan çalışmalar sonucunda görselleştirmenin algılamayı ve 
anlamayı büyük ölçüde kolaylaştırdığı görülmüştür. Bununla birlikte kararlar almak ve strateji 
geliştirmek için yeni bilgiler edinmek veri görselleştirmesi ile daha da önem kazanmıştır. Colin 
Ware; "Bilginin Görselleştirilmesi" adlı kitabında, "Görselleştirme ile tüm diğer duyulara 
kıyasla daha fazla bilgi edindik". ‘‘Beynin görsel bilgileri analiz etmek için kullandığı 20 milyar 
kadar nöron, bilişsel etkinliğimizin çoğunda temel bir bileşen olan bir model bulma 
mekanizması oluşturuyor’’ demektedir (Stodder, 2013). 
Bugün yazılımcılar ve bilim insanları yeni görselleştirme araçları aramaktadır. Örneğin, 
Amazon, Twitter, Apple, Facebook ve Google gibi şirketler uygun işletme kararlarını vermek 
için veri görselleştirme yöntemini kullanmaktadır (Simon, 2014). Bu şirketler analitik raporlar 
ve veri görselleştirmeleri yapmak için İş Zekâsı sektörüne milyarlarca dolar ödemektedir. 
Şirketler İş Zekâsı sayesinde bir işe karar verme veya bir işlem yapmak için bilgi sağlayan 
herhangi bir türdeki veri görselleştirmeyi kullanmaktadır. İş Zekâsı’nın veri görselleştirmede 
önemli olmasının iki temel nedeni vardır: Birincisi, operasyonel ve ticari faaliyetler arasındaki 
ilişkileri ve gizli yapıları görselleştirmesidir. Bu sayede, kullanıcıların çalışma koşulları ve iş 
performansları arasındaki ilişkinin daha net görülmesine imkân sağlanır. Günümüzde rekabet 
gücü yüksek iş ortamlarında bu ilişkileri veriler arasında bulmak hiç olmadığı kadar önemlidir. 
İkincisi, veri görselleştirme iş ve işletim dinamiklerine çok yönlü bir bakış açısı sağlayarak 
müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde belirgin bir şekilde kullanılmaktadır (Yuk ve diğerleri, 
2017). Bugün veri görselleştirme de birçok teknik kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en çok 
kullanılanlar şunlardır: 

 Hareket grafikleri (motion chart), büyük ve çok değişkenli verilerin etkili bir şekilde 
analiz edilmesine imkân tanır. Bu grafikler dinamik iki boyutlu kabarcık şemaları kullanarak 
etkileşime girer (Bkz. Şekil 2). Tasarlanan değişken haritalama nedeniyle lekeler (kabarcıklar 
- bu tekniğin merkezi nesneleri) kontrol edilebilir. Hareketli grafikler grafiksel veri araçları, 
Google, amCharts ve IBM Many Eyes tarafından sağlanmaktadır (Olshannikova ve diğerleri, 
2015). 
 Sözcük bulut, metin içerisinde geçen kelimelerin kullanım sıklığına (frekansına) bağlı 
olarak bunları şematik bir tabloda bir araya getirip frekansı en çok olan sözcükleri daha büyük 
gösteren bir tekniktir (Bkz. Şekil 3.). Bu teknik sayesinde pek çok sitenin, tezin, makalenin ve 
romanın vurguladığı anlamlar kolayca analiz edilebilmektedir (Sönmez, 2009). Aşağıdaki Şekil 
3’te Tableau programı kullanılarak metin görselleştirmesi yapılmıştır. 
 Clustergram, Hiyerarşik küme analizinde, kümelerin nasıl oluşturulduğunu 
görselleştirmek için dendrogram grafikleri kullanılır. Küme sayısı arttıkça, küme elemanlarının 
kümelere nasıl atandığını incelemek için "clustergram" adlı alternatif bir grafik önerilmektedir 
(Bkz. Şekil 4). Bu grafik, k-araçları gibi hiyerarşik olmayan kümeleme algoritmaları için keşif 
analizinde ve gözlem sayısı dendrogramları pratik yapacak kadar büyük olduğunda hiyerarşik 
küme algoritmaları için kullanışlıdır (McKinsey, 2011). 
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Şekil 2: Hareket Grafiği 

Kaynak: plot.ly/python/bubble-charts, 10.02.2017. 

Şekil 3. Sözcük Bulutu (Metin Analizinde Kelime Görselleştirmesi) 
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Şekil 4: Clustergram 

 
Kaynak: McKinsey, 2011. 

 Gösterge tablosu (Dashboard), bir veya daha fazla hedefe ulaşmak için gereken en 
önemli bilgilerin görsel bir gösterimidir. Gösterge tabloları konsolide edilmiş ve tek bir ekranda 
düzenlenmiştir (Bkz. Şekil 5). Bu sayede bilgiler tek bir bakışta izlenebilmektedir (Sandy 
Chiang, 2011). 

Şekil 5: Gösterge Tablosu 

Kaynak: Olshannikova ve diğerleri, 2015. 
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Bugün görselleştirme için kullanılmakta olan modern yöntem ve araçların tümü temel bilişsel 
psikoloji ilkelerine dayanmakta ve boyut, renk ve görsel nesneler arasındaki bağlantıların 
manipüle edilmesi gibi temel kriterler kullanılmaktadır. İnsan bilişsel piskolojisi açısından 
Gestalt İlkeleri büyük önem taşımaktadır.  Gestalt İlkeleri psikolojinin görsel algıya yönelik bir 
çalışma alanı olduğunu söylemektedir (Guberman, 2015:25-44). İnsanların, dünyayı, kurucu 
parçalardan ziyade bütünsel düzenlenmiş bir konfigürasyonda algıladıkları ileri sürülmektedir 
(Örneğin kişinin ilk önce ormanı algılaması ve daha sonra tekli ağaçların tümünü bir bütün 
olarak algılaması mümkündür). Ayrıca insan zihni boşlukları doldurur, belirsizliği önlemeye 
çalışır ve benzerlikleri ve farklılıkları kolayca tanır. Yakınlık yasası (Bir grup oluşturan 
nesnelerin toplanması), benzerlik yasası (Nesneler birbirine benzerse algısal olarak 
gruplandırılır), simetri (Nesneleri simetrik şekiller olarak algılanması eğilimi), kapanış 
(Beynimiz tamamlanmamış objeleri kapatma eğilimindedir) ve şekil-zemin yasası (Görsel 
objelerin belirgin ve durgun rolleri) büyük verilerin görselleştirilmesinde dikkate alınmalıdır. 
Bu amaçla, en etkili görselleştirme yöntemi, çoklu ölçütleri en iyi şekilde kullanan yöntemdir. 
Aksi takdirde, çok fazla renk, şekil ve bağlantı, verilerin anlaşılmasında zorluklara neden 
olabilir veya bazı görsel öğelerin tanımada karmaşıklığa sebep olabilir (Olshannikova ve 
diğerleri, 2015).  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Büyük veri ve veri analizi ulaşım, elektrik, sağlık, havacılık, tarım, finans ve perakende gibi 
birçok alanda büyük değişimlerin yaşanmasına sebep oldu. Bugün şirketler, bankalar ve kamu 
kuruluşları her gün çeşitli kaynaklardan gelen: finans, mobil, sağlık, işlem, müşteri araştırma 
ve sosyal medya verisi gibi birçok veriyi veritabanlarında kolayca işleyebilmektedir. Bilişim ve 
bulut teknolojilerin de yaşanan gelişmeler ve çevrimiçi veri kaynaklarına anında erişilebilmesi 
yeni nesil güçlü araçların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu gücün analitik araçlarla 
birleştirilmesiyle akademisyenlere ve işletmecilere daha önce erişilemeyen veya 
kullanılamayan büyük veri kümelerine erişim ve kullanım imkânı sağladı. Bugün işletmeler ve 
hükümetler; metin analizi, makine öğrenimi, tahmini analiz, veri madenciliği, istatistik, doğal 
dil işleme ve görselleştirme gibi teknikleri kullanarak, daha önce kullanılmamış büyük 
miktardaki mevcut kurumsal verileri analizler ederek yeni anlayışlar kazanarak daha iyi ve hızlı 
kararlar alabilmektedirler. Bu çalışmada öncelikle büyük veri konusu hakkında genel bilgiler 
verilmiş ve daha sonra, yaygın olarak kullanılan görselleştirme teknikleri hakkında genel 
bilgiler verilerek, görselleştirmenin kuruluşlar ve devletler için önemi anlatılmıştır.  

Veri görselleştirme, bilgisayar bilimlerinde oldukça yeni ve umut verici bir alandır. Desenleri, 
eğilimleri ve veri kümelerindeki ilişkileri ortaya çıkarmak için bilgisayar grafik efektlerini 
kullanır. Bugün gelişen teknoloji sayesinde büyük ve karmaşık veri setleri kolayca analiz 
edebilecek hale gelmiştir. Daha önceleri büyük ve karmaşık veri kümeleriyle karşılaşıldığında 
örnekleme yöntemine başvururken bugün artık verilerin hepsini (anakütleyi) basit bir şekilde 
işleme koyabilmekteyiz. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren büyük ve karmaşık verilerle 
karşılaşıldığında örnekleme yöntemine başvurulmaktaydı. Fakat, örnekleme yöntemi bilginin 
az olduğu ve yüksek kapasitedeki dijital teknolojilerin yaygınlaşmadığı bir dönemde genellikle 
doğal karşılanıyordu. Bugün geliştirilen yeni nesil programlar bize verilerin tamamını kullanma 
imkânını sağlayarak daha önce sınırlı miktarda veri ile göremeyeceğimiz birçok ayrıntıyı 
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görmemize imkan sağlamıştır. Bu sayede örneklemin erişemediği alt kategorilerin ve 
altyapıların çok daha net bir görüntüsünü görmemize de yaramıştır. 
Büyük veri öncülük ettiği teknolojik dönüşümler sayesinde özellikle gelişmekte olan ülkeler 
için büyük fırsatlar yaratmaya devam etmektedir. Bugün birçok sektörlerdeki uygulamalarında 
da görüldüğü gibi, büyük veri, doğru yorumlandığında kurumlara ve toplumlara yeni fırsatların 
yaratılmasını sağlamaktadır. Büyük veri, iklim değişikliği, hastalık gözetimi ve doğal afet 
olaylarının, altınada yatan temel nedenleri saptamaya imkan sağlayarak ulaşım, sağlık ve 
pazarlama gibi birçok alanda toplumsal yaşamı kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olmuştur. Diğer 
taraftan, büyük verilerin topluma sağladığı faydalar genellikle veri gizliliği, gizlilik ve güvenlik 
gibi konularda sınırlıdır. 
Bugün teknolojideki gelişmelere rağmen büyük veri çağı henüz evriminin başlangıç 
aşamasındadır. Bu nedenle, büyük veri işleme yöntemleri büyük veri sorunlarını çözmek için 
gelişmekte ve yeni çözümler sürekli geliştirilmektedir. Bu ifadeyle, büyük veri dünyasının, 
karmaşık yapıları ve aralarındaki bağlantıların daha iyi anlaşılmasına yol açan çok disiplinli 
yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi gerektiği ifade edilebilir. 
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TÜRKİYE’NİN AB TAM ÜYELİK ALTERNATİFLERİ 

Emre ARSLANTAŞ* 
 

Öz 

Türkiye-AB ilişkileri daha önce görülmemiş karmaşık ilişkileri barındıran bir süreç olmuştur. 1963’te başlayan 
bu süreç hala devam etmektedir. Sürecin bu kadar uzamasına iki taraf arasında ortaya çıkan krizler neden 
olmuştur. Bu durum müzakerelere de yansımış ve tam üyelik alternatiflerinin tartışılmasına yol açmıştır. İlk 
model hükümetler arası işbirliğinin derinleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu modelde Türkiye ortak pazara sınırlı 
katılabilen fakat buna karşın AB kurumlarının karar alma süreçlerinde etkisi olmayan bir ülke olarak 
konumlanacaktır. Bu model bağlanmında imtiyazlı ortaklık, genişletilmiş ortak üyelik ve Avrupa Ekonomik 
Alanı Artı alternatifleri bulunmaktadır. İkinci modelde ise Türkiye ortak pazara sınırlı olarak katılabilen fakat 
mal, hizmet, sermaye ve kişilerin serbest dolaşımında kısıtlı hak ve yetkilere sahip olacaktır. Buna karşın 
müktesabatın tamamını üstlenerek AB karar alma mekanizmasına katılımı öngörülmektedir. Fakat bu iki 
modelde Türkiye için tam üyelik alternatifi değildir; zira ilk modeldeki alternatifler Türkiye’nin üyelik sürecini 
görmezden gelirken, aynı zamanda üyelik ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır. İkinci model de ise Ankara 
Anlaşması süreçlerinin yeniden işletilmesi ile aynıdır. Bu durumda yaşanan yaklaşık elli yıllık sürecin boşa 
gitmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye tam üyelik alternatifleri yerine müzakerelere konsantre 
olmalıdır.     

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, Tam Üyelik Alternatifleri, Avrupa Ekonomik Alanı Artı, 
Genişletilmiş Ortak Üyelik, İmtiyazlı Ortaklık 
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market but will have limited rights and authority in the free movement of goods, services, capital and persons. 
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second model is the same as the re-operation of Ankara Agreement processes. Due to the existence of such a 
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GİRİŞ 
Türkiye-AB ilişkileri; 31 Temmuz 1959’da başlayan karmaşık bir süreci içinde 
barındırmaktadır. 1999 yılında yapılan Helsinki Zirvesi’nde aday ülke ilan edilen Türkiye; 3 
Ekim 2005’te müzakere görüşmelerine başlamış, fakat aynı dönemde müzakerelere başlayan 
Hırvatistan 2013 yılında Birliğe üye olmasına rağmen hala müzakere görüşmelerine devam 
etmektedir. 

Üyelik müzakerelerinin bu kadar uzun sürmesinin en temel nedeni siyasi dirençtir. Birlik 
üyesi ülkelerde Türkiye’nin müslüman kimliği ile birlikte üyeliğe ilişkin tarihsel bir ön 
yargının bulunması siyasi direnci oluşturan temel nedenlerdir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
adanın ikiye taksim olmasını Türkiye’ye yüklemesi üyelik müzakerelerinde krize neden 
olmaktadır. Türkiye tarafından bakıldığında, tam üyelik konusundaki belirsizlik uyum 
çalışmalarına yansımakta, böylece müzakereleri görüşmelerini yavaşlatmaktadır (Aktar ve 
diğerleri, 2013: 1). Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Hollanda, Avusturya ve 
Danimarka’nın Türkiye’nin üyeliğiyle alakalı güçlü bir çekinceleri bulunmaktadır (Karakaş, 
2007-2008: 24). Bu devletler Türkiye’nin üye olmasını ulusal çıkarlarına ve Birliğe zarar 
vereceği gerekçesiyle istemezken, aynı zamanda Türkiye’nin dışlanmamasını istemektedirler; 
bu yüzden resmi metinlerde Türkiye’nin AB’ye üyeliği temel hedef olarak görülürken, bir 
yandan da ilişkilerin farklı modellerle devam etmesi konusunda görüşleri bulunmaktadır 
(Akçay, 2016: 13-14). 

 Müzakere görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Birlik üyesi olma hakkı 
tanınmıştır ancak Avrupa Birliği Türkiye’yi üye olarak kabul etmek zorunda değildir. Taraflar 
olası bir üyeliğin her iki taraf için yararlı olduğunu vurgulasa da(Karakaş, 2007-2008: 25) 
2006’da GİDİK toplantısı sonrası 8 faslın askıya alınması müzakerelerde ciddi bir krize yol 
açmış (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-iliskilerine-genel-bakis.tr.mfa, 10.01.2017) ve üyelik 
alternatiflerinin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’nin üyelik alternatiflerinin neler olduğu, kimler tarafından ortaya 
atıldığını ve bunların Türkiye’ye uygunluğunun bir analizini yapma amacı taşımaktadır. Bu 
amaçla ilk olarak Türkiye-AB ilişkilerinin kısa bir tarihçesi anlatılacaktır. İlk üyelik 
başvurusu ile başlayan bu süreç Helsinki Zirvesi ile farklı bir yöne evrilmiştir. Nitekim 
katılım müzakerelerinin başlamasıyla birlikte ilişkiler sıradışı bir durumu ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle süre gelen çekinceler bu dönemde krizlere yol açmış ve üyelik müzakerelerinin 
görülmemiş bir şekilde uzamasına sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda üyelik müzakerelerinde 
ciddi krizlere yol açan Kıbrıs, olası üyelik etkileri ve genişleme yorgunluğu konuları 
aktarılacaktır. Son olarak üyelik alternatifleri ele alınacaktır.  

 
1. TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ  
Soğuk Savaş döneminde AET’nin on yıllık bir süreçte olağan dışı büyümesi Türkiye’nin 
gözleminden kaçmamıştır. Bu gelişim sürecinde Türkiye’yi Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
üye olmaya yönlendiren temel konuların başında politik nedenler bulunmaktadır. Bu durum 
temelde Türkiye’nin Batı dünyasındaki konumunu koruma ve geliştirme için önemli 
sayılabileceği gibi, yeni kurulan Cumhuriyetin güvenlik arayışının da bir göstergesidir (Özer, 
2009: 90). Ekonomik etkenler ise müracaatta ikincil derecede bir rol oynamıştır. Bilakis 
ekonomik gerekçeler politik gerekçeleri desteklemek üzere ortaya atılmıştır (Çalış, 2016: 53). 

http://www.akademikbakis.org/
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Tüm bu etmenlerin ışığında Türkiye 31 Temmuz 1959’da Roma Antlaşması’nın 238. maddesi 
bağlamında üyelik talebini Topluluğa iletmiştir (Manisalı, 2002: 75). 

İki taraf arasında ortaklık müzakereleri üç dönemde gerçekleşmiştir (Bozkurt, 2004: 261). Üç 
dönem sonunda 1963 yılında yapılan Ankara Antlaşması 1 Aralık1964’te yürürlüğe girmiştir 
(Karluk, 2003: 530-533). Anlaşmaya göre gümrük birliğinin oluşturulması üç dönem sonunda 
gerçekleşecekti. Hazırlık döneminde Türkiye herhangi bir yükümlülük altına girmemiş ve bu 
dönemde Türkiye’den beklenen ise ekonomisini ilerideki dönemlerindeki sorumluluklarını 
üstlenecek bir yapıya kavuşmasıdır (Çalış, 2016: 92). Bu dönem 1973’te yürürlüğe giren 
Katma Protokol ile sona ermiştir (Topoğlu ve Kaya, 2011: 6). 

Katma Protokolle taraflar arasında sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük birliğinin zamanla 
oluşturulması, belirli alanlarda iki taraf arasında mevzuat ve politikaların uyumlaştırılması, 
işçilerin serbest dolaşımının sağlanması ile hizmetlerin serbest dolaşımı süreçlerinin 
başlatılması kararlaştırılmıştır (Özer, 2009: 92). Fakat 1970’li yılların başından 1980’li 
yılların ortasına kadar ilişkiler istikrarsız bir seyir izlemiştir 
(www.ab.gov.tr/index.php?p=111&1=1 , 10.01.2017). 12 Eylül askeri müdahaleyi Topluluk 
sert bir biçimde eleştirmiş ve tek taraflı ilişkileri askıya almıştır (Erdem, 2015; 44). 

1983 yılında Türkiye’de tekrar sivil yönetimin kurulması ve 1984 yılıyla birlikte ithal ikameci 
politikaları terk edilmesi sonucunda, Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkiler yeniden 
canlanmıştır (www.ab.gov.tr/index.php?p=111&1=1 , 10.01.2017). Canlanan ilişkiler 
sonucunda Türkiye erken tam üyelik başvurusu yapmıştır. Konsey bu başvuruya 27 Nisan 
1987’de komisyona görüşünün hazırlanması amacıyla sevk etmiştir (Manisalı, 2002: 84). 
1989’da komisyon tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin üyeliğe hazır olduğu fakat 
üyelik konusunda verilecek olan kararın ertelenmesinin uygun olacağı tavsiye edilmiştir 
(Özer, 2009: 93). 

Katma Protokol ile belirlenen geçiş dönemi 22 yıl sonunda tamamlanmıştır. Geçiş döneminin 
bitmesiyle başlayan son dönemde Türkiye ile Topluluk arasında bir ekonomik birlik 
oluşturulacaktır. Bu süreçte tarafların ekonomik politikaları arasındaki uyumun daha da 
güçlendirilmesi sağlanacaktır (Manisalı, 2002: 80). Ortaklık Konseyinin 36. Dönem 
toplantısında 1/95 sayılı kararı Türkiye ile AB arasında gümrük birliği kurulması kararı 
alınmış ve söz konusu karar 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Çalış, 2016: 247). 
Bununla birlikte “Gündem 2000” raporunda Türkiye ile Gümrük Birliği konusunda önemli 
adımlar atıldığı; bunun müzakere sürecine yansıyacağını belirtirken; özellikle siyasi-
ekonomik reformlar ile güneydoğu sorunu ve insan hakları, Yunanistan ile olan ilişkilerin 
düzeltilmesi, Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması gibi adımların gerekliliği belirtilmiştir 
(Topoğlu ve Kaya, 2011: 6-7). 

Türkiye 1996 yılında AB tarafından 1993 Kopenhag Zirvesi sonrasında başlatılan genişleme 
sürecine katılmak istediğini AB’ye iletmiş ve Cardiff Zirvesi’nde aday ülkelerin bulunduğu 
rapor sistemine dahil edilmiştir. 1989 yılında yapılan Helsinki Zirvesi ile Türkiye aday ülke 
olarak ilan edilmiştir (Özer, 2009: 94). 

Zirvesi sonrasında Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi 8 Mart 2001 tarihinde 
AB Konseyi’nde kabul edilmiştir. Belgede bulunan önceliklerin gerçekleştirilmesi amacını 
taşıyan program ve takvimi içeren Ulusal Program, 15 Mart 2001’de Türk hükümeti 

http://www.akademikbakis.org/
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tarafından kabul edilerek 26 Mart 2001’de Avrupa Komisyonu’na verilmiştir 
(www.ab.gov.tr/index.php?p=111&1=1 , 10.01.2017). 

Haziran 2004’de yapılan Brüksel Zirvesi’nde Birlik Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni 
yerine getirildiğini teyit etmiş ve üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te başlatılmasına onay 
vermiştir (http://www.shgm.gov.tr/abc3/abson.doc , 10.01.2017). Bu tarihte Lüksemburg’da 
yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında Müzakere çerçeve belgesi onaylamış ve 
müzakerelerin başlatılması kararı alınmıştır (Keskin, 2008: 135). Müzakere Çerçevesi belgesi 
üç ana bölüm ve 23 maddeden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki müzakerede uygulanan 
ilkeler, ikincisi müzakerelerin esası ve üçüncüsü müzakere prosedürüdür. Belgenin son 
bölümünde bulunan müzakere fasılları bulunmakta ve 35 başlıktan oluşmaktadır (Çarıkçı, 
2008: 56). 

Müzakerelerde şu ana kadar 16 fasıl müzakere açılmıştır. Bu fasıllardan sadece Bilim ve 
Araştırma faslı geçici olarak kapatılmıştır. Aralık 2006’da gerçekleştirilen konsey 
toplantısında Türkiye’nin Ek Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
sebebiyle sekiz faslın müzakerelerini askıya alınmasına ve diğer fasılların geçici olarak 
kapatılmamasına karar verilmiştir. Ayrıca Aralık 2009’da gerçekleşen Genel İşler Konseyi 
toplantısında GKRY altı faslı olarak bloke ettiğini açıklamıştır 
(www.ab.gov.tr/index/php?1=1&p=65 , 10.01.2017). Böylece üyelik müzakereleri içinden 
çıkılmaz bir hal almıştır. 

 

2. TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
2005 yılından itibaren başlayan üyelik müzakereleri halen devam etmektedir. Bu süreci 
zorlaştıran, politize eden, ilişkileri durdurma noktasına getiren birçok engel bulunabilir fakat 
bu makalede sadece müzakere sürecini engelleyen konulara değinmek istedik, çünkü bu 
başlık ayrı bir makale konusudur. Bu nedenle bu çalışmada Kıbrıs meselesi, olası üyelik 
etkileri ve genişleme yorgunluğuna kısaca değineceğiz. 

2.1. Kıbrıs 
Kıbrıs meselesine ilişkin sorunlar Türkiye ve Yunanistan hatta AB içindeki konsensusların bir 
dostluk, istikrar ve işbirliği temelinde gelişmesini engelleyen konuların başında gelmektedir 
(Erdoğan, 2016: 136). Günümüzde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini etkileyen Kıbrıs 
sorununu, Ek Protokol ve KKTC’ye uygulanan izolasyonun kaldırılması gibi konular 
oluşturmaktadır. Gemi konağı, Girne ve Magosa limanlarına gitmiş olan gemilerin adanın 
güneyine vardıklarında kovuşturmaya tabi olmaları, BMGK kararları ile devam eden süreçte 
Güney Kıbrıs’ı adanın meşru devleti olarak kabul ettirmeye yönelik uygulamalar nedeniyle 
Türk liman ve havaalanları, 1987 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi giriş ve 
çıkışlarına kapatılmıştır (Sandıklı ve Akçadağ, 2011: 4). 

Kıbrıs Sorununun bir kriter olarak öne çıkmasında 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirve 
kararının önemi çok büyüktür. Zirvenin sonuç bildirgesinin 19. maddesinde Türkiye’den 
üyelik müzakereleri başlamadan, Ankara Anlaşması’nın 10 yeni AB üyesini de kapsayacak 
biçimde güncellemesini istemiştir (Kuşat, 2016: 122). Türkiye 29 Temmuz 2005’te Ortaklık 
Anlaşması Ek Protokolünü imzalamıştır. Aynı gün Türkiye Ek Protokolü imzalamasının, 
Kıbrıs politikasında bir değişiklik yapıldığı gibi anlaşılmaması gerektiğini, atıfta bulunulan 
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Kıbrıs’ın hiçbir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanınmak anlamında olmadığını belirten bir 
deklarasyon yayınlamıştır (Mor, 2008: 1019). 

Türkiye'nin Ek Protokol’de doğan yükümlülüklerinden olan GKRY’ye limanlarını ve 
havaalanlarını açmaması sonucunda AB Konseyi Aralık 2006’da Türkiye'nin GKRY’ye 
yönelik kısıtlamaları bağlamında sekiz faslı askıya almıştır (http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-
turkiye/katilim-muezakereleri/gelinen-nokta-nedir.html , 10.01.2017). 8 Aralık 2009’da ise 
GKRY ilişkilerin normalleşmesi şartına bağlı olarak altı faslı bloke etmiştir 
(http://www.hurriyet.com.tr/ab-katilim-muzakerelerinde-zorlu-donem-30349210 10.01.2017). 

Türkiye ile AB Kıbrıs konusunu farklı şekillerde değerlendirmektedir. AB tarafı Türkiye’den 
Ek Protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini, gemi ve hava limanlarını Güney 
Kıbrıs Yönetimi’ne  açmasını istemektedir. Ayrıca Kıbrıs sorununda muhatapları çözüme 
teşvik etmeden GKRY’yi adanın meşru temsilcisi olarak Birlik üyeliğini onaylaması krizin 
çözümünü her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır (Erdoğan, 2016, s.156).  

2.2. Olası Üyelik Etkileri 
Türkiye’nin katılımı konusundaki bir diğer tartışma ise Türkiye’nin Avrupa entegrasyon 
sürecinde oluşturacağı olası etkilerdir. Burada iki faktör ön plana çıkmıştır. Türk nüfusunun 
büyüklüğü ve mevcut AB üye ülkelerinde algılanan kültürel farklılıklar (Müftüler-Baç, 2014: 
216.). Türkiye’nin yıllık ortalama nüfus artışı yaklaşık %1,5 olup, 2020 yılında ise nüfus 90 
milyon seviyesine yaklaşacaktır. Böylece Türkiye AB organlarında en çok temsilcisi olan 
ülke konumuna gelecektir (Çarıkçı, 2008: 60). Bu durumda Türkiye en büyük oylama gücüne 
sahip olacak ve çoğu AB mevzuatında etkin bir şekilde veto hakkı bulunacaktır. 

Türkiye’nin geniş nüfusu sebebiyle AB bütçesi üzerinde büyük bir maliyet oluşturacağı da 
ayrı bir nedeni şekillendirmektedir. Türkiye’nin tam üye olması birlik bütçesine büyük katkı 
sağlayan dört büyük ülkenin payının daha fazla artması Türkiye’nin tam üyeliğine sıcak 
bakılmasına bir engel teşkil edecektir (Karluk ve Tonus, 2004: 18). 

Kültürel farklılıklar meselesi Türkiye’nin duymaktan bıktığı bir konuya karşılık gelmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye girmesini engelleyecek kadar önemli olan bu unsurun neyi ifade ettiği ve 
nasıl tanımlandığı son derece muğlaktır. Bu söylem ilişkilerde Türkiye’de AB sürecine 
verilen desteği düşürmekte ve ilişkilerdeki mevcut durumun korunmasına katkıda 
bulunmuştur (İnanç, “Yeniden Kültürel Farklılıklar”, www.sde.org.tr/tr/authordetail/yeniden-
kulturel-farkliliklar/564,3.12.2016 , 27.11.2016). Kültürel farklılıklar özellikle din ve inanç 
farklılıkları Türkiye-AB ilişkilerinin seyrinde engeller oluşturmaktadır. Nitekim Avrupa’da 
Hristiyan dini içerisindeki mezheplere karşı anlayışın geliştiği ancak diğer din ve kültürlere 
karşı yeterli hoşgörünün gelişmediği görülmektedir (Sandıklı, “Türkiye-AB İlişkilerinde 
Riskler ve Fırsatlar”, www.bilgesam.org/incele/827/-turkiye-ab-ilikşlerinde-riskler-ve-
firsatlar/#WEMXc7KLTIU , 03.12.2016). Helmut Schmidt  “Avrupa’nın Kendini İdamesi – 
21. Yüzyıl İçin Perspektifler” adlı kitabında Türkiye’nin neden birliğe üye olarak alınmaması 
gerektiğini bu düşümceler ile dile getirmiştir: 

“Başbakanlığım dönemimde Türkiye’yi birçok defa ziyaret ettim ve Türkiye uluslararası kredi 
alabilsin diye büyük uğraşlar verdim. Kendimi her zaman Türklerin yakın dostu ve komşusu 
olarak gördüm. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye Avrupa’ya alınmamalıdır diyen Fransız 
dışişleri eski bakanı Andre François Pochet’ye katılıyorum. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile 
arasındaki kültürel farklar Rusya ve Ukrayna’yla olanlara nazaran daha derindir. 

http://www.akademikbakis.org/
http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye/katilim-muezakereleri/gelinen-nokta-nedir.html
http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye/katilim-muezakereleri/gelinen-nokta-nedir.html
http://www.hurriyet.com.tr/ab-katilim-muzakerelerinde-zorlu-donem-30349210


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

270 

Türkiye’nin üyeliğini destekleyen bir kişi aynı zamanda ileride Mısır, Libya, Cezayir ya da 
Fas gibi ülkelerden gelecek katılım talebine nasıl karşılık vereceğini de göz önünde 
bulundurmalıdır. Tüm bu ülkeler farklı kıtadadırlar ve AB’yi Asya ve Afrika’ya doğru 
genişletmek doğru olmaz.” (Aktaran: Bayraktar, “Türkiye-AB İlişkileri: Din ve Kültür 
Faktörü Bir Engel mi?”, www.gazetebilkent.com/2015/02/19/ab-turkiye-ilişkileri-din-ve-
kultur-faktoru-bir-engel-mi/, 02.12.2016)  

2.3. Genişlemenin Yorgunluğu 
Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen devletlere; birlik üyelik süreçlerinde herhangi bir otomatik 
geçiş süreci garantisi vermemektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 4). Maastricht Anlaşması’nın 
49. maddesine göre  “2. Maddede belirtilen değerlere saygı gösteren ve bu değerleri 
desteklemeyi taahhüt eden her Avrupa devleti, birliğe üye olmak için başvurabilir.” 
(www.ab.gov.tr/files/pub/antlaşmalar.pdf , 10.01.2017) Birliğe katılmak isteyen her Avrupa 
devleti, uygun ve geniş kapsamlı reformlar başlatmalıdır (Atılgan ve Klein, 2006: 4). Üyelik 
şartları; insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, azınlıklara saygı gösterilmesi ve 
korunması, işleyen bir pazar ekonomisinin varlığı ve rekabet baskısı ile baş edebilecek 
kapasiteyi garanti eden kurumların istikrarını sağlamalı ve aday ülkenin tam üyelik 
yükümlülüğünü üstlenme yeteneğine(müktesebat) sahip olmasıdır 
(www.ombudsman.gov.tr/contents/files/752d1-Kopenhag-Kriterleri.pdf , 12.01.2017).  

Kopenhag Zirvesi’nde, AB Kopenhag kriterleriyle birlikte yeni üyeleri hazmetme kapasitesini 
ilk defa bir resmi belgede vurgulamıştır (Beyazıt, 2014: 292). Zirve bildirisinde birlik için 
Avrupa entegrasyonunun hızı korunurken yeni üyeleri özümseme kapasitesinin birlik ve aday 
ülkeler için önemli olduğu aktarılmıştır (European Council İn Copenhagen, Conclusions of 
the Presidency, 1993: 13).  

1950’li yıllarda kurulan topluluğun işlerliği ilerleyen süreçte üye sayısının artmasıyla 
azalmıştır (Karluk ve Tonus, 2004: 15). İrlanda, Danimarka ve İngiltere’yi içeren ilk 
genişlemeden bu zamana kadar Avrupa Birliği’ne katılmak daha zorlu hale gelmiştir. Bu 
süreçte AB ortaklığını derinleştiren antlaşmalar ve aday devletlerin uyması gereken 
düzenlemeler artmıştır (Beyazıt, 2014: 293). Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra on 
ülkenin AB genişleme sürecine dahil olması, Avrupa’da genişlemeyle derinleşmenin birlikte 
yapılmasına neden olmuştur (Karluk ve Tonus, 2007: 15). MDA ülkelerinin hala 
ekonomilerinin kırılgan ve demokrasilerinin olgunlaşmamış olduğu düşünüldüğünde Birliğin 
bu ülkelere kolayca uyum sağlayamayacağı gözükmektedir (Esen, 2007: 3).  

AB’nin 2004’te “büyük patlama” olarak adlandırılan genişlemesi(Beyazıt, 2014: 295) 
Romanya ve Bulgaristan’ın 2007’de, Hırvatistan’ın 2013’te üye olması AB’nin kurumsal ve 
siyasi düzeyindeki zorlukları kesinleştirmiştir. Türkiye ve Batı balkan ülkelerinin potansiyel 
üyeliği bir çok AB vatandaşına göre genişlemenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğine 
inandırmaktadır. Fransa ve Hollanda’daki Avrupa Anayasası referandumlarının olumsuz 
sonuçlanması, seçmenlerin AB’nin genişleme politikasını reddettiğini ortaya koymuştur 
(Atılgan ve Klein, 2006: 5).  

 
3. AB TAM ÜYELİK ALTERNATİFLERİ 
Türkiye ve AB arasında Ankara Anlaşmasından bu yana ortaklık ilişkisi kurulmuştur. Bu 
anlaşma dayanağını Roma Antlaşması’nın 310. maddesinden almaktadır. Bu maddeye göre, 
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“Avrupa Topluluğu bir veya birden çok devletle ya da bir ve birden çok uluslararası kurumla, 
her iki tarafa da çeşitli hak ve yükümlülükler getiren bir ortaklık kuran anlaşmalar 
imzalayabilir.” (Karakaş, 2007-2008: 33) 

Türkiye’nin tam üyelik alternatifleri bağlamında iki farklı model bulunmaktadır: ilk model ise 
Roma Antlaşması’nın 310. Maddesine dayanarak hükümetler arası işbirliğinin 
derinleştirilmesine dayanmaktadır (Karakaş, 2007-2008: 34).  Bu modelde Türkiye, Ortaklık 
Anlaşması bağlamında ortak pazara kısıtlı haklarla katılabilen ancak uluslar üstü düzeyde 
karar alma mekanizmasında etkisiz olan bir “üçüncü ülke” statüsünde konumlandıracaktır. 
Ayrıca müktesebatın bir kısmını üstlenen Türkiye’nin AB üyeliği burada ihtimal dışıdır 
(Karakaş, 2007: 7). Bu model çerçevesinde üç farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır: 
“imtiyazlı ortaklık”, “genişletilmiş ortak üyelik”, “Avrupa Ekonomik Alanı Artı”.  

İkinci model ise Maastricht Anlaşması 49.maddesi ile 16-17 Aralık 2004 AB Konseyi zirve 
kararına dayanmaktadır (Karakaş, 2007: 7). Kararın 23.maddesinin 4. Paragrafında, “AB 
üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu aday ülkenin Avrupa yapılarına  en sıkı 
bağlarla bağlanması temin edilmelidir.” (Council of the European Union Brussels European 
Council 16/17 December 2004 Presidency Conclusions, 7) görüşü bulunmaktadır. Modelde 
ortak pazara katılabilicek ancak mal, hizmet, sermaye ile kişilerin serbest dolaşımı konusunda 
Türkiye sınırlı haklara sahip olacak ve özellikle de ya yapısal fonlar ile tarım yardımlarından 
ya da kişilerin serbest dolaşımından yararlanması muhtemelen yararlanamayacaktır. Üstelik 
Birlik müktesebatın tamamı üstlenilecektir. Bu modelde Türkiye karar alma mekanizmasına 
katılımı öngörülmektedir (Karakaş, 2007: 7).  

3.1. Avrupa Ekonomik Alanı Artı (European Economic Area Plus, EEA+) 
EEA+ alternatifi AB ile Norveç arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkmıştır. 1994 yılında 
düzenlenen referandumda  Norveç ikinci kez AB’ye tam üye olmayı reddetti ve aynı yıl bir 
Avrupa ekonomik bölgesi oluşturarak Avrupa tek pazarına katılmıştır. Avrupa Ekonomik 
Alanı Anlaşması ile Norveç Avrupa Birliği tek pazarının tüm yönetmeliklerinin neredeyse 
tamamını benimsemiş, söz konusu anlaşma 2003 yılında uzatılmıştır. Daha sonra İzlanda ve 
Lichtenstein da EEA’ya katıldı ve bu ortaklığa Avrupa Ekonomik Alanı Artı(EEA+) adı 
verildi (Atılgan ve Klein: 2006: 6). EEA Anlaşması kapsamında 30 ülke AB mevzuatının 
içinde bulunan serbest dolaşım alanlarına (mal, hizmet, sermaye ve işgücü) dahil olmaktadır. 
İç Pazar fonksiyonların daha iyi çalışabilmesi için ise serbest dolaşım konularında sınır ve 
yatay politikalar anlaşmaya dahil edilmiştir (Yardımcı, 2012: 85). 

EEA+ modeli ticarette ve siyasi ekonomide işbirliğini genişletmeyi amaçlamaktadır. AB 
topluluk hukukunun bir çok maddesi katılımcı devletler için birleşik ekonomik alan 
oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır ve bu ülkeler AB tek pazar düzenlemelerin yüzde 
80’ini benimsemektedir. Norveç’in balıkçılık alanında olduğu gibi anlaşmadan çıkarılan 
alanlar açıkça tanımlanmış ve bu alanlar ulusal düzeyde kontrol edilmeye devam edilmektedir 
(Atılgan ve Klein, 2006: 6). Modelin başka ülkelere uygulanabilirliği sorunlu görünmektedir. 
EEA üçüncü muhtemel aday ülkeler söz konusu olduğunda Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, 
Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkeler siyasi ve ekonomik durumları AB müktesebatını 
kabullenmekten uzaktır (Cameron, 2005: 12). 

2005 yılında Avrupa Birliği Parlamentosu Komisyon’dan “Komşuluk Politikası” çerçevesinde 
“üyelik başvurusu yapma hakkı olan ülkeler” ile “üye olamayacak ülkeler” arasındaki 
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kategorileştirmeyi daha net tanımlanmasını isterken, AB yasalarına daha yakın olan ülkeleri 
Avrupa Komşuluk Anlaşması ile ödüllendirme tavsiyesinde bulunmuşlardır. Bu ülkeler ortak 
Pazar ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’na katılabilecekti (Karakaş, 2007-2008: 38). 
Raporu Elmar Brook hazırlamıştır. Raporda bu ana çözümlerin olası muhatapları olarak 
Ukrayna, Norveç, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Beyaz Rusya, 
Kosova, Makedonya ve eğer katılım müzakereleri başarısız olması sonucunda Türkiye de 
gösterilmiştir (Brok, 2005: 4). Bir bütün olarak bu model potansiyel katılım adayları için 
işlevsel bir entegrasyon modeli olarak hizmet edebilir. EEA+ katıldığında üyelik ihtimali sona 
ermektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 7). Ancak Brook’a göre model konuya ilgi duyan 
devletlere mali teşvikler ile AB’nin kurumsal yayılması olmaksızın AB Yapılarına 
entegrasyon sunmakta ve böylece her iki tarafa yararlı olacaktır (Brok, 2005: 4). 

3.2. Genişletilmiş Ortak Üyelik (Extended Associated Membership, EAM)  
Tam üyelik alternatifi olarak Genişletilmiş Ortak Üyelik, 2004’te Münih Doğu Avrupa 
Çalışmaları Enstitüsü araştırmacıları Wolfgang Quaisser ve Steve Wood tarafından ortaya 
atıldı. Bu model temelde Gümrük Birliği’nin yanı sıra ticaret ve ekonomi politikalarında 
işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi Avrupa Ekonomik Alanının uzatılmasına 
dayanmaktadır. Araştırmacılara göre EAM bir çok kısıtlamaya ve özellikle kişilerin ve 
işçilerin serbest dolaşımını kısıtlamaya rağmen tam üyeliğe karşı tatmin edici bir alternatif 
olacaktır (Beyazıt, 2014: 312). 
Bu seçenekte üyelik  “Avrupa Ekonomik Alanı” içerisinde düşünülmektedir. Söz konusu 
entegrasyon modeli ticari ve ekonomik alanlardaki işbirliğinin derinleşmesi ve 
genişletilmesini öncelikle öngörmektedir (Karakaş, 2007-2008: 37). Model işçilerin serbest 
dolaşımını düzenleyen kurallar getirmektedir. Geçiş döneminde EAM ülkelerinde çalışan 
işçiler AB üyesi ülkelerde çalışma izniyle çalışması Birlik üyesi ülkelerdeki istihdamların 
bozulmasını önlemek için tasarlanmıştır (Atılgan ve Klein, 2006: 8). Ekonomik ve Parasal 
birliğe ise katılım söz konusu değildir. Bu modelde Ortak Pazar’a katılım müktesebatın diğer 
alanlarını üstlenmeleri ve ekonomik kriterlerin yerine getirilmesi ile gerçekleşecektir 
(Karakaş, 2006: 37). Birlik müktesebatının üstlenilmesi geniş sorumluluklar ile tek taraflı 
maliyetlere yol açacağından, her ülkeye maddi ve yapısal yardım önerilmektedir. Alternatif 
olarak var olan programlar geliştirilebilir ya da yenileri yapılabilir, ayrıca özel programlar da 
oluşturulabilir (Atılgan ve Klein, 2006: 8). Modeli ortaya koyanlar, bu seçeneğin sunduğu 
ekonomik katkının üyelik durumundaki katkılara eşit olacağını savunmuşlardır. Fakat 
modelde bir çok sıra dışı düzenleme bulunması bu durumu kesin bir şekilde 
kanıtlayamamaktadır (Karakaş, 2007-2008: 37). 

EAM modeli, söz konusu ülkelerin demokrasi ve konsolidasyon alanlarında yeterli teşvik 
etmediği için eleştirilmiştir. Model ülkelere AB Konsey’inde gözlemci statüsü verirken, karar 
alma mekanizmasına katılım hakkını içermemektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 8). Ancak 
Genişleyen Konsey toplantıları, EAM ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek, bu da 
“genişleyen bir Avrupa” ile ilgili konularda karar verecekleri anlamına gelmektedir. EAM 
ülkelerinin oy kullanma hakları yoktur fakat çekirdek ülkelere baskı yapmak için fikirler ve 
politikalar üzerine öneriler sunabilirler (Quassier ve Wood, 2004: 53). 
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3.3. İmtiyazlı Ortaklık (Privileged Partnership) 
Bu model Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasının ya da Birlikten tam anlamıyla dışlanmasının 
ulusal çıkarlarına sorun oluşturacağını düşünen Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda gibi 
devletlerin merkez ve aşırı sağ grupları tarafından ortaya atılmıştır. Bu gruplara göre olası tam 
üyelik durumunda Türkiye nüfusun büyüklüğü nedeniyle karar alma süreçlerinde büyük bir 
güç olacak ve AB fonlarından ayrılacak yardımların da Birliğe büyük bir mali külfet 
oluşturacağını ileri sürmektedirler (Akçay, 2016: 14). 

İlk olarak bu model 2004’te Alman CDU/CSU partileri tarafından Türkiye’nin siyasal ve 
ekonomik istikrara kavuşturulmasının tam üye olmadan imtiyazlı ortaklık modeli ile 
gerçekleştirilebileceğini önermesiyle ortaya atıldı. İmtiyazlı ortaklık temelde Türkiye’nin tam 
üyelik olasılığını dışlarken, sürekli olarak AB standartlarına yakınlaştırma stratejisidir. Bu 
strateji AB ile ilgili ülkeler arasında siyasi ve ekonomik işbirliği (AB kurumlarına katılım 
hariç) gerektirmektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 11). Model Türkiye’ye belirli alanlarda 
karşılıklı anlaşma çerçevesinde güçlendirilmiş bir ortaklık sunmaktadır. Öte yandan bu tür 
ortaklık şu anda zaten mevcuttur, çünkü Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde Birlik 
müktesebatının gümrükler, dış ticaret politikaları, rekabet, fikri ve sınai hakların korunması 
v.s. alanlarda büyük bir kısmını üstlenerek çeşitli bağlar kurmuştur. Brüksel ise Gümrük 
birliği bağlamında Türkiye’ye çevre, kültür ve eğitim ile araştırma ve geliştirme alanlarındaki 
AB Teşvik programlarına dahil etmiş fakat tüm bu alanlardaki ilişkiler “programlara katılıma 
evet, karar verme mekanizmasına katılıma hayır” üzerine temellendirilmiştir (Karakaş, 2007-
2008: 34-35). 

Gümrük Birliği, Katma Protokol’de ön görülen 22 yıllık Geçiş  Döneminin bitmesi ve 
Ortaklık Konseyi’nin kararıyla tesis edilmiştir. Gümrük birliği kapsamında taraflar kendi 
aralarında gümrük vergileri sanayi malları için sınırlandırmış, Türkiye üçüncü ülkelere AB 
Ortak Gümrük Tarifesi’ni uygulamaya başlamış, bu alandaki bazı istisnalarda ilerleyen 
dönemlerde kaldırılmış bununla birlikte işlenmiş sanayi ürünlerinin sanayi payı sıfırlanmıştır 
(www.ab.gov.tr/index.php?p=46234&I=1 , 12.01.2017).  

Entegrasyon bakımından incelendiğinde Gümrük Birliği Türkiye’yi karar alma mekanizması 
dışında bırakan, ortak politikalar nedeniyle üçüncü ülkelerle ilişkilerini uyumlaştırmak ve 
AB’nin üçüncü ülkelerle ticari alanda yaptığı anlaşmaları kabul etmek zorunda bırakan bir 
modeldir (Çalış, 2016: 250). Ayrıca Gümrük Birliği son derece asimetriktir; çünkü gümrük 
resimleri, sınai ürünler ile işlenmiş tarım ürünleri için kaldırılmasına rağmen işlenmemiş 
tarım ürünleri, hizmetler, kömür ve çelik ürünleri ilee tekstil ürünleri için tam olarak 
kaldırılmamıştır. Neticede Türkiye’de üretilmiş ürünlerin %50’sinden daha az bir kısmı için 
gümrük tarifelerini kaldırıldığı anlamına gelmekte ve bu tek taraflı korumacılık aslında AB 
Ortak Pazar’ını Türk rekabetinden korumaktadır. Bu durumun temel bir sonucu olarak 
Gümrük Birliği öncelikle Birliğe dış ticaret fazlası gibi avantajlar sağlamıştır (Karakaş, 2007: 
36). 2014 yılında Türkiye’nin AB ile yaptığı ticaretten 20,26 milyar dolar dış ticaret açığı 
oluşmuştur (Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2015, 216).  

Amacı bakımından incelendiğinde İmtiyazlı Ortaklık, Türkiye’nin bu güne kadar ki üyelik 
sürecini görmezden gelen ve Türkiye’nin üyeliğini engellemek adına bugünkü statüsünden 
üçüncü ülke durumuna düşüren bir alternatiftir (Karakaş, 2007-2008: 36). Öte yandan Türkiye 
1999 Helsinki Zirvesinden bu yana AB üyelik adayıdır; bu yüzden bu teklif Ankara tarafından 
önceki düzenlemelerin ihlali olarak görülmektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 12). Son dönemde 
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söz konusu model gözden düşmüş ve iki taraf arasında katılım müzakerelerin devam etmesi 
yönünde bir görüş belirlenmiştir; çünkü bu alternatif hem birlik kurumlarından hem de üye 
ülkeler tarafından yeterince desteklenmemiştir (Akçay, 2016: 22). Zaten bu model bu güne 
değin çoğunluğun istediği bir model de olmamıştır (Karakaş, 2007: 36). 

3.4. Aşamalı Entegrasyon (Gradual Integration) 
Aşamalı entegrasyon kavramı başlangıçta AB üye ülkeleri arasında farklılaştırılmış bir 
entegrasyon yöntemi olarak kullanılmıştır. Bütün devletlerin aynı hızda ve aynı hedeflerde 
ilerlemesine sağlayan entegrasyon modellerinin aksine, ülkeler entegrasyon sürecine ne 
ölçüde katılmayı ve hangi hedefleri takip etmek istediklerini kendilerini belirleyebilmektedir 
(Atılgan ve Klein, 2006: 8).  Son zamanlarda ise bu yöntem Türkiye’yi AB’ye dahil etmek 
için bir model olarak önerilmiştir. 

EEA+, EAM ve İmtiyazlı ortaklık modellerini Türkiye haklı olarak reddetmiştir. Çünkü söz 
konusu modeller Türkiye’ye karar alma mekanizmalarına katılım hakkı öngörmemekte, aynı 
zamanda tam üye olma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca söz konusu modeller üçüncü 
ülkelere uygulanabilen modellerdir. Ankara 1999 Helsinki Zirvesi’nde bu zaman kadar tam 
üyelik adayıdır. Eğer aday ülke konumundaki Türkiye söz konusu herhangi üç modelden 
birini kabul etmesi sonucunda üçüncü ülke durumuna düşecektir (Karakaş, 2007-2008: 39). 

Diğer modellerden farklı olarak Aşamalı Entegrasyon alternatifinde Türkiye üçüncü bir ülke 
konumunda değil, mevcut statüsü gibi aday ülke olarak görülmektedir. Birliğin Türkiye’nin 
tam üyeliği konusunda üç temel tereddütü bulunmaktadır; AB yapısal fon ve tarım 
yardımlarında Türkiye’ye verilecek ödemeler, kişilerin ve işçilerin serbest dolaşımı ve 
kurumsal yayılmadır. Söz konusu model bu tereddütleri göz önünde bulunduran bir seçenektir 
(Karakaş, 2007: 10). 

Dinamik bir model olan Aşamalı entegrasyon ilgili ülkeyi Birlik yapılarına kurumsal 
yayılmaya neden olmaksızın kademeli entegrasyonu öngörmektedir. Modelin özünde sektör 
bazında karar alma mekanizmalarına katılım, aday ülke statüsünün devam etmesi, 
müktesebatın bir kısmının üstlenilmesi olgular bulunmaktadır (Karakaş, 2007-2008: 40).  
Model bir ülkeyi AB kurumsal yapılarına üç aşamada dahil etmeyi öngörmektedir (Atılgan ve 
Klein, 2006: 9). Aşamalar entegrasyon ve hukukun bağlayıcılığı derecesine göre 
farklılaşmaktadır (Karakaş, 2007: 11). İlk aşama en düşük entegrasyon derecesini temsil 
etmektedir. Bir sonraki basamağa geçiş ancak üzerinde anlaşılan hedeflerin zamanında ve 
amacına uygun olarak tamamlandığı anda geçilebilir. Dolasıyla otomatik geçiş söz konusu 
değildir (Atılgan ve Klein, 2006: 9). Bir basamağın kaç yıl süreceği her iki tarafın kabulüyle 
önceden belirlenmektedir. Bir sonraki aşama, bir önceki basamağın süresinin yarısı 
dolduğunda başlayabilmektedir. Bu noktadaki temel şart iki tarafında bu durumu istiyor 
olmasıdır (Karakaş, 2007: 11). Üyelik ise en son aşamanın da yürürlüğe girmesinden sonra 
tamamlanabilmektedir. Burada da ön koşul her iki tarafında aynı fikirde uzlaşması 
gerekmektedir. 

Bu model ekonomik entegrasyonla birlikte birlik kurumlarının yayılmasına neden olmaksızın 
kısmi bir politik entegrasyonu da öngörmektedir. Karar mekanizmasına katılım hakkı yalnızca 
entegrasyona gidilen alanlarla sınırlandırılmıştır (Karakaş, 2007-2008: 41). Ancak Konsey’de 
veto hakkı tanınmamaktadır. Böylece ilgili ülke sahip olduğu karar alma mekanizmalarına 
katılım hakkı kararları şekillendirmesine yol açmaktadır (Atılgan ve Klein, 2006: 9). 
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Model Türkiye için Gümrük Birliği üzerinden farklı alanlara da yayılabilir. Böylece bu 
alternatif Birlik üyelerinin Türkiye üyeliği konusundaki önyargıları da göz önünde 
bulunduracaktır (Karakaş, 2007: 15). Türkiye entegre olduğu alanlarda sektör bazında karar 
mekanizmasına katılma hakkına veto hakkı olmaksızın sahip olacaktır (Karakaş, 2007-2008: 
40). Bu durum her şeye rağmen statükonun ilerisinde olduğu anlaşılmaktadır (Karakaş, 2007: 
15). 

Aşamalı Entegrasyon dinamik süreci sonucunda demokratikleşme için teşvikler 
sağlamaktadır. Tam üyelik ihtimali de bu modeli ilgili ülkeler için çekici kılmaktadır. Böylece 
açıkça tanımlanmış bir entegrasyon alternatifini de temsil etmektedir (Atılgan ve Klein, 2006: 
10).   

 

SONUÇ 
Türkiye Birliğe üye olma hakkı bulunsa da, AB Türkiye’yi kabul etmek zorunda değildir 
(Karakaş, 2007-2008: 43). Bu durum Müzakere Çerçevesi Belgesi’nde de aktarılmıştır. 
Müzakerelerin açık uçlu olması durumu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildir. Birlik her 
üyelik adayına; aday ülke statüsüyle birlikte otomatik olarak üye olamayacağını bu ifadeyle 
dile getirmiştir.  

Türkiye’ye Roma Antlaşması’nın 310. maddesine dayanarak hükümetler arası işbirliğinin 
derinleştirilmesini öneren modeller,(EEA+, EAM, İmtiyazlı Ortaklık) karar alma 
mekanizmasına katılım hakkına sahip olmayan, üye olma ihtimalini sonlandıran, Türkiye’nin 
üyelik sürecini görmezden gelen ve üçüncü ülkelere uygulanan modellerdir. Modeller temelde 
ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca modellerin tam bir tanımı 
ile teorik çerçevesi bulunmamakta ve genelde pratik durumdan ilham alınarak ortaya 
çıkarılmaktadır. Bu durum temelde bu modellerin önerileceği ülkelerde tercih edilmemesine 
yol açmaktadır. Bu modelleri Türkiye haklı olarak reddetmiş ve önceki düzenlemelerin ihlali 
olarak değerlendirmiştir. 

Ulus üstü bir entegrasyonu öngören Aşamalı Entegrasyon dinamik bir modeldir. Üç aşamada 
ilgili ülkeyi AB yapılarına dahil etmeyi öngörür. Burada taraflar arasında uzlaşma olmadığı 
sürece bir sonraki aşamaya geçilememekte, bu durum ise süreci uzatmaktadır. Kaldı ki bu 
durum üye ülkelerle sorunlu aday ülkeleri süreçte zorlamaktadır. Bu modeli Türkiye’ye 
uyarladığımızda süreçlerin bitirilmesi, bir sonraki basamağa geçiş ve adaylık statüsü alma 
Birlikteki tüm üye ülkelerin onayını almak zorundadır. Fakat Güney Kıbrıs ile sorunlar, 
Yunanistan ile rekabet ve Birlik içinde Türkiye’nin üyeliği ile ilgili güç kayması riski ve 
kültürel farklılık açısından ciddi bir kuşkunun bulunması Türkiye’nin aşamalar arasındaki 
geçişlerde ve üyelik hakkı tanınmasındaki oylamalarda oy birliği almasını zorlaştıracaktır. 
Böylece süreç önceden belirlenmiş tarih aralığının uzamasına yol açıp iki taraf arasında güven 
kaybına sebebiyet verebilecektir.  

Ayrıca mevcut Ankara Antlaşması’nda kararlaştırılan dönemler bu modele benzemektedir. 
Söz konusu antlaşmada üç dönem bulunmakta ve her dönemin başlangıcı ve bitişi iki tarafın 
önceden anlaşması ile kabul edilmiştir. İlişkilerde Aşamalı Entegrasyon’un kabul edilmesi 
Türkiye için yeniden 1959’a dönmek ve sonrasında yaşanan süreçlerin tekrarlanması 
anlamındadır. Bu durum  1959’dan bu zamana karar ki yapılan uygulamaların boşa yapılmış 
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çabalar olarak görülmesine ve temelden Türkiye için kabul edilemez olmasına neden 
olacaktır.     

Dünya konjonktürü sürekli değişmektedir. İlerleyen dönemde neler olur bilinemez, fakat 
yakın bir gelecekte Türkiye’nin üye olması çok büyük bir olasılık olarak gözükmemektedir. 
Türkiye’nin üye olmaması ve dışlanması her iki tarafta büyük kayıplara sebebiyet verecektir. 
Fakat bir devlet politikası haline gelen üyelik sürecinde Türkiye umudunu yitirmeden çaba 
göstermeye devam etmeli ve kendi üzerine düşeni yapmalıdır. 
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MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ:  İSTANBUL VE ANTALYA 

ÖRNEĞİ*  

Zafer BUZCU†   Kemal BİRDİR‡ 
 

Öz 

Bu makalenin amacı medikal turizmin İstanbul ve Antalya illerindeki mevcut durumunu irdelemek, yapılan 
tutundurma çalışmalarını incelemek ve sorunları tespit etmektir. Çalışmada mevcut durumu betimlemek 
amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet 
adresinden alınan bilgiler eşliğinde, İstanbul ve Antalya illerinde bulunan 165 adet özel hastane oluşturmaktadır.  
Yüz yüze ve e-mail yoluyla yapılan görüşmeler sonrası anket dönüş oranı %44 (73 adet, İstanbul 53, Antalya 20) 
olarak gerçekleşmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda İstanbul ve 
Antalya’daki özel hastanelerin kendilerini büyük oranda medikal turizmde faaliyet gösteren kurum olarak 
tanımladıkları ve Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul’daki özel hastanelere oranla daha yoğun tutundurma 
faaliyetlerinde bulundukları belirlenmiştir. Özel hastanelerin medikal hizmetler konusunda (tedavi, 
rehabilitasyon, acil, destek hizmetleri, dil problemleri, nitelikli personel sorunu vb.) düşük düzeyde sorun 
yaşadıkları ve Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul ilindeki özel hastanelere oranla medikal hizmetlerde 
daha fazla sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonunda medikal turizmin İstanbul ve Antalya 
illerindeki mevcut durumu ortaya çıkarılmış ve sorunların önüne geçebilmek ve rekabet avantajı yaratabilmek 
amacıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Medikal Hizmetler, Medikal Turist, Türkiye’de Medikal 
Turizm. 

 
CURRENT SITUATION ANALYSIS IN MEDICAL TOURISM:  ISTANBUL AND ANTALYA 

EXAMPLES 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine the current state of medical tourism in Istanbul and Antalya and 
investigate the promotion carried out in these cities and to identify the problems. In the study, a screening model 
was used to describe the current situation. Within the scope of the survey, questionnaires were applied to the 
private hospital administrators in Istanbul and Antalya. The research's universe constitutes 165 private hospitals 
in connection with the information obtained from the Social Security Institution official internet address. After 
face-to-face and e-mail interviews, the survey turnover rate was 44% (73, İstanbul 53, Antalya 20). As a result of 
the analyses and evaluations made within the scope of the study, it has been determined that the private hospitals 
in Istanbul and Antalya have defined themselves as institutions operating in medical tourism. And also it was 
analyzed that the private hospitals in Antalya are in a more intensive activity than private hospitals in Istanbul. It 
has been determined that private hospitals have a low level of problems regarding medical services (treatment, 
rehabilitation, emergency, support services, language problems, qualified personnel problem, etc.) and that 
private hospitals in Antalya have more problems in medical services than private hospitals in İstanbul. As a 
result of the research, the current situation of medical tourism in Istanbul and Antalya has been revealed and 
solution proposals have been developed in order to prevent problems and to create a competitive advantage. 

Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Medical Services, Medical Tourist, Medical Tourism in Turkey. 
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GİRİŞ 
Günümüzde birçok insan, seyahat özgürlüğü, ücretli tatil hakkı, iletişim ve teknolojide 
yaşanan gelişmeler, ulaşımda yaşanan gelişmeler vb. gibi seyahati kolaylaştıran nedenlerle 
seyahat etmektedir. Dünya Turizm Örgütünün 2015 verilerine göre dünya genelinde 
uluslararası turizme katılan kişi sayısı 1 milyar 186 milyon olmuştur. Dünya Turizm 
Örgütünün yapmış olduğu çalışmalar, uluslararası turizmin dünya ekonomisine katkısının 
2015 yılında 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını göstermektedir (UNWTO, 2016). Turizmin 
dünya ekonomisine sunmuş olduğu katkılar birçok ülkenin dikkatini çekerken bu gelirden pay 
almak ve turist varışlarını artırmak isteyen ülkeler turizme yatırımlar yapmakta ve turizmi 
çeşitlendirme politikaları uygulamaktadırlar. Medikal turizm son yıllarda önemli bir turizm 
çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Medikal turizm insanların tedavi olabilmek amacıyla kendi 
ikamet ettikleri yerler dışına yapmış oldukları seyahatleri kapsayan bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Medikal turizm, sağlık turizmi çeşitlerinden birisi olarak görülmesine 
rağmen son yıllarda hızlı bir gelişme göstermesi, sağlık turizmi ile eş anlamlı olarak 
kullanılmasına neden olmuştur (Yavuz, 2011: 7).  Özellikle bazı ülkelerde artan yaşlı nüfus 
oranı, kronik rahatsızlıklarda yaşanan artış, tedavi bekleme sürelerinin fazla olması ve tedavi 
masraflarının yüksek olması, sosyal sigorta kuruluşlarının birçok tedavi türü için ödeme 
yapmaması, aracı kuruluşların varlığı, alternatif tedavi türleri, sağlık hizmetlerinin uluslararası 
ticarete konu olması gibi sayılabilecek nedenler medikal turizmin gelişimini hızlandırmaktadır 
(Kesar ve Rimac, 2011: 116). 

Türkiye, hastane alt yapılarının güçlü olması, alanında deneyimli doktorları ve sağlık 
personeli, ulaşımın kolaylığı, tedavi masraflarında düşük fiyat tarifeleri, tedavi için bekleme 
sırasının olmaması, uluslararası alanda akreditasyon belgesine sahip olan ve tıbbi teknolojisi 
üst düzeyde olan hastaneleri, tedavi ücretinin yanında tatil imkânlarının sunulması, doğal, 
kültürel ve tarihi güzellikleri gibi özellikleriyle medikal turizmde önemli bir potansiyele 
sahiptir. Peters ve Sauer’in (2011) yapmış olduğu çalışmaya göre Türkiye yurt dışında 
medikal turizm konusunda aracılık yapan şirketlerin en fazla önerdiği ülkeler arasında 
bulunmakta ve medikal turizmde Türkiye’nin önemli destinasyonlardan birisi olduğu kabul 
edilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2013 medikal turizm raporuna göre medikal turizm 
kapsamında 2012 yılında Türkiye’ye yaklaşık 170 bin medikal turist gelirken, Türkiye’nin 
medikal turizmden elde ettiği gelir yaklaşık 2 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir (Kaya ve 
diğerleri, 2013: 78).  Türkiye’nin 2012 yılında turizmden 29,4 milyar dolar elde ettiği 
düşünüldüğünde (Kültür ve Turizm Bakanlığı) medikal turizmden elde edilen gelirin tüm 
turizm gelirlerinin yaklaşık olarak %7’sine denk geldiği görülmektedir. Türkiye bir turistten 
yaklaşık olarak 750-800 dolar civarında gelir elde ederken, medikal turizmden, turistin 
konaklama, ulaşım, refakatçi masrafları hariç ortalama 8 bin dolar gibi yüksek bir rakam elde 
etmektedir (TÜSİAD, 2009: 15).  

Literatür incelendiğinde Türkiye’de medikal turizm için yapılan tanıtım çabalarının yetersiz 
olması, dil problemlerinin olması, özel ve kamu kesimleri arasında koordinasyonsuzluklar, 
yurt dışı aracı kuruluşlarla yaşanan koordinasyonsuzluklar gibi sebeplerle medikal turizm 
konusunda problemlerin olduğu ifade edilmektedir.  

Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu 2013 medikal turizm raporuna göre Türkiye’ye gelen 
170 bin medikal turistin en fazla tercih ettiği illerin ilk iki sırasını yaklaşık 100 bin kişinin 
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üzerinde medikal turist varışı ile İstanbul ve Antalya illeri oluşturmaktadır (Kaya ve diğerleri, 
2013: 35).  Bu sonuçtan yola çıkarak, İstanbul ve Antalya illerinde medikal turizmin mevcut 
durumunu ortaya koymak, yapılan tanıtım çalışmalarını irdelemek ve bu illerin medikal 
turizm konusunda yaşadıkları sorunları araştırmak önem arz etmektedir.  

 
1. MEDİKAL TURİZM 
Sağlık turizminin çeşitleri arasında gösterilen medikal turizm sağlık ve turizmin bir bileşimi 
olarak ifade edilmektedir (Anvekar, 2012: 109). Connell’a göre (2006: 1093) medikal turizm, 
hastaların deniz aşırı ülkelere tıbbi tedavi almak amacıyla yapmış oldukları seyahatlerdir. Bir 
diğer tanıma göre medikal turizm, düşük maliyetle bir başka ülkedeki gelişmiş sağlık 
kuruluşunda tedavi olmak veya cerrahi operasyonları geçirmek amacıyla yapılan seyahatleri 
içermektedir (Jose ve Sachdeva, 2010: 376). 

Düşük maliyet ve kaliteli bir tedavi olmak için gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere bir akış seyri izleyen medikal turizm yeni bir niş pazar yaratarak turizmin 
çeşitlenmesi için bir fırsat sunmaktadır (Lee ve diğerleri, 2012: 69; Dawn ve Pal, 2011: 185). 
Medikal turizmin dünya genelinde çekiciliğini artıran bazı faktörler bulunmaktadır. Bu 
çekicilikler şu şekilde sıralanabilir (Yu ve diğerleri, 2011: 858; Connell, 2011: 42): 

 Tedavi masraflarında düşük maliyetler, 
 Sigorta kuruluşlarının tüm tedavileri kapsayan bir ödeme yapmaması ve sigortasız kişi 
sayısının fazla olması, 
 Özellikle Hindistan gibi ülkelerde tedaviye ek olarak alternatif tedavi yöntemlerinin 
bulunması, 
 Dünya genelinde yaşlı nüfusun artması ve kronik rahatsızlıklarda olan artışlar, 
 Tıbbi teknolojilerin gelişmesine paralel olarak yüksek kalitede sunulan tedavi 
hizmetleri, estetik cerrahinin popülerliği ve gelişimi, 
 Gelişmiş ülkelerde tedavi için beklenilen sürenin fazla olmasıdır. 
Tedavi hizmeti almak amacıyla bir destinasyon seçilirken birden fazla unsur etkili olmaktadır. 
Tedavi olmak amacıyla kendi ikamet ettiği yerden başka bir ülkeye giden bir medikal turist 
için alacağı tedavi hizmetine yönelik olarak ödenebilirlik, erişebilirlik, bakım kalitesi, 
mahremiyet gibi konular önemli rol oynamaktadır. Ayrıca medikal turizm için seçilen 
destinasyondaki sağlık hizmetlerinin kalitesi, hastanelerin akreditasyon belgesine sahip 
olması, deneyimli doktorların bulunması, ülkedeki ekonomik durum, ülkenin yasası ve 
düzenleyici kuralları gibi faktörlerin de destinasyon seçiminde etkili olduğu vurgulanmaktadır 
(Aydın ve diğerleri, 2012: 25; Heung ve diğerleri, 2011: 997). 

VISA ve Oxford Economics tarafından yapılan çalışmada 2025 yılında medikal turizm pazar 
büyüklüğünün 3 trilyon dolara ulaşacağı vurgusu yapılmıştır (Yıldırım, 2016). Ayrıca medikal 
turizme hizmet sunan hastanelerden alınan verilere göre bir medikal turistin konaklama, 
ulaşım, refakatçi masrafları hariç ortalama 8 bin dolar harcadığı ifade edilmiştir (TÜSİAD, 
2009: 15). Medikal turizmden gelir elde etmek ve medikal turist taleplerini artırmak isteyen 
ülkeler büyük yatırımlar yapmaktadır. Dünya genelinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
medikal turizme hizmet sunan yaklaşık 35 ülke, gelen hasta sayıları ve elde ettikleri gelir 
açısından şu şekilde sıralanmaktadır (Aydın vd., 2012: 23). 
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Tablo 1: Medikal Turizmde Elde Edilen Gelir Açısından Dünya Sıralaması 
1. Hindistan 10. Kosta Rica 19. İngiltere 28. İsrail 
2. Tayland 11. Polonya 20. Avustralya 29. Japonya 
3. Singapur 12. Suudi Arabistan 21. Küba 30. Ürdün 
4. ABD 13. İsviçre 22. Fransa 31. Fas 
5. Malezya 14. Arjantin 23. Panama 32. Yeni Zelanda 
6. Almanya 15. Bir.Ar. Emirlikleri 24. Filipinler 33. Güney Kore 
7. Meksika 16. Türkiye 25. Belçika 34. Tayvan 
8. Güney Afrika 17. Çin 26. Karayipler 35. Tunus 
9. Brezilya 18. İspanya  27. Macaristan  

Kaynak: Aydın, D., Constantinides, C., Mike, C., Yılmaz, C., Genç, A., Lanyi, A. (2012). Sağlık Turizminde 
Süreçler ve Aracı Kuruluşlar Araştırma Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı. 

 
2. TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM 
Türkiye, turizm endüstrisi tarafından uluslararası ekonomiye sunulan gelirden daha fazla pay 
alabilmek, turist varışlarını artırmak, istihdam yaratmak, turizmi yılın tüm aylarına yaymak 
için yoğun çalışmalar ve yatırımlar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de turizmi 
çeşitlendirme çalışmalarıdır. Turizm çeşitlendirmesi içinde son yıllarda hızlı bir gelişim 
gösteren medikal turizm Türkiye için önem arz eden bir turizm çeşididir. Türkiye’nin, 
medikal turizm açısından iklimi, coğrafi konumu, deneyimli doktor ve sağlık personeli, 
kaliteli hizmet sunan hastaneleri, düşük tedavi masrafları, tedavi için bekleme süresinin 
olmaması gibi özellikleriyle büyük bir potansiyeli bulunmaktadır.  

Turizm çeşitlendirmesi içinde önemli turizm türlerinden birisi olan medikal turizmden her yıl 
giderek daha da artan oranda pay alan Türkiye için 3S (Sea, Sun, Sand) dışında bir ’’S’’ 
(Surgery) daha eklendiği ifade edilmiştir (Tütüncü ve diğerleri, 2011: 91). Türkiye, 
günümüzde Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve ABD’den her yıl binlerce 
medikal turisti ağırlamaktadır (Aydın ve diğerleri, 2012: 26).  

Medikal turizm kapsamında Türkiye’nin 2012 yılında kazandığı turizm geliri ve gelen 
medikal turist sayısı Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2: Medikal Turizm-2012 Yılı Kamu ve Özel Sektör Tahmini Gelirleri. 
Medikal Turizm Hasta Sayısı Hasta Başına Gelir 

(USD) 
Toplam Gelir 

(USD) 
Kamu 14.766  9.000  132.894.000  
Özel 154.696  12.000  1.856.352.000  

Kaynak: Kaya, S., Yıldırım, H.H., Karsavuran, S., Özer, Ö., Şencan, İ., Aydın, D. (2013). Türkiye Medikal 
Turizm Değerlendirme Raporu 2013. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Türkiye’yi 2012 yılında ziyaret eden medikal turist sayısı 
yaklaşık 170 bin kişi iken elde edilen tahmini gelir ise 2 milyar dolar civarında olmuştur. 
Türkiye’ye gelen medikal turistlerin %91,3’ünün özel hastaneleri tercih ettiği görülmektedir 
(Kaya ve diğerleri, 2013: 26).    
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Türkiye son yıllarda medikal turizmde öne çıkan ülkeler arasında olabilmek amacıyla önemli 
adımlar atmaktadır. Örneğin, 10. Kalkınma planında özellikle başta sağlık turizminin 
geliştirilmesi ifadesi yer almıştır. Ayrıca aynı plan içinde sağlık turizminin geliştirilmesi adı 
altında bir program yer almaktadır. Bu programa göre Türkiye’nin dünyada yükselen pazar 
konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarında 
hizmet kalitesinin artırılarak rekabet gücünün artması amaçlanırken, medikal turizm için 
konulan hedefler arasında medikal turizmde Türkiye’ye 750 bin medikal turist gelmesi, 
medikal turizmden 5,6 milyar dolarlık gelir elde edilmesi ve medikal turizmde dünyada ilk 
beş destinasyon arasına girilmesi hedeflenmiştir (Kaya ve diğerleri, 2013: 20-21). 

 
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Bu çalışmanın temel amacı medikal turizmin Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişmesine paralel 
olarak İstanbul ve Antalya illerinde medikal turizmin mevcut durum analizinin yapılması, 
sorunların tespit edilmesi ve öneriler sunulmasıdır. Çalışmada amaca uygun ve ekonomik 
olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 
modeli, geçmişte olan veya hali hazırda olan bir durumu betimlemek amacıyla kullanılan bir 
model olarak ifade edilmektedir (Karasar, 2011: 76-77).  

Çalışmanın evrenini Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi internet sitesinde bulunan 
İstanbul ve Antalya illerindeki tüm özel hastaneler oluşturmaktadır. SGK resmi internet sitesi 
incelendiğinde, İstanbul ve Antalya İllerinde toplam 165 özel hastane bulunduğu 
belirlenmiştir Özel hastanelerin 140’ı İstanbul’da, 25 tanesi ise Antalya’da bulunmaktadır 
(https://gss.sgk.gov.tr). 

Çalışmada veri toplamak amacıyla anket düzenlenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak 
hazırlanan anket için konuyla ilgili uzmanların görüşlerinden, Binler (2015), Heung ve 
diğerleri, (2011), Ricafort (2011), Khafizova (2011), Yalçın (2006), Akdu (2009), Woo ve 
Schwartz (2014) ve Kazemi (2007)’nin çalışmalarından ve Medical Tourism Association 
resmi sitesindeki  Medical Tourism Association Hospital Survey (2009) çalışmasından 
yararlanılmıştır. Yüz yüze ve internet aracılığıyla görüşme yoluyla toplamda 73 adet anket 
elde edilmiştir.  

Anket özel hastane yöneticilerine uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen anketlerden 55’i 
(%75,3) yüz yüze görüşmelerden, 18’i ise (%24,7) e-postayla yoluyla elde edilmiştir. 
Altunışık vd. (2002: 59) tarafından yapılan çalışmada 30’dan büyük ve 500 den küçük örnek 
büyüklüklerinin, birçok araştırma için yeterli olduğu ifade edilmiştir. Çalışmada 73 adet özel 
hastane yöneticisinden alınan bilgiler doğrultusunda veriler düzenlenmiş ve analize 
geçilmiştir. Analizlerde betimsel istatistik teknikleri uygulanırken tedavi hizmetlerinde 
yaşanılan sorunların iller arasında karşılaştırılmasında t-test uygulanmıştır. 

 
4. BULGULAR 
Çalışmada anketin güvenirliğini ölçmek için Cronbach’s Alpha kullanılmıştır. Cronbach’s 
Alpha testine göre anketin güvenirliği 0,838 olarak belirlenmiştir. Alfa katsayısının almış 
olduğu değere bakarak ölçeğin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmaya 53’ü 
İstanbul 20’si ise Antalya illerinden olmak üzere toplamda 73 adet özel hastane katılmıştır. 
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Hastanelerin yatak kapasitesi %56’lık oranla 0-100 arası yatak kapasitesi olan hastanelerden 
oluşurken, ikinci sıra %29’luk oranla 101-200 arası yatak kapasitesi olan hastanelerden 
oluşmuştur. Araştırmaya katılan hastanelerin %91’8’i genel hastane iken %8,2’si ise özel dal 
hastanesi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hastanelerdeki yöneticilerin %54,8’i 
sağlık kurumları yönetimi ile ilgili eğitim alırken %45,2’si bu konuda eğitim almamıştır. Bu 
konuda eğitim alan yöneticilerin en fazla sertifika programlarına katıldıkları belirlenmiştir.  

Araştırmaya 48 adet (%65,7) uluslararası hasta departman yöneticisi, 19 adet (%26) yönetici 
hekim ve 6 adet (%8,3) uluslararası pazarlama departman yöneticisi katılım göstermiştir.   

Araştırma kapsamında İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelere medikal turizm 
faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili sorular yönlendirilmiştir. Hastane yöneticilerinden gelen 
anketler eşliğinde illere göre uygulanan medikal turizm faaliyetleri aşağıdaki Tablo-3’te 
görülmektedir. 

Tablo 3: Medikal Turizm Faaliyetlerinin Uygulanma Oranları 
Sorular İller Evet Hayır 

Hastanenizi, “medikal turizm alanında faaliyet gösteren bir kurum’’ olarak 
tanımlayabilir misiniz? 

İstanbul %92,5 %7,5 
Antalya %100 %0 

Hastanenize medikal turizm kapsamında, medikal turist geliyor mu? İstanbul %96,2 %3,8 
Antalya %100 %0 

Hastanenizde medikal turistlerle ilgilenmek üzere oluşturulmuş bir uluslararası 
hasta departmanı ve/veya görevlendirilmiş bir personel bulunuyor mu? 

İstanbul %88,7 %11,3 
Antalya %100 %0 

Hastanenize gelen medikal turistlerle iletişim kurmak için hastanenizde yeterli 
sayıda yabancı dil eğitimi olan personel bulunuyor mu? 

İstanbul %88,7 %11,3 
Antalya %100 %0 

Hastanenize gelen medikal turistlerle iletişim kurmak için hastanenizin anlaşmalı 
tercüman (çevirmen) bulunuyor mu? 

İstanbul %83 %17 
Antalya %100 %0 

Hastanenizde medikal turistlerin transferi (Hastaneden havaalanına veya terminale/ 
havaalanından veya terminalden hastaneye/hastaneden konaklama merkezine vb.) 
için özel ulaşım imkanı mevcut mu? 

İstanbul %84,9 %15,1 
Antalya %95 %5 

Hastanenizde uluslararası pazarlama departmanı bulunuyor mu? İstanbul %75,5 %24,5 
Antalya %70 %30 

Hastanenizde sunulan medikal hizmetleri, medikal turistlere paket program 
eşliğinde mi sunuyorsunuz?  

İstanbul %81,1 %18,9 
Antalya %30 %70 

Hastaneniz medikal turizm ile ilgili olarak aracı kurumlarla (Seyahat Acentesi, 
şirketler vb.)çalışıyor mu? 

İstanbul %84,9 %15,1 
Antalya %100 %0 

Medikal turist aldığı tedavi sonrası ülkesine döndükten sonra tedavinin devamı 
konularında medikal turistin ülkesindeki doktorlarla iletişiminiz bulunuyor mu? 

İstanbul %84,9 %15,1 
Antalya %65 %35 

Hastanenizde medikal turizm amaçlı elektronik sağlık kayıtları tutuluyor mu? İstanbul %83 %17 
Antalya %90 %10 

Hastaneniz içindeki yönlendirme levhaları ve uyarı işaretleri medikal turistler için 
anlaşılır şekilde konumlandırılmış mı? 

İstanbul %83 %17 
Antalya %90 %10 

Medikal turiste aldığı tedavi sonrasında (medikal promosyon paketi olarak) gezi, 
seyahat veya özel turlar sunuluyor mu? 

İstanbul %24,5 %75,5 
Antalya %10 %90 

Hastanenizde engelli medikal turistlerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için 
gerekli düzenlemeler bulunuyor mu? 

İstanbul %92,5 %7,5 
Antalya %95 %5 
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Medikal turizm faaliyetlerinin uygulanma oranları incelendiğinde (Tablo-3), her iki ilde de 
araştırmaya katılan özel hastanelere yüksek oranda medikal turist geldiği (İstanbul %92,5, 
Antalya %100) ve hastanelerin kendilerini medikal turizm alanında faaliyet gösteren bir 
kurum olarak değerlendirdikleri (İstanbul %96,2, Antalya %100) belirlenmiştir.  

Hastanelerde medikal turistlerle ilgilenmek üzere oluşturulmuş uluslararası hasta departmanı 
ve/veya görevlendirilmiş bir personel bulundurma ve medikal turistlerle iletişim kurmak için 
hastanelerde yeterli sayıda yabancı dil eğitimi olan personel bulundurma oranlarının (İstanbul 
%88,7, Antalya %100) benzer olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, İstanbul’daki hastanelerin 
%83’ünde, Antalya’daki hastanelerin ise tamamında (%100) anlaşmalı tercüman 
bulundurulduğu belirlenmiştir.  

İstanbul’daki özel hastanelerin %84,9’u medikal turistlere transfer hizmeti sunarken 
Antalya’daki özel hastanelerin %95’inin bu hizmeti sunduğu belirlenmiştir.  Araştırmaya 
İstanbul’dan katılan özel hastanelerin %75,5’inde uluslararası pazarlama departmanı 
bulunurken Antalya’daki hastanelerin %70’inde bulunmaktadır. Medikal turizmde tanıtım, 
ikili anlaşmalar, yurt dışı bağlantılar önem arz etmektedir. Türkiye’nin medikal turizmde daha 
fazla medikal turist ağırlaması, medikal turizmden elde ettiği gelirin artırılması için pazarlama 
çabalarına ağırlık verilmelidir.  

Hastane hizmetlerini, medikal turistlere paket program eşliğinde sunma konusunda 
İstanbul’daki özel hastanelerin (%81,1) Antalya’daki hastanelere (%30) oranla daha ileride 
olduğu söylenebilir. Hizmetlerin uluslararası ticarete konu olmasıyla medikal turizmden daha 
fazla gelir elde etmek isteyen ülkeler yurt dışı bağlantılar ve aracı kuruluşlar yoluyla medikal 
turist talebi yaratmaktadırlar. İstanbul ve Antalya’daki hastanelerin aracı kurumlarla 
çalıştıkları gözlemlenmektedir. Antalya’daki özel hastanelerin (%100)  ve İstanbul’daki özel 
hastanelerin ise %84,9’luk bir oranla bu aracılarla çalıştıkları görülmüştür.  

Medikal turistlerin aldığı bazı tedavi türlerinde, alınan tedavinin devamı konusunda kendi 
ikamet ettiği ülkedeki doktoru ile iletişim önem arz etmektedir. Bu tür hizmetlerin sunulması 
İstanbul’daki hastanelerde %84,9 oranında iken Antalya’daki hastanelerde ise %65 oranında 
olduğu belirlenmiştir. Medikal turizm amaçlı elektronik sağlık kayıtlarının tutulma oranı 
İstanbul’daki hastanelerde %83 iken bu oranın Antalya’daki hastanelerde %90 olduğu 
belirlenmiştir. Elektronik sağlık kayıtlarının tutulması bu tür verilerin kayıt altına alınıp bir 
veri bankası oluşturulması ile mümkün olacaktır. Medikal turizm konusunda verilerin 
tutulması medikal turizmin gelişimi için gerekli stratejilerin oluşturulmasına katkı 
sağlayacaktır. Hastane içindeki yönlendirme levhaları ve uyarı işaretlerinin medikal turistler 
için anlaşılır şekilde konumlandırması her hangi bir tahliye durumunda ve karışıklıkların 
önlenmesi konusunda olumlu katkı sunmaktadır. Bu konuda çalışmaların İstanbul’daki 
hastanelerde %83 ve Antalya’daki hastanelerde ise %90 oranında olduğu belirlenmiştir.  

Medikal turizmin diğer turizm türleri (kültür, yayla vb.) ile uyumlaştırılması medikal turizm 
türünün gelişimi için önem arz etmektedir. Türkiye tedavi ücretleri konusunda Avrupa ve 
ABD’ye göre büyük bir fiyat avantajına sahiptir. Alınan tedaviye ek olarak hasta ve yakınları 
tatil de yapabilmektedir. İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelerde alınan tedavi sonrasında 
sunulan gezi, tur vb. hizmetlerin düşük oranda (İstanbul %24,5, Antalya %10) yapıldığı 
belirlenmiştir. Hastanelerde engelli medikal turistlerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için 
gerekli düzenlemeler bulunması İstanbul’daki hastanelerde %92,5, Antalya’daki hastanelerde 
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ise % 95 oranında olduğu belirlenmiştir. Bu hizmetlerin sunulması sağlık turizmi çeşitlerinden 
olan ileri yaş ve engelli turizminin gelişimine destek olacaktır.  

Medikal turizm hizmeti sunan hastaneler açısından yapılan tutundurma faaliyetleri büyük 
önem taşımaktadır. İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelerin medikal turizm kapsamında 
yapmış oldukları tutundurma faaliyetlerinin uygulanma oranlarına yönelik oranlar aşağıdaki 
Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4: Medikal Turizm Hizmeti Veren İşletmelerde Tutundurma Faaliyetlerinin 
Uygulanma Oranları 

Tutundurma Faaliyetleri Tutundurma 
Faaliyetlerinin 

Yapılması Durumu 

İstanbul 
n:53 

Antalya 
n:20 

İnternet (Hastane internet sayfasının farklı 
dillerde hizmet vererek medikal turistlere 
bilgi sunması) 

Evet %83 %100 

Hayır %17 %0 

Yurt dışında dergide, gazetede tanıtım Evet %62,2 %85 
Hayır %37,3 %15 

Yurt içi dergide, gazetede vb. tanıtım Evet %68 %95 
Hayır %32 %5 

Yurt dışı TV kanallarında reklam Evet %60 %60 
Hayır %40 %40 

Yurt dışı medikal seyahat acenteleriyle/ tur 
operatörleriyle bağlantı kurulması 

Evet %68 %95 
Hayır %32 %5 

Uluslararası medikal fuarlara katılım Evet %66 %90 
Hayır %34 %10 

 Uluslararası sigorta şirketleri ile anlaşma 
yapılması 

Evet %70 %95 
Hayır %30 %5 

Medikal turizmde yapılan tutundurma faaliyetleri büyük bir önem arz etmektedir. Tablo-4 
incelendiğinde araştırma kapsamında İstanbul ve Antalya illerindeki özel hastane 
yöneticilerine yapmış oldukları tutundurma faaliyetlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. 
Araştırmaya Antalya’dan katılan özel hastanelerin tümünün (%100) internet üzerinden 
tutundurma faaliyetlerinde bulundukları belirlenirken İstanbul’daki özel hastanelerin ise 
%83’ünün bu tür tutundurma faaliyetlerini uyguladıkları belirlenmiştir. İstanbul’daki özel 
hastanelerin %62,2’si yurt dışında dergi ve gazetelerde tanıtım faaliyetinde bulunurken 
Antalya’daki özel hastanelerin %85’inin bu tutundurma faaliyetlerini uyguladıkları 
belirlenmiştir. İstanbul’daki özel hastanelerin %68’i yurt içinde dergi ve gazetelerde tanıtım 
faaliyetinde bulunurken Antalya’daki özel hastanelerin %95’inin bu tutundurma faaliyetini 
uyguladığı belirlenmiştir. Öte yandan, her iki ilde faaliyet gösteren özel hastanelerin tümünün 
(%100) yurt dışında TV kanallarında reklam verdikleri belirlenmiştir.  

Medikal turizmde talep artışının sağlanması için önemli uygulamalarından birisi de yurt dışı 
bağlantılarıdır. İstanbul’daki hastanelerin %68’inin yurt dışı medikal seyahat acenteleri/tur 
operatörleriyle bağlantı kurdukları, Antalya’daki hastanelerin ise %95’inin bu tür bağlantılarla 
hastalara ulaşmaya çalıştığı belirlenmiştir. Medikal turizmin gelişimi açısından hastanelerin 
bu tür bağlantılarla çalışması ve bu çalışmaların artırılması gerekmektedir. Uluslararası 
medikal fuarlara katılım Türkiye’nin medikal turizm konusunda tanıtımı açısından önem arz 
etmektedir. İstanbul’daki özel hastanelerin %66’sı uluslararası medikal fuarlara katılırken, 
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Antalya’daki hastanelerin %90’ının uluslararası medikal fuarlara katıldığı belirlenmiştir. Son 
olarak, İstanbul’daki hastanelerin %70’i, Antalya’daki hastanelerin ise %95’inde uluslararası 
sigorta şirketleri ile anlaşma yapıldığı belirlenmiştir.  

İstanbul ve Antalya illerinde bulunan özel hastanelerde medikal turizm kapsamında sunulan 
hizmetler konusunda yaşanılan sorunları tespit etmek ve illere göre karşılaştırmasını yapmak 
amacıyla hastane yöneticilerine bazı ifadeler yönlendirilmiştir. Bu kapsamda özel hastanelerin 
yaşadıkları sorunlar ve illere göre karşılaştırılmasına yönelik oranlar Tablo-5’te 
görülmektedir.  

Tablo 5: Hastanede Medikal Turistlere Sunulan Hizmetler Konusunda Yaşanan Sorunların 
İllere Göre Karşılaştırma (t-test). 

Sorunlar İller n Ortalama Std.Sapma p-değeri 
Tedavi Hizmetleri Sorunu İstanbul 53 1,45 0,66  

,005 Antalya 20 1,90 0,30 
Rehabilitasyon Hizmetleri Sorunu İstanbul 53 1,60 0,63  

,049 Antalya 20 1,90 0,30 
Yönetim Hizmetleri Sorunu İstanbul 53 1,64 0,83  

,013 Antalya 20 2,15 0,48 
Acil hizmetler (ambulans, teknik olanaklar vb.) 
sorunu 

İstanbul 53 1,47 0,74  
,000 Antalya 20 2,35 0,98 

Destek hizmetler (Güvenlik, temizlik, ulaştırma, 
laboratuar, ikram, mobil sağlık hizmetleri vb.) 
sorunu 

İstanbul 53 1,58 0,66  
,038 Antalya 20 2,05 1,19 

Tutundurma faaliyetlerinin (reklam, tanıtım, broşür, 
dergi, internet vb.) yetersizliği 

İstanbul 53 2,16 0,82  
,025 Antalya 20 1,70 0,65 

Finansman sorunu İstanbul 53 2,11 1,04  
,883 Antalya 20 2,15 0,58 

Nitelikli personel sorunu İstanbul 53 2,33 1,03  
,436 Antalya 20 2,15 0,48 

Medikal turistler veya aracı kurumlarla dil ve 
iletişim problemleri 

İstanbul 53 1,84 0,94  
,997 Antalya 20 1,85 1,13 

Fiziki alt yapı yetersizliği İstanbul 53 1,50 0,50  
,537 Antalya 20 1,40 0,72 

Teknolojik alt yapı yetersizliği İstanbul 53 1,47 0,79  
,546 Antalya 20 1,60 0,82 

Mali destek (Devletten) eksikliği (yetersizliği) İstanbul 53 2,15 0,88 ,251 
Antalya 20 2,50 1,67 

Sağlık mevzuatı sorunları İstanbul 53 2,20 0,92 ,065 
Antalya 20 2,70 1,17 

Not: Yanıt kategorileri: 1: Sorun yoktur, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek 

***p<0,001 **p<0,01; *p<0,05 

Tablo-5 incelendiğinde hastanelerde sunulan hizmetlerde yaşanan sorunların illere göre 
karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan t-test sonucuna göre her iki ilde de yaşanılan sorunların 
düşük ve düşük seviyeye yakın olduğu belirlenmiştir. Medikal hizmetlerde yaşanılan sorunlar 
açısından bakıldığında, genel olarak Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul ilindeki özel 
hastanelere oranla daha fazla sorun yaşadığı belirlenmiştir. Aralarında anlamlı fark bulunan 
medikal hizmetlerde “tedavi hizmetleri sorunu”, “rehabilitasyon hizmetleri sorunu”, “yönetim 
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hizmetleri sorunu”, “acil hizmetler (ambulans, teknik olanaklar vb.) sorunu”, “destek 
hizmetler (Güvenlik, temizlik, ulaştırma, laboratuar, ikram, mobil sağlık hizmetleri vb.) 
sorunu”, “tutundurma faaliyetlerinin (reklam, tanıtım, broşür, dergi, internet vb.) yetersizliği” 
İstanbul ve Antalya illerindeki özel hastaneler arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Önemli bir turizm çeşidi olan medikal turizmin gelişimi Türkiye için önem arz eden bir 
konudur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada, Türkiye’de medikal turizm konusunda öncü olan 
İstanbul ve Antalya illerindeki özel hastanelerin medikal turizmde sundukları hizmetlerin 
neler olduğu, yaşanılan sorunların neler olduklarının tespit edilmesi ve bu konuda önerilerin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket İstanbul ve 
Antalya illerindeki özel hastane yöneticilerine uygulanmıştır.  

Çalışmada sonunda elde edilen verilere göre, İstanbul ve Antalya illerindeki özel hastanelere 
önemli miktarda medikal turistin geldiği görülmektedir. Bu hastaneler kendilerini ağırlıklı 
olarak medikal turizm kapsamında faaliyet gösteren kurum olarak tanımlamaktadırlar.  

Hastanelerin, sundukları hizmet kalitesini artırmak amacıyla uluslararası hasta departmanı 
ve/veya bu konuda görevlendirilmiş bir personel bulundurdukları görülmektedir. İstanbul’daki 
hastanelerin %88,7’sinde ve Antalya’daki özel hastanelerin tümünde (%100) bu konuda 
görevlendirilmiş bir personel bulunduğu belirlenmiştir. Yurt dışından Türkiye’ye gelen bir 
medikal turist için rezervasyon, sağlık işlemleri takibi, konaklama, refakatçiler vb. konularda 
kendileri ile ilgilenen bir personelin veya uluslararası hasta departmanın bulunması hastalar 
için güven unsurunu yaratacak bir faktördür. Bu konuda yapılan çalışmaların artırılması 
hizmet kalitesinin gelişimi için önem arz etmektedir. Örneğin, medikal turistlerle iletişim 
kurmak için Antalya’daki hastanelerin tümünde (%100) yabancı dil eğitimi alan personel ve 
çevirmen bulundurulurken İstanbul’da bu uygulamanın daha az olduğu (%88) görülmüştür. 
Medikal turizmin gelişmesini destekleyen önemli faktörlerden birisi de dil probleminin 
olmamasıdır. Dolayısıyla, hastanelerin yabancı dil bilen personel bulundurma konusuna önem 
vermeleri gerekmektedir. Ayrıca bu konuda hastanelerin eğitim kurumları ile protokol 
imzalayarak personelini hizmet içi eğitimler yoluyla desteklemesi önerilebilir.  

Hastanelerde uluslararası pazarlama departmanı bulunma durumu İstanbul’daki özel 
hastanelerin %75,5’inde uluslararası pazarlama departmanı bulunurken, Antalya’da bu oran 
%70 olarak belirlenmiştir. Medikal turizmde pazarlama çalışmaları kritik bir öneme sahiptir. 
Yurt dışı bağlantılar kurmak, tanıtım faaliyetleri yapmak ve ikili anlaşmalar pazarlama 
departmanlarının aktif çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Bu konuda hastanelerin uluslararası 
pazarlama departmanı kurma yönünde çalışmalarını hızlandırmaları gerekmektedir.  

Medikal turistlerin almış olduğu tedavi sonrasında ülkesindeki doktoru ile iletişimde 
bulunulması İstanbul’daki özel hastanelerde %84,9 oranındayken Antalya’daki özel 
hastanelerde ise bu oran %65 olarak belirlenmiştir. Günümüzde hizmet alanında kalite 
anlayışı önemli bir konudur. Medikal turiste sunulan tedavi sonrası takip işlemleri ve ikamet 
ettiği ülkedeki doktor ve/veya hastanesi ile iletişim içinde bulunmak hizmet kalitesi açısından 
önem arz etmektedir. Bu tür faaliyetlerin medikal turizmde hizmet sunan her hastanede 
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uygulanması Türkiye’nin medikal turizmde gelişimini hızlandıracaktır. Ayrıca Türkiye’ye 
kulaktan kulağa pazarlama konusunda katkı sunacaktır. 

Elektronik sağlık kayıtlarının kullanılması ve tutulması konusunda İstanbul (%83) ve Antalya 
(%90) illerindeki özel hastanelerde oranların yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu kayıtların 
eksiksiz bir şekilde bütün hastanelerde tutulması önem arz eden bir konudur. Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan Medikal Turizm Raporunda (2013: 78), hasta kayıt sisteminin dikkatli bir 
biçimde tutulmasının verilerin analizi ve gerekli politikaların üretilmesine katkı sunacağı 
belirtilmektedir. Bu bakımdan medikal turizme hizmet sunan her hastanenin medikal turistle 
ilgili tüm bilgileri kayıt altına alması gerekmektedir.  

İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelerin medikal turiste aldığı tedavi sonrasında (medikal 
promosyon paketi olarak) gezi, seyahat veya özel turlar sunma durumları düşük bir oranla 
belirlenmiştir. Medikal turizm diğer turizm türleri ile entegrasyonunun sağlanması 
Türkiye’nin tanıtımına ve Türkiye’de medikal turizmin ilerlemesine katkı sunacaktır. 
Türkiye’nin, dünya genelinde birçok ülke ile karşılaştırıldığında medikal turizmde düşük 
tedavi fiyatları bulunurken, gelen turist tedaviye ek olarak tatilini de yapmaktadır. Hastaneler, 
seyahat hizmetleri için acenteler ile bağlantı kurarak gezi, tur vb. konularda ortak çalışmalar 
yapmalıdırlar. Kültür Turizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ortak 
çalışmaları ile medikal seyahat acenteleri kurulması yönünde çalışmalar yapılmalı ve yasal 
yönden zemin oluşturulmalıdır. Bu tür çalışmalar, Türkiye’de medikal turizmin gelişimine 
katkı sunacaktır. Bu bakımdan medikal turizmin gelişimi açısından tüm paydaşların aktif 
katılımları gerekmektedir. 

Medikal turizmin gelişimi altında yatan en önemli faktörlerden birisi tanıtım faaliyetleridir. 
Hindistan ve Tayland gibi ülkelerin medikal turizmde başı çeken ülkeler arasında olmasının 
en önemli nedenlerinden birisi tanıtıma büyük yatırımlar yapmasıdır. Araştırma kapsamında 
İstanbul ve Antalya illerindeki özel hastanelerin yapmış olduğu tutundurma faaliyetleri 
incelenmiştir. Yapılan tutundurma faaliyetlerinde Antalya ilinin İstanbul iline göre daha 
yoğun tutundurma çalışmaları yaptığı gözlemlenmiştir. Yapılan tutundurma faaliyetlerinden 
internet üzerinden bilgi sunulması hastanelerin yoğun bir şekilde yaptığı tutundurma faaliyeti 
olarak belirlenmiştir. Medikal turizm açısından bir hastanenin internet üzerinden sağlayacağı 
bilgiler (sunulan tedaviler, fiyatlar, belgeler, hasta gizliliği, hastanenin yeri ve hizmetleri vb) 
hastane ile medikal turist arasında bir temas noktasıdır. Bu tür çalışmalar için internet sitesi 
daima güncellenmeli, farklı dillerde hizmet sunmalı ve özellikle uluslararası hasta linki 
vererek canlı bağlantılar kurulması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  

Medikal turizme hizmet sunan hastanelerin yazılı, basılı ve görsel olarak tutundurma 
faaliyetleri yapması ve hedef pazarlara sunması gerekmektedir. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yayımlanan 2015-8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 
Hakkında Karar’a göre sağlık turizminin geliştirilmesi için sağlık turizmi adı altında bir başlık 
bulunmaktadır. Sağlık turizmi alanında yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 
ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları olacak şekilde 
desteklenmesi öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından sunulan destekler arasında TV 
ve radyo reklamları, internet üzerinden tanıtım faaliyetleri (web sitesi 
tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi vb.), basılı tanıtım ve açık hava tanıtımları 
bulunmaktadır. Hastanelerin bu konuda sunulan destekleri araştırıp faydalanmaları medikal 
turizm hizmetlerinin tanıtımı için önem arz etmektedir.  

http://www.akademikbakis.org/
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Yapılan çalışma kapsamında İstanbul ve Antalya’daki özel hastanelerin medikal turizmde 
yaşanılan sorunların incelemesi ve iki il arasında karşılaştırması yapılmıştır.  Çalışmada 
hastanelerin genel olarak düşük seviyede sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Yöneltilen soru 
başlıklarında Antalya ilindeki özel hastanelerin İstanbul ilindeki özel hastanelere oranla daha 
fazla sorun yaşadığı gözlemlenmiştir. Aralarında anlamlı fark bulunan medikal hizmetlerde 
“tedavi hizmetleri sorunu”, “rehabilitasyon hizmetleri sorunu”, “yönetim hizmetleri sorunu”, 
“acil hizmetler (ambulans, teknik olanaklar vb.) sorunu”, “destek hizmetler (Güvenlik, 
temizlik, ulaştırma, laboratuar, ikram, mobil sağlık hizmetleri vb.) sorunu”, “tutundurma 
faaliyetlerinin (reklam, tanıtım, broşür, dergi, internet vb.) yetersizliği” konularında İstanbul 
ve Antalya illerindeki özel hastaneler arasında anlamlı bir farkın olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Hastanelerin nitelikli personel sorunu, sağlık mevzuatı sorunları ve mali destek 
(devletten) eksikliği (yetersizliği) gibi konularda diğer başlıklara oranla daha fazla sorun 
yaşadıkları belirlenmiştir.  

Medikal turizmin gelişimi açısından yabancı dil bilen ve mesleki konuda yetişmiş nitelikli 
personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yetişmiş personel sağlanması konusunda özel 
kesim ve kamu arasında eğitim protokolleri yapılabilir. Üniversitelerde medikal turizmin 
gelişimi açısından özellikle turizm fakültelerinin, turizm yüksekokullarının dersler açıp bu 
konularda eğitim vermesi hızlandırılmalıdır. Ayrıca hastane çalışanlarının kültürler arası 
farklılıklar, beden dili, diksiyon vb. konularda eğitim almaları da gerekmektedir. Sağlık 
mevzuatı sorunları kapsamında Bakanlıkların ortak çalışmalarıyla medikal turizmin gelişimi 
için kapsamlı mevzuatların oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir.  

Turizmi yılın tüm aylarına yaymak, turizmden elde edilen geliri artırmak, turist varışlarını 
artırmak amacıyla önemli bir turizm çeşidi olan medikal turizmin gelişimi Türkiye için önem 
arz eden bir konudur. Medikal turizm konusunda çalışacak araştırmacılara Türkiye’ye gelen 
medikal turistlerin beklentilerinin belirlenmesi, memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve hizmet 
kalitesi gibi konularda çalışmalar yapması önerilebilir.  

Medikal turizmin gelişimi için sıralanabilecek öneriler ise şu şekilde sıralanabilir. 

 Hastanelerde uluslararası alanda yapılacak reklamlar için uluslararası pazarlama 
departmanları kurulması yönünde çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
 Yurt dışından medikal turist talebi yaratabilmek amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Yapılacak tanıtım faaliyetleri için Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan 2015/8 
Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararı inceleyerek 
teşvikler incelenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
 Hastanelerin internet sitelerinin içeriklendirilmesi, güncelleştirilmesi çalışmalarına hız 
kazandırılmalıdır. İnternet sitelerinin yabancı dillerde hizmet verecek şekilde yapılandırılması 
sağlanmalı ve yurtdışı canlı bağlantılar kurabilmek amacıyla uluslararası hasta alanları 
oluşturulmalıdır. 
 Medikal turizmin gelişimi adına kamu ve özel kesimin ortak çalışmalar yapmaları ve 
akademik çalışmaları desteklemeleri gerekmektedir. 
 Medikal turizm konusunda sağlıklı bir veri tabanı oluşturmak amacıyla medikal 
turistlere yönelik tüm bilgileri içeren elektronik kayıtların alınması gerekmektedir. Bu sayede 
önemli stratejiler ve politikaların üretilmesine destek olunabilecektir.  
 Medikal turizm konusunda uzmanlaşan seyahat acentelerinin oluşması için gerekli 
mevzuat ve yönetmeliğe eklemeler yapılmalıdır. Bu sayede merdiven altı olarak tabir edilen 
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kişi ve işletmelerin önüne geçilecek ve vergi kaybı olmaksızın kayıtların tutulması 
sağlanacaktır.  
 Hastanelerin uluslararası alanda tanınmış bir akreditasyon belgesinin bulunması 
medikal turizm açısından önem arz etmektedir. Hastanelerin akreditasyon belgelerini almaları 
ve bu yönde çalışmalarını hızlandırmaları gerekmektedir.  
 Medikal turizm konusunda denetim mekanizmalarının kurulması yönünde çalışmalar 
yapılmalıdır.  
 Medikal turizmin diğer turizm türleri ile entegrasyonunun sağlanması amacıyla paket 
turlar, geziler ve turlar konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
 Medikal turizm konusunda ülkeler arası ikili anlaşmalar, vize muafiyetleri ve medikal 
turizm konusunda e-vize çalışmaları yapılmalıdır.  
 Hastanelerde medikal turiste sunulacak tüm işlemlerde medikal turistle ilgilenecek 
yabancı hasta departmanları kurulmalıdır.  
 Medikal turizmin gelişimi için yabancı dil önem arz etmektedir. Yabancı dil bilen 
personel sağlanması yönünde özel kesim ve kamunun koordineli bir şekilde politikalar 
üretmesi gerekmektedir.  
 Hastanelerde çalışan personele hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler 
yoluyla kültürler arası farklılıklar, beden dili vb. konularda eğitimler verilmelidir.  
 Medikal turist varışlarını artırmak amacıyla hastanelerin yurt dışı tanıtım ve bağlantı 
ofisleri kurma yönünde çalışmalarını hızlandırmaları gerekmektedir. Ayrıca hastanelerin 
Ekonomi Bakanlığının yurt dışı tanıtım ofislerine yönelik katkılarını araştırarak koordineli 
çalışmaları gerekmektedir.  
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ORTA ASYA KÜLTÜRÜNDE CİVANMERT DAYANIŞMASI (AHİLİK) VE 

TARİKAT İLİŞKİSİ 
Mairamkan ISABAEVA* 

 
Öz 

Herhangi bir meslek ile geçim sağlamak insanlık tarihi kadar çok eskidir. Üretim öğeleri en iyi koşullar altında 
bir araya getirilerek insanlar toplum içinde faydalı olmuşlardır. Toplumun her kesiminde meslek ihtiyacı 
görülmüştür. Bazı tarikat önderleri bunu kendilerine düstur edinmişlerdir. Kendisinde iyilik, hoşgörü, adap ve 
ahlak, özgürlük ve ebedilik, halka ve Hakk’a hizmet, gönlü dahi temiz tutmak, helale yaklaşmak ve nefisten 
kurtulmak, günahtan kaçmak ve sevaba yönelmek, ilim öğrenmek ve sade hayat yaşamak, inziva, ihlas ile tek 
amaç üzere olmaktır. Nitekim Nakşibendi tarikatı önderi olan Bahaeddin Nakşibendi de kendi zamandaşları ve 
sonraki tabileri için “Dil ba yaru dast ba kar- Gönül Yar (Allah)’da, el işte” öğüdünü vermiştir. Civanmert- mert 
yiğit demektir. Fetâ yiğit, fütüvvet yiğitlik demektir. Orta Asya kültürüne bakıldığı zaman tarikat eğitimi yanında 
meslek edindirme faaliyetlerini de beraber yürütmüşlerdir. Özellikle Sovyetler döneminde Özbekistan başta 
olmak üzere diğer Türki Cumhuriyetler arasında meslek edindirme faaliyetleri nesilden nesle aktarılan bu kaide 
uzun yüzyıllar boyu Hakk’a hizmetin halka hizmetten geçtiğinin en güzel örneğini sergilemiştir. Her ne kadar 
civanmertlik meslek edindirme faaliyeti olarak ortaya çıkmış ise de Sovyetler döneminde meslek yanında gizli 
dini eğitim kurumu olduğu bir gerçektir. Orta Asırlarda Maveraünnehir günümüz Orta Asya’sında ortaya çıkan 
civanmert dayanışması Anadolu topraklarında Ahilik teşkilatı olarak kendini göstermiş ve yüz yıllar boyu kendi 
faaliyetini sürdürmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Meslek, Civanmert, Ahi, Tarikat.  

 
SOLIDARITY (CIVANMERT) OF CIVILITY (AHILIK) IN CENTRAL ASIAN CULTURE AND ITS 

RELATIONSHIP WITH SECT 

 
Abstract 

Making a livelihood with any profession is as old as a human history. Production items were brought together 
under the best conditions, that they made people useful in society. An occupational necessity was a need at each 
part of the society. Some sect leaders have taken it upon themselves as a duty. To keep the only purpose like-
keeping goodness to herself and himself, tolerance, adherence and morality, freedom and eternity, service to the 
public and God, being clean with soul and keeping clean anything, approaching for halal and ignoring negative 
mind, escaping from sin and turning to reward, learning and living modestly, seclusion, sincerity. As a matter of 
fact, Bahaeddin Nakshibendi, who was the leader of the Naqshbandi sect, also gave a speech for his time and for 
his next talents, “Dil ba yaru dast ba kar- The heart with Allah, the hand in working.”Jivanmert-means a brave 
valiant. Feta means valiant and Futuvvet bravery. If we look into Central Asian cultures we can see as they 
carried out an occupational acquisition as well as sectarian education. Especially during the Soviet era, 
Uzbekistan and other Turkic republics, whose activities are transferred from generation to generation for many 
centuries, have exhibited the most beautiful example of servicing for God is servicing for People. Although 
Solidarity (Jivanmert) has emerged as a professional-building activity, it is a fact that it was a secret religious 
educational institution beside the profession during the Soviet period. In the Middle Ages Solidarity (Jivanmert) 
organization has emerged as Ahilik association in Maveraunnehir (today’s Central Asia) and has continued its 
activities for hundreds of years.   

Keywords: Central Asia, Occupation, Jivanmert, Ahi, Sect. 
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GİRİŞ 
İnsanlık geçmiş tarihine baktığımız zaman, dünyada geçim sağlamak için mutlaka dünyevi 
birçok iş veya meslek ile meşgul oldukları hiç tartışmasızdır. Bunun en güzel örneğini 
Kur’an’da zikredilen Peygamberler örneğinde görmek mümkün. Sadece Kur’an ile kısıtlamak 
yanlış olur. Diğer Semavi dinler ve kaynaklarında da bilgiler mevcut. Üretim öğeleri en iyi 
koşullar altında bir araya getirilerek insanlar toplum içinde faydalı olmuşlardır.  

Makalemizde konuyu dar bir çerçevede değerlendirmek için Orta Asya bölgesinde tarikat 
mensupları faaliyetleri çerçevesinde civanmertlik yani ahilik teşkilatı ele alındı. Makale 
tarikat yani tasavvuf tarihçesi, Orta Asya’ya tarikatın intikali, civanmertlik ile tarikat karışımı 
ve günümüzde faaliyet gösterdiği meslek alanları hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma 
çerçevesinde Sovyetler döneminde de faaliyet gösteren gizli dini kurum ad değişimi Üstat-
şakirtten, usta-çırak olduğu gözlemlenmiştir.  

 
1. TASAVVUF TARİHÇESİ VE GAYESİ 
Tasavvufun hangi kökten geldiği kadar, tarihi hakkında da farklılıklar mevcut (Haksever, 
2012:14). Herhangi bir isme (kavrama) tabi olmadan, belirli kişiler hayatlarına tatbik etme 
suretiyle kendini gösterir. Tasavvuf tarihi dönemleri zühd, tasavvuf ve tarikat dönemleri 
olmak üzere üç basamaktan geçmiştir (Yılmaz, 2013:81).  Zühd dönemi: Asr-ı Saadet’ten 
tabiin ve tebe-i tabiin zamanını içine alan iki yüz yıla verilen addır. Tasavvuf dönemi: sufi ve 
tasavvuf kavramlarının kullanılmaya başladığı hicri 2.asırdan hicri 6.asra kadar olan döneme 
verilen zamanı kapsar. Tarikatlar dönemi: tarikatların ortaya çıktığı hicri altıncı asırdan 
günümüze kadar olan zaman dilimini kendi içine almaktadır. Kısa vakit içinde diğer İslami 
ilimlerde olduğu gibi tasavvuf da konusu, metodu, önderleri, kitapları ve mektepleri olan bir 
disiplin haline gelmiştir (Yüce, 2000:22).  Diğer İslami ilimlerden ayıran en belirgin 
özelliklerinden biri de ameli ve nazari olmasıdır. Kendisinde iyilik, hoşgörü, adap ve ahlak, 
özgürlük ve ebedilik, halka ve Hakk’a hizmet, gönlü dahi temiz tutmak, helale yaklaşmak ve 
nefisten kurtulmak, günahtan kaçmak ve sevaba yönelmek, ilim öğrenmek ve sade hayat 
yaşamak, inziva, ihlas ile tek amaç üzere olmaktır (Abdullayev, 2007:8).  

Tasavvuf insanları helalliğe, temizliğe, eşitliğe, insan değeri ayaklar altına almamaya, tüm 
Müslümanların eşit olarak, her kes kendisinin emeği ile hayatını sürdürme, başkalar gücünden 
yararlanmadan, içtimaı adalet gücüne riayet etmeyi tebliğ etmiştir (Tleumuratova, 2014:5). 
İslam tasavvufu VIII yüzyılda Arap coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Özellikle Orta Asya 
ülkelerinin içtimaı ve manevi hayatıyla iç içe olmakla birlikte, eğitim ve kültürüne büyük etki 
etmiştir. 

 
2. ORTA ASYA’DA NAKŞİBENDİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI 
Maveraünnehir günümüz Orta Asya’sına Araplar gelmesiyle İslam dini de geniş yayılmaya 
başladı. Maveraünnehir Orta Asya’nın kalbi. Yüzyıllar boyunca birçok din ve çeşitli halk bir 
arada yaşamıştır. Özellikle IX ve XIV yüzyıllar arasında İslam uygarlığının altın çağını 
yaşamıştır (Toros, 2013:192). İslâm dünyasında Nakşibendi tarikatının anavatanı Orta 
Asya’dır (Algar, 2006:335). Nakşibendilik Abdulhalik Güjdevani tarafından sistemleştirilen, 
Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin ismiyle anılan Nakşibendi Tarikatında genelde 
sessiz zikir uygulamıştır. Hacegan Tariki olarak da adlandırılmıştır. “Hâce” kelime çeşitli 
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bölgelerde efendi, şeyh, muallim, tahsilli, tüccar ve bürokrat anlamında kullanılmıştır. Çoğulu 
Hacegan’dır. Maveraünnehir’de büyük şöhret bulan tarikatlardan biri Hacegan tarikatıdır 
(Algar, 1996:432). Dönem dönem çeşitli isimlerle anılmış olmasına rağmen sonunda 
Nakşibendi tarikatı diye günümüze kadar intikal etmiştir.  

 
3. NAKŞİBENDİLİKTE MESLEK ANLAYIŞI “DİL BA YARU DAST BA KAR-
GÖNÜL YARDA, EL İŞTE” 
Bahaeddin Nakşibendi tasavvuftaki önceki katı kuralları bir hayli yumuşatarak günlük hayat 
tarzına uygun hale getirmiştir. Allah’a ulaşmak gönül ile yapılırken el iş ile meşgul olmalıdır. 
Bahaeddin Nakşibendi terki dünya yapmadan da Allah’a ulaşmak mümkün olduğu gayesini 
ortaya koymuştur (Özbekistan Milli Ansiklopedisi, 2006:175). Bahaeddin Nakşibendi 
öğretisinde kendi el emeğiyle, helal rızık kazanmak, gönül Allah’ı devamlı zikretmeyi esas 
almıştır. “Dil ba yaru dast ba kar” yani gönül yar (Allah) ile; el ise işle meşgul olsun sloganı 
tüm Müslüman âlemine meşhurdur (Buhariy, 1993:11). Nitekim bunu bizzat kendisi hayatı 
devamında uygulamıştır.  Bahaeddin Nakşibendi tasavvuftaki önceki katı kuralları bir hayli 
yumuşatarak günlük hayat tarzına uygun hale getirmiştir. Allah’a ulaşmak gönül ile yapılırken 
el iş ile meşgul olmalıdır. Bahaeddin Nakşibendi terki dünya yapmadan da Allah’a ulaşmak 
mümkün olduğu gayesini ortaya koymuştur (Özbekistan Milli Ansiklopedisi, 2006:175). Hâce 
Bahaeddin önceki devirlerde yaşayan halvet nişin, terki dünya eden, hücreden hiçbir yere 
çıkmayan, sadece ibadet eden derviş, kalenderler yolundan gitmemiştir. Nitekim Alişir Nevai 
de bu durumu eserlerinde tekit eder: “Yine sordular: “sizin tarikiniz binası ne işedur?” Hâce 
Bahaeddin dediler ki:  Encümende (toplantı) halvet, zahir yüzünde halk ile batın tarafından 
Hak Subhanahu Teâla ile”. Yani Nakşbenidi Tarikatının esas akideleri yalnızlıkta, çilehanede 
oturmak değil tam tersine yalnızlığı ve huzuru encümende dostlar devresinde bulmaktır. 
Hak’ta ve hakikati başka diyarlarda aramadan, kendi vatanını, yurdunun şehir köylerini 
ziyaret etmek; zahirde adeta işlerde halden ayrılmadan, O’nunla hem nefes olmak, batında 
yani gönülde her zaman Hak ile yaşamak demekti (Nasafiy, 1993:5-6). Bahaeddin Nakşibendi 
sohbetlerinde sürekli “el ibadatu eş’arata eczain tis’atu minha talabu’l halali va cuz’un 
vahidun minha sairu’l-ibadati” (İbadet on bölümdür, ondan dokuz bölümü helalliği aramak, 
bir bölümü ise başka ibadetler) hadisini tekrar etmiştir. Kendisi de geçimini ziraattan 
yapmıştır. Her sene biraz arpa ve maş fasulyesi ekmiştir (İbn Muhammed Ali, 1993:55). 

Tarih kaynaklarında bilindiği üzere sofiler helal lokmayı el işi meslekle elde etmeye 
demişlerdir. Şeyhulmeşayih Şeyh Ebu Seyyid Harraz ayakkabıcı, Şeyh Muhammed Sakkaki 
bıçakçı, Şeyh Ebu Hafz Haddad-demirci, Şeyh Ebubekr Habbaz-ekmekçi, Şeyh Ebu’l-Abbas 
Amili-kasap, Şeyh Ebu’l Hasan- kuyumcu, Şeyh Benan-hammal olmuştur. İşte bunun gibi 
Hâce Bahaeddin de kendi tariki mensuplarına el emeği ile geçinmeyi, el emeği herhangi bir 
meslek öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir (Nevai, 2001:5). Bahaeddin Nakşibendi 
öğretisinde kendi el emeğiyle, helal rızık kazanmak, gönül Allah’ı devamlı zikretmeyi esas 
almıştır. “Dil ba yaru dast ba kar” yani gönül yar (Allah) ile; el ise işle meşgul olsun sloganı 
tüm Müslüman âlemine meşhurdur (Buhariy, 1993:11). Hâce Bahaeddin her müridine 
mutlaka bir mesleği öğrenmesi gerektiğini tavsiye eder (Nasafiy, 1993:15). Tarikat 
mensuplarının ve dervişlerin terki dünya etmeleri kesin karşı çıkmıştır. Başkalarının eline 
mahkûm olmadan, kendi alın terleriyle hayatlarını idame ettirmeye davet etmiştir (Nasafiy, 
1993:21). Öyle ki bu konuda kendi örnek sergileyerek, atölyede dokumacılık ve nakış 
yapmıştır. Bahaeddin Nakşibendi kısmen de olsa Hazreti Sultanul Arifin Ahmet Yesevi izinde 
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giderek, onun nefis ve tamahkârlığı yermesine cevaben Türkistan’da ilklerden olarak derviş, 
sofileri el sanatları, el işi, meslek sahibi olmaları için uğraşmıştır. Bununla birlikte ilim ve 
marifet sahibi olmalarını savunmuştur. Sofi ve dervişin eli işte, gönlü sürekli Allah’ta olması 
gerek diye bunu kısa ve öz olarak “Dil ba yaru dast ba kar” (el işte gönül Yar’da) sözlerinde 
beyan etmiştir. Bahaeddin Nakşibendi’nin ilan ettiği bu yola baş koyanların sayısı gün be gün 
artmıştır. Binlerce derviş ve kalenderler topluluğu bu asude hayat tarzını benimseyerek Allah 
yolunda marifet ve ilim elde etmekle birlikte çalışıp kazanarak kendi kendilerine bakabilme 
derecesine ulaşmışlardır.  

Bahaeddin Nakşibendi diğer insanlar gibi meslek sahibi idi. Geçimini kumaşçılık ve kumaş 
üzerine çeşitli desenlerden nakış yaparak geçirirdi. İşte bundan dolayı “Nakşibendi” lakabıyla 
meşhur olmuştur. Müritlerine de bir meslek sahibi olması gerektiğini sık sık hatırlatmıştır. 
Bunun örneğini Anadolu’da kurulan Ahilik sisteminde görmek mümkün. 

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma 
teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da 
yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında 
yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma 
yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve 
kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, 
doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir 
sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir. İslâm’ın yayılmasına paralel 
olarak Suriye, Irak, İran, Türkistan, Semerkant, Endülüs, Kuzey Afrika ve Mısır’da esnaf ve 
sanatkârlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir (Kazıcı, 1988:541). 

 
4. CİVANMERT DAYANIŞMASI 
Ömrü dostları hizmetine adamak, sadece iyiliği düşünmek, iyilik yapmaktan yorulmamak, 
güzel ahlaka sahip olmak, varlığını başkalar ile paylaşmak, muhtaçların ihtiyacını karşılamak, 
pir ve üstatlar, dostlar, biraderleri namusunu, şerefini himaye etmek, zahiren ve batın temiz 
olmak, helal temiz insanların sohbetini kazanmak. İşte böyle sıfatları kendinde barındıran 
insanlar Maveraünnehr tarihinde çok olmuştur. Onlar gruplar oluşturarak, iyi işlerde öncülük 
etmişlerdir. Onlara civanmertler, ahiler veya fâtîler denilmiştir. “Civanmert” mert yiğit, fâtî de 
aynı manaya gelir. “ahî” birader, dost demektir. Onların tarikatı mesleği civanmertlik veya 
fütüvvet denilmiştir. Eski Horasan ve Maveraünnehr şehirlerinde X. asırdan itibaren 
civanmertlik yayılmıştır. Kaide taleplere riayet eden, manevi ve fiziki kemale ermek için çaba 
gösteren, nerede olursa olsun ve ne yaparlarsa yapsın mertlik ve alicenaplık örneğini 
sergileyen, zülüm ve haksızlık karşısında mücadele eden, horlanan ve tahkir edilenleri 
savunucuları olmuşlardır. Onlara göre dünya varlığı değil insan kadri yüksek olmuştur. 
Civanmertler altın, gümüşe rağbet etmemişlerdir, onu maneviyat gelişiminde bir vasıta olarak 
görmüşlerdir. Arap seyyah İbn Battuta’nın “Sefer Name” kitabında: “Ben dünyayı gezerek 
böyle insanlardan yani civanmertlerden daha iyi niyetli ve iyi ahlaklı insanları görmedim. 
Şiraz ve İsfahan’ ahalisi kendilerini civanmertlere benzetseler de yalnız onlar Harezm ve 
Maveraünnehr civanmertleri garip-misafirleri ağırlamak ve misafir etmede onlardan üstün 
durur. Onları Irak’ta şatir, Horasan’da sarbadar, Mağrib’de de sukra derler. Onlara tabi 
yerlere adalet resmi öyle gelişmiştir ki onların ordugâhları, evleri asitanelerinde altın ve 
gümüş sikkeler yerde durur, sahibi bulunmadıkça onlara hiç kimse dokunmaz”, (Kamilov, 
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2009:105) diye belirtmiştir. Civanmertlik bir tasavvuf ayinidir. Arif dervişlerin ahlaki 
faziletlerini tam da civanmertlik tecrübesi ile ortaya çıkar. Şeyhler civanmertliği sadece tebliğ 
etmemişlerdir, bilakis, kalp sahaveti ile insanlara lütuf ederek, mertliklerini göstererek bunu 
yaptığı davranışlarında ispatlamışlardır (Kamil, 2003a:90). Fütüvvet şiarlarından biri de 
kendine hoş görmeyeni başkasına da istememektir.  Himmet sözünün birkaç tane manası 
vardır. Güçlü irade, azim, şecaat, bir işe azimle girişmek; sahavet, fütüvvet. Ulûhiyet ve onun 
gün yüzüne yansıması. Himmet insanı şeref sahibi yapan necip bir haslettir (Kamil, 
2003b:73). Civanmertler ne bulduysa muhtaçlar ile paylaşan, eli açık ve mert insanlardır. 
Onlar tasavvufu itikat olarak kabul etmişlerdir. Şunu belirtmek gerek ki salikler de kendilerini 
“mert” (eren) demişlerdir. Zira Allah yolunda nefsine hâkim olanlar ancak başkalarına da 
merhamet ve şefkat eder, minnetsiz yardım eli uzatır. Meşhur sufi Ebusaid Ebulhayrhan’dan 
tasavvuf nedir diye sorduklarında: “Tasavvuf başta ne varsa atmak, elinde olanı bağışlamak 
ve başa ne gelirse sabretmek” diye cevap vermiştir. Bunun manası başı (kafayı) dünya 
gamından temizlemek, elindekini muhtaçlarla paylaşmak ve Allah’a tevekkül ederek 
yaşamaktır.  

İslam’ın ilk asırlarında ortaya çıkan ve daha çok genç kuşakları çeşitli yönleriyle yetiştirmeyi 
hedef alan “fütüvvet teşkilatı” uzun devirler Müslüman Türk gençliğine yön vermiş, bu 
gençliğin çeşitli mesleklerde yetişebilmesi için gayret göstermiş ve Müslüman Türk 
gençliğinin mert, yiğit, atılgan, cömert ve becerikli insanlar olmalarını sağlamıştır. Fütüvvet 
teşkilatı ile tarikatlar arasında önemli bir münasebet vardır ve böylece bu teşkilatlar manevi 
değerlerle iktisadî gayretleri bütünleştirmiştir. Fütüvvet kelimesi Arapça fetâ kelimesinden 
türetilmiştir. Fetâ ise genç adam demektir. Bu sebeple fütüvvet teşkilatını, genç san’atkâr ve 
zanâatkârların bir araya gelerek ve aralarından birini de reis seçerek teşkil ettikleri dinî-
iktisadî mahiyette bir cemiyet olarak tarif edebiliriz. Bunlar, daima cemiyet reisinin ve 
cemiyet tüzüğünün emirleri altında hareket ederler. Konu ile ilgili olarak fütüvvetnâme adıyla 
çok sayıda eserler yazılmıştır (Akgündüz, 2017:1). 

Civanmertler sade halk arasından çıkan esnaflar, sipahiler, sokaklarda gösteri yapan halk 
tiyatrosu vekilleri, pehlivanlar, güldürücüler, darbazlar (yüksek ipte gösteri yapan) vb. 
taifelerden oluşmuştur. Onların her birinin kendi camiası, eğitim verdiği üstatları, toplanacağı 
yerleri mevcuttur. Pirine el veren, üstat huzurunda ant içerek, mertlik kurunu kuşanan 
civanmert ömür boyu kendi ahdine sadık kalmaya, kendi şahsi hayatını toplum hayatı için, 
biraderleri için feda etmiştir. Civanmertler camiasına kabul edilen genç delikanlı “ferzend” 
(oğul), onun beline aht kurunu bağlayan üstat ise “ata, baba” denilmiştir. Civanmertler 
böylece kardeş, birader sayılmışlardır ve biraderleri için mal ve canı ile hizmet etmeye hazır 
durmuşlardır. Yine bir Arap Seyyah İbn Havkal Maveraünnehr civanmertleri hakkında şöyle 
hikâye etmiştir: “Maveraünnher civanmertliği şu kadar var ki sanki hepsi bir evde yaşıyor 
gibiler. Her hangi biri başkasının evine girdiğinde kendi evine girmiş gibi olur. Çok 
misafirperverler ve gece gelen misafirden rencide olmazlar, misafiri tanımasalar da her 
hangi mükâfat beklemeden hizmet ederler”. 

Her bir insan sahavet göstermek, misafiri ağırlamak, fakirler, gariplere yardım etmeyi şerefli 
görev, insanlık sıfatı olarak görmüşlerdir ve bu haslet toplumda geniş yayılmıştır. 
Civanmertlerin ahlakı bu gruba üye olmayan insanlara da etki etmiştir. Semerkant, Buhara, 
Hocend, Ürgenç, Hive, Taşkent, Merginan şehirlerinin ahalisi misafirperverliğiyle dünyaya 
nam salmıştır (Komliov, 2009:106). XIII. asırda civanmertler ile tarikat bir birine karışır. 
Kaşifi’nin fikrine göre fütüvvet ilmi de tıpkı tasavvuf gibi ruh ilmidir. Fütüvvet ilminin kendi 
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konusu var bu konu insan ruhu sayılır. Zira insanın ruhunu terbiye etmek ile ona güzel ahlak, 
fazilet sahibi olarak yetiştirmek mümkün (Komilov, 2009:113). 

4.1. Civanmert Kaideleri 
Fütüvvet aşağıdaki rükünleri kendi içine kapsar:  

- Muhtaçlara, miskin dervişlere maddi yardım eli uzatmak. 

- Ameli iş, tedbir ve çare bulmak; başına ağır iş düşen insanların yükünü hafifletmek. 

- Hasta olanları ücretsiz tedavi etmek, her türlü tıbbi yardım göstermek.  

- Zorda kalan, yolunu kaybedenlere elden geldiği kadar nasihat vermek, yol bulmasına 
yardımcı olmak. 

- Yetim ve öksüzleri büyütmek terbiye etmek.  

- Musafir ve misafirlere sahip çıkmak, onları hoşnut etmek.  

- Gönülden genç nesle ilim öğretmek, insanlara da kendi mesleğini kıskanmadan tam 
öğretmek.  

- Zor durumda, ruhi bunalımda olanlara şefkat göstererek hayata döndürmeye 
çabalamak.  

- Sıla i rahim. 

- Tarikat biraderleri, pirleri, üstatlarına saygı, onların arkasından dedi kodu yapmamak, 
şan şeref ve namusunu himaye etmek.  

- Kendi milleti, halkı menfaati, şerefini himaye etmek, Vatan’ını korumak için mal ve 
canıyla hizmet etmek. Din ve itikat için mücadele etmek.  

- Gerekli yerde konuşmak, hakikati söylemek, fitne-fesat ve zulmü ortaya çıkarmak 
(Komilov, 2009:115-116). 

Civanmertlik tarikatı Müslümanlık, ilim, hikmet ve sadakat sahibi olmayı gerektirir. İnsan 
akıllı ve yetenek sahibi olabilir fakat manevi yönden terbiye edilmediyse kâmil olduğunu 
dava edemez. Kaşifi’ye göre fütüvvet bol meyveli bir ağaçtır. Ağacın kökü saf muhabbet 
(aşk), gövdesi tevazu, budakları sabır, yaprakları perhiz, kabuğu adap ve hayâ, çiçekleri 
hoşgörü ve merhamet, meyvesi kerem ve sahavettir (Komilov, 2009:116). 

4.2. Üstat-Şakirt Merasimi 
İhlas ile tarikat yoluna giren mürit kendi iradesini pir iradesine boyun eğdirerek, marifet 
makamlarıyla tanışır. Fakat fütüvvet mensupları Pir’e el vermekten başka Şadd üstadı (vefa 
kurdelesini şakirt (çırak) beline bağlayan şahıs) ve nakip yani “ahit atası” önünde yemin 
ederek, bir ömürlük yemini yerine getirmesi şart olmuştur. Nakip mürit olacak yetenekli 
gençleri seçecek insandır aynı zamanda. Diğer bir vazifesi de halk arasında gezerek fütüvvet 
akidelerini anlatmak, gençleri bu harekete dâhil etmektir. İnsanların halinden anlayan, ruh 
bilimcisi insanları tarikat ehli nakipliğe uygun görürler. Nakip ahit babası sayılır, tarikat 
çocuğunu yemin ipi ile bağlar, yani ahit atası yiğide bakarak “Bizim ahdimizi kabul ederek, 
halkamıza girdin, artık şeytan emrine girmeyeceksin ve mekruhlardan perhiz edeceksin” der. 
Talip çocuk ise “Halkanıza girdim ve minba’ad (asla) hilaf iş yapmamaya ahdettim” diye 
yemin eder. Bu karşılıkla konuşma ve yemin töreni biraderleri huzurunda gerçekleşecektir. 
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Bundan sonra geleceğin fatisi üstadına teslim edilir. Üstadı şakirdi beline ahit vefa kurdelesini 
bağlar. 

Merasim şekli: Önce temiz temiz ve geniş yer seçilir. Tarikat biraderleri, şeyh ve nakip oturur. 
Şeyh seccade üzerinde orta bir yerde ahit atasının karşısında oturur. Meclise bir kâse su, tuz 
ve beş pilili mum getirilir. Adaya fütüvvete giriş şartları anlatılarak ahitten sonra üstat 
yerinden kalkar. Adayın sol tarafından tutarak şeyhe bakarlar. Şeyh evlad-mürit elini alır ve 
ona tövbe ettirir. Şeyh bundan sonra kemeri (kuru) omzundan indirerek sol eline alır. Sonra 
kemeri yavaşça kilim üzerine bırakarak hutbe okur. Hutbe sonunda fütüvvet namede 
zikredilen kaide ve talepleri anlatır. Bundan sonra Şadd Üstadı yerinden kalkar. İki elini 
kemer altından geçirir. Önce sağ elini kemerin altına gönderir ve işaret parmağını kemer 
altında tutar. Ö haldeyken evlat kulağına gerekli kelimeleri söyler ve evlat beline kemeri 
bağlar. Sonra tuzlu su mecliste hazır olanlara içirilir. Eğer mahsus “Hufya Helva” hazır olursa 
onu da ikram ederler. Kemer “evlat” belinden üç güne kadar çıkarılmaz. Üç gün sonra o üstat 
yanına gelir ve üstat onun belindeki kemeri çıkarır (Komilov, 2009:119). 

Her bir şeyh kendi müritlerin kendi işaretleri, remzi renkleri olmuştur mavi ve yeşil gibi. 
Kemer bağlama merasimindeki beş pilili mum, su ve tuzun da kendi özel anlamları vardır. 
Mum kalp nuru, su aydınlık, tuz yaşam, helva dostlar ağzını tatlı etmeyi temsil etmiştir. 
Fütüvvet mertlik tarikatı bir nevi fedakârlıktır. Günümüz Maveraünnehir halkının ahlakını 
terbiye etmede çok büyük rolü olmuştur. Öyle ki günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. 
Halk ve şehir ehlini terbiye etmek için meslek sahibi olmaya ve kamilliğe erişmek için kendi 
ihtiyari ile hevesli şahıslar gerçek fazilet sahipleri, gerçek sanat ehilleridir. Meslek insan 
kemali için gerekli şartıdır. Devamlı emekle uğraşan şahıs emeğiyle ailesinin geçindirir, kötü 
ve olumsuz hasletlere sahip olması mümkün değildir (Nizamov, 2005:26). 

Fütüvvet nâmelerden öğrendiğimize göre, bunların da toplantı yerleri tekke ve zaviyelerdir. 
740 maddeyi bulan fütüvvet nizamnameleri vardır. Zaviyeler bir merkezde toplanmıştır. Her 
meslek erbabının bir ahi baba denen reisi mevcuttur. Bu reisin başkanlığında bütün üyeler, 
çalışma esaslarını, giyimlerini ve hareket tarzlarını teşkilatın nizamlarına uydurmak 
mecburiyetindedirler (Akgündüz, 2017:2). Horasan’daki fütüvvet kurumunun Anadolu’daki 
yansıması Ahiliktir. Yakın tarihe kadar Osmanlı topraklarında varlığını sürdürmüştür 
(Cebecioğlu, 2009:220).  

Kadimi Horasan ve Maveraünnehir’de Civanmertlik harekâtı kısa süre içinde yayılmıştır. 
Harekât üyeleri (Tarikat Mensupları) sürekli kaideye amel ederek bedeni ve manevi kemale 
erişmek için çabalayan, nerede ve nasıl iş üzerinde olursa olsun mertlik, asilliği sergileyen 
adaleti korumuşlardır. İnsan değeri maddi değerlerden her zaman üstün görülmüştür 
(Komilov, 1994:64). 

Tarikat mensupları hali hazırda Orta Asya’da civanmert faaliyetini devam ettirmektedir. Diğer 
tarikatlar ayıran özelliklerden biri de bizzat Önderinin (Mürşidin) de şeriat bilgisi yanında 
mutlaka bir meslek sahibi olmasıdır gerektiğidir. Müritlerinden de meslek öğrenmelerine 
özellikle önem vermesidir. İçtimaı taifesinde usta-kalfa sistemi geliştirilmiştir.   

Erkekler arasında marangoz, beşik üretimi, ağaç işçiliği, deri işlemeciliği, mesh çeşitleri, 
sabun üretimi, navvat (kristal şeker) ve peçak (Mevlana şekeri) şekeri üretimi, ekmek 
çeşitleri, demirci, nalcı ve kumaşçılık daha ağır basarken, hanımlar daha çok ev ortamında 
terzilik ve nakışçılık ile meşgul olmuştur. Bu mesleklerin kendi tertip ve kaideleri onların 
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nizamı hakkında “Risaleler” mevcut olup, nesilden nesle geçen örf ve adetleri olmuştur ve 
buna herkes riayet etmişlerdir. Usta kalfa ilişkileri akrabalıktan öte bir değer kazanmıştır.  

Resim 1: Ağaç İşçiliği†  

 

Resim 2: Deri İşçiliği (Mesh).  

 

                                                           
† Kapı, pencere, masa sandalye takımları, direk, sehpalardan oluşmaktadır. 
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Meshler günümüze kadar Orta Asya kültüründe çok aktif kullanılan kışlık ve yazlık olarak 
ayrılan, keçi ve koyun ince derisinden yapılan çizme vazifesini yapmaktadır. (Kış 
mevsimlerinde abdest alırken mesh üzerine mesh etmekten dolayı özellikle köy ve 
kasabalarda hem erkekler hem de kadınlar tarafından çok tercih edilmektedir).  

Resim 3: Navvat (Kristal Şeker)‡ 

 

Resim 4: Beşik ve Oyuncak Beşikler§  

 
 

  

 

                                                           
‡ Navvat şeker şerbetinden hazırlanır. Baldan sonra ikinci derece değere sahiptir. 
§ Beşik ve oyuncak beşikler erkek ustalar tarafından yapılır. Normal kız ve erkek bebek beşiği yanında oyuncak 
beşikler de yapılmaktadır. 
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Resim 5: Beşik Döşek (Minder) ve Örtüleri** 

 

Resim 6: Ev Sabunu. 

 
 

 
                                                           
** Kadın terziler tarafından kadife kumaştan döşek ve yorgan yapılır, içine pamuk konulur. Beşik Toyu (Düğünü) 
çok eskiden beri kutlanan Orta Asya kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu araştırmada Orta Asya topraklarında İslam’ın çıkmasından hemen sonra Abbasiler 
döneminde Türkistan coğrafyasında ortaya çıkan civanmertlik ve tasavvuf ilişkisi ele 
alınmıştır. Zamanla civanmertlik dayanışmasının kaideleri ortaya koyan eserler yazılmıştır. 
Kaideleri kendinde toplayan eserlere “Fütüvvet name” ismi verilmiştir. Hemen hemen bir 
birini tamamlayan bu eserler ortak 740 geniş maddeden oluşan civanmertlik kaidesi 
yazılmıştır. Daha sonra 48 esas maddeden oluşan kaide yaygınlık kazanmıştır. Anadolu’ya 
Selçuklular döneminde Ahi Evren tarafından “ahî” esnaf teşkilatı olarak XI-XII. asırlarda 
kurulmuştur. Nitekim Ahi Evren 32 çeşit meslek sahiplerine öncülük etmiştir. Civanmertlik 
meslek eğitimi yanında ahlak eğitimi veren Türklüğe has tasavvuf yoludur. X. asırdan itibaren 
tasavvuf ile birleşen civanmertlik zamanla ayrılmaz ikili hale gelmiştir.  

Civanmertlik dayanışması ilk ortaya çıktığı günden beri her zaman kendilerine ve çevresine 
faydalı olmaya özen göstermiştir. Toplum içinde bir nevi doğal fabrika konumuna sahip 
olmuşlardır. Zincirleme şekilde nesilden nesle bildiklerini aktarmışlardır. Dönemlere göre 
faaliyet çevresi genişlemiştir. Sovyetler Birliği zamanında daha sistemli çalışılmasının asıl 
nedeni de o dönemin din ve Türklük adına yapılan çok sert ve ciddi önlemlerinden 
kaynaklanmıştır.  

Bağımsızlık sonrası her alanda ülke hızla gelişmeye başlayınca, el emeği meslekler yerine 
makineleşme almıştır. Geçen 25 yıllık zaman zarfında tasavvuf ehillerinin meslek edindirme 
çabaları bir hayli zayıfladığını görmek mümkün. Bunu 21.yüzyıl teknoloji asrı ile doğrudan 
doğru bağlantısı vardır. Diğer yandan gizli saklı dini eğitim almasını gerektiren durum 
kalmadığıdır. Ama geçen sekiz asırlık dönem içinde toplum yararı açısından yaptıkları 
emekleri göz ardı etmemek gerek. Bununla birlikte hanımların aile içi konumu itibarı ile 
erkekler kadar aktif olmamışlardır. Teknolojinin son hızla yayılması ve gelişmesi, el 
işçiliğinden fabrika işine geçiş döneminde artık yukarıdaki bahsedilen meslekler bir hayli 
yavaşlamıştır.  

Civanmertlik esasları Orta Asya halkları tarafından o kadar çok benimsendiğinden günlük 
hayatta kullanılmaktadır. Halkın yaşam tarzını etkilemekle birlikte ahlaki ilkeleri belirlemede 
önemli rol oynamıştır.  

Sonuç olarak civanmert-mertlik tarikatı, yardım, mürüvvet ve fedakârlık ilmidir. Civanmert 
insanın sözü, işi, özü, niyeti ve fikirleri de temiz olmuştur. Civanmertlik ahlakı milli ahlak 
olarak tekrardan yaşatılması ve genç nesle kazandırılması gerekmektedir.  
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THE POSIBILITY OF MULTICULTURAL PRACTISE DURING THE AGE OF 

COLLECTIVE IDENTITIES IN LINE WITH ARAB SPRING 
Hüsamettin İNAÇ* 

 
Abstract 

Globalization, postmodern culture and the progress in the transportation and communication enforced to increase 
the multicultural living within the world, especially in Europe. Nevertheless Europe has a trouble in managing to 
give the representation for the different cultures because of many reasons in last decade. After the global 
financial crisis suffered in 2008, Europe faced with huge economic problems. During this period of time, the 
rebellion and upheavals against the dictatorial regimes we witnessed in Middle East, called as Arab Spring, led 
to the revenge of the existing regimes and eventually civil wars. As a result of these civil wars, the immigrant 
issue come to the European agenda. The main problem was not merely the flux of the immigrants into Europe 
but their cultures they bring together. The European officials envisaged that the different cultures of Middle 
Eastern refugees may distort the cultural harmony in Europe. This fear has been called as Islamophobia, 
xenophobia and sometimes as racism because of the popular protests in European streets. In this article, I will 
attempt to elucidate the multicultural practice of Europe and its potential to include the different collective 
identities with theoretical perspective.  

Keywords: Perception, Immigrant Issue, Multiculturalism, Arab Spring, Collective Identity. 

 

ARAP BAHARINA PARALEL OLARAK KOLEKTİF KİMLİKLER ÇAĞINDA 
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK PRATİĞİNİN İHTİMALİ 

 

Öz 

Küreselleşme, postmodern kültür ve ulaşım ve iletişim alanında yaşanan ilerleme, başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünyada çokkültürlü hayatı yaygınlaştırdı. Ne var ki, Avrupa son yüzyılllık zaman diliminde farklı kültürleri 
temsil etme ve birarada tutma hususunda ğekçok nedenden dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 2008’de 
yaşanan mküresel mali krizden sonar Avrupa büyük ekonomik problemlerle yüzleşti. Bu dönemde, Orta 
Doğu’da diktatöryel rejimlere karşı gerçekleştiğine şahit olduğumuz ve Arap baharı olarak adlandırılan isyanlar, 
hali hazır rejimlerin çıkarttığı iç savaşlarla karşılık buldular. Bu iç savaşların neticesinde, göç ve göçmne olgusu 
Avrupa’nın gündemine oturdu. Temel sorun göçmenlerin Avrupa’ya akını değil, beraberlerinde getirdikleri 
inanç, din ve değerlerdir. Zira Avrupalı yetkililer inançlarını Avrupa’ya taşıyan göçmenler yüzünden Avrupa 
kültürü ve ahanginin bozulacağından endişe duymaktadırlar. Bu korku ve endişe kendini bazen İslamofobi, 
bazen yabancı düşmanlğı ve bazen de Avrupa sokalarına yansıyan ırkçılık ve faşizm olarak tezahür etmektedir. 
Bu makalede, Avrupa’nın çokkültürlülük pratiğini ve bu pratiğin farklı kültürleri bünyesinde barındırma 
potansiyelini teorik boyutlarıyla birlikte ele alacağım. 

Anahtar Kelimeler: Algı, Göç Olgusu, Çokkültürlülük, Arap Baharı, Kolektif Kimlik.  

 

1. ARAB SPRING AS A SOURCE OF EMERGING A COLLECTIVE IDENTITY  
Uprisings, upheavals, riots, rebels, protests, challenging resists so-called revolutions and 
transformations we witness in Arab world since December 2010 is called and stigmatized as 
social movement in general meaning in world-wide media. In this sense, social movement can 
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be defined as collective, organized, sustained, and non-institutional challenge to authorities, 
powerholders, or cultural beliefs and practices. These movements are conscious, concerted, 
and sustained efforts by ordinary people to change some aspect of their society by using extra-
institutional means (Goodwin and Jaspers 2006: 3). Some of these movements have looked 
for opportunities to claim new rights while others have responded to threats or violence. 
Movements have regularly had to choose between violent and nonviolent activities, illegal 
and legal ones, disruption and education, extremism and moderation, sometimes they may use 
more spontaneous actions such as riots. On the other hand, a revolutionary movement is a 
social movement that seeks, at minimum, to overthrow the government or state.  

The term “Arab Spring” was chosen over “Maghreb Crisis”, since it does not allegorize an 
ideological indoctrination. Albeit words such as crisis or conflict are commonly used by the 
media and by many politicians, they are easily perceived as being biased (Harari, 2011: 27). 
Speaking of a “crisis” in that context conveys the impression of a purely geopolitical point of 
view and is most likely perceived as very cynical by the people that are directly affected by 
oppressive regimes. While the term “protest” may not reflect the full scale of the political 
transformation process, the term “revolution” implies that the overthrowing of the authority is 
yet accomplished. In the light of the smoldering civil war in Libya, an overhasty conclusion. 
Albeit the upheaval of Zienel Abidine ben Ali was successful, political struggles continue in 
Tunisia. In Libya, the protest movement turned into a bloody civil war, where the heinous 
crimes of Muammar Muhammad Al-Gaddafi triggered a military intervention by NATO. 

In December 2010 the protests in Tunisia set the park for what would become a conflagration 
of the whole Maghreb region. An unprecedented event, which has the power to transform the 
political structure all over the Arab world. For people living under constant repression, the 
reaction of Western countries is of utmost importance, since their effort can help to overcome 
the suffocating diktat of despotic regimes.  

As a matter of fact, the wave of political activism that started in southern Tunisia in December 
2010 has now reached all parts of the Arab world, from Morocco in the west to Oman in the 
east. The fate of these popular uprisings remains in the balance, but it is already clear that they 
have produced the most dramatic changes in the region since the end of the colonial era in the 
middle of the 20th century. The “Arab Spring”, however, is a seasonal misnomer (Brown, 
2011: 63). Since the removal of the Tunisian and Egyptian dictators in January and February 
2011, protest movements have stirred but have not flowered. Uprisings in Libya, Bahrain, 
Yemen and Syria have all led to military confrontations of varying intensity, but the regimes 
are still in place (except the rulers in Libya and Yemen). In Libya, only NATO intervention 
has prevented Colonel Muammar Qadhafi’s regime from reimposing its writ over the entire 
country following a rebellion in February in the eastern city of Benghazi. Bahrain’s uprising 
has been stamped out with Saudi assistance, and the efforts of a more liberal wing of the royal 
family to foster a constitutional monarchy disowned. The Syrian regime is mercilessly 
crushing a popular uprising, and digging in for prolonged resistance to Western diplomatic 
and economic pressure.  

From this perspective, it is important to appreciate that the transformation of Arab world is 
probably still in its early stages. To talk about “revolutions” is exceedingly premature. So far 
its most dramatic achievements are the overthrow of the elderly rulers of Egypt and Tunisia. 
However, the basic structure even of these regimes remains intact. For example, Hosni 
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Mubarak may no longer be Egypt’s president but the army is still firmly in command. There is 
also a concerted push back against the protestors by regimes such as Bahrain, Yemen, and 
Syria often with the support of regional players such as Saudi Arabia.   

 
2. COLLECTIVE IDENTITY 
The concept of collective identity is used in many discussions by outsiders, who refer to real 
and assumed characteristics of groups or nations (the outside view) and to the ways members 
of groups and nations define themselves as being different from other collectivities (the 
inside-view).  

We must keep in mind that the use of the concept of collective identity in relation with 
collective entities, such as ethnic groups, nations, regions and religious communities, is rather 
recent. The International Encyclopedia of the Social Sciences, published in 1968, only refers 
to the concept of personal and psychosocial identity (Ericson, 1968: 61). Erikson defines the 
individual identity as a subjective sense of a continuous existence and a coherent memory.  

To this he adds that the concept of psychosocial identity is even more evasive, because it 
comprises at the same time subjective and objective characteristics and individual and social 
ones. This concept of collective identity has come to the fore during the last twenty-five years, 
replacing concepts with a dubious character, such as ‘race’ or ‘racial groups’ by ‘ethnic 
groups’ and ethnicity. Ethnic identity, following the definition of Roosens, is: ‘a feeling of 
belonging and continuity-in-being (staying the same person through time) resulting from an 
act of self-ascription and/or ascription by others to a group of people who claim both common 
ancestry and a common cultural tradition’ (Roosens, 1995: 30). Here we observe already an 
opposition to the concept of religious identity, as most religious identities are not connected 
with a claim to common ancestry and connect belonging to the collectivity with a different set 
of criteria, such as the acceptance of a specific body of ethical, moral and religious rules and 
religious beliefs and often, but not necessarily, with the acceptance of a religious mission to 
accomplish. 

Another major problem that is connected with the use of the concept of collective identity is 
the observation that members of a group or community may consider their collective identity 
as a reality. As such, they demonstrate a way of holistic thinking, which generally is very 
strong in fundamentalist movements. Ideas about collective identities are part and parcel of 
collective representations.  

We organize the world around us mentally with the help of one or more collective 
representations. The ideas about our collective identities – and those of the Others – define 
our place within this more embracing collective representation of society, and even of the 
world we live in. When I speak of an identity as based on an inside-view, I start with the 
observation that each idea of a collective identity is always based on distinctions between ‘us’ 
and the ‘Others’.  

What do we mean when we speak about collective identities? Collective identities are 
strongly tied to the concept of collective representation. Collective identities: ‘are the means 
whereby people define a sense of themselves and others through using different markers, such 
as cultural features. Identities refer to what people conceive themselves to be, to which 
collectives they belong’ (Verkuyten and others, 1995: 17). Collective identity refers to the 
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ways a group sees itself as different – but also as similar – in comparison to other groups. 
Collective identity is anchored in the consciousness of the members of a group. In this 
definition of collective identity, it is the inside-view that prevails: the members of a specific 
group who define themselves as such.  

In this case, we could speak about the group consciousness in the sense of a consciousness of 
belonging to a social class, a religious group, a nation, an ethnic group, a professional group 
etc. But let us stretch the concept not too much. Collective identity in the sense we use it here, 
is strongly determined by the habitus, the tendencies acquired by the members of a group 
before coming of age. The members of the group have been ‘invaded’ by the culture of their 
group before competing structures, except for biological conditions, were present. This is 
what Freud called ‘the primacy principle’. Later collective identities, especially after growing 
up, have been grafted on the former, such as professional identities or collective identities 
related to voluntary associations, which are joined as adults. Habitus plays also a role on this 
level, because the tendencies acquired in the first period of an individual’s life, tend to 
influence the selection processes later on, such as those related to preferences for certain 
artistic and professional activities.  

Collective identity means that the members of a group have an awareness of certain 
differences that exist between them and those who do not belong to that group. So the concept 
of collective identity refers to imageries about social and cultural characteristics, habits and 
physical appearances of the Other and, consequently, of the self (Milton and others, 2005: 
78). This awareness of differences – real or imaginary – is connected with a consciousness of 
belonging to that group and of exclusion of those who do not belong. This awareness of 
differences and this sense of belonging may be very weak and in that case the idea of 
opposition to the Other may be totally absent. In many cases, however, the collective identity 
goes together with the idea of opposition: the types of behavior and the values and norms of 
the Other are incommensurable with ‘our’ characteristics as group members. This opposition 
is often expressed in a stereotypical way. Such stereotypes about the Other are part of the 
inside-view of the members of a group, but they represent, in fact, paradoxically, an outside-
view on the Other. Those collective stereotypes are often far removed from the self-images of 
the groups that are ‘described’ by those stereotypes. Collective stereotypes are ‘frozen’ 
images of the Other, which are not susceptible to change when confronted with facts about the 
Other, which are contradictory to the stereotype.  

Especially national stereotypes show a stubborn resistance to change and are to a high degree 
demonstrations of ignorance. The situation is often even more complicated when members of 
different groups interact with each other and opposed stereotypes collide. It follows from 
what I said that collective identities are far from value-free. The Other is not only different, 
but also inferior in one or more respects. This sense of superiority vis-à-vis the Other often is 
strong in closed communities or societies. We can learn from many cultural anthropological 
studies that many ‘primitive’ tribes, now and in the past, consider themselves to be the center 
of the world and often refer to themselves with a concept that signifies: ‘we, the human 
beings’. An important implication of this is that the members of neighboring tribes are not 
considered to be fully human.  

The Other has different habits and customs and often speaks a different language. In small 
societies, characterized by a common life-style, the individual is almost completely 
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determined by that culture. Dumont observes that the relativistic thought, which recognizes 
that behind the customs, the ideas, the behavior and the symbols of the Other a human being 
is hidden, who in spite of many evident differences has many characteristics in common with 
us, is something that is slow to develop in human history, as is the individualist way of 
thinking. ‘In the traditional holism humanity merges with our society, the strangers are 
devaluated as, at best, imperfect beings – for the rest, all types of patriotism, even the modern 
variants, are colored by this sentiment’ (Dumont, 1983: 119). Ethnocentrism and xenophobia 
accompany the holistic thought. Collective identities are a source of holistic thinking, a way 
of thinking in which groups (nations, peoples, social classes, etc.) are regarded as real entities, 
which are considered to be more than the sum of their parts. They are unique configurations 
with a specific spirit. In many cases groups with a strong collective identity have a strong 
consciousness of their past. Such a past is generally a mixture of facts and myths.  

The collective identity of a group has, seen from the inside, a collective level – the group can 
be characterized by its identity, which is manifested by the allegiances and the behavior of its 
members. It has also an individualistic level – a member defines his/her own identity, partially 
or sometimes totally, in relation to his belongingness to the group. In other words, the 
collective identity implies the feeling of the members of the group of attachment to it. They 
have feelings of solidarity with their group. In fact, the sense of being different as a member 
from non-members is enhanced by the use of stereotypes about the Other. So these 
stereotypes are functional for the cohesion of the in-group. Their use demonstrates an 
emotional and affective commitment to the group. In this context, we should not forget that 
the bearers of a collective identity in many cases show a strong need to exteriorize their 
(collective) emotions and attachments by rituals, symbols and commemorations of events that 
have marked the community.  

Pareto dedicates to this need, in his analysis of the residues of group life, the totality of the 
third category of residues, called the ‘need to manifest his sentiments by exterior acts’ 
(Pareto, 1968: 1089-1112). This need also can manifest itself in the destruction of objects that 
symbolize the Other as an opponent (Dresch, 2005: 41). So the Taliban of Afghanistan started 
in 2000 the destruction of many, sometimes very ancient, statues of Buddha, because these 
symbols of Buddhism were considered to divert the attention of the people of Afghanistan 
from the only true religion as manifested in the Koran. Iconoclasm is a favorite activity in 
periods of revolutionary change, as is demonstrated by the iconoclasm of the symbols of the 
Catholic Church during the Reformation, the destruction of Chinese cultural heritage during 
the ‘Cultural Revolution’ and the destruction of socialist symbols after the downfall of the 
Soviet Empire. The need to exteriorize attachments is also demonstrated by the showing in 
public life of symbols of one’s allegiance, such as the cross, the chador (the veil of Muslim 
women), and the national colors.  

The concept of collective identity is also related to the idea of totality, not only in the sense of 
the holistic conception to which I referred earlier, but also in the sense that the group, 
encompasses and dominates all other differences within the group especially when it concerns 
large entities such as nations (Hatina, 2007: 112). This conception of totality may be related in 
some instances to the conviction of the members of a group – a nation, a religious community, 
a political party etc. – that their life chances are strongly or even exclusively dependent upon 
the achievements of the group to which they belong. Sometimes, the idea of collective 
identity may go together with the idea of a mission, the idea that the group to which one 
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belongs has played an important role in the development of the world, that it is the bearer of 
new values or that it has the mission to restore old values in a world that is corrupted by 
‘materialism’, that it is chosen to accomplish the will of God or that its role is the liberation of 
the oppressed.  

Collective identities necessarily make distinctions between insiders and outsiders, especially 
in Middle East (Milton and others, 2005: 91). Nevertheless, some of the outsiders may be 
considered by the members of a group as potential members and they may try to convert 
them. Inside the group some members are leaders, other members are followers and still other 
members may be marginal. Depending on the nature of the collective identity and on the 
specific interactions with the social environment, a collective identity can be relatively open 
or closed. When the group is competing with other groups to obtain scarce means, such as 
‘souls to be saved’ or potential members to contribute to their cause and not to the goals of a 
competitor, the dividing-lines between ‘us’ and ‘them’ are often drawn in a rigid way. 
Another possibility is that a collective identity is imposed on a certain category of individuals.  

That is the case when persons are seen by the insiders, according to their criteria for selection, 
as (reluctant) members, because of their ‘racial’ or religious heritage. But it is also possible 
that a group (a society) forces certain of its members to comply with a specific identity in 
spite of the fact that many of them do not have the aspiration to be defined by that imposed 
false identity. Such was the case in Nazi-Germany, where a rigid and closed identity from 
which no escape was possible, was imposed on persons with a (partial) Jewish origin. In this 
way imposition of rigid dividing-lines between ‘them’ and ‘us’ were the opening of a process 
that did lead to a total exclusion from public life, even from life at all. 

 
3. OPEN AND CLOSED COLLECTIVE IDENTITIES 
Every collective identity implies, I repeat, that a distinction is made between outsiders and 
insiders, between ‘them’ and ‘us’. In most cases this distinction does not necessarily mean an 
opposition. It may simply be that the Others speak a different dialect or language, or prefer 
kinds of food that we abhor, and drink wine instead of ‘our’ beer. But even when the 
distinction goes deeper, in the sense I elaborated earlier in this text, the collective identity can 
be relatively open. We can participate in circles and groups with different collective identities 
without experiencing problems. As such, most of us have developed in democratic societies 
personalities with multiple identities. Of course, there are groups with collective identities that 
do not accept certain categories of outsiders, or accept them only after a long training or 
initiation rites (‘rites de passage’) (Ahrari, 1996: 67). This does not mean that the members of 
such relatively closed circles or communities do not participate in other groups and do not 
contribute to the political, cultural and social life of the society in which they are embedded. 
Nevertheless, some types of collective identities are constructed in such a way that the 
members of groups, which share these identities, may provoke serious problems in a 
democratic society, because they act against fundamental principles of a democratic order, 
such as the respect for the individual freedom of all citizens. In which cases are groups with a 
specific closed identity likely to create problems in a democratic society? Problematic 
collective identities in an open society will have the following main characteristics: 
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1. The members of the group (religious community, ethnic group, minority culture, etc. 
hypostatize their identity, that is, they treat it as a real entity with an internal structure that 
separates it sharply from other cultural entities (cultural realism). 

2. They present their collective identity as a collectivity that determines totally, or at least to a 
very high degree, all groups and individuals that are considered to be part of this identity. 
They have a collectivistic way of thinking or a catascopic approach. A catascopic approach is 
one in which the most encompassing entity – here the collective identity – is in the forefront, 
and from this vantage-point one is looking down upon the smaller units, which are comprised 
within it. Moreover, the position of the smaller units on their lower level is interpreted as 
being a function of the higher level, that is, all their characteristics are derived from the higher 
level.  

3. The members of the closed collective identity neglect in a systematic way the social and 
cultural changes of our times. It is as if the hypostatization or reification of the collective 
identity forbids the analysis of historical developments. Only one interpretation of the past is 
accepted, an interpretation that is considered to be functional for the group and that 
legitimizes its existence. 4.The individuals, who consider themselves as belonging to the 
collectivity with the closed identity, or who are considered by the Other to belong to it, are 
imprisoned within this framework. They do not have choices, which are not a function of this 
collective identity. 

Such a way of organizing social and cultural life can be destructive for the society in which 
groups with these identities develop, as can be illustrated by many historical and present-day 
examples. The differences with the ‘Others’ are, when one follows this type of reasoning, 
unbridgeable and unchangeable. There is no common denominator. The closed collective 
identities are incommensurable with other identities. Hence, a free circulation of ideas and 
arts, an ongoing dialogue between representatives of different collective identities, such as 
religions, cultures or ethnic groups, do not make any sense within this perspective. The rise of 
fundamentalist movements, being religious ones or not, as reactions to modernization, 
exemplifies this role of closed collective identities. 

 
4. THE SPIRIT OF THE PEOPLE (THE ‘VOLKSGEIST’) 
Modern, open societies are multicultural ones, and this multiculturalism often has enriched 
society in the past – and it still does. The newcomers in the modern societies develop in most 
cases ‘multicultural personalities’ in which the cultural or ethnic background of their country 
of origin is only one of their points of reference. As such, they were, and are, not really 
different from the majority of the population they entered as immigrants. However, the 
present discussions about multicultural societies focus on a type of society that is 
multicultural in a different sense: the coming society is envisaged as one in which ‘cultures’, 
‘ethnic identities’ and ‘foreign lifestyles’ are seen as durable, distinct elements in the national 
landscape (Raymond, 2003). This change necessitates, it is argued by some, an 
accommodation of the national institutions to this new situation. This need for adaptation is 
based on the idea that all cultures are equal and have, consequently, the right to be there as 
collectivities. In such discussions, the idea of collective identity plays a major role. In fact, 
with this debate we are returning to the old debate between historicism and universalism that 
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started in the 18th century when Johann Gottfried Herder coined the concept of ‘Volksgeist’ 
in opposition to the ideas of the Enlightenment, emphasizing in this way the uniqueness of 
each culture. Universal concepts, such as Reality and Truth do not exist; all norms and ideas 
originate within a specific cultural context upon which they are dependent. They can only be 
understood within this specific context.  

Here we are confronted with radical opposition of historicist thinking to the rational and 
universal tenets of the Enlightenment (Herder, 1784). This concept of Volksgeist did have a 
strong impact on the development of Europe, more specifically on the relationships between 
France and Germany, as the concept implied a radical different relationship between 
individuals and their society and state. Today, we could translate this concept of Volksgeist 
with the concept of the collective identity of a people, a concept that emerged in the political 
debates and in the social sciences since the beginning of the eighties of the 20th century. In a 
modern society it is perhaps feasible, but certainly not acceptable for most of its citizens, to 
organize the major institutions on the basis of this type of collective identity. It would lead to 
a type of Apartheid, a situation that runs counter to the idea of cultural exchanges and cultural 
enrichment. I have given my arguments against this solution in the preceding section.  

However, when the concept of a relatively open collective identity is used, a modern society 
can certainly be a multicultural one when it avoids in its policies nasty pitfalls in dealing with 
the claims of some groups to have specific rights as collectivities, which would curtail the 
fundamental rights of individuals and, moreover, those of the other members of the society. 
This is the case when official policies commit the fallacy of the wrong level. With this 
concept, I want to indicate that during debates about the multicultural society, groups (e.g., 
ethnic minorities) are treated as realities with a specific collective identity to which 
individuals are subordinated, instead of conceptualizing groups as gatherings of individuals, 
who define themselves as belonging to a group with a specific identity (İnaç, 2004: 34). In a 
modern society each individual has normally different opportunities to belong to several 
groups with different identities. This problem is a very tricky one, so I will try to elucidate it 
at some length. Many collective identities may coexist and persons belonging to groups with 
different identities do not experience specific difficulties in social life because of that. On the 
contrary, in many cases the fact that one belongs to several groups with different identities 
and having as such a multiple identity, enriches life and provides many cultural and 
intellectual stimuli. 

A second prescription is the need to be aware of the role of the double distortion in 
intercultural relations. In intercultural relations, double distortions are unavoidable when we 
agree with the observation that all members of a nation or cultural unit whatsoever do not 
perceive reality as it really is, but always filtered and interpreted by collective representations. 
These collective representations are not just a pair of glasses that can be changed at will, 
because they are deeply anchored, as I said earlier, in the habitus of the members of the group. 
It is evident that in intercultural relations all the parties concerned have their own ways of 
looking at reality and of judging on the basis of their respective identities. In intercultural 
exchanges, both within a nation-state comprising units with different cultural traditions or 
between collectivities belonging to different nation-states, this distortion operates. 
Information supplied by both parties is reinterpreted and in most cases, does not have a 
perceptible influence on the distorted view on ‘the Other’. On both sides the parties concerned 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

314 

may cherish the idea that they have a ‘true’ picture of the Other and that the ‘Other’ is seeing 
them in false or distorted way.  

The problem is in many cases that one or both parties are really convinced that their collective 
representations of the ‘Other’ have a high validity. Even collective stereotypes may not be 
recognized as such by those who apply them to the ‘Other’: in their view the stereotypes 
about the other are not considered as stereotypes, but as accurate descriptions of the ‘Other’. 
In a particular relationship between two groups or cultures, this distortion may be strongly out 
of balance. To give an example: the collective stereotypes of Europeans about the Arab world 
are analyzed by researchers with much fervor, both by Europeans and Arabs. But the other 
way round is quite different: an almost complete absence of studies of Arab stereotypes about 
the European world. Is this an effect of modernization, as the European world is more 
‘modernized’ than the Arab one?  

In the European world there are more persons with ‘multiple identities’, who understand the 
mechanisms of distortion and who are willing, at a conscious level, to change their images of 
the ‘Other’, while this is much less the case on the Arab side, where researchers are willing to 
study the distorted views of the ‘Other’ about their world, just to prove that their own views 
on the European or Western world are ‘distortion-free’? (Dumont, 2001: 58). This situation is 
likely to be the result of the fact that several European nations have been colonizers and their 
distorted views on the Other must be the result of this because they had to find ‘good reasons’ 
for their exploitation, while the ex-colonized do not have valid reasons for a distorted view 
(Boëtsch and others, 2001). So the latter see reality as it really is. Here a parallel can be 
discerned with the Marxist view that states that only the proletariat, as the victim of capitalist 
oppression, can see through the veil of bourgeois ideology and so perceive the world as it 
really is, while the bourgeois can only have a distorted view of reality, handicapped as they 
are by bourgeois ideology and, of course, by their economic interests. 

 
CONCLUSION 
We must not forget that many persons, claiming to belong to a specific group with a collective 
identity, can obtain certain privileges from society at large, such as political privileges when 
they are being acknowledged as being ‘representatives’ of their ‘community’ or of their 
religious organization, or receiving subventions to organize specific activities, which are 
considered to be expressions of their ‘culture’, etc. Analyzing the many claims of persons and 
groups to respect their collective identity, we perceive quickly that those claims are as void as 
the claims of the persons, who belief in the existence of the national identity.  

The great difference between the national identity claims and the claims to respect ethnic, 
cultural or religious identities is that in the latter case many persons, not belonging to the 
groups that claim a specific collective identity, bestow a high confidence on these identity 
claims. The sources of this high confidence seem to be in many cases a romantic view on the 
Other, mingled with nostalgic ideas about ways of life that in Western countries have been 
lost in the process of modernization. Another source is without doubt the fact that several 
immigrants show a strong tendency to exaggerate their views about their own culture as a 
well-organized totality, or their views about the importance of their ‘ethnicity’. Feelings of 
inferiority in comparison with the European nations can easily lead to such exaggerations. But 
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that does not mean that those collectivistic claims have to be accepted as valid and tenable 
statements. This Eurocentric perspective is the reason why the immigrants are not allowed to 
include into the European continent. 
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TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ MALİ RİSKLERİ 

ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
Deniz ŞAHİN DURAN* 

 

Öz 

Son otuz yılda, neo-klasik ekonomi kavramlarından türetilen piyasa temelli kamu yönetimi anlayışıyla birlikte 
hükümetler tarafından benimsenen kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) modelleri Türkiye’de de yoğun bir biçimde 
kullanılmaktadır. KÖİ modelinin uygulandığı ülkelere özgü olarak özel sorunlar içerdiği bilinen bir gerçek olup, 
bu sorunların Türkiye’de de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Özellikle büyük altyapı projeleri nedeniyle gündeme 
gelen KÖİ uygulamaları taşıdığı mali riskler açısından yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Bu çalışma 
Türkiye’deki KÖİ uygulamalarının mali riskleri üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde 
yapılmış betimsel bir araştırmadır. Son dönemlerdeki teorik ve ampirik KÖİ literatürüne dayalı olarak, çalışmada 
Türkiye’deki KÖİ uygulamaları taşıdığı mali riskler etrafında değerlendirilerek genel ekonomi ve kamu maliyesi 
üzerinde ortaya çıkabilecek etkileri tartışılmaya çalışılmıştır. Bulgular; Türkiye’de özellikle büyük altyapı 
projeleri nedeniyle gündeme gelen KÖİ uygulamalarında; etik ilkelerin ihlali, hukuki altyapının yetersizliği, 
koordinasyonsuzluk ve denetimsizlik, finansman şeklinin ve risk yönetiminin doğru yapılamaması gibi sorunlar 
olduğunu ve bu nedenle mali riskler taşıdığını göstermektedir. Bu sorunlara çözüm bulmak ve dolayısıyla mali 
riskleri ortadan kaldırmak için; bütüncül mevzuat düzenlemesinin yapılması, etik ilkelerinin tesis edilmesi, 
hukuki denetimin sağlanması, koordinasyon problemlerinin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu konuyla ilgili 
çalışma ve analizlerin akademisyenlerce artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Özel İşbirliği, Özelleştirme, Kamu Altyapı Yatırımları, Yap-İşlet-Devret, Kamu 
Hizmeti. 

 

EVALUATIONS ON FINANCIAL RISKS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PRACTICES IN 
TURKEY 

 

Abstract 

In the last thirty years, public-private partnerships (PPP) models which have been adopted with the market-based 
public management approach deriving from concepts of neo-classical economics are used extensively in Turkey. 
It is a well-known fact that the PPP model contains specific problems specific to the countries where it is applied 
and it is observed that these problems also appeared in Turkey. PPP applications which have come to the agenda 
especially due to large infrastructure projects are being criticized intensively in terms of the fiscal risks they 
carry. This study focus on financial risks of PPP applications in Turkey. This study is a descriptive research 
conducted in the screening model. Based on recent theoretical and empirical PPP literature, in this study, PPP 
applications in Turkey were tried to be discussed the effects they may arise on the general economy and public 
finance by considering the fiscal risks they carry. Findings show that; there are some problems like violation of 
ethical principles, inadequacy of legal infrastructure, uncoordinated and uncontrolled, incorrect financial and risk 
management etc.  in PPP applications especially coming up with  infrastructure projects  in Turkey and therefore 
they bear financial risks. To find solutions to these problems and thus to eliminate financial risks: it must be 
made holistic legislation regulation, established ethical principles, provided legal control and addressed 
coordination problems. In addition, studies and analysis on this topic should be increased by academics. 

Keywords: Public Private Partnership, Privatization, Public Infrastructure Investments, Build-Operate-Transfer, 
Public Service. 
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GİRİŞ 
1980’lerden itibaren yaygınlaşan özelleştirme uygulamaları, dünya ölçeğinde işten 
çıkarmalar, kamu hizmetlerinin fiyatlarının artması, sendikasızlaştırma, güvencesiz istihdam 
biçimlerinin yaygınlaşması, işsizlik ve yoksulluğun artması gibi önemli toplumsal sonuçlara 
yol açmış ve özelleştirme uygulamaları tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde 
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kavramı popülerlik kazanarak “yönetişim” yaklaşımının egemen 
söylemi olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde birçok devlet 
için önemli bir alternatif haline gelmiştir. Kimi görüşlerde, kavramsal olarak belirsizlikler 
içeren KÖİ’nin özelleştirmenin “uysal” bir biçimi olduğu, özelleştirmeye yönelen itirazların 
etkisizleştirilmesinde kamu özel işbirliğinin bir yöntem olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 
Bu kapsamda birçok tartışmada KÖİ, özelleştirmelerin daha gelişkin bir biçimi olarak veya 
özelleştirmelerden bütünüyle farklı yeni bir yönetişim tarzı olarak tanımlanmıştır. Sonuç 
olarak 1980’li ve 1990’lı yıllar boyunca devlette yeniden yapılanma ve kamu yönetimi 
reformlarının odağına özelleştirme tartışmalarının yerleşmiş olması gibi 2000’li yıllarda da 
“Kamu Özel İşbirliği” aynı rolü üstlenmiş ve kamu yönetiminde reform tartışmalarının hâkim 
sloganlarından biri haline gelmiştir. Böylece dünya genelinde kamusal hizmetlerin 
piyasalaştırılması olarak ifade edilen özelleştirmelerle başlayan süreç kamu özel işbirliği ile 
yeni bir aşamaya geçmiştir (Yalçın, 2014: 138-154). 

Son otuz yıllık bir sürece bakıldığında genel eğilim olarak neo-klasik ekonomi 
kavramlarından türetilen piyasa temelli kamu yönetimi anlayışıyla birlikte, yönetimlerin kamu 
hizmetlerini doğrudan sağlamak zorunda olmadıkları fikri küresel olarak kabul edilmiş ve 
kamusal faaliyetlerin neredeyse her aşamasında KÖİ uygulamaları ağırlık kazanmıştır (Oral, 
2015: 185). Dünyada gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye’de, hızlı artan 
nüfus ve şehirleşme, ekonomik ve ticari faaliyetleri geliştirme çabaları ve altyapı 
yatırımlarının artırılması ihtiyacı karşısında mevcut bütçe kısıtlarıyla, kısa sürede, bu kadar 
çok ihtiyacın kamu tarafından tek başına karşılanmasında yaşanan zorluk, kamu özel sektör 
işbirliği modellerinin geliştirilmesine neden olmuştur (KB, 2016: 14). Bu doğrultuda 
Türkiye’de de yoğun bir biçimde kamu özel işbirliği modellerinin kullanıldığı görülmektedir.  

Her ülkenin kendine özgü ekonomik ve toplumsal örgütlenme tarzının ve buna bağlı yönetsel 
gerçekliğinin olduğu varsayımı, kamu özel işbirliği uygulamalarını ülkeden ülkeye 
farklılaştırmaktadır (Yalçın, 2014: 136). Bununla birlikte genel ekonomiye ve kamu 
maliyesine sağlayabileceği önemli katkıları nedeniyle hükümetler tarafından sıkça kullanılan 
KÖİ’lerin başarıyla uygulanması ve bu modellerden beklenen olumlu katkıların 
sağlanabilmesinin tüm ülkeler için geçerli olabilecek belirli başarı koşulları bulunmaktadır. 
Aksi takdirde söz konusu modellerin bir ülkenin siyasi ve mali istikrarı açısından taşıdığı 
riskleri söz konusu olabilmektedir (Batırel, 2017: 3). 

Bu bağlamda bir ülkede uygulanan KÖİ modellerinin, ülke koşullarında, ancak temel bazı 
kriterler etrafında değerlendirilmesi, daha başarılı uygulamalar açısından önemli olmaktadır. 
Son dönemlerde Türkiye’de büyük altyapı projeleri nedeniyle gündeme gelen KÖİ 
uygulamalarının özellikle de taşıdığı mali riskler açısından tartışıldığı gözlenmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki KÖİ uygulamalarını taşıdığı riskler etrafında 
değerlendirerek, bu uygulamaların genel ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde ortaya 
çıkardığı/çıkarabileceği etkilerini tartışmaktır. Bu kapsamda makale üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk olarak KÖİ modeline ilişkin (KÖİ modelinin ve dünya uygulamasının 
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anlaşılmasına ışık tutacak) kavramsal çerçeve, ardından Türkiye uygulamasına ilişkin bilgiler 
sunulmuştur. Son olarak, Türkiye’deki KÖİ uygulamalarına ilişkin değerlendirmelere yer 
verilmiştir. 

 
1. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE 
1.1. “Kamu Özel İşbirliği” Kavramı 
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kavramı; hukuksal çözümlemeye olanak sağlamayacak bir 
genişlikte tanımlandığı için, uygulamadaki çok sayıda yönteme “şemsiye işlevi” gören tüm 
politikaların genel adı olarak kullanılan bir “üst kavram” niteliği taşımaktadır (Akt. Oral, 
2015: 190). Nitekim AB düzeyinde de KÖİ’lerin, altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ya 
da hizmetlerin sunulması konusunda kamu otoriteleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen 
değişik sözleşme türlerini içine alacak şekilde bir tür “şemsiye” kavram olarak kullanıldığı 
bilinmektedir (Uz, 2007: 1171). Dolayısıyla literatürde ve uluslararası metinlerde farklı 
adlandırmalarla çok sayıda KÖİ biçiminden bahsedilmekte, terimin tanımı, kapsamı ve içeriği 
konularında fikir birliği bulunmamaktadır. Bu durum KÖİ kavramının anlaşılmasında 
farklılıklara yol açmakta ve kesin bir tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca KÖİ 
modeli için literatürde yapılmış bazı farklı tanımlara yer vermeden önce, terimin “Kamu Özel 
İşbirliği”, “Kamu Özel Sektör İşbirliği”, “Kamu Özel Ortaklığı”, “Kamu Özel Sektör 
Ortaklığı” gibi farklı kullanımları olduğunu da belirtmek gerekir (Yalçın, 2014: 134-143).  

KÖİ, devletin yürüttüğü birçok faaliyetin piyasa aktörlerince yürütülebileceği anlamına gelen 
özelleştirmenin yeni boyutu olarak gündeme gelmiştir ve “kamusal mülkiyeti tamamen özel 
sektöre devretmeden kamusal faaliyetlere özel sektörü dâhil etme” çabasının bir ürünüdür. 
Tam bir özelleştirme modeli olmadığı gibi, salt bir kamu alımları yöntemi de değildir (Yalçın, 
2014: 134-140). Geleneksel kamu ihaleleri ile özelleştirme uygulamaları arasında kalan 
modellerdir (Martins vd, 2011: 95). Genel anlamda Dünya Bankası (2012) tarafından, “kamu 
sektörünün sorumlulukları altında yer alan hizmet veya işlerin bir kısmının özel sektör 
tarafından sağlandığı, genellikle orta ve uzun vadedeki kamu ve özel sektör arasında yapılan 
düzenlemeler ile altyapı veya kamu hizmetlerinin temini için tarafların ortak hedefler üzerinde 
uzlaşma sağladığı anlaşma” olarak tanımlanmaktadır (Akt. Tunç ve Özsaraç, 2015). Avrupa 
Hukuku’nda Kamu Özel İşbirliği’nin tanımlandığı Green Paper (2004)’a göre KÖİ; kamu ile 
özel arasında bir altyapının veya sağlanacak bir hizmetin finansmanını, yapımını, sunumunu,  
tadilatını, işletilmesini veya bakım-onarımını sağlamayı hedefleyen bir ortaklık yönetimidir. 
Donahue ve Zeckhauser (2011) kavramı,  özel sektörün yönetimde ve sunumda yoğun olarak 
yer aldığı, seçilen kamusal amaçlar doğrultusunda takdir yetkisinin kamu ve özel sektör 
arasında paylaşıldığı işbirliğine dayalı yönetişim olarak tanımlamaktadır. Batırel (2017) ise 
“devletle bir özel şirket ya da ortak girişim arasında belli bir kamu altyapı yatırımının 
gerçekleştirilmesi ve risklerin paylaşılması konusunda yapılan imtiyaz sözleşmesi” olarak 
tanımlamaktadır. Söz konusu sözleşmeler, belli bir kamu yatırımının yapılması, finansmanı ve 
işletilmesi ve karşılığında hizmetin bir bedel karşılığı halka sunumu konusunda özel bir 
şirketle yapılmaktadır. Sözleşme ya sıfırdan yeni bir yatırım yapılması (greenfield investment) 
ya da mevcut yatırımın özel sektörce işletilmesi (brownfield investment) şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Yine bir başka tanımla KÖİ, “kamu ve özel sektör ile bazı durumlarda 
finans sağlayıcısının da doğrudan taraflardan biri olduğu, sözleşmeye dayalı olarak yatırım ve 
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hizmetlerin, projeye yönelik maliyet, risk ve getirilerin, kamu ve özel sektör arasında 
paylaşılması yoluyla gerçekleştirildiği işbirliği” modelidir (Tunç ve Özsaraç, 2015). 

Ortak planlama, ortak katılım ve risk paylaşımı özellikleriyle kalkınma için bir fırsat olarak 
görülen KÖİ’de hükümet hizmetlerin alıcısı olurken, özel sektör uzun vadeli hizmet sağlayıcı 
olmaktadır. Özel sektör bir satıcı, yüklenici, yetkili, hükümet tarafından finanse edilen 
uygulayıcı değil, yatırım faaliyetinin her aşamasında eşit bir katılımcı konumundadır 
(Amponsah ve Gatete, 2014:5). Avrupa KÖİ Uzmanlık Merkezi tarafından KÖİ’lerin 
amaçlarını vurgulayan tanımı ise şöyle yapılmaktadır (Akt. Tunç ve Özsaraç, 2015);  
KÖİ; kamu ve özel sektörün kamu altyapı projelerini (ulaşım, enerji, su ve diğer) yapmak amacı ile 
birlikte işbirliği içerisine girdiği, genellikle uzun sözleşme sürecine dayalı; proje riskinin özellikle 
tasarım, inşaat, işletme veya finansal desteği içeren belirli bir kısmını özel sektöre bıraktığı; amacın 
projenin tüm sürecine ait içeriği göz önüne alındığında, projenin çıktılarından ziyade detaylarına 
odaklandığı; özel sektör tarafından finansal desteğin sağlandığı ve hizmet alımına karşılık özel sektör 
ödemelerini içeren modeldir. 

Esasında KÖİ’ler, biri kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan bütçe kısıtlarını 
aşabilmek için özel sektör finans desteğinin sağlanması diğeri özel sektörün sahip olduğu 
yönetim tecrübesi, işletme/teknik ve teknolojik kapasitesinden yararlanmak olmak üzere iki 
temel ihtiyacın ürünüdür (OECD, 2010: 22). 

Yukarıdaki farklı tanımlar özetlenecek olursa, KÖİ; özellikle tasarruf açığı olan ülkelerde 
artan kamu hizmet ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında maliyet, risk ve getirilerin uzun 
süreli bir sözleşmeye dayalı olarak kamu ile özel sektör arasında paylaşılarak özel sektörün 
kamuya mal ve hizmet temin etmesi şeklinde gerçekleştirilen, her iki tarafın da kazandığı bir 
işbirliği (bir finans) yöntemidir. 

1.2. “Kamu Özel İşbirliği” Modelleri /Genel Özellikleri /Uygulama Alanları 
KÖİ projeleri yönetim sözleşmeleri, kiralama veya imtiyazlar gibi pek çok farklı model 
altında uygulanmaktadır. Yönetim sözleşmesi modelinde; bir performans hedefine endeksli 
kamu hizmetinin gerçekleştirilmesini, bir ücret karşılığında, özel sektör yönetimi almaktadır. 
Kiralamada; iş riski ve yönetim özel sektör tarafından kabul edilmekte ve bir kira bedeliyle 
kamu altyapıları kullanılarak hizmet sunulmaktadır (Martins ve diğerleri, 2011: 95). 
İmtiyazlarda farklı modeller söz konusudur: Bu farklı modellerin en yaygın kullanılanları; 
(TSİD) Tasarla-Yap-İşlet-Devret, İHD (İmtiyaz Hakkı Devri), YD (Yap-Devret), Yİ (Yap-
İşlet), YİD (Yap-İşlet-Devret), YİİD (Yap-İyileştir-İşlet-Devret), YKİD (Yap-Kirala-İşlet-
Devret), (YK) Yap-Kirala, YKD (Yap-Kirala-Devret), YSİ (Yap-Sahiplen-İşlet) ve YSD 
(Yap-Sahiplen-Devret) olarak sıralanabilir (Emek, 2016: 10; Martins ve diğerleri, 2011: 95; 
Tunç ve Özsaraç, 2015; Uz, 2007: 1165). Bu modeller ile diğer KÖİ modeli arasında ise bazı 
temel farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar sadece KÖİ modelinde yer alan şu özelliklerle 
kendini gösterir: (a) karmaşık risk paylaşımı özellikleri vardır, (b) kendisine özgü sözleşmesel 
içerikleri mevcuttur, (c) sözleşme süreleri uzundur, (d) bütçesel anlamda özel sektör 
tarafından desteklidirler, (e) sonuç odaklı sözleşmelerdir. Dolayısı ile KÖİ projelerinin 
yönetimi geleneksel modellere göre farklı ve özel yetkinlikler zinciri içerir (Tunç ve Özsaraç, 
2015) 

KÖİ projeleri dünyada pek çok farklı model altında uygulanmakta olsa da, KÖİ’lerin 
belirleyici genel bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu belirleyici özellikler şu şekilde 
açıklanabilir (Green Paper, 2004; Yalçın, 2014: 149):  
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 Uzun Vadeli Ortaklık İlişkisi: Öncelikle, Kamu Özel İşbirliği’nde sözleşmeler uzun 
sürelidir. Ayrıca, sözleşmeler planlanan proje hakkında kamu ve özel sektörün aralarındaki 
işbirliğinin yöntem, biçim ve sınırlarını kapsar. 
 Karmaşık Düzenlemeler Yoluyla Finansman Yöntemi: Bir KÖİ projesinin kısmen özel 
sektör tarafından, kimi zaman da çeşitli aktörler arasında yapılacak karmaşık düzenlemeler 
yolu ile finansmanı sağlanır. Projenin finansmanı genelde özel sektör tarafından üstlenilir. 
Bazen projenin paydaşları, üstlendikleri hak ve yükümlülükler çerçevesinde finansman katkısı 
sağlar. 
 Projenin Farklı Aşamalarında Görev Alan (Tasarım, Yapım, Uygulama, Finansman) 
Ekonomik Operatörün Rolü: Projenin tasarımı, imalatı, uygulaması ve finansmanı asıl olarak 
özel sektörün sorumluluğundadır. Devlet, kamu yararı açısından hizmetin kalitesinin 
artırılması ve hizmet fiyatının tüketicilerin karşılayabileceği makul bir düzeyde 
gerçekleşmesinden sorumludur. Diğer bir ifadeyle devlet kamu yararı, kamu hizmetlerinin 
kalitesi ve fiyat politikası konusunda erişilmesi gereken hedeflerin belirlenmesi unsuruna 
odaklanır ve yapılan işlerin hedeflere uygunluğunun denetlenmesi sorumluluğunu üstlenir. 
 Kamudan Özele Risk Dağılımı: Hizmet sunumunda risk genelde kamudan özel sektöre 
devredilir. Ancak KÖİ özel ortağın tüm riski üstlenmesini hatta projenin içerdiği riskin büyük 
kısmını yüklenmesini gerektirmez. Riskin dağılımı (riski kimin üstleneceğine ilişkin karar) , 
tarafların (ortakların)  söz konusu riski değerlendirme, kontrol edebilme ve üstesinden 
gelebilme yeteneğine göre projeden projeye farklılık gösterir.  
KÖİ için uygun çok sayıda ekonomik sektör olduğu belirtilmektedir. Bu sektörler içinde 
petrol, doğal gaz, kömür ve diğer maden kaynaklarının arama üretim ve dağıtımı; 
havaalanları, havacılık tesisleri; su temini, dağıtımı, su arıtma ve katı atık yönetimi projeleri 
bulunmaktadır. Diğer uygun alanlar arazi ıslahı, nehirler, kanallar, sulak alanlar, göller ve 
diğer su kütlelerinde dip tarama; demiryolları, karayolları, otoyollar, toplu taşıma, kavşak, 
tünel, üst geçit, otobüs terminalleri, ticari otoparklar; kara konteyner terminalleri ve depoları, 
bilgi iletişim teknolojisi dâhil olmak üzere telekomünikasyon sistemleri, ağları ve hizmetleri; 
turizm endüstrisi; sanayi siteleri; kentsel dönüşüm ve yoksullukla mücadele projeleridir 
KÖİ’ler Avrupa, Kanada, ABD ve gelişmekte olan ülkelerde ulaştırma, enerji, su, bilgi 
teknolojileri, cezaevleri, atık yönetimi, okullar ve hastaneler gibi alanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Akt. Oral, 2015: 190). 

1.3. Kamu Özel İşbirliklerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Riskleri 
İlgili literatürde “kazan-kazan” biçiminde de ifade edilen kamu özel işbirliklerinin hem devlet 
hem de özel sektör tarafından tercih edilmesinin nedeni KÖİ’lerin her iki tarafa da sağladığı 
avantajlarından kaynaklanmaktadır. Bu alanda yapılmış çeşitli çalışmalara dayalı olarak KÖİ 
uygulamalarını devlet açısından cazip hale getiren beli başlı avantajları/faydaları şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Khan vd, 2014; İsmail, 2013; TBD, 2009;  Cumming, 2007; Edkins 
ve Smyth, 2006; Zhang, 2006; Ho, 2006; Li ve Akintoye, 2003). 

 Kaynaklar ve Maliyet Açısından Avantajlar: Öncelikle KÖİ uygulamalarının kamu 
sektörünün artan ihtiyaçlar karşısında yaşadığı bütçe kısıtıyla ilgili darboğazı çözmesi 
sağladığı en önemli avantajı olarak görülmektedir. Zira KÖİ uygulamalarıyla kamu maliyesini 
veya borç limitlerini etkilemeden, maliyet ve riskleri geleceğe transfer ederek, hükümete 
altyapı hizmetlerini sunma imkânı sağlanabileceği düşünülmektedir. Yine bir başka iddia 
edilen avantaj, kamu sektörü projelerinin finansmanının özel sektör tarafından yapılmasıyla 
kamu kaynaklarının başka alanlara harcanabilmesinin sağlanmasıdır. KÖİ sözleşmelerinin 
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kamu yararını koruyacak şekilde titizlikle hazırlanması halinde kamu hizmetlerinin daha az 
maliyetli ve daha kaliteli hale getirilebileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla KÖİ 
uygulamalarının kamu kaynakları ve maliyetler açısından; kamu sektörünün idari maliyetini 
ve yatırım için gereken sermaye miktarını azaltması, birçok yönden kaynak tasarrufu 
sağlaması, kaynak kullanımında en uygunluğun sağlaması, kamu borçlarının azaltılmasına 
katkıda bulunması gibi avantajları söz konusudur. 
  RiskinAzaltılması /Paylaşımı Açısından Avantajlar: Kamu ve özel sektörün var olan 
riskleri farklı aşamalarda paylaşma imkânı bulması söz konusudur. Özellikle KÖİ’ler 
sayesinde gerçekleştirilen projelerin inşa, finans ve işletmeleriyle ilgili risklerinin kamudan 
özel sektöre doğru transfer edilmesi, kamu desteğinin sınırlı veya çok az kullandırması 
modelin önemli avantajlarındandır. Ayrıca özel sektörün sahip olduğu ticari disiplin sayesinde 
kamu projelerinin maliyet artışı ve proje gecikmelerinden kaynaklanabilecek riskleri 
azaltması da modelin bir başka avantajıdır. 
 Özel Sektör İmkânlarından Faydalanma Açısından Avantajlar: Özel sektörün 
teknoloji, teknik inovasyon, tecrübe ve yönetim becerilerinden faydalanma imkânı sağlaması 
da KÖİ’leri cazip hale getirmektedir. Özel sektörün bu imkânlarından yararlanılarak daha 
yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların teşviki sağlanabilmektedir. Bu sayede projelerin yapım 
sürelerinin ve toplam proje bedellerinin azalması/ daha hızlı ve düşük maliyetle 
tamamlanması, hizmet sunumunun başlaması ve tatmin edici düzeyde sunulması söz konusu 
olmaktadır.  
Şüphesiz bu avantajlara rağmen, KÖİ projelerinin karmaşık yapısına ve uygulandığı ülkeye 
bağlı olarak, bazı olumsuzlukların veya risklerin doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkması 
söz konusu olabilmektedir. Bu da KÖİ projelerinin dezavantajlı yönünü oluşturmaktadır 
(Tunç ve Özsaraç, 2015). Her şeyden önce, KÖİ projeleri gerçekleştirilirken kamunun çok az 
veya hiç ücret ödemediği yönünde bir algı olsa da, bu algı yanlıştır (Kumaraswamy ve Zhang, 
2001). Diğer yandan KÖİ uygulamalarında ortaya çıkan sorunlar, yetersizlikler hükümetlerin 
bazı risklerle karşı karşıya kalmasına ve maliyetler yüklenmesine neden olabilmektedir. 
Kamuya maliyet yükleyen bu risklerden bazıları şöyle açıklanabilir: 

 Etik İlkelerin İhlali: KÖİ uygulamalarında etik ilkelerin göz ardı edilebildiği yönünde 
eleştiriler bulunmaktadır (Akt. Oral, 2015: 188). Örneğin KÖİ sözleşmelerinin şeffaf olmayışı 
ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılmaması, bütçe başlangıç izni gerektirmemesi 
nedeniyle KÖİ uygulamalarının demokratik sorumluluğu azaltması gibi. Bu nedenle KÖİ 
modelleri bir taraftan hızla yaygınlaşırken, diğer taraftan şeffaflık, hesap verebilirlik, 
yolsuzluk, bürokratik kirlenme, ahlaki riziko, önyargılar vb tartışmaları da gündeme 
taşımaktadır (Yalçın, 2014: 136; Khan vd. 2014; Mehrodra ve Delamonica, 2005). Aslında bu 
eleştiriler aynı zamanda endişe niteliği taşımaktadır. Zira etik ilkelerin gözardı edilmesi 
nedeniyle KÖİ uygulamalarının kamuya yüklediği maliyetler söz konusudur. Örneğin Lossa 
ve Martimort (2008) KÖİ uygulamalarında oluşan yolsuzluk nedeniyle maliyetlerin 
yükselmesi, kalitenin düşmesi ve kamu harcamalarının yanlış yönlendirilmesi gibi sonuçlarla 
kamunun zarar gördüğünü ileri sürmüştür (Akt. Oral, 2015: 188). 
 Risk Yönetiminin Doğru Yapılamaması: KÖİ projelerinin çeşitli riskleri mevcuttur. 
Başlıca riskler; inşaat riski, işletme riski, talep riski, idari riskler, siyasi riskler ve hukuku 
riskler olarak sıralanabilir. Risklerin en iyi yönetilebilecek tarafça üstlenilmesi gerekir. Kamu 
özel arasında risk dağılımının projenin ilk aşamalarında doğru tanımlanması KÖİ projelerinin 
başarısını etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle KÖİ modellerinde risk yönetimi en 
önemli parametredir. Diğer bir ifadeyle hem kamu hem de özel sektör açısından risk 
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yönetiminin doğru yapılması, bunun için risklerin açıklıkla tanımlanması ve analiz edilmesi 
KÖİ modelinin ana hedefidir. Ancak KÖİ projelerinde mevcut riskin hem analizi hem de 
kontrolü oldukça güç olabilmektedir. Diğer yandan, örneğin inşaatın zamanında 
bitirilememesi riskinin, işletme veya talep riskinin özel sektör tarafından üstlenilmesi 
gerektiği genelde kabul edilirken; idari, hukuki ve siyasi riskler ise genelde, kamu tarafından 
alınan kararlardan kaynaklandığı için, kamu tarafından üstlenilen riskler olarak kabul 
görmektedir. Ancak uygulamalara bakıldığında, talep riskinin özel sektör ve kamu sektörü 
arasında paylaşıldığı görülmektedir (Uz, 2007: 1180; Tunç ve Özsaraç, 2015). 
 Bu nedenle kamu sektörü açısından KÖİ uygulamalarının kamu maliyesi üzerindeki yükleri 
alması beklenirken, kamu maliyesine yükler getirmesi de söz konusu olabilmektedir. 
Özellikle de kamuda KÖİ uygulamalarında görev alacak profesyonel kadronun olmaması,  
KÖİ deneyimlerinin yetersiz olması vb nedenlerle sözleşmelerin hazırlanmasında ve 
uygulanmasında özel sektöre geniş takdir yetkisinin verilmesi gibi durumlar olduğunda kamu 
için daha ağır yüklerin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. 
 KÖİ Projelerinin Finansman Sorunu: KÖİ projelerini yerine getirirken özel sektörün  
finansal destek ve kredi arayışları ise finansal modelin önemli bir basamağını oluşturur. 
Şüphesiz özel sektör girişimcileri bir taraftan kredi arayışını sürdürürken, diğer taraftan da 
büyük ölçüde KÖİ projelerinin karlılığını geliştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Devlet 
Borç Garantisi (Government Debt Guarantee - GDG) olarak sağlanan desteklerin KÖİ 
uygulamalarında büyük önem arz ettiği görülmektedir. Fakat borç garantisi uygulayan 
hükümetin finansal durumunun ifşa edilmesi olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca hükümetin 
garantör olarak çok fazla belirginleşmesi, imtiyaz sahibinin kamu yararı gözetmek yerine 
sözleşmeden aşırı yarar (gabin) sağlayacağı bir duruma dönüşmesi söz konusu olabilmekte, 
bu nedenle de devlet borç garantisinin uygulanması başlı başına bir sorun olarak 
değerlendirilebilmektedir (Akt. Tunç ve Özsaraç, 2015). 
Açıklamalardan anlaşılabileceği üzere; KÖİ uygulamalarında etik ilkelerin ihlali, risk 
yönetiminin doğru yapılamaması ve KÖİ projelerine devlet destekli finansman sağlanması 
gibi nedenlerle KÖİ’lerin kamu maliyesine katkılar sağlaması beklenirken, büyük yükler 
yüklemesi ihtimali de bulunmaktadır. Bu ise KÖİ modellerine yöneltilen eleştirilerin kaynağı 
olmaktadır. KÖİ uygulamalarından beklenen avantajların, fırsatların sağlanabilmesi için;  söz 
konusu sorunları ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması (etik ilkelerin tesisi, profesyonel 
kadro, devletçe üstlenilen risk ve güvence paylaşımının iyi yapılması vb), KÖİ 
uygulamalarının sağlıklı bir zeminde (siyasi, idari, hukuki vb. her açıdan) dikkatle 
uygulanması gerekmektedir. 

1.4. Dünyada Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları 
Dünyada KÖİ uygulamalarının yaygın olarak kullanılması 1990’lı yılların sonunda başlamış 
olsa da uygulamalar daha eski dönemlere dayanmaktadır. Aslında dünyada ilk KÖİ 
uygulamaları (özel sektörün kamu projelerinde yaptığı yatırımların tarihçesi)  17. ve 18. 
yüzyıl Avrupa’sına kadar uzanmaktadır. 17. ve 18. yüzyıllarda KÖİ uygulamaları, ağırlıklı 
olarak kanal ve köprü yapımında imtiyaz sistemiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem 
içerisinde yapılan “Paris İçme Suyu Projesi” devlet tarafından özel sektöre tanınan imtiyazlı 
sözleşmeler altında KÖİ modeline örnek gösterilebilecek bir projedir. 19 yüzyıla gelindiğinde 
ise bu uygulamalar tüm dünyaya yayılmış, bazı altyapı hizmetleri özel sektör tarafından 
gerçekleştirilerek işletilmiştir. 19 yüzyıl KÖİ modellerine; Süveyş Kanalı, Trans-Sibirya 
Demiryolu ve Avrupa’daki pek çok demiryolu ile su kanallarına ait projeler örnek 
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gösterilebilir. 20. yüzyılda - özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında- bazı ülkelerde (Fransa, 
İtalya, Japonya ve ABD) özellikle karayolu ağlarının inşasında KÖİ uygulamaları 
yaygınlaşmıştır (Sözer, 2013; Kumaraswamy ve Morris, 2002). Ardından ulaştırma, enerji, 
iletişim, çevre, sağlık, eğitim, genel hizmet vb. birçok alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. 

Özellikle son otuz yıllık sürece bakıldığında kamu özel işbirliği olgusunun büyük önem 
kazandığı ve giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 1990-2016 
yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde KÖİ yöntemiyle dört ana sektörde (enerji, ulaşım, 
telekomünikasyon, su ve kanalizasyon işleri) toplam 7132 KÖİ projesi ile 2, 6 trilyon dolarlık 
yatırım gerçekleşmiştir. Dünyada en büyük KÖİ yatırımı %43 ile iletişim alanındadır. Bu 
alanda bugüne kadar 871 proje ile yaklaşık 1.015.534 milyon dolarlık yatırım 
gerçekleştirilmiştir. İkinci büyük KÖİ yatırımı %36 ile elektrik alt sektöründedir. Söz konusu 
sektöründe 3216 KÖİ projesiyle 841.578 milyon dolarlık bir yatırım hacmine ulaşılmıştır. 
Karayolları 967 proje ve 272.479 milyon dolarlık yatırımla üçüncü gelmektedir. Daha sonra 
sırasıyla milyon dolar olarak havaalanları (103.726), su-kanalizasyon (84.083) ve limanlar 
(79.081) izlemektedir. KÖİ projelerinde 1 trilyon dolar ile en yüksek payın Latin Amerika ve 
Karayipler bölgesine ait olduğu, bunu Doğu Asya ve Pasifik ile Avrupa ve Orta Asya’nın 
izlediği görülmektedir. Dünya’da en fazla KÖİ uygulamasıyla yatırım yapan ilk 10 ülke 
milyon dolar olarak sırasıyla;  Brezilya (516.952), Hindistan (342.654), Türkiye (165.432), 
Rusya (155.426), Çin (144.909), Meksika (142.088), Arjantin (97.978), Filipinler (72.588), 
Endonezya (71.957), Şili (69.403)’dir (TASAV, 2017; Batırel, 2017: 3-4). 

AB ülkelerine bakıldığında durum biraz farklıdır. KÖİ’ler İngiltere’de Özel Finans Girişimleri 
(Private Financial Initiative: PFI) olarak öne çıkmıştır ve en çok KÖİ yatırımı çevre, eğitim, 
ulaştırma, sağlık ve genel hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. İngiltere’de KÖİ yoluyla 
yapılan yatırımların, toplam kamu yatırımlarına oranı %10-15’lere (AB ülkelerinde bu 
ortalama %5 düzeyine) kadar ulaşmıştır. Avrupa’da KÖİ uygulamalarında en büyük payı hem 
değer hem de sayısal olarak İngiltere almakla birlikte, onu İtalya ve Fransa izlemektedir (Akt. 
Oral, 2015: 192-193). Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) yayımladığı rapora göre, 1990-2011 
yılları arasında KÖİ projelerinin ülkeler bazında sektöre göre dağılımı incelendiğinde, 
İngiltere dışındaki AB ülkelerinde projelerin yaklaşık %80’ini ulaştırma sektörü 
oluşturmaktadır. Ulaştırma sektörüne ilişkin KÖİ projeleri içinde ise özellikle karayolu en 
büyük paya sahiptir. Ancak Rapora göre; ulaştırma alanında KÖİ projelerinin sayısı 2009, 
2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 118, 112 ve 84’dür. Burada gözlemlenen düşüş, ulaştırma 
sektörünün öncü rolünün giderek okul, hastane, cezaevi gibi bina ve ekipman yapımına ve 
çevre yatırımlarına kaymasından kaynaklanmaktadır (Yalçın, 2014: 137). Avrupa Kamu-Özel 
İşbirliği Uzmanlık Merkezi (EPEC) verilerine göre ise Avrupa’da gerçekleştirilen KÖİ 
projelerinin toplam değeri 2015 yılında 15, 6 milyar avro, 2016 yılında ise 12 milyar avro 
olmuştur (TASAV, 2017) 

Sonuç olarak; risklerine rağmen sağladığı faydalarından olsa gerek pek çok araştırmacı 
tarafından, dünyada yıllık milyonlarca dolara ulaşan KÖİ projelerinin ekonomik ve sosyal 
altyapı gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtilmekte, Dünya Bankası, IMF, 
AB gibi uluslararası örgütlerce özellikle gelişmekte olan ülkelerde de KÖİ uygulamalarının 
desteklendiği bilinmektedir (Oral, 2015: 187-188). 
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2. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI 
Türkiye’de KÖİ uygulamalarının Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan bir tarihçesi olduğu 
bilinmektedir. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet sonrası Türkiye’de değişik zamanlarda bazı 
kamu hizmetlerinin sunumuna ve altyapının sağlanmasına özel sektörün katkıda bulunduğu 
KÖİ ve benzeri uygulamalar olmuştur. Ancak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin 2009–
2013 Stratejik Planı’nda Kamu Özel İşbirliği “gelecekte yapılacak kamu yatırımlarının 
bugünden özelleştirilmesi” şeklinde tanımlanan KÖİ modelleri, uluslararası gelişmelere 
paralel biçimde Türkiye’de 1980’li yılların sonuna doğru tekrar kullanılmaya başlamıştır 
(Tunç ve Özsaraç, 2015; Sözer, 2013: 216-218). Özellikle 2001 sonrası dönemde Türkiye’de 
mali disiplini sağlamak üzere uygulamaya konan mali uyum programlarının hedeflerini 
gerçekleştirmek için özelleştirmelerle kamunun tasfiyesi devam ederken, kamu hizmetlerinin 
sunumunda KÖİ modelleri tercih edilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’de KÖİ uygulamaları 1986 yılında enerji projeleriyle birlikte başlamıştır. 1994 
yılında çıkarılan 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun" ile yaygınlaşan ve otoyollardan havaalanlarına, 
yat limanlarından gümrük kapılarına kadar pek çok farklı sektörde uygulanan KÖİ projeleri, 
günümüzde 3359 sayılı "Sağlık Hizmetleri TemelKanunu" kapsamında Yap-Kirala modeli ile 
gerçekleştirilecek entegre sağlık kampüsleriyle yeni bir boyut kazanmıştır. Ayrıca 652 sayılı 
"Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 
eğitim-öğretim tesislerinin, 351 sayılı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu" 
ile de yurt ve benzeri öğrenci konaklama tesislerinin KÖİ yöntemiyle gerçekleştirilmesinin 
yolu açılmıştır. 1980’lerden itibaren geçen yaklaşık 30 yılda, özellikle enerji (elektrik üretim 
ve iletimi), ulaştırma (demiryolları, otoyollar, limanlar, havaalanları ve köprüler), su temini ve 
sağlık alanlarında birçok proje bu model ile hayata geçirilmiştir. Bugün artık Yap-İşlet-
Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala-Devret ve İşletme Hakkı Devri yoluyla kamu hizmetlerinin 
sunulduğu pek çok türde KÖİ projeleri gerçekleştirilmektedir. Ancak en yaygın uygulama 
YİD modelidir. 1986-2016 yılları arasında Türkiye’de uygulanan KÖİ projelerinin adet olarak 
% 47.9’u, sözleşme değeri olarak ise %62.8’i yap-işlet-devret projeleri olmuştur (KB, 2012; 
KB, 2017) . 

KÖİ ile gerçekleştirilen yatırımların dağılımına bakıldığı zaman, 1986-2016 yılları arasında 
Türkiye’de toplam 211 proje uygulamaya konulmuştur. Bu projelerin sözleşme değeri ise 
123,5 milyar dolardır. Son yıllarda yapımı tamamlanan projelere örnek olarak Avrasya 
Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Ankara Hızlı Tren Garı, Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Entegre 
Sağlık Kampüsü gibi projeler gösterilebilir. Devam etmekte olan projelere de İstanbul Yeni 
Havalimanı, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Entegre Sağlık 
Kampüsleri ve şehir hastaneleri örnek gösterilebilir. Diğer yandan 123,5 milyar dolarlık KÖİ 
projelerinin sözleşme değerlerine göre sektörel dağılımlarına bakıldığında; ilk sırayı 67,5 
milyar dolarla havaalanı projeleri almaktadır. İkinci sırada 25,3 milyar dolar ile enerji sektörü 
yer almaktadır. Ardından 13, 6 milyar dolar ile karayolu ve 10,6 milyar dolar ile sağlık tesisi 
vb. gelmektedir. Proje sayılarına göre ise, toplam 211 proje içerisinde 81 proje ile enerji 
sektörü ilk sırada gelmektedir. Bunun sırasıyla 38 projeyle karayolu, 22 projeyle liman, 18 
projeyle sağlık tesisi vb. projeler takip etmektedir (KB, 2017). KÖİ modelinin Türkiye’deki 
tarihçesi ise diğer ülkelere göre daha farklı şekilde gelişmiştir. 
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Dünya Bankası verilerine göre Türkiye KÖİ uygulamalarında proje tutarı bakımından 
dünyada ilk üç de yer almakla birlikte, proje sayısı bakımından daha alt sıralarda yer 
almaktadır. Bunun anlamı, proje büyüklüklerinin diğer ülkelere kıyasla daha yüksek 
olmasıdır. Nitekim Dünya Bankası verilerine göre yapılan hesaplamada, gelişmekte olan 
ülkeler içerisinde KÖİ proje stoku en yüksek ilk beş ülke içerisinde proje başına ortalama 
yatırım tutarı (sözleşme büyüklüğü) en yüksek ülke olarak Türkiye gösterilmektedir. Yani 
Türkiye 892 milyon dolar ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu 627 milyon dolar ile Brezilya, 
453 milyon dolar ile Rusya, 383 milyon dolar ile Hindistan ve 109 milyon dolar ile Çin 
izlemektedir. Avrupa’da gerçekleştirilen KÖİ projelerinin değerleri incelendiğinde ise 2014 
yılında 6,6 milyar avro ile İngiltere ilk sırada yer alırken, Türkiye 3,5 milyar avro ile ikinci 
sırada, Almanya ise 1,5 milyar avro ile üçünü sırada yer almıştır. 2015 yılında Türkiye 9,2 
milyar avroluk KÖİ projesiyle, İngiltere ve Fransa’nın da önünde en fazla KÖİ projesi 
gerçekleştiren ülke olmuştur. 2016 yılında ise 3,8 milyar avro ile İngiltere en büyük KÖİ 
pazarını oluştururken, bunu Fransa ve Türkiye izlemiştir (TASAV, 2017). 

 
3. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARINDA YAŞANAN 
SORUNLAR VE YARATTIĞI/YARATABİLECEĞİ MALİ RİSKLER 
Enerji sektörüyle başlayıp, diğer sektörlerde de uygulanmasına geçilen KÖİ’ler Türkiye’de 
önemli boyutta uygulama alana bulmuştur. Özellikle son yıllarda KÖİ modeline uygun olarak 
çok yüksek bütçeli birçok projenin hayata geçirildiği gözlenmektedir. Bu gelişmeler ise 
Türkiye’de son yıllarda tekrar kullanılmaya başlanan KÖİ’lerin genel ekonomi ve kamu 
maliyesi üzerindeki etkilerine yönelik tartışmaları kaçınılmaz kılmıştır. 

Tartışmaların temelinde aslında Türkiye’deki KÖİ uygulamalarında gündeme gelen 
başarısızlıklar yatmaktadır. Türkiye KÖİ modellerini ilk uygulayan ülkelerden biridir. Ancak 
KÖİ uygulamalarında risk paylaşımının adil olmaması, siyasi-hukuksal-ekonomik altyapı ve 
istikrarın eksikliği ve sözleşme tasarımında yapılan hatalar gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak 
sorunlar yaşandığı, KÖİ projelerinden beklenen faydaların sağlanamadığı gözlenmektedir. 
Enerji ve havayolu ulaşımı sektörlerinde gerçekleştirilen uygulamalar haricinde, KÖİ 
uygulamalarının başarılı olduğu sektörlerin sınırlı sayıda kaldığı bilinmektedir (Akt. Oral, 
2015: 193). KÖİ uygulamalarındaki başarısızlık ise kamu maliyesine yükler getirmekte,  
genel ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açma ihtimalini yükseltmektedir. 

Bu bağlamda bu başlık altında Türkiye’deki KÖİ uygulamalarında risk ve sorun olarak 
görülebilecek bazı faktörler üzerinde KÖİ’lerin makroekonomi ve kamu maliyesi üzerinde 
oluşturduğu/ oluşturabileceği etkilerine ilişkin değerlendirilmelere yer verilecektir:  

3.1. KÖİ Uygulamalarının Hukuki Altyapısına ve Denetimine İlişkin Değerlendirmeler 
KÖİ projelerinin başarısını etkileyebilecek unsurlardan birisisi hukuki risklerdir ve bu riskler 
özel sektör değil hükümet kanalından kaynaklanan riskler arasındadır. Başarılı KÖİ 
uygulamaları, KÖİ projelerini yürütecek merkezi bir kurum oluşturulmasını ve ayrıntılı, özel 
bir yasal düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Pek çok Avrupa ülkesinde KÖİ’ler belirli bir yasal 
çerçeveye sahipken, KÖİ uygulamalarının yaygın olduğu ve dev bütçeli KÖİ projelerinin 
gerçekleştirildiği Türkiye’de KÖİ projelerini yürütmek üzere kurulmuş bir merkezi kurum 
bulunmadığı gibi, KÖİ uygulamalarına ve karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin ayrıntılı ve 
bütüncül bir mevzuat düzenlemesi de mevcut değildir.  KÖİ sistemi oldukça karmaşık bir ağ 
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içinde koordine edilmeye çalışılmaktadır. KÖİ uygulamalarında hukuki altyapının dağınıklığı† 
ise her KÖİ projesi için düzenlenmesi gereken farklı sözleşmenin varlığı demektir.  

Türkiye’de KÖİ mevzuatının çerçevesinin net olmaması; gerek kamu gerekse özel sektör 
tarafından konunun tam olarak anlaşılamamasına neden olmaktadır.  KÖİ modeli ile yapılan 
projeler genellikle çok büyük yatırım maliyeti içeren, uzun sürelere yayılı projeler oldukları 
için, başlangıçta planlanan başarıya ulaşılabilmesi için öncelikli olarak hukuksal çerçevesinin 
net bir şekilde çizilmesi gerekmektedir (Tunç ve Özsaraç,2015). Bu nedenle Türkiye’de KÖİ 
projelerinin başarıyla uygulanabilmesi için kapsamlı yasal çerçeveye ihtiyaç bulunmaktadır.  

Diğer yandan hazırlanan sözleşmelerle kamunun ne kadar risk ve yükümlülük altına girdiği, 
bunları karşılayıp karşılayamayacağı, kamuya getirisinin ve götürüsünün ne olduğu ve 
projelerin sözleşme kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine 
yönelik ne bir Sayıştay denetimi, ne bir TBMM denetimi söz konusudur. Zira KÖİ 
uygulamalarının denetlenmesine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme de mevcut değildir. Bu 
da demokratik hesap verme sorumluluğunu azaltmaktadır. Dolayısıyla KÖİ projelerindeki 
denetimsizlik KÖİ uygulamalarının makroekonomi ve kamu maliyesi üzerinde beklenen 
pozitif etkilerin ortaya çıkmasının ve kamusal çıkarların korunmasının önündeki önemli bir 
engeldir. Projelerin etkinliğini, verimliliğini ölçmeyi güçleştirmektedir. 

Bir başka önemli nokta; KÖİ uygulamaları önceleri Yüksek Planlama Kurulu’nun izin ve 
onayı ile gerçekleştiriyorken, yapılan düzenleme ile artık ilgili bakanlık ve kuruluş 
inisiyatiflerine bırakılmış olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye’de KÖİ projelerini yürütecek 
merkezi bir kurum bulunmadığından; KÖİ projelerinin özelliklerine, uygulandığı bölgelere 
göre Hazine Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, Maliye Bakanlığı, 
Bakanlıklar, Kamu İhale Kurumu, Belediyeler olmak üzere KÖİ uygulamalarında birden fazla 
kurum yer almaktadır. Bu durum ise Türkiye’de KÖİ uygulamalarında tam bir 
koordinasyonsuzluk problemini gündeme taşımaktadır. Sonuç olarak; KÖİ uygulamalarındaki 
koordinasyonsuzluk, Türkiye’de makroekonomik hedeflerle uyumlu ve kamusal çıkarları 
maksimize eden KÖİ projelerinin üretilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Koordinasyonsuzluk nedeniyle Türkiye’de KÖİ projelerinin çoğunun, kalkınma programları, 
orta vadeli programlarla belirlenen makro hedefler, sektörel öncelikler, bölgesel denge, kamu-
özel iş bölümü, vb. hedefler dikkate alınmadan planlandığı yönündeki tartışmalara zemin 
hazırlamaktadır. 

Günümüzde büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiği KÖİ projeleri büyüme için kolay 
ve kısa vadede hemen sonuç veren bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Şüphesiz altyapı 

                                                           
†Türk Kanunlarında KÖİ modeline ait mevcut yasal düzenlemeler: 4 Aralık 1984 tarihli 3096 Sayılı Türkiye 
Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi 
Hakkında Kanun (YİD), 28 Mayıs 1988 tarihli 3465 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların 
Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
(YİD), 8 Haziran 1994 tarihli 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun , 24 Kasım 1994 tarihli 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 
19 Temmuz 1997 tarihli 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 
İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 28 Mart 2002 tarihli 4749 Sayılı Kamu 
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 10 Temmuz 2004 tarihli 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu (İS, Yİ, YİD), 22 Şubat 2005 tarihli 5302  Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Yİ, 
YİD), 3 Temmuz 2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu (İS, Yİ, YİD), 3 Temmuz 2005 tarihli 5396 Sayılı 
Sağlık Sektöründe YKD Kanunu. 
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yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif katkısı bugüne kadar birçok çalışmada 
ortaya konulmuştur. Örneğin,  Calderon, Moral-Benito ve Serven 2011 yılında yaptığı “Is 
Infrastruture Capital Productive? A Dynamic Heterogeneous Approah” adlı çalışmalarında 
1960-2000 dönemine ilişkin 88 ülkenin altyapı yatırımlarının her yıl %10 artışının GSYİH 
üzerinde % 0,8 civarında bir artışa yol açabileceği yönündeki tespitlerini ortaya koymuşlardır. 
Bu durumda büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiği KÖİ projelerinin GSYİH üzerinde 
olumlu bir katkısından bahsedilebilir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda (örneğin Pimentel, St. 
Aubyn ve Ribeiro tarafından 2016 yılında Portekiz’de 1998-2013 periyodunda KÖİ 
uygulamalarının GSHİH üzerindeki etkisine ilişkin yapılan çalışmada) KÖİ uygulamalarının 
GHYİH hâsılayı düşürdüğü yönünde tespitler olmuştur. Bu durumda Türkiye’de büyük 
altyapı projelerinin gerçekleştirildiği KÖİ uygulamalarının belki kısa dönemde büyüme 
üzerinde olumlu etkisinden bahsedilebilir. Ancak uzun dönemde pozitif etkilerinin 
varlığından bahsetmek tartışmalıdır. Zira makro politikalardan kopuk, etkinliği veya getirdiği 
yükleri denetlenemeyen KÖİ projelerinin ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin olması 
ihtimali de bulunmaktadır.  Bu nedenle uzun dönemde pozitif katkılarının olup olmayacağını 
peşinen söylemek pek mümkün değildir. 

3.2. KÖİ Uygulamalarının Finansman Şekli ve Risk Paylaşımına İlişkin 
Değerlendirmeler 
Makalede daha önce vurgulandığı üzere özel sektörün KÖİ projelerini yerine getirirken 
finansal destek arayışları söz konusudur, bu kapsamda da Devlet Borç Garantisi olarak 
sağlanan desteklerde büyük önem arz etmektedir. Bu konu özellikle Türkiye’de devamlı 
gündeme gelmektedir. Zira Türkiye’de KÖİ modeline uygun yüksek bütçeli projelerin 
desteklenmesinde kredi arayışının çözümü genel de Hazine garantileri olmaktadır. Bu konuda 
hükümet, 2010 yılında çıkardığı 4749 Sayılı Kanun’la, KÖİ projelerinin finansmanında 
Hazine’nin borç üstlenme taahhüdü vermesine yetki veren bir düzenleme yapmıştır. 2013 
yılında ise 6456 sayılı Kanun’la verilecek garantinin çerçevesi çizilmiştir.2014’te 
HazineMüsteşarlığı tarafından yayınlanan “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek 
Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik’le de büyük projelerin finansmanına hazine 
garantilerinin verilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca 4749 sayılı Kanunun 
8/A maddesinde 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle KÖİ 
çerçevesinde yüklenici firmanın temin ettiği dış kredilere ve bu kredilerin temininde 
kullanılan türev ürünlerin giderlerine Hazine garantisi sağlanması söz konusu olmuştur. 
Devlet bu düzenlemelerle, hem yüklenici firmalar, hem de finansman sağlayıcılar için yatırımı 
cazip hale dönüştürmeyi hedeflemiştir. Böylece Türkiye’de özellikle 2013-2014 yıllarından 
itibaren Hazine garantili rekor proje sözleşmeleri imzalanmaya başlamıştır. 

Ayrıca KÖİ projeleriyle yeni yatırımların yapılmasını cazip hale getirmek için devletin 
üretilen hizmete doğrudan satın alma/ kira garantisi ya da bu hizmetlere talep/kullanım 
garantisi (otoyollarda araç geçiş garantisi gibi) sağladığı gözlenmektedir. Örneğin 2016 yılı 
ortası itibariyle 20 sağlık tesisinin yatırım bedeli 10,2 milyar Euro ve Sağlık Bakanlığı’nın bu 
tesisler için ödeyeceği kira (doğrudan yükümlülük) yıllık toplamda (kira+ isteğe bağlı hizmet 
bedeli) 2, 280 milyar Euro’dur. Bu kiraların 25 yıl boyunca toplam tutarı 57 milyar Euro’dur. 
Yine örneğin ulaştırma sektöründe (Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan 
Köprüsünde olduğu gibi) gerçekleştirilen projelerde talep/kullanım garantisi (koşullu 
yükümlülük) söz konusudur. Söz konusu projelerde talep gerçekleşmesi, projeksiyondan 
düşükse aradaki fark sözleşmede belirtilen ücretten devlet tarafından yatırımcıya 
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ödenmektedir. Yani devlet tarafından yatırımcıya gelir garantisi sağlanmaktadır (Emek, 2016; 
AYGM, 2016).  

Kısacası Türkiye’de devletin, KÖİ projeleri için hem borç hem de kar garantisi vererek, hem 
yüklenici firmalar hem de finansman sağlayıcılar için yatırımı cazip hale dönüştürmeye 
çalıştığı gözlenmektedir. Bu kapsamda KÖİ projelerinde genel olarak özel sektör döviz bazlı 
kredi sağlayarak alt yapı yatırımlarını yaparken, bunu devletin borç ve kar garantileri 
kapsamında gerçekleştirerek riskleri devlete transfer etmekte, karlarını ise maksimuma 
çıkarmaktadır. Bu durum Türkiye’de Hazine garantili KÖİ yatırımlarının beraberinde 
girişimcilerin kar güdüsünü oldukça tatmin ettiği, finansörlere garantili iyi bir faiz sunduğu, 
daha da önemlisi devlete katkılardan ziyade büyük yükler yükleyerek mali riskleri artırdığı 
yönündeki düşünce ve endişeleri akla getirmektedir. 

Esasında böyle endişelerin doğması yersiz değildir. Zira Hazine tarafından verilen garantiler, 
verildiği anda herhangi bir yükümlülük yaratmamaktadır. Ancak, verilen garantilerin daha 
sonraki yıllarda problem oluşturması ve Hazinenin verdiği garantiler için ödemede bulunması 
söz konusu olabilmektedir. Bu da Hazinenin borçlanma ihtiyacını artırmaktadır. Dolayısıyla 
garantiler Hazinenin borçlanma ihtiyacını beklenmedik zamanlarda arttıran ve bütçe 
açıklarına neden olan işlemler olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca garantiler kapsamı içinde 
Hazinenin üstlendiği ödemeler aslında bir transfer ödemesi niteliği taşıdıkları için bütçe 
açığına yansıtılmaları gerektiği halde, yine bütçe kanunlarındaki hükümlere dayanılarak bütçe 
dışında işlem gören işlemlerdir. Devlet hesaplarında gözükmediği için de gizli açık olarak 
değerlendirilmektedir (Yılmaz ve Emil, 2005: 11-49). Bu durumda;  devletin yapması gereken 
altyapı yatırımlarının çoğunun KÖİ kapsamında gerçekleştirmesi nedeniyle, bu yatırımlar için 
kullanılan kredi borçları kamu borcu olarak gözükmemektedir. Ancak KÖİ projelerinde kamu 
adına sözleşmelerde yer alan hazine garantilerinin, mali yükümlülüklerin ileride kamu 
maliyesini nasıl ve ne büyüklükte bir risk altına soktuğu bilinmemektedir. KÖİ projeleri 
kapsamında döviz bazlı kiralar, araç geçiş sayısı veya yolcu garantileri, sabit döviz bazlı 
devlet alım garantileri vb. garanti ve mali yükümlülükler bütçe mali disiplinini aniden 
bozabilecek riskler barındırmaktadır. Bu garantilerin makroekonomik tahminler üzerinden 
verildiği göz önüne alındığında, tahminler tutmadığında (örneğin beklenen büyüme oranları 
gerçekleşmediğinde)  bütçe açıklarını ne ölçüde artıracağı kestirilememektedir. Dolayısıyla 
hazine garantileri nedeniyle oluşabilecek kamu borçları önceden kestirilemediği için, Hazine 
garantilerinin kara deliğe dönüşebilme ihtimali söz konusu olduğundan ekonominin iç dengesi 
için bir tehlike oluşturmaktadır. Bu durum da vergi mükelleflerine de ağır yükler 
getirebilecektir. Nitekim Hazine garantisiyle devreye sokulan Avrasya Tüneli ve Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü projelerinin 2017 yılının ilk aylarında beklenen araç geçiş sayısına 
(gelire) ulaşılamaması üzerine hazine garantisinin (dolayısıyla halkın cebinden ödenen 
vergilerin) devreye girmesi söz konusu olmuştur. Diğer yandan KÖİ projeleri için kullanılan 
döviz kaynaklı krediler için verilen garantilerin (dış borç kredi faizi, döviz ihtiyacı vb 
düşünüldüğünde) uzun vadede cari denge açısından da olumsuz etkilerinin olması ihtimali 
bulunmaktadır.  

Özetle; Türkiye’de KÖİ projelerinde Hazine garantileri, doğrudan veya koşullu 
yükümlülüklerle firma veya finanse edenler kendilerini risklere karşı korurken ve karlarını 
yükseltirken, devlet ağırlıklı olarak riski taşıyan taraf konumundadır. Bu durumda Türkiye’de 
KÖİ yatırım ve hizmetlerinin maliyet, risk ve getirilerinin kamu ve özel arasında dengeli bir 
dağılımından söz edilememektedir. Üstelik önemli bir mali risk alanı oluşturan söz konu 
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garanti ve yükümlülüklerin gerçekleşme zamanı veya miktarı gelecekte belirli bir olayın 
gerçekleşmesine bağlı olduğu için kamunun kontrolü dışındadır. Devletin, Hazine 
garantilerinin doğurabileceği risklerine  (iç veya dış ekonomik dengelerde yaşanabilecek 
olumsuz sonuçlara) karşı herhangi bir önlemi veya net bir politikasının da şuan için söz 
konusu olmadığı düşünülmektedir. 

3.3. KÖİ Uygulamalarının Gözetilmesi Gereken Etik İlkelere İlişkin Değerlendirmeler 
Türkiye’de KÖİ projelerine yönelik sorunlardan biri de KÖİ sözleşmelerinin ayrıntılarının, 
maliyetlerinin ve bütçelerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik açılarından kamuoyu ile 
paylaşılmamasıdır. Bu nedenle Türkiye’de KÖİ’nin hukuki altyapısının dağınıklığı, 
sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi oluşu yanında kamuca üstlenilen risk ve 
yükümlülüğü belirleyen kamu projelerinin saydam olmayışı da KÖİ uygulamalarının 
başarısını olumsuz etkileyen önemli problemler arasında gösterilmektedir (Batırel, 2017). Zira 
KÖİ sözleşmelerinde, kamu ve özel sektör arasındaki gizli anlaşmalar, yolsuzluk ve kamu 
yararı aleyhine fırsatçı kararlar söz konusu olabilmektedir. Bunun için sözleşmelerde 
şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamak gerekmektedir. KÖİ’ler önemli yasal 
belirsizliklerle karşı karşıya olduğundan, davalarla uğraşmaktansa şeffaflığı yükseltmek daha 
kolay ve az maliyetli bir yol olarak görülmektedir. Ayrıca Bütçe dışında olmaları nedeniyle, 
KÖİ’lerin hükümetler tarafından kamu harcamalarında bütçe ve muhasebe ile ilgili geleneksel 
denetim usullerinden kaçış aracı olarak görüldüğü yönünde görüşler bulunmaktadır. Zira 
bilanço dışılık nedeniyle modele ilişkin yeterince bilgi toplanamamakta, merkezi düzeyde 
anlamlı istatistik oluşturulamamakta ve kamuoyu ile paylaşılamamaktadır. Ancak bu durum, 
kamu maliyesinde sadece bir saydamlık sorunu olmaktan öte, kamu örgütlerinin giderek çok 
daha büyük kısmının kamu kurumlarının denetimi dışına (harcamaların da bütçe dışına) 
çıkarılmasıyla devletin üstlendiği risk ve maliyetlerin artması anlamına da gelmektedir. 
Dolayısıyla KÖİ’ler idarenin bütünlüğüne zarar verebilmekte, denetlenemezlik, hatta 
yönetilemezlik sorunlarına açabilmektedir. Ayrıca proje sürelerinin uzunluğu nedeniyle 
projeye karar veren idare muhtemelen iktidarda olmayacağından sorumluluk ve hesap verme 
mekanizmaları da işlevsiz hale getirmektedir (Akt. Oral, 2015:202-205). Açıklamalardan 
anlaşılabileceği üzere Türkiye’deki KÖİ uygulamalarında bir etik ilke olarak şeffaflığın 
gözetilmesi, KÖİ sözleşmelerine ilişkin ayrıntının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. 
Zira KÖİ uygulamalarında şeffaflığın olmayışı beraberinde hesap verebilirlik etik ilkesinin 
çiğnenmesine neden olmaktadır. Türkiye’deki KÖİ uygulamalarında şeffaflık ve hesap verme 
sorumluluğunun tesis edilmemiş olması kapalılık, denetimsizlik, kamu yararının 
gözetilmemesi, siyasetin finansmanı, ahlaki riziko, tekelleşme, bürokratik kirlenme, 
kayırmacılık gibi KÖİ uygulamalarının korkulan sorunlarını beraberinde getirme ve 
yolsuzluğa açık alanlar oluşturma potansiyelini taşımaktadır. Dolayısıyla şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin olmadığı yerde kamusal etkinsizliklerin oluşması, kamu maliyesine yükler 
getirmesi endişesi ve ihtimali her zaman olacaktır. Nitekim bu yönde yapılan tartışmalar da 
Türkiye gündeminde zaman zaman duyulmuştur. Bu nedenle Türkiye’de KÖİ 
uygulamalarında şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu acilen ve en başta tesis edilmesi 
gereken etik ilke ve sorumluluklar arasındadır. 

Diğer yandan Türkiye’de KÖİ projeleriyle ilgili yapılan tartışma noktalarından biri de söz 
konusu projelerin çevresel etkilerine ilişkindir. KÖİ projeleri için kullanılan kamu varlıkları; 
başta HES’lerin kurulduğu akarsular, termik santraller için maden yatakları, otoyolların 
geçtiği kamusal araziler, köprüleri, tünellerin yapıldığı ormanlık alanlar, sulak araziler, bütün 
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kamu varlıklarının KÖİ projelerinden olumsuz yönde etkilendiği yönünde tartışma ve iddialar 
bulunmaktadır. Tartışmalar kapsamında ÇED sorununun hukuk dışı yollarla aşıldığı, arsa 
spekülasyonlarına göz yumulduğu, kayrılan kişi ve kurumların olduğu yönünde vurgular göze 
çarpmaktadır. Tema Vakfı ve Kuzey Ormanları Savunması sivil inisiyatifinin raporlarında da 
yer alan söz konusu çevresel etkilerin doğa, insan yaşamı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde 
büyük tehditler yarattığı belirtilmektedir (Sönmez, 2016:13-21).Oysa KÖİ projelerinde 
gözetilmesi gereken etik ilkelerden biri de söz konusu projelerin çevreye etkilerinin 
gözetilmesidir. Zira gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çevreye etkileri günümüzün 
sürdürülebilir kalkınma anlayışının en önemli unsurudur. Bu nedenle, hükümetlerce temel 
büyüme aracı olarak görülen KÖİ projelerinin çevreye olan etkilerinin de gözetilerek 
uygulanması önemli etik sorumluluklar arasında yer almaktadır. Tabi şunu da vurgulamak 
gerekmektedir ki; çevresel etkilere ilişkin ÇED raporlarının incelenebilmesi ve ayrıntılarının 
bilinmesi gerekmektedir. 

 
SONUÇ 
Gelişen dünyanın artan altyapı ve kamu hizmeti ihtiyacı karşısında kamu bütçelerinin talebi 
karşılamada kısıtlı kalması, ülkeleri alternatif finansman modeli arayışına sokmuştur. Bu 
arayışlar neticesinde bugün KÖİ en önemli finansman modellerinden biri olmuştur. “Kamusal 
mülkiyeti tamamen özel sektöre devretmeden kamusal faaliyetlere özel sektörü dahil etme 
çabası olarak” tanımlanabilecek KÖİ modelleri; yönetim sözleşmeleri, kiralama veya 
imtiyazlar gibi pek çok farklı model altında ve pek çok ekonomik sektörde uygulanmaktadır. 
Ekonomik ve sosyal altyapı gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu düşünülen ve bu 
nedenle küresel ölçekte bir akım olarak altyapı yatırımlarında ve kamu hizmetlerinin 
sunumunda çoğu ülkede yaygın bir şekilde uygulanan KÖİ modelleri, Türkiye’de de yoğun 
bir biçimde kullanılmaktadır.  

Ancak Türkiye’de özellikle büyük altyapı projeleri nedeniyle gündeme gelen KÖİ 
uygulamalarında; etik ilkelerin ihlali (şeffaflık ve hesap verebilirliğin olmaması vb), hukuki 
altyapının yetersizliği, koordinasyonsuzluk (KÖİ projelerinin birden fazla katılımcılarının 
olması,  yönetecek merkezi bir kuruluşun olmaması) ve denetimsizlik (Sayıştay veya TBMM 
denetiminden uzak oluşu), finansman şeklinin ve risk yönetiminin doğru yapılamamamsı 
(uzun dönemli talep garantileri, kira ödemeleri ve borç üstlenimleri gibi hazine garantisi ve 
koşullu/doğrudan yükümlülükler altında gerçekleştirilirken gelirin/karın girişimciye risk ve 
maliyetin devlete doğru transfer edilmesi) gibi olumsuz noktalar bulunmaktadır. Bu durum 
KÖİ uygulamalarının ekonomik ve sektörel politikalardan kopuk yapılmasına, devlete aşırı 
maliyetler yüklemesine ve yolsuzluğa açık alanlar oluşturmasına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla rekor bütçeli KÖİ uygulamalarının Türkiye’de ekonominin dış dengesi  
(projelerde kullanılan döviz bazlı krediler nedeniyle dış borç kredi faizi, döviz ihtiyacı vb. 
açılardan) ve ekonominin iç dengesi (kamu borçları, bütçe açıkları, vergiler açısından ) 
üzerinde oluşturduğu/ oluşturabileceği mali riskleri söz konusudur.   

Türkiye’de KÖİ uygulamalarının artan önemi ve şuan ki KÖİ uygulamalarının taşıdığı mali 
riskler dikkate alınarak;  

 KÖİ uygulamalarına ve ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin bütüncül bir mevzuat 
düzenlemesinin yapılması, 
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 KÖİ uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi etik ilkelerin tesis edilmesi, 
 Hukuki denetiminin sağlanması, 
 Koordinasyon problemlerinin giderilerek ekonomik ve sektörel politikalarla uyumlu 
proje önceliklendirilmesinin sağlanması, 
 Hazine garantileri ve yükümlülüklerinin daha sağlıklı projeksiyonlara dayandırılması, 
risk ve mali yükümlülüklerin dengeli dağılımının yapılması, 
 Ve tabiî ki akademik çalışma ve analizlerin arttırılması sağlanarak mali risklerin 
azaltılmasına katkıda bulunulmalı. 
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E-DEVLETİN BENİMSENMESİ: TEORİK MODELLER ÜZERİNE KAVRAMSAL 
BİR ÇERÇEVE* 

Mehmet ÇINAR†        Bekir PARLAK‡           Fatih GÜRSES§         
 

Öz 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kamu yönetimleri açısından göz ardı edilmesi imkansız hale gelmiş, adapte 
olunabildiği ölçüde ise yönetimlere üstünlük sağlayıcı işlevi bulunan bir araç görünümündedir. Bu bağlamda, 
kamu yönetiminde teknoloji kullanımını ifade etmek adına kullanılan elektronik devlet (e-devlet) kavramının 
kullanımının giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Öte yandan, e-devlet kaçınılmaz surette insan etkileşimini 
konu edinen/insan merkezci bir bakış açısıyla ele alınmak zorundadır. Bu ise e-devletin muhatapları tarafından 
benimsenmesi meselesini gündeme getirmektedir. Nitekim, son yıllarda e-devlet literatüründe e-devlete talep 
odaklı bir bakış açısını temsil eden e-devletin benimsenmesi çalışmalarında artış gözlenmektedir.   

E-Devletin benimsenmesi literatüründe davranış bilimlerinde yer alan bir çok genel kabul/benimseme teori ve 
modellerine müracat edildiği gibi, hususi olarak teknoloji benimseme özel alanı için geliştirilmiş teori ve 
modellerden de yararlanıldığı görülmektedir. Anılan teori ve modellerin özellikle ampirik çalışmalarda ele 
alınması neticesinde e-devletin benimsenmesi üzerine etki eden faktörlerin neler olduğu belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı e-devletin benimsenmesi literatüründe yer alan teorik 
benimseme modellerini analitik bir bakış açısıyla ele almaktır. Bu sayede e-devletin benimsenmesiyle ilişkili 
olduğu düşünülen değişkenlerin neler olduğunu sağlıklı bir şekilde belirleyebilmek mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, E-Devletin Benimsenmesi, Teknoloji Benimseme. 

 

ADOPTION OF E-GOVERNMENT: A CONCEPTUAL FRAMEWORK ON THEORETICAL 
MODELS 

 

Abstract 

Information and communication technologies (ICTs) has become a tool which can not be ignored in terms of 
public administrations, which provides advantage to the administrations as far as they can be adapted. In this 
context, the use of the electronic government (e-government) concept, which is used to express the use of 
technology in public administration, seems to be widespread. On the other hand, the e-government must 
inevitably be handled with a human-centered perspective. This brings the issue of the adoption of the e-
government by its counterparts. Indeed, in recent years there has been an increase in the adoption of e-
government in e-government literature, which represents a demand-oriented perspective on e-government. 

In the e-government's adoption literature, it is seen that theories and models developed for the specific field of 
technology adoption are seen to be utilized, as it is referred to many general adoption theories and models in 
behavioral science. It is tried to determine what factors affect the adoption of e-government as a result of 
considering empirical studies, especially theories and models. In this context, the aim of the study is to take an 
analytical view of the theoretical modes of adoption in the literature of e-government adoption. In this way it will 
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be possible to determine in a healthy way what the variables considered to be related to the adoption of the e-
government are. 

Keywords: E-Government, Adoption of E-Government, Technology Adoption. 

 
GİRİŞ 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünya çapında yaygınlaşmasına paralel olarak kamu 
yönetimlerini daha etkin ve verimli hizmet üreten, vatandaşa karşı daha duyarlı bir yapıya 
kavuşturma ihtiyacı hisseden devletler çareyi geleneksel/bürokratik devlet modelinden farklı 
olarak teknoloji odaklı bir yeni yönetim yapısına geçmekte bulmuşlardır. Bu yeni yapı 
elektronik devlet (e-devlet) olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda değerlendirildiğinde e-
devletin, kamu kurumlarında ya da kamusal meselelerin hallinde salt teknoloji kullanımından 
öte bir şey olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani e-devlet kamu kurumlarının belgelerini, iş ve 
işlemlerini elektronik ortama aktarmasının da ötesinde tüm siyasal ve yönetsel süreçlerini 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı imkanları göz önünde bulundurarak yeniden 
kurgulaması olarak anlaşılabilir. 

Öte yandan, büyük kamu yatırımları gerektiren ve böylesine kapsamlı ve çok boyutlu bir olgu 
olan e-devlet uygulamalarında başarıya ulaşılıp ulaşılamadığının ölçümlenmesi ise başlı 
başına bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu meseleye literatürde  e-devletin 
benimsenmesi çalışmalarında yer verilmekte ve söz konusu çalışmalarda ise kullanıcıların e-
devleti kullanmaları/benimsemeleri noktasında birçok faktörün devreye girdiği 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, teknoloji benimseme ve e-devletin 
benimsenmesine ilişkin literatürde yer alan teorik modellerden hareketle e-devletin 
benimsenmesi üzerine etkisi olan faktörleri ortaya koymaktır.  

 

1. TEORİK ARKAPLAN 
Herhangi bir teknoloji ürününün son kullanıcılar tarafından kullanılması ve kabul görmesi 
sürecinde nelerin etkili olduğuyla ilgili ilk çalışma Davis’in 1986 yılında hazırladığı doktora 
tezidir. Davis ve diğerleri (1989) söz konusu çalışmayı 1989 yılında geliştirerek “Teknoloji 
Kabul Modeli”ni ortaya atmışlardır. Spesifik olarak insanın teknolojiyle (özellikle de bilgi ve 
iletişim teknolojileri) girdiği münasebeti konu edinen Teknoloji Kabul Modeli, o güne kadar 
sosyal psikolojide var olan bir takım genel benimseme teori ve modellerinin üzerine inşa 
edilmiştir. Sayıları çok daha fazla olmakla birlikte söz konusu genel benimseme teori ve 
modellerinden öne çıkanları Gerekçeli Eylem Teorisi, Planlı Davranış Teorisi, Yeniliklerin 
Yayılımı Teorisi ve Sosyal Bilişsel Teori gibileridir. Başta Teknoloji Kabul Modeli olmak 
üzere ilgili literatürde sonradan geliştirilen teknoloji benimseme modellerinin pek çoğu anılan 
genel benimseme teori ve modellerinden beslenmişlerdir. Sosyal psikoloji alanında ortaya 
çıkmış ve her biri aynı zamanda spesifik olarak e-devletin benimsenmesine ilişkin pek çok 
çalışmaya uygulanmış olan bu teori ve modeller şu şekilde açıklanabilir: 

1.1. Gerekçeli Eylem Teorisi (GET) 
Bilinçli olarak tasarlanmış davranışların belirleyicileri ile ilgili olan ve sosyal psikolojide 
çokça çalışılmış bir teori olarak karşımıza çıkan GET, insan davranışları üzerine geliştirilen 
en temel teorilerden biri olarak kabul edilmekte ve çok çeşitli alanlarda davranışları tahmin 
etmek adına kullanılmaktadır (Venkatesh ve diğerleri, 2003: 428).  
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Teori 1975 yılında Martin Fishbein ve Icek Ajzen tarafından tutum ve davranış arasındaki 
ilişkiyi incelemek için geliştirilmiştir. GET, davranışların temel belirleyicisi olarak tutumdan 
ziyade davranışsal niyetlere bakmaktadır. Buna göre, bireysel davranışlar davranışsal niyetler 
üzerinden belirlenmektedir. Söz konusu niyet de bireyin tutumu ve öznel normlar tarafından 
biçimlenmektedir. Fakat GET’in daha başarılı sonuçlara ulaşabilmesi için bir kişinin iradi 
kontrolü altındaki davranışlara (gönüllülük esaslı) uygulanması gerekmektedir (Morisky, 
2002; Davis ve diğerleri., 1989: 984). 

Aşağıda yer alan Şekil 1’den de görüldüğü üzere, bireyin tutumu ve öznel normlar davranışsal 
niyete etki etmektedir. Buna göre, davranışsal niyetin de davranışlar üzerinde belirleyici 
olduğu varsayılmaktadır. Davranışsal niyet üzerinde etkisi olan değişkenlerden biri, insanın 
doğasından gelmekte (kullanıma yönelik tutum) diğeri ise toplumsal etki ile (öznel norm) 
şekillenmektedir (Green, 2005: 9). 

Şekil 1: Gerekçeli Eylem Teorisi 

 
Kaynak: Green, 2005: 10. 

Kullanıma yönelik tutum, bireyin bir davranışı yerine getirmeye ilişkin sahip olduğu olumlu 
ya da olumsuz “inançları” ve “değerlendirmeleri”dir (Green, 2005: 9). Burada, söz konusu 
olan tutum kişinin herhangi bir şeye karşı sergilediği olumlu ya da olumsuz duyguları olarak 
anlaşılmalıdır. Örneğin, kullanıma yönelik tutum, bireyin bir sistemi kullanmayı iyi veya kötü 
bulması; sevip sevmemesi veya akıllıca bulup bulmamasına dair görüşleridir. 

Öznel norm, bireyin bir davranışı yerine getirmek ya da getirmemek konusundaki toplumsal 
baskı algısına işaret etmektedir. Bu bağlamda, öznel norm da yine inançların bir işlevidir. 
Burada söz konusu olan inançlar, bireyin davranışını kendisi için önemli olan belirli kişi ya da 
grupların onaylayıp onaylamayacaklarına dair sahip olduğu normatif inançlarıdır (Green, 
2005:10). Başka bir ifadeyle, öznel norm, bireyin bugüne kadar fikirlerine önem verdiği ve bir 
şekilde kendisi için önemli kabul ettiği insanların, kendisinin söz konusu davranışı 
gerçekleştirip gerçekleştirmemesi yönündeki düşüncelerine dair algısı olarak anlaşılabilir. 

1.2. Planlı Davranış Teorisi (PDT) 
PDT, 1991 yılında Icek Ajzen tarafından GET’ten hareketle geliştirilmiştir. Bu teori, 
GET’teki davranışsal niyeti belirleyen “kullanıma yönelik tutum” ve “öznel norm” 
değişkenlerine “davranışsal kontrol algısı” isimli bir değişken daha ilave etmektedir (Ajzen, 
1991: 181-182). 
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Şekil 2: Planlı Davranış Teorisi 

 
Kaynak: Ajzen, 1991: 182. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi, PDT, davranışsal niyetin üç bağımsız değişken tarafından 
belirlendiğini varsaymaktadır. GET’te de ifade edildiği gibi kullanıma yönelik tutum, bireyin 
bir davranışa ilişkin sahip olduğu olumlu ya da olumsuz kanı iken; öznel norm, bir davranışın 
yerine getirilmesine ilişkin üzerinde hissettiği sosyal baskıdır. Davranışsal kontrol algısı ise, 
bireyin önceki tecrübelerinden hareketle bir davranışı yerine getirmesinin kolaylığı ve 
zorluğuna dayalı olarak sahip olduğunu düşündüğü yeterliliğe dair algısıdır (Ajzen, 1991: 
188). Davranışsal kontrol algısı, örneğin, kişinin bir durum veya bir sistem üzerinde kontrol 
sahibiyim veya kontrol etmekte güçlük çekiyorum; bu durumla başa çıkabilmek veya bu 
sistemi kullanabilmek için gereken bilgiye, kaynağa sahibim veya değilim; eğer bilgi ve 
kaynağa sahip olursam/olsaydım bu durumun üstesinden gelebilir veya bu sistemle başa 
çıkabilirdim gibi algıları olarak açıklanabilir. 

GET’te de belirtildiği gibi, bireyin kullanıma yönelik tutumu üzerine etki eden davranışsal 
inançları iken; öznel norm üzerine etki eden normatif inançlarıdır. PDT, bireyin davranışsal 
kontrol algısını yönlendirenin ise kontrol inançları olduğunu kabul etmektedir. Kontrol 
inançları, kişinin bir durumla baş edebilmek veya bir şeyi kullanabilmek için sahip olması 
gerektiğine inandığı bilgiye, bilgi kaynaklarına (medya vb.) ve bu bilgilere ulaşmasına vesile 
olacak aracılara (mediatörlere) erişme ihtimaline dair inançlarıdır. Öte yandan, tüm bu 
davranışsal, normatif ve kontrol inançlarının arka planında kişisel, kültürel ve durumsal 
faktörler yer almaktadır. Kullanıma yönelik tutumun belirleyicisi konumunda olan davranışsal 
inançların arka planında bireyin kişilik, duygu, akıl, değerler, genel tutumlar ve tecrübe gibi 
bireysel özellikleri yer almaktadır. Öznel normların belirleyicisi konumunda olan normatif 
inançların arka planında eğitim, yaş, cinsiyet, gelir, din, ırk ve kültür gibi sosyo-ekonomik 
değişkenler yer almaktadır. Davranışsal kontrol algısının belirleyicisi konumunda olan kontrol 
inançlarının arka planında ise, bilgi, medya ve aracılık gibi enformatik değişkenler 
bulunmaktadır (Ajzen ve Fishbein, 2005: 194). Şekil 3, GET ve PDT’nin davranış üzerindeki 
etkisini göstermektedir. 
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Şekil 3: Gerekçeli Eylem Teorisi ve Planlı Davranış Teorisi 

 
Kaynak: Ajzen ve Fishbein, 2005: 194. 

1.3. Yeniliklerin Yayılımı Teorisi (YYT) 
Rogers tarafından 1960’lı yıllarda ortaya koyulan teori değişik tarihlerde yenilenmiştir. 
Rogers bir yeniliğin benimsenmesi üzerinde beş temel faktörün etkili olduğunu iddia 
etmektedir. Bunlar göreli avantajlar, uyumluluk, karmaşıklık, gözlenebilirlik ve 
denenebilirliktir (Rogers, 1983: 211). Moore ve Benbasat ise Rogers’ın teorisini bilgi 
sistemleri için yeniden ele almışlar ve söz konusu modele imaj ve gönüllü kullanım olmak 
üzere iki yeni değişken daha ilave etmişlerdir. Moore ve Benbasat’ın yeniden ele aldıkları 
teorinin bileşenleri aşağıdaki gibidir (Moore ve Benbasat, 1991: 195): 

Göreli Avantajlar: Devreye alınan yeni bir teknolojiyle, önceki teknolojinin kullanılmasından 
elde edilen sonuçlara göre daha iyi sonuçlar elde edilebileceğine dair duyulan inancın 
derecesidir. Göreli avantajlar, yeni bir teknoloji ile muhatap olan kişinin, o teknolojiyi 
kullanması ile iş veya görevlerini eskiye nazaran daha hızlı yapabileceğine, işlerinin 
kolaylaşacağına, işinin kalitesinin ve üretkenliğinin artacağına dair algısının derecesi olarak 
anlaşılabilir. 

Uyumluluk: Bir yeniliğin, potansiyel kullanıcıların değerleri, ihtiyaçları ve geçmiş 
tecrübeleriyle uyumlu olduğu yönündeki algının derecesidir. Uyumluluk faktöründen kişinin 
muhatap olduğu yeni bir teknolojiyi, alışkın olduğu çalışma tarzı, daha önceki deneyimleri ve 
halihazırdaki ihtiyaçları ile uyumlu olup olmaması bakımından değerlendirmesi 
anlaşılmalıdır. 

Karmaşıklık: Bir yeniliği kullanmanın algılanan zorluk derecesidir. Başka bir ifadeyle, bir 
yeniliğin anlaşılma ve kullanım bakımından zor olarak algılanma derecesidir. Burada, kişi bir 
yeniliği veya yeni bir teknolojiyi öğrenilmesine harcanılan çabaya ve zamana değer bir 
yenilik olup olmadığı, teknolojiyi kullanmanın karmaşık veya zor olup olmadığı üzerinden 
değerlendirmektedir. 
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Gözlenebilirlik: Yeniliğin sonuçlarının başkaları tarafından gözlenebilme derecesidir. Burada 
yeni bir teknolojinin kullanımıyla ortaya çıkan somut sonuçların gözlenebilir veya 
öğrenilebilir olma derecesi kastedilmektedir. 

Denenebilirlik: Bir yeniliğin benimseme öncesinde deneyimlenebilme derecesidir. 
Denenebilirlik ile bir yeniliğin benimseme öncesinde olası sonuçlarının tahmin edilebilecek 
bir mahiyette tecrübe edilebilir olması kastedilmektedir.  

İmaj: Bireyin, bir yeniliği kullanması neticesinde sosyal hayattaki imajının veya statüsünün 
artacağına dair olan inancıdır. İmaj, yeniliği kullanan kişilerin kullanmayanlara göre daha 
fazla prestij ve statüye sahip olacağı, ilgili yeniliği kullanmanın başlı başına bir prestij 
göstergesi olduğu, kullanan kişilerin yüksek profile sahip kişiler olarak kabul edildiğine dair 
algılama derecesidir. 

Gönüllü Kullanım: Yeniliği kullanan kişinin bunu özgür iradesiyle veya gönüllü olarak yapıp 
yapmadığı olarak ifade edilebilir. Gönüllülük, söz konusu yeniliğin herhangi bir kaygıdan 
hareketle zorunlu olarak kullanılmadığının göstergesi olarak kabul edilebilir. Şekil 4’te, 
Moore ve Benbasat’a göre bir teknolojik yeniliğin kabul edilmesinde etkili olan faktörlere yer 
verilmektedir. 

Şekil 4: Yeniliklerin Yayılımı Teorisi 

 
Kaynak: Moore and Benbasat, 1991: 195. 

1.4.  Sosyal Bilişsel Teori (SBT) 
Bandura’nın ilk defa 1977’de ortaya koyduğu ve daha sonra üç kez yeniledikleri (1978, 1982, 
1986) SBT, insan davranışlarını açıklayan teorilerin en güçlüleri arasında yer almaktadır 
(Venkatesh ve diğerleri, 2003: 432). Birey ve çevresi arasında dinamik bir ilişki olduğuna 
vurgu yapan teoriye göre, çevresel olaylar, kişisel faktörler ve davranış birbirlerini etkileyen 
değişkenlerdir (Çelen, 1999: 114). Compeau ve Higgins bu teoriyi bilgisayar ve genel olarak 
bilgi teknolojilerinin kullanımı için yeniden ele almışlardır. Compeau ve Higgins 
geliştirdikleri modelde, bilgisayar veya bilgi teknolojileri kullanımı üzerine bilgisayar 
özyeterliliği, çıktı beklentileri, etkileme ve kaygı değişkenlerinin doğrudan; diğerlerinin 
teşviki (encouragement by others), diğerlerinin kullanımı (others’ use) ve destek 
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değişkenlerinin ise dolaylı etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır (Compeau ve Higgins, 
1995: 194).  

Şekil 5: Sosyal Bilişsel Teori 

 
Kaynak: Compeau ve Higgins, 1995: 194. 

Şekil 5’te görülen değişkenler bilgi teknolojileri kullanımı bağlamında şöyle açıklanabilir 
(Compeau ve Higgins, 1995: 194-200):  

Etkile(n)me (Affect): Belirli bir davranıştan (örneğin bilgisayar kullanımı) bireysel olarak 
hoşlanma, etkilenmiş olma durumunu ifade etmektedir. Bu şekliyle etkilenmenin, GET ve 
PDT’deki kullanıma yönelik tutuma benzediği söylenebilir.  

Kaygı: Kişinin, maruz kaldığı bir durum karşısında endişelenme veya çeşitli duygusal 
tepkimelere kapılma durumudur. Kişinin yeni bir sistemi veya teknolojiyi kullanırken yanlış 
bir şey yapıp bilgilerini kaybetmesinden veya düzeltilemeyecek bir hata yapmaktan korkması 
kaygıya örnek olarak gösterilebilir. 

Özyeterlilik: Kişinin belirli bir teknolojiyi kullanmak suretiyle bir işi veya görevi yerine 
getirmedeki bireysel yeterliliğidir. Bu şekliyle özyeterlilik, PDT’deki davranışsal kontrol 
algısıyla benzerlik göstermektedir. 

Çıktı beklentileri: İş performansına ilişkin beklentiler ve kişisel beklentiler olmak üzere iki alt 
boyuta ayrılmaktadır. İş performansına ilişkin beklentiler, kişinin sistemi kullanmasının rutin 
işlerine daha az zaman harcaması, işindeki çıktı kalitesinin artması, aynı çaba ile daha fazla 
çıktı elde edebilmesi gibi iş performansı üzerine olumlu yansımalarının olacağına dair 
beklentileridir. Kişisel beklentiler ise, sistem kullanımı neticesinde kullanıcının saygınlığının 
artacağına ve kendisini daha başarılı hissedeceğine dair olan inancıdır.  

Diğerlerinin teşviki: Kişinin çevresindeki diğer insanların kişi üzerinde kullandığı sözel ikna 
çalışmaları ve tavsileri olarak anlaşılabilir.  

Diğerlerinin kullanımı: Diğerlerinin sistem kullanımlarının kişiler üzerinde yarattığı etkiye 
tekabül etmektedir.  

Destek: Bireylerin sistem kullanımına dair yargılarını özyeterlilik kanalı üzerinden etkileyen 
bir değişkendir. 
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2. TEKNOLOJİ VE E-DEVLETİ BENİMSEMEYE DAİR TEORİ VE MODELLER 
GET, PDT, YYT ve SBT gibi teorilere dayalı olarak ilgili literatürde teknoloji benimsemeye 
dair birçok model geliştirilmiştir. Anılan teori ve modeller teknolojinin söz konusu olduğu 
neredeyse her alana (www, e-ticaret, e-posta, mobil ticaret, internet gibi) uygulanmıştır. Bu 
teori ve modellerin uygulandığı önemli alanlardan bir tanesi de e-devlettir.  

E-Devletin benimsenmesi literatüründe yer alan ampirik çalışmalarda da, sosyal psikolojideki 
bir takım benimseme teori ve modelleri ile teknoloji benimseme özel alanı için geliştirilmiş 
teori ve modellerden yararlanılmaktadır. Fakat, e-devlet söz konusu olduğunda literatürde yer 
alan ampirik çalışmalarda bazı teori ve modellerin diğerlerine göre daha fazla kullanıldığı 
göze çarpmaktadır.** Aşağıda e-devletin benimsenmesiyle ilgili çalışmalarda çokça kullanılan 
bu teori ve modeller detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

2.1. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) 
TKM, kullanışlılık algısı ve kullanım kolaylığı algısı gibi iki temel değişken ile kullanıcıların 
tutumları, niyetleri ve gerçek kullanım davranışı arasındaki nedensel bağları belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla, TKM teknoloji kabul davranışıyla birinci derecede ilgili iki 
değişkenin olduğunu varsaymaktadır: Kullanışlılık Algısı ve Kullanım Kolaylığı Algısı 
(Davis ve diğerleri., 1989: 983). 

Kullanışlılık Algısı: Potansiyel kullanıcıların işlerinde teknolojiyi kullanmaları neticesinde 
işlerinde performanslarının artacağına dair sahip oldukları kanaatleridir (Davis ve diğerleri, 
1989: 985). Kullanışlılık algısı, kişilerin söz konusu teknolojiyi kullanmakla görevlerini daha 
hızlı tamamlama, işlerindeki etkililiklerini arttırma, daha üretken olma, çıktı kalitesini arttırma 
gibi iş performanslarını elde edebileceğine dair algılarının derecesidir. 

Kullanım Kolaylığı Algısı: Potansiyel kullanıcıların söz konusu teknolojinin kullanımı 
açısından çok fazla çaba sarf edip etmeyeceklerine dair sahip oldukları kanaatleridir (Davis ve 
diğerleri, 1989: 985). Kişinin, ilgili teknolojiyi öğrenmesinin ve kullanmasının kolay 
olduğunu düşünmesi, teknolojinin beklentilerini kolayca yerine getirmesini sağlayacak bir 
araç olduğunu düşünmesi, teknolojiyi açık ve anlaşılır bulması, teknolojinin kullanımında 
beceri kazanmasının kolay olduğunu düşünmesi kullanım kolaylığı algısına işaret etmektedir.  

Davis ve diğerleri (1989: 997) göre, TKM sayesinde niyetlerden hareketle bireylerin teknoloji 
kullanım davranışı oldukça iyi bir şekilde tahmin edilebilir. Çünkü, kullanışlılık algısı ve 
kullanım kolaylığı algısı bireylerin teknoloji kullanma niyetleri üzerine etki eden önemli 
değişkenlerdir. 

 

                                                           
** EK1’de e-devletin benimsenmesine dair literatürdeki  bazı çalışmalara yer verilmiştir. Görüleceği üzere TKM 
e-devletin benimsenmesine ilişkin neredeyse her çalışmada kullanılan temel bir model olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Şekil 6: Teknoloji Kabul Modeli 

 
Kaynak: Davis ve diğerleri, 1989: 985. 

Yukarıda yer alan Şekil 6’da görülebileceği gibi, kendileri de dışsal birtakım değişkenlerden 
etkilenen kullanışlılık ve kullanım kolaylığı algıları kullanıma yönelik tutumu etkilemektedir. 
Ayrıca, kullanışlılık algısı üzerinde kullanım kolaylığı algısının da etkisi bulunmaktadır. 
Kullanıma yönelik tutum ve kullanışlılık algısı ise, davranışsal niyet üzerinde bir etkiye 
sahiptir. Gerçek kullanım da davranışsal niyet üzerinden tahmin edilmektedir. 

Teknolojinin benimsenmesiyle ilgili literatürde TKM’nin daha sonra TKM2 ve TKM3 adı 
verilmek suretiyle geliştirildiği bilinmektedir. Genel olarak ifade edilecek olursa, TKM2 adı 
verilen modelde Venkatesh ve Davis (2000: 188) TKM’de yer alan kullanışlılık algısı 
değişkeni üzerine etki eden bir takım bağımsız değişkenlerin olduğuna vurgu yapmışlar ve bu 
değişkenlerin öznel norm, imaj, işle ilgililik, çıktı kalitesi ve sonuçların gözlemlenebilirliği 
olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca TKM2 modelinde tecrübe ve gönüllülük gibi değişkenlerin 
moderatör etkisine de yer verilmiştir. Şekil 7’de TKM2 modelinde yer alan ilişkilerin 
görselleştirilmiş haline yer verilmektedir. 

Şekil 7: Teknoloji Kabul Modeli 2 

 

Kaynak: Venkatesh ve Davis, 2000: 188. 
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TKM modelinin bir diğer gelişmiş versiyonu da TKM3 adı verilen modeldir. Bu model aynı 
TKM2 modelinde olduğu gibi kullanım kolaylığı algısını da etkileyen bir takım değişkenlerin 
olduğundan hareketle Venkatesh ve Bala (2008) tarafından ortaya koyumuştur. Bu bağlamda, 
TKM3 modelinde kullanım kolaylığı algısının şekillenmesi üzerinde pay sahibi olan 
değişkenler öz yeterlilik, harici kontrol algısı, kaygı, hoşlanma, algılanan keyif ve objektif 
verimliliktir. Şekil 8’de TKM3 modeline yer verilmektedir. 

Şekil 8: Teknoloji Kabul Modeli 3 

 

Kaynak: Venkatesh ve Bala, 2008: 280. 
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2.2. Kişisel Bilgisayar Kullanım Modeli (KBKM) 
KBKM bilgi teknolojilerinin kabulüne ilişkin modeller içerisinde kişisel bilgisayar 
kullanımına odaklanan bir modeldir. KBKM, Triandis’in kişilerarası davranış teorisinden 
(Theory of Interpersonal Behaviour - TIB) hareketle ortaya koyulmuş bir modeldir. TIB, 
sosyal faktörler, etki ve algılanan sonuçların niyet üzerinde doğrudan, davranış üzerinde ise 
dolaylı bir etkiye sahip olduğunu; öte yandan kolaylaştırıcı koşullar ve alışkanlıklar 
hiyerarşisinin ise davranış üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. 
Thompson ve diğerleri bu modeli kişisel bilgisayar kullanımına uyarlamışlardır. Buna göre işe 
uygunluk, karmaşıklık, sosyal faktörler, kolaylaştırıcı koşullar, kullanıma yönelik etkiler ve 
uzun vadeli sonuçlar değişkenleri bilgisayar kullanma davranışı üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahiptir (Thompson ve diğerleri, 1991: 126-127). Şekil 9 kişisel bilgisayar kullanımı üzerinde 
etkili olan faktörleri göstermektedir. 

Şekil 9: Kişisel Bilgisayar Kullanım Modeli 

 
Kaynak: Thompson ve diğerleri, 1991: 131. 

KBKM, bilgisayar kullanımı üzerine etkisi olan değişkenlere şu şekilde açıklık getirmektedir 
(Thompson ve diğerleri, 1991: 126-129): 

İşe Uygunluk (İş Uyumu): Bireylerin bir teknolojiyi kullanma neticesinde iş 
performanslarında iyileşme olacağına dair bireysel inançlarının derecesidir. İşe uygunluk, bu 
şekliyle TKM’deki kullanışlılık algısı ve SBT’deki çıktı beklentileriyle benzerlik 
göstermektedir. 

Karmaşıklık: Kullanıcının yeni bir teknolojiyi anlaması ve kullanmasının ne denli zor 
olduğuna dair sahip olduğu inancın derecesidir. Esasında, karmaşıklık ve kullanım kolaylığı 
faktörleri gerçekte aynı şeyi ölçmektedirler.  

Sosyal Faktörler: Kişilerin kendisi için önemli olan kişilerin ve referans aldığı grupların 
görüşlerini dikkate alma derecesidir. Sosyal faktörler, ilgili teknolojiyi kullanan sayısının çok 
olması, kurum üst yönetiminin teknolojiyi kullanmada yardımcı olması ve kullanma 
noktasında teşvik etmesi, özetle kişinin kurumu açısından söz konusu teknolojinin 
kullanımının genel olarak destekleniyor olması olarak ifade edilebilir. Sosyal faktörler bu 
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şekliyle, kişinin ilgili teknolojiyi kullanımına dair toplumsal baskı algısı olarak ifade edilen 
öznel normla benzeşmektedir. 

Kolaylaştırıcı Koşullar: Birtakım çevresel faktörlerin kolaylaştırıcı yöndeki etkisi olarak 
tanımlanabilir. Kolaylaştırıcı koşullar, kişinin kullanım esnasında, içinden çıkamadığı bir 
durum olduğunda kendisine yardım edebilecek ve teknik destek alabilecek birini 
bulabileceğine inanması, kullanım ile ilgili özel talimatlar veya rehberlik olanağının 
bulunması durumunda teknolojiyi kullanmaya yönelik tavrının ne olacağına dair algısıdır. 

Kullanıma Yönelik Etkiler: Kullanıcının yeni bir teknolojiyi kullanmasıyla kişide beliren 
hoşlanma, nefret, depresyon vb. duygusal çağrışımlar olarak ifade edilmektedir. Bu faktör de 
GET ve PDT’deki kullanıma yönelik tutum ve SBT’deki etkile(n)me ile aynı anlamda 
kullanılmaktadır. 

Uzun Vadeli Sonuçlar: Kullanıcıların yeni bir teknoloji kullanımı neticesinde daha tatminkar 
bir pozisyona ulaşmayı sağlayacak iş fırsatlarının ortaya çıkması ve işin doğasına uygun 
olarak ortaya çıkan değişikliklere yönelik esnekliğin arttırılması gibi geleceğe yönelik olarak 
umduğu sonuçları ifade etmektedir. 

2.3. Motivasyonel Model (MM) 
MM, psikolojide insan davranışlarını açıklamak için önemli yere sahip genel motivasyon 
teorilerinden esinlenerek Davis ve diğerleri (1992) tarafından meydana getirilmiştir. Pek çok 
çalışma motivasyon teorisine odaklanmış ve teoriyi spesifik alanlara adapte etmişlerdir. Davis 
ve diğerleri modellerinde motivasyon teorilerini yeni teknolojilerin benimsenmesi ve 
kullanımını açıklamak için kullanmışlardır. MM’ye göre, bir etkinliği gerçekleştirmeyi 
tetikleyen iki sınıf motivasyon bulunmaktadır (Davis ve diğerleri, 1992: 1112): 

Dışsal Motivasyon: Kullanıcıların sistem kullanımını iş performansı, ödeme ve promosyon 
gibi harici çıktıları elde etmek kaygılarıyla gerçekleştirmesidir. Dışsal motivasyon bu haliyle 
TKM’deki kullanışlılık algısı, hem kişisel hem de performans boyutlarını da kapsayacak 
şekilde SBT’deki çıktı beklentileri, KBKM’deki işe uygunluk ve YYT’deki göreli avantajlar 
faktörleriyle aynı anlamda kullanılmaktadır.  

İçsel Motivasyon: Kullanıcıların sistem kullanımını hiçbir belirgin ve somut bir kazanım 
olmadan gerçekleştirmeyi istemesidir. İçsel motivasyon ise bu şekliyle, GET ve PDT’deki 
kulanıma yönelik tutum, SBT’deki etkile(n)me, KBKM’deki kullanıma yönelik etkiler 
faktörleriyle aynı anlamda kullanılmaktadır. 

2.4. Bilgi Sistemleri Başarı Modeli (BSBM) 
BSBM, Delone ve McLean tarafından 1992 yılında ortaya atılmış; on yıl sonra ise aynı 
yazarlar tarafından güncellenmiş ve literatürde günden güne kullanımı yaygınlaşan bir model 
görünümündedir. BSBM, genel benimseme modellerinden kullanıcı memnuniyeti ve net 
fayda gibi değişkenleri modele dahil etmesi yönüyle ayrılmaktadır. BSBM adı üzerinde bir 
başarı modelidir ve başarıyı ilgili bilgi sisteminin kullanımı neticesinde elde edilen net fayda 
üzerinden değerlendirmektedir. BSBM’de net fayda kullanıcı memnuniyeti ve kullanım 
niyeti/kullanım değişkenleri tarafından belirlenirken; söz konusu kullanıcı memnuniyeti ve 
kullanım niyeti/kullanım ise sistem kalitesi, bilgi kalitesi ve hizmet kalitesi bağımsız 
değişkenleri tarafından belirlenmektedir. Aşağıda Şekil 10’da BSBM kapsamında öngörülen 
ilişkilerin görselleştirilmiş hali yer almaktadır. 
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Şekil 10: Delone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli 

 
 Kaynak: Delone ve McLean, 2003: 24. 

BSBM’ye göre kullanım niyeti/kullanım, kullanıcı memnuniyeti ve net fayda üzerinde 
belirleyici etkiye sahip olan  bağımsız değişkenler şu şekilde açıklanabilir: 

Sistem kalitesi; bir BS’nin istenen özellikleridir. Örneğin, kullanım kolaylığı, sistem 
esnekliği, sistem güvenilirliği, öğrenme kolaylığı ve tepki süresi (Peter ve diğerleri, 2008: 
238).   

Bilgi kalitesi; sistem çıktılarının (raporlar, web sayfaları gibi) istenen özellikleridir. Örneğin, 
uygunluk/ilgililik, anlaşılabilirlik, doğruluk, özlülük/kısalık, eksiksizlik/tamlık,  
geçerlilik/güncellik, dakiklik/zamanındalık, kullanışlılık (Al-Mamary ve diğerleri, 2014: 7-9; 
Peter ve diğerleri, 2008: 238-239).  

BSBM’de yer alan sistem kalitesi, söz konusu sistemin temelde donanımsal ve yazılımsal 
öğeleriyle birlikte ne kadar iyi çalıştığının, başka bir deyişle sistem performansının kalitesinin 
değerlendirilmesi iken;  bilgi kalitesinde, sistemin çıktı kalitesine, yani sistemin ürettiği 
bilginin kalitesine odaklanılmaktadır. 

Hizmet kalitesi; kullanıcıların, kurum bünyesindeki bilgi sistemleri departmanı ve/veya bilgi 
teknolojileri destek personelinden söz konusu BS’ye yönelik aldıkları desteğin kalitesidir 
(Peter ve diğerleri, 2008: 239). Hizmet kalitesi, BSBM’nin ilk versiyonunda yer almayan ve 
Delone ve McLean’in 2003 yılında Pitt ve diğerlerinden (1995) modele entegre ettikleri bir 
değişkendir. 

2.5. Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Birleştirilmiş Modeli  
Modelin adından da anlaşılacağı üzere, bu model TKM ve PDT modellerinin bir araya 
getirilmesinden meydana gelmektedir. Taylor ve Todd (1995), bu modelde aslında PDT’de 
davranışsal niyet üzerine etki eden bir bağımsız değişken görünümünde olan kullanıma 
yönelik tutumun, TKM’deki kullanım kolaylığı ve kullanışlılık algısı değişkenleri tarafından 
belirlendiğine vurgu yapmışlardır. Başka bir ifadeyle, PDT’deki kullanıma yönelik tutum, bu 
modelde TKM’deki kullanım kolaylığı algısı ve kullanışlılık algısı değişkenleriyle 
açıklanmaktadır. Modelin görselleştirilmiş hali aşağıdaki Şekil 11’de yer almaktadır. 
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Şekil 11: Teknoloji Kabul Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Birleştirilmiş Modeli 

 
Kaynak: Taylor ve Todd, 1995: 562. 

2.6. Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi (BTKKT) 
Venkatesh ve diğerleri (2003: 425) BTKKT ismini verdikleri kullanım ve niyetlere ilişkin 
dört bağımsız değişken (performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı 
koşullar) ve bunlarla ilişkili dört de moderatörden (yaş, cinsiyet, tecrübe ve gönüllülük) 
meydana gelen bir teori geliştirmişlerdir.  

BTKKT’ye göre, davranışsal niyet performans beklentisi, çaba beklentisi ve sosyal etki 
değişkeleri tarafından belirlenmekteyken; kolaylaştırıcı koşullar ve davranışsal niyet kullanım 
davranışı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Öte yandan, modele göre performans beklentisi 
cinsiyet ve yaş; çaba beklentisi cinsiyet, yaş ve tecrübe; sosyal etki cinsiyet, yaş, tecrübe ve 
gönüllülük; kolaylaştırıcı koşullar ise, yaş ve tecrübe değişkenleri tarafından modere 
edilmektedir. Aşağıda Şekil 12’de BTKKT kapsamında belirtilen ilişkilere bir bütün olarak 
yer verilmektedir.  

Şekil 12: Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Teorisi 

 
Kaynak: Venkatesh vd., 2003: 447. 
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BTKKT bünyesinde davranışsal niyet ve gerçek kullanım üzerine etkisi olan faktörler şu 
şekilde açıklanabilir (Venkatesh ve diğerleri, 2003: 447-453): 

Performans beklentisi; bireyin sistem kullanımı sayesinde iş performansına ilişkin kazanç 
sağlayabileceğine dair sahip olduğu bireysel inancının derecesi olarak tanımlanabilir.  

Çaba beklentisi; sistem kullanımıyla ilgili algılanan kolaylık derecesi olarak tanımlanabilir.  

Sosyal etki; sistem kullanımına ilişkin kişinin kendisi için önemli olan kişilerin inançlarına 
yönelik sahip olduğu algı olarak tanımlanabilir.  

Kolaylaştırıcı koşullar; kişinin kendisini sistem kullanımı noktasında yetkin (bilgili ve 
tecrübe sahibi) hissetmesi; kullanıcıların yeni sistemin değerleri, ihtiyaçları ve geçmiş 
tecrübeleriyle uyumlu olduğunu düşünmesi ve sistem kullanımını destekleyen organizasyonel 
ve teknik yatırımların var olduğuna inanması olarak tanımlanabilir.  

BTKKT, Venkatesh ve diğerleri tarafından literatürde yer alan benimseme teorileri ve 
teknoloji benimseme modellerinden hareketle meydana getirilmiştir. BTKKT’nin arka 
planında GET, TKM, MM, PDT, teknoloji kabul modeli ve planlı davranış teorisi 
birleştirilmiş modeli, KBKM, YYT ve SBT yer almaktadır (Venkatesh ve diğerleri, 2003: 
425). BTKKT, TKM’nin kullanıcı davranışlarını açıklamada yetersiz kaldığı ve modelin 
öngörü kapasitesinin artırılmasının zor olduğu eleştirileri sebebi ile Venkatesh ve arkadaşları 
tarafından geliştirilmiş bir modeldir (Yang ve diğerleri, 2012: 130). BTKKT, çeşitli 
sınırlılıklarına rağmen kullanıcıların teknoloji kabulünde gelecek vaat eden çalışmalar 
arasında yer almaktadır. Çünkü, BTKKT ilgili literatürdeki sekiz önemli teori ve modelden 
entegre ve gerçek dünyadan geniş bir veri seti ile test edilmiştir (Im ve diğerleri, 2011: 2).  Im 
ve diğerleri (2011:3) BTKKT’nin TKM’den kolaylaştırıcı koşullar ve sosyal etki değişkenleri 
itibariyle ayrıldığını ve bu yönüyle TKM’ye üstünlük sağladığını belirtmektedirler. 

 
3. TARTIŞMA  
Teknoloji benimseme literatürünün değerlendirilmesi neticesinde TKM’nin diğer modellere 
nazaran literatürde daha öne çıkan bir model görünümünde olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Literatürde salt TKM’den hareketle gerçekleştirilen; TKM’ye değişken eklemek suretiyle 
gerçekleştirilen (entegre) ve TKM ile başka bir modeli karşılaştıran (açıklayıcılık oranları 
üzerinden) pek çok teknoloji kabul ve benimseme çalışması bulunmaktadır. Örneğin, Davis ve 
diğerlerinin (1989) TKM’yi ortaya attıkları çalışma aynı zamanda GET ile karşılaştırmanın da 
yapıldığı bir çalışmadır. Söz konusu çalışmada, kullanım davranışının (gerçek kullanım) 
kullanım niyeti tarafından tahmin edilebildiği;  TKM’de ilk uygulamada kullanım niyetinin % 
47’sinin kullanıma yönelik tutum ve kullanışlılık algısı tarafından beraber açıklandığı; 14 
hafta sonrasında gerçekleştirilen ikinci uygulamada kullanım niyetinin %51’lik bir 
açıklayıcılık oranıyla ve tek başına kullanışlılık algısı tarafından açıklandığı; kullanıma 
yönelik tutumun ilk uygulamada sadece kullanışlılık algısı tarafından, ikinci uygulamada ise 
hem kullanışlılık algısı hem de kullanım kolaylığı algısı tarafından açıklandığı ve TKM’nin 
GET’e nazaran kullanım niyetini tahmin etmede daha başarılı olduğu yönünde bulgulara 
ulaşılmıştır (Davis ve diğerleri, 1989: 992). 

Ayrıca, Shih ve Fang (2004: 217-219) GET ve PDT’yi karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada, her 
iki model için de kullanma davranışı (gerçek kullanım) davranışsal niyet üzerinden 
açıklanmaktadır. Her iki modelin de gerçek kullanımı açıklama yüzdeleri benzeşmektedir. 
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Gerçek kullanımın açıklanmasında GET %20 oranında bir açıklayıcılığa sahipken, PDT ise 
%24 oranında açıklayıcılığa sahiptir. Öte yandan, kullanım niyeti ise iki model için de sadece 
kullanıma yönelik tutum tarafından açıklanmaktayken; öznel norm ve davranışsal kontrol 
algısı değişkenlerinin ise modeller üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu bulgusuna 
rastlanmamıştır. Davranışsal niyetin açıklanmasında GET modeli %46’lık bir açıklayıcılık 
oranına sahip iken; PDT modeli davranışsal niyetin açıklanmasında %54’lük bir açıklayıcılık 
oranına sahiptir. Buna göre, hem kullanma davranışını hem de kullanıma yönelik davranışsal 
niyeti açıklamada PDT, GET’e göre daha iyi sonuçlar vermektedir. 

Mathieson (1991: 177) ise TKM ve PDT arasındaki farka odaklanmış ve çalışmasında 
öncelikle iki model arasında teorik çerçevede üç temel farkın bulunduğunu ifade etmiştir. 
TAM ve PDT arasındaki ilk fark modellerin genelleştirilebilme dereceleridir. İkinci fark 
TKM’nin hiçbir sosyal değişken içermemesiyken, üçüncü fark ise modellerin davranışsal 
kontrolü farklı şekilllerde ele alması olarak sıralanmıştır. Mathieson (1991: 182-185) ayrıca 
aynı çalışmada, TKM ile PDT’yi 262 öğrenciye uygulanan ampirik bir araştırmayla da 
karşılaştırmıştır. Buna göre, TKM’de kullanım niyetinin %70’inin kullanıma yönelik tutum ve 
kullanışlılık algısı tarafından açıklandığı, kullanım kolaylığı algısının kullanışlılık algısı 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu; PDT’de ise kullanım niyetinin %62’sinin davranışsal 
kontrol algısı ve kullanıma yönelik tutum tarafından açıklandığı, öznel normların kullanım 
niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı bulgularına ulaşılmıştır. 

 
SONUÇ 
Bu bölüme kadar ele alınan teori ve modeller, e-devletin benimsenmesi çalışmalarında tek 
başına ve bir arada olmak üzere çokça kullanılmıştır. TKM ve geliştirilmiş versiyonları, e-
devletin benimsenmesi çalışmalarında en çok tercih edilen modeller iken, BTKKT’nin ortaya 
koyulması ve ilgili literatürde kabul görmesiyle artık e-devlet ile ilgili benimseme 
çalışmalarında BTKKT’nin TKM’nin yerine geçtiği gözlenmektedir. BTKKT, davranışsal 
niyeti açıklamada TKM’deki kullanışlılık algısı ve kullanım kolaylığı algısı yerine geçen 
performans beklentisi ve çaba beklentisi değişkenlerine ilaveten sosyal etki değişkenini de 
ilave etmesi ve yine kolaylaştırıcı koşullar değişkeniyle de gerçek kullanımı doğrudan 
açıklama potansiyeline sahip olması bakımından TKM ve TKM’nin geliştirilmiş 
versiyonlarına üstünlük sağlamaktadır. BTKKT’nin literatürde yer alan pek çok modelin iyi 
bir sentezi olması ve sosyal bilimler açısından kabul edilebilir değerlerin çok üzerinde bir 
değer olan %70 oranında açıklayıcılığa sahip olması benzerleri arasında öne çıkmasının 
gerekçeleri olarak sıralanabilir.  

Görülmüştür ki aynı zamanda e-devletin benimsenmesi literatürünü de kapsayan teknoloji 
benimseme literatüründe günden güne yeni entegre teori ve modeller ortaya atılmaktadır. 
Fakat söz konusu modeller değerlendirilirken gözden kaçırılmaması gereken bir husus 
bulunmaktadır. İlgili literatürde farklı modellerde bazen farklı ad verilen değişkenler aslında 
aynı anlama/içeriğe sahip olabilmektedir. Bu bağlamda, adı geçen modellerde farklı adlar 
verilmekle birlikte gerçekte tamamıyla ya da büyük ölçüde aynı anlama sahip değişkenler 
şunlardır: 

 Kullanışlılık algısı (TKM) / performans beklentisi (BTKKT) / dışsal motivasyon 
(MM) / işe uygunluk (KBKM) / çıktı beklentileri (SBT);  
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 Kullanım kolaylığı algısı (TKM) / çaba beklentisi (BTKKT) / karmaşıklık (KBKM) / 
kullanım kolaylığı (YYT);  

 Sosyal etki (BTKKT) / sosyal faktörler (KBKM) / öznel norm (PDT, TKM, KBKM) / 
imaj (YYT)  

 Kolaylaştırıcı koşullar (BTKKT, KBKM) / davranışsal kontrol algısı (KBKM) / 
uyumluluk (YYT)  

İlgili literatürde e-devletin benimsenmesi üzerine etkisi olduğu varsayılan değişkenleri konu 
edinen çalışmaların bu çalışmada yer verilen teori ve modellerden çok daha fazla olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca literatürde herhangi bir teori ve modelden bağımsız olarak e-devletin 
benimsenemsi üzerindeki etkisi araştırılan bağımsız değişkenler de (internete güven, devlete 
güven, risk algısı, kamu değeri algısı, kültür vb.) bulunmaktadır. Ayrıca, Shareef ve 
diğerlerinin (2014) ortaya attıkları “e-devletin benimsenmesi modeli (e-government adoption 
model –GAM)” adında literatürde müstakil bir e-devleti benimseme modeli de bulunmaktadır. 
Fakat,  bu model an itibariyle literatürde pek de kabul görmüş değildir. Bu bağlamda, e-
devletin benimsenmesi üzerine literatürde kabul görecek, açıklayıcılığı yüksek ve kapsamlı 
benimseme modellerine halen ihtiyaç duyulduğu ortadadır.  
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EK1: E-Devletin Benimsenmesi Konusuna Odaklanan Ampirik Çalışmalar 
Yazar-Yıl 

(A-Z) 
Ana  

Teori 
Kullandığı Teknoloji 
(İnceleme Nesnesi) 

Ülke Örneklem 

Al-adawi, Yousafzai 
ve Pallister, 2005 

-TKM 
 

Website (Bilgilendirme ve 
İşlem Hizmetleri) 

İngiltere Kavramsal 

AlHujran, 2009 -TKM 
 

-E-Devlet Portalı ve Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri 
Bakanlığı Websitesi 

Ürdün 335 vatandaş 

Alomari, Woods ve 
Sandhu, 2012 

-TKM 
-YYT 

Website Ürdün 400 vatandaş 

Carter ve Bélanger, 
2005 

-TKM 
-YYT 

Motorlu Taşıtlar Vergi 
Dairesi ve Vergi Dairesi 
Online Sistemleri 

Amerika Birleşik 
Devletleri  
 

105 vatandaş 

Carter ve Campbell, 
2011 

-YYT E-Oylama Amerika Birleşik 
Devletleri 

372 vatandaş 

Carter ve 
Weerakkoddy, 2008 

-YYT E-Devlet Hizmetleri İngiltere, 
Amerika Birleşik 
Devletleri 

260 vatandaş 
 
 
 

Chan vd., 2010 
 

-BTKKT Akıllı Kart Uygulaması 
(E-Devlet Hizmetlerine 
Erişim için) 

Çin Halk 
Cumhuriyeti 

1179 
vatandaş 

Colesca ve Dobrica, 
2008 

-TKM Ulusal E-Devlet Portalı Romanya 481 vatandaş 

Demirbaş vd., 2012 -BTKKT Vergi 
Dairesi Otomasyon 
Projesi (VEDOP) 

Türkiye 505 Serbest 
Muhasebeci 
ve Mali 
Müşavir 
 

Gefen vd., 2002 -TKM 
-GET 

Online Vergi Hizmeti Amerika Birleşik 
Devletleri 

243 vatandaş 

Hung, Chang ve Yu, 
2006 

-TKM 
-PDT 

Online Vergi Başvuru ve 
Ödeme Sistemi 

Tayvan 1099 
Kullanıcı 

Kumar vd., 2007 -TKM E-Devlet Hizmetleri Kanada Kavramsal 
Patel ve Jacobson, 
2008 

-YYT 
-PDT 
-TKM 

E-Devlet Hizmetleri Hindistan özelinde 
gelişmekte olan 
ülkeler 

Kavramsal 

Schaupp, Carter ve 
McBride, 2010 

-BTKKT E-Dosya Sistemi Amerika Birleşik 
Devletleri 

260 mükellef 

Warkentin vd., 2002 -TKM 
-PDT 

Online Vergi Amerika Birleşik 
Devletleri, Latin 
Amerika ve Afrika 
kıtasından başka 
ülkeler 

1000 
Mükellef 
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BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİNİ TARİH DERS KONULARINA 

UYGULAMA 
Zeynep TAŞYÜREK*      Meral METİN GÖKSU†  Tuğba SÖMEN‡ 

 

Özet 

Çalışmanın amacı, Bruner tarafından ileri sürülen, öğrencilerin problem çözme, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme 
becerilerinin gelişmesine olanak sağlayan, öğretmenin öğrencilere çeşitli öğrenme ortamları oluşturmasıyla 
öğrencilerin bilgiye kendilerinin ulaşmasının sağlandığı bir strateji olan buluş yoluyla öğretme ve yöntemlerinin 
tarih ders kitaplarında yer alan konulara nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesidir. Çalışmada buluş yoluyla 
öğretim stratejisinde kullanılabilecek yöntemler açıklanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada 
buluş yoluyla öğretim stratejisini tarih ders konularına uygulanması ile ilgili bilgiler nitel veri toplama 
araçlarından biri olan doküman incelemesinden yararlanılarak betimlenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak, 
buluş yoluyla öğretim stratejisi, araştırmacılar tarafından belirlenen tarih konularına (Divan-ı Hümayun, Reform, 
Coğrafi Keşifler, Osmanlı’da Devşirme Usulü,…) çeşitli yöntemlerin (büyük grup tartışması, münazara, soru- 
cevap,...) kullanılması yoluyla uygulanmıştır. Tarih kitaplarındaki konular incelenirken birçok konunun buluş 
yoluyla öğretime uygun olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda buluş yoluyla öğretim stratejisinin derslerde 
kullanımına ilişkin öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Buluş Yoluyla Öğretim, Ders, Tarih. 

 
APPLICATION OF TEACHING THROUGH DISCOVERY STRATEGY TO HISTORY TOPICS 

 

Abstract 

The study’s aim is to show how to apply the strategy of teaching through discovery, which is a strategy 
suggested by Bruner and enables students to improve problem solving, reflective, and creative thinking skills and 
by which teachers generate various learning environments for students to access information on their own, and 
its methodologies on the topics in history books. In the study, the methods to be used within the strategy of 
teaching through discovery were explained. In the study carried out with a qualitative research method, the 
information related to the application of strategy of teaching through discovery on history topics were described 
employing document analysis which is one of qualitative data collection methods. In accordance with the study’s 
aim, the strategy of teaching through discovery was applied to the history topics (Divan-I Hümayun[The 
Imperial Council], Reformation, Geographical Discoveries, The Devshirmeh Method in the Ottoman 
Empire,…), selected by the researchers, by means of multiple methods (big group discussion, debate, question-
answer method, …). It was found while reviewing topics in history books that a lot of topics are adequate to 
teach through discovery. In the end of the study, the suggestions regarding to employing the strategy of teaching 
through discovery in classes were presented. 

Keywords: Teaching Through Discovery, History, Lesson. 
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GİRİŞ 
Bruner tarafından ileri sürülen buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğretim süreci “problem 
çözme” şeklinde sürdürülür ve öğrenci aktiftir. Öğrenciler öğretim sürecinde çözebileceği 
problemlerle baş başa bırakılmalı, öğrenciler parçaları keşfetmeye, parçalar arasında ilişki 
kurmaya cesaretlendirilmelidir (Gökalp, 2016; 23). Buluş yoluyla öğretim stratejisinde 
kazandırılacak davranışlara göre öğretmen zamanı iyi ayarlamalıdır. Buluş yoluyla öğretim 
stratejisinde, öğrenmelerinin tam olarak sağlanması için, rehberlik ve yönlendiricilik görevini 
tam ve yerinde yapması açısından öğretmene büyük rol düşmektedir (Tangülü, 2015, 115). 
Buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenme yaşantıları düzenlenirken parçadan bütüne bir 
yok izlenmeli, öğrencilerin kavram ve genellemelere ulaşmaları için uygun örnekler sunulmalı 
ve seçilen örnekler öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve hazır bulunuşluğuna uygun olmalıdır 
(Yıldızlar, 2013, 37).  
 
1. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 
Buluş yoluyla öğretim, öğrenci merkeze alarak öğretme-öğrenme sürecini savunan Bruner 
tarafından 1960 ve 1970’li yıllarda ortaya atılan, öğrencilerin hipotezlerini 
yapılandırmalarına, karar vermelerine ve bilgilerini keşfetmelerine dayanan bir yaklaşımdır. 
Öğrenciler kendilerinde var olan bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilirler (Şahin, 2015: 
70). Bu stratejiyi kullanan öğretmen; güdümlü tartışma ve örnek olay yöntemlerinden birini; 
küçük grup, büyük grup tartışması, soru cevap, çember, zıt panel, münazara, açık oturum vb. 
teknikleri eğitim ortamında kullanmalıdır. 

1.1. Tartışma Yöntemi 
Tartışma yöntemi, bir konu veya bir sorun üzerinde öğretmen ve öğrencilerin yoğunlaşarak 
görüşler öne sürmelerini içeren bir öğretme-öğrenme yöntemidir. Yöntemin esası grup 
etkinliğine dayanmaktadır. Tartışma yönteminin amacı ele alınan problem veya konu ile ilgili 
olarak öğrencileri düşündürmek, fikirlerini ve çözüm önerilerini almaktır. Bu yöntem daha 
çok ele alınan konunun daha iyi kavranması için başvurulan bir yoldur (İşman ve Eskicumalı, 
2006: 79). 

Tartışma yönteminin temel noktası gruptaki tüm öğrencilerin tartışma sürecine katılmasıdır. 
İstenen düzeyde öğrenci katılımı ve kapsamı iyi belirlenen konuda yapılan tartışma yöntemi 
öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Eğitimle ilgili herkesin sıkça dile getirdiği demokratik tutum 
ve davranışların kazandırılması için tartışma yöntemi etkili bir işleve sahiptir. Çünkü her 
öğrencinin belirtilen konuda görüşlerini açıklaması anılan demokratik değerlerin kazanılması 
için önemli bir alıştırma etkinliği olmaktadır (Karaağaçlı, 2005: 183). Grupça tartışılarak 
alınan kararlara uyulduğu sürece, demokrasi ilkeleri işliyor demektir. Karşılıklı tartışmalarla 
varılan karar demokratik ruhun var olduğunu gösteren canlı kanıtlardır.  Dile getirilen fikirlere 
karşı saygı ve hoşgörülük anlayışı, demokratik hayatın temelidir (Kemertaş, 2003: 193). 

Tartışma Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar; 

 Tartışılacak konu ve tartışma biçimini öğrenciler ve öğretmen birlikte belirlemelidir. 
 Öğretmen ve öğrenciler konuya hazırlanmalı, etkinlik öncesi bir tartışma planı 

hazırlanmalıdır. 
 Sınıf mevcuduna göre tartışma biçimi belirlenmelidir. 
 Öğrencilerin oturma düzeni, uygulanan tartışma yöntemi sınıf mevcuduna göre 

belirlenmelidir. 
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 Tartışılacak konunun içeriği ve öğrenci sayısına uygun olarak zaman ayarlanması 
yapılmalıdır. 

 Ele alınan konu hedef-davranış düzeyi kavrama ve analiz düzeyinde olmalıdır. 
 Öğrenciler için yeni ve ilginç olan bir konu tartışılmalıdır. 
 Tartışmada sadece birkaç öğrencinin baskın olmasına izin verilmemelidir. 
 Tartışma esnasında ve sonunda ulaşılan önemli noktalar tahtaya yazılmalı öğrencilerin 

bunlara dikkati çekilmelidir (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 247-248). 

Büyük Grup Tartışması: Büyük grup tartışmasında öğretmen konuyu tüm sınıfın katıldığı bir 
tartışma ortamında işlemektedir. Tartışmanın yürütücüsü öğretmendir. Öğretmen sorular 
sormakta, öğrencilerin görüşlerini açık hale getirmekte ve konuyu daha iyi anlamaları için sık 
sık özetlemektedir( Küçükahmet, 2005: 75). Büyük grup tartışması öğrencilerin derste aktif 
olarak katılımını sağlayarak sınıf içerisinde öğrenme zenginliği oluşturmayı amaçlayan bir 
tekniktir. Öğrenciler tartışma ortamı içerisinde kendi duygu, düşünce, zihinsel 
potansiyellerinin farkına varmaktadırlar. 
Bu teknik, düşünme stratejilerini ve becerilerini geliştirmekte, fikirleri sorgulamakta, soru 
sorma ve bunlara mantıklı cevaplar verme alışkanlığı kazandırmaktadır. Ayrıca sosyal 
davranışları geliştirmekte ve öğrencilerin etkili iletişim, konuşma becerileri geliştirmelerini 
sağlamaktadır. 

Küçük Grup Tartışması: Küçük grup tartışması yönteminde 4-6 kişilik gruplar kendi 
aralarında bir konuyu tartışmaktadır. Gruplardan birer öğrenci o grubun ortak görüşünü 
açıklamaktadır. Grupların birbiriyle ortak görüşleri belirlenerek tüm grubun ilgili konudaki 
görüşü ortaya konulmaktadır. Küçük grup tartışması, geleneksel eğitim ortamlarında 
rahatlıkla uygulanabilen bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemin gerçekleştirilmesi hem süre 
hem de araç gereç gibi yönlerden oldukça ekonomik bulunmaktadır (Karaağaçlı, 2005: 185-
186). Küçük grup tartışmaları, öğrencilerin sadece kitap ya da öğretmenlerinin görüşlerini 
savunmalarına değil kemdi fikir ve görüşlerini de savunmalarına imkân vermektedir. Kişisel 
etkileşimi ilerletmekte ve öğretmektedir. Kalabalık sınıflarda pasif, geri planda kalan, içine 
kapalı ve başarısız olan öğrencilerin aktif ve başarılı olmasını sağlamaktadır. Öğrencilere 
kendi zihinsel performanslarını ispat etme fırsatı vermekte ve öğretmenin öğrencilerini 
tanımasını sağlamaktadır.  
Bu tekniği kullanırken öğretmenin bir görüş açısı geliştirmesi, hoşgörülü olması ve 
öğrencilerin tartışmalarını kolaylaştırması gerekmektedir. Gruplarda gerçekleşen tartışmaların 
dersin hedef davranışlarını gerçekleştirecek nitelikte devam etmesi önemlidir. Bunu sağlamak 
için öğretmenler öğrencileriyle birlikte tartışmayı değerlendirme formu hazırlaması 
gerekmektedir  (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 251-252). 

Münazara: İki grubun dinleyiciler ile bir jüri önünde bir konuyu ele alarak iki karşıt tezi 
savunmalarıdır. Münazara sonunda jüri galip tarafı bildirmektedir. Münazarada taraflar, karşıt 
tezi çürütmek ve kendi tezlerini üstün kılmak görevini üzerlerine almışlardır. Tez ve karşı tez 
üzerinde iyi hazırlanmış, inandırıcı fikirler ileri süren, iyi konuşan taraf doğru öyle değilse 
bile kazanmaktadır. Münazaralar daha çok ileri sınıftaki öğrencilerin ve yetişkinlerin 
yapabileceği tartışma biçimidir (Kemertaş, 2003: 194). 
Münazara konusu öğretmen tarafından öğrencilere önceden verilerek onlardan konu ile ilgili 
hazırlık yapmaları istenmektedir. Gruplar verilen süre içerisinde konu ile ilgili kendi 
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görüşlerinin haklılığını savunmaktadır. Münazarada genellikle her biri 4-5 öğrenciden oluşan 
iki grup vardır. Münazara öğrencilerde bir fikri savunmayı veya çürütmeyi hedeflediği, çabuk 
ve tutarlı düşünmeyi ve etkili söz söylemeyi gerektirdiği için öğretim açısından faydalıdır 
(İşman ve Eskicumalı, 2006: 80). Konuşma sırası, önce konuya taraf olan gruba, daha sonra 
karşı gruba verilir. Ortalama süre kendi tezlerini savunanlara 8-10 dakika, karşı görüşleri 
çürütenlere 4-5 dakika kadardır. Münazara sonunda her öğrenci ayrı değerlendirilir (Yılmaz 
ve Sünbül, 2003: 276). 

Zıt Panel: Panel türü tartışma yönteminde, bir konunun 3, 4, 5 kişilik konuşmacılar tarafından 
bir oturumda oturum başkanının yönetiminde görüşlerini açıklamaları esastır. Panelde dikkat 
edilmesi gereken özellik konunun tek, konuşmacı sayısının ise birden fazla olmasıdır. Her 
konuda panel düzenlenebilir; eğitim, spor, siyaset, ekonomi, tıp, hukuk, müzik vb. 
(Karaağaçlı, 2005: 188). Genellikle öğretmen ya da bir akran panel başkanlığını 
üstlenmektedir. Toplantıya ayrılan süre bitinceye kadar başkan konuşmacılara eşit sürelerle 
konuşma hakkı tanımaktadır (Küçükahmet, 2005: 76).  Panel’de amaç, bir fikri savunmak 
veya çürütmekten ziyade dinleyicilere konuyla ilgili kapsamlı ve bilimsel bilgiler sunmaktır 
(İşman ve Eskicumalı, 2006: 80) 
Zıt paneli yönetecek bir lider seçilmektedir. Soru soracaklar sorularını saptarken, diğer grup 
kendilerine sorulması olası sorulara tahmini cevap hazırlamaktadır. 15-20 dakika hazırlık için 
süre verilmektedir. Bu işler yapılırken, grup elemanları kendi aralarında tartışmakta ve sorular 
cevaplanmaktadır. Ancak cevaplar soru soranları tatmin etmezse, kendi çözüm yollarını 
önermektedirler. Sonraki aşamada grupların görevleri değiştirilebilir. Belli bir ön hazırlık 
gerektiren zıt panel tekniğinin etkin kullanımı için, zıt panelin uygulanması sırasında sadece 
birkaç öğrencinin aktif olmasına izin verilmemelidir (Karaca, 2006: 108). 

Açık Oturum: Bugün okullarda, meslek çevrelerinde, siyasi çevrelerde, radyoda ve 
televizyonda açık oturumlar düzenlenmektedir. Açık oturum teknik açıdan panel, 
sempozyum, münazara karışımı bir tartışma çeşididir. Seçilen konu geniş kitleyi 
ilgilendirmelidir. Konuşmacılarda tanınmış ve o konuda yeterli kimseler olmalıdır (Kemertaş, 
2003: 194). 

Sınıfça belirlenen örnek bir problem durum konusunda açık oturum için seçilmiş öğrenciler 
hazırlık yapmaktadır. Grubun bir lideri ve üyeleri seçilmektedir. Bu yöntemde lider üyelerin 
konuşmalarını organize etmekte ve geçişleri yapmaktadır. Üyeler, aynı konu üzerinde birkaç 
kere konuşma hakkına sahiptirler. Açık oturumda, üyelere tanınan konuşma fırsatının zaman 
ve süre olarak denk olması gerekmektedir. Bu teknikle öğrenciler iletişim becerilerini 
geliştirmekte, bir probleme farklı yaklaşım tarzları geliştirmekte ve karşılıklı hoşgörü anlayışı 
kazanmaktadır (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 278). 

1.2. Soru-Cevap Yöntemi 
Soru-cevap yönteminin adı, “isticvap”(soru sormak) yöntemidir. Sokrates, bu yöntemi iyi 
kullananlardan birisi olduğu için buna, “Sokrat yöntemi” de diyenler vardır (Kemertaş, 2003: 
133). 

Soru-cevap metodu, öğretmenin öğrencilere ve öğrencilerin de öğretmene sorduğu soruları 
kapsayan karşılıklı iletişime dayanan bir öğretim yöntemidir. Soru-cevap yöntemi çoğunlukla 
anlatım yöntemi ile birlikte kullanılır. Anlatım yönteminin sıkıcılığı ve monotonluğunu az da 
olsa ortadan kaldırarak öğrencileri aktif hale getirmeye çalışmaktadır. Soru-cevap yöntemi 
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öğretmenin işlenen konu ile ilgili olarak öğrencilerin bilgilerini yoklamaktan çok öğrencileri 
düşündürmek, önemli noktalara öğrencilerin dikkatlerini çekmek, cevapları öğrencilere 
buldurtmak gayeleri taşımaktadır. Öğretmenin öğrencilerine ustaca sorular sorması 
öğrencilerin hatırlama, düşünme, muhakeme, analiz, sentez, değerlendirme yeteneklerini 
geliştirmektedir (İşman ve Eskicumalı, 2006: 77). 

1.3. Örnek Olay Yöntemi 
Örnek olay metodu, belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan 
problemlerin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenerek çözülmesi 
yoluyla öğrencilerin o konuyla ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak ve benzer 
olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmak için 
kullanılmaktadır. Sorunlu olay gerçek ya da hayali olabilmektedir (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 
228-229). 

Tarih öğretiminde, örnek olay çalışması öğrencileri tamamen pasif olan rollerden çıkararak 
aktif öğrenenler haline gelmesini sağlayacak yollardan birisidir. Bu etkinlikle öğrencinin 
düşünme, muhakeme ve mukayese melekesinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Örnek olay 
materyallerini, hatırat türü kitaplardan veya her olayı aktaran arşiv belgelerinden temin 
etmemiz mümkündür (Köstüklü, 2001: 37).  

Örnek olay yöntemi tüm öğrencilerin tartışmalara katılmalarını ve derste aktif olmalarını 
sağlamakta, konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirmekte, öğrencilere diğer öğrencilerle 
çalışma imkânı sağlamakta, etkin dinleme ve karar verme becerisini geliştirmekte ve 
öğrencilerin diğer öğrenci arkadaşları ile sürekli bir iletişim içerisinde bulunmalarından dolayı 
görüş ve düşüncelere saygı duyma alışkanlığı kazandırmaktadır. 

Yukarıda tarih eğitiminde buluş yoluyla öğretim yöntemlerinden kısaca bahsedilmiştir. Buluş 
yoluyla öğretim stratejisinin tarih konularına uygulanabilmesi için uygulama aşamalarının da 
bilinmesi gerekmektedir.  

Sunuş ve buluş yoluyla öğretimin yapılacağı derslerin planlama aşamaları birbirine 
benzemekle birlikte uygulama aşaması tamamen farklılık göstermektedir. Sunuş yoluyla 
öğretimde tanımlamalar, ilkeler öğretmen tarafından öğrenciye sunulurken; buluş yoluyla 
öğretimde öğretmen tanımlamaları, genellemeleri öğrencilerin bulması için rehberlik 
etmektedir. Öğretmen sorular sorarak öğrencilerin kendilerine sağlanan verileri analiz 
etmelerini, ellerindeki somut bilginin gerisindeki ilkeleri, kavramları, çözümleri bulmalarını 
sağlamaktadır (Senemoğlu, 2001: 474). Jacobsen ve diğerleri, buluş yoluyla öğretme 
adımlarını şöyle listelemişlerdir (Akt: Karip, 2007: 144):  

1) Öğretmen örneği sunar. 
2) Öğrenci örneği tanımlar. 
3) Öğretmen ek örnekler sunar. 
4) Öğrenci yeni örnekleri tanımlar ve ilk örnekle bağ kurar. 
5) Öğretmen ilk örnekler verir ve olumsuz örnekler sunar. 
6) Öğrenci örnekleri karşılaştırır ve duruma ters düşen örnekleri belirler. 
7) Öğrenci ilgili örneklerin özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri ortaya koyar. 
8) Öğrenci tanımı yapar ve ilişkiyi kurar. 
Ayrıca buluş yoluyla öğretimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için de öğretmen konuyu 
önceden çok iyi planlamalı, öğrencilere verilecek örnek durumlar önceden hazırlanmalı, ek 
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sorularla öğrencilerin cevabı tahmin etme konusunda cesaretlendirilmeli, Örneklere, 
alıştırmalara ve öğrenci ekinliklerine yeterince zaman ayrılmalıdır. 

 

2. AMAÇ VE ÖNEM 
Araştırmanın amacı, buluş yoluyla öğretme ve yöntemlerinin tarih ders kitaplarında yer alan 
konulara nasıl uygulanacağıdır. Bu araştırma, Tarih ders konularına uygulanabilirliğinin 
gösterilmesi ve tarih öğretmenlerine bu yöntemin uygulanabilirliği konusunda rehberlik 
etmesi açısından önemlidir. Ayrıca Tarih dersinin yanı sıra diğer dersler için de 
uygulanabileceği konusunda ilham vermesi açısından önemlidir.  Bu çalışmanın daha sonraki 
çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Buluş yoluyla öğretme ile ilgili 
çalışmaların sınırlı olması bize bu alanda çalışma fırsatı sunmuştur. 

 

3. YÖNTEM 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmanın amacı, “deneysel 
anlamda temellendirilmiş kuramları daha derinlemesine incelemeler yaparak güçlendirmek 
ve derinlemesine incelemeler yaparak yeni kuramları ve olguları ortaya koymaktır” (Bayyurt 
ve Nevra Seggie, 2015: 16). Yani nitel araştırma, gelişen ve değişen dünyamızı ve 
beraberinde gelen sorunları detaylı bir şekilde anlamamızı sağlayacak yeni pencereler 
açmaktadır. 

Buluş yoluyla öğretim stratejisini tarih ders konularına uygulanması ile ilgili bilgiler nitel veri 
toplama araçlarından biri olan doküman incelemesinden yararlanılarak betimlenmiştir. 
Doküman inceleme, araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir. Bu 
materyaller yazılı materyaller (kitap, dergi, gazete, magazin, arşiv, mektup, günlük, resmi 
yayın ve istatistikler vb.)  olabileceği gibi konu ile ilgili film, video veya fotoğraflar şeklinde 
de olabilmektedir. Dokümanlar nitel olarak yürütülen araştırmalarda başvurulan önemli veri 
kaynaklarıdır (Cansız Aktaş, 2015: 363). Tarih ders kitapları incelenmiş ve buluş yoluyla 
öğretime uygun konular belirlenmiştir. Buluş yoluyla öğretim, belirlenen tarih konularına 
uygulanmıştır. 

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR 
4.1. Buluş Yoluyla Öğretimi Tarih Ders Konularına Uygulama 
Bu bölümde buluş yoluyla öğretme stratejisinde kullanılan yöntemlerin tarih eğitiminde nasıl 
kullanıldığıyla ilgili bir uygulama yapılmıştır. Bu bölümde geçen öğretmen ve öğrenci 
ifadeleri kurgulanmıştır.  

4.2. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisine Dayalı Örnek Bir Uygulama 
Erzurum şehir merkezindeki bir okulda, dersinde “Divan-ı Hümayun” konusunu işleyecek 
olan bir tarih öğretmeni, buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanmaya karar vermiştir. Bu 
çerçevede haftanın ilk dersinde, sınıfa bir CD götürür. Dersin başlamasının ardından 
öğretmen, ilk önce, öğrencilerin ilgisini arttırmak için CD’den ilk resmi gösterir. 
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Fotoğraf 1: Topkapı Sarayı. 

 
Öğretmen: Sevgili öğrenciler size üç resim göstermek istiyorum. Yedi kişilik gruplar halinde 
bu resimleri ayrıntılı bir şekilde inceleyip, düşündüklerinizi söylemenizi istiyorum. Bu 
resimleri slâyttan tek tek gösteriyorum.  Bu ilk resimden ne anlıyorsunuz? 
Öğrenci 1: Büyük bir alana kurulmuş. Çok güzel bir resim. 

Öğrenci 2: Çevresinde sur görüyorum ve binaların tarzı günümüzden oldukça farklı bir 
şekilde yapılmış. 

Öğrenci 3: Arkadaşıma katılıyorum binalar farklı, kubbe tarzında yapılmış ve birçok minare 
görüyorum. 

Öğrenci 4: Bu resim bana eski bir dönemi çağrıştırdı. Bir saray görünüşü olabilir. 

Öğretmen: Peki, neden eski döneme ait bir resim olduğunu düşündün. 

Öğrenci 4: Çünkü binalar bir araya toplanmış,  kubbe tarzı mimari kullanılmış ve çevresinde 
surun olması bana bir saray olabileceğini çağrıştırdı. Ayrıca minarelerin olması bu düşüncemi 
daha da pekiştirdi.  

Öğretmen: Arkadaşlarınız doğru söylüyor. Bu resim bir Osmanlı Sarayını gösteriyor. Şimdi 
ikinci resmi incelemenizi istiyorum. 

Fotoğraf 2: Divan-ı Hümayun Üyeleri 

 

  

 

   

  

  

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

361 

Öğrenci 2: Birinci resim Osmanlı Sarayı olduğuna göre buradakiler de sarayda görevli olan 
kişilerdir. 

Öğrenci 6: Üzerlerinde cübbe ve kavuk var. Belli ki sıradan bir saray görevlisi değiller.  

Öğrenci 7: O zaman bu gördüğümüz kişiler sarayın üst düzey görevlileridir. Ortada olan kişi 
sadrazam olabilir. Çünkü hem cüppesi hem de kavuğu diğerlerine göre daha ihtişamlı. 

Öğrenci 5:Sağ alt köşedeki kişinin sakalları var. Büyük ihtimalle şeyhülislamdır. 

Öğretmen: Aferin. Arkadaşınız güzel bir ipucu yakalayarak bu ipucunu şeyhülislamla 
bağdaştırdı ve doğru bir sonuca ulaştı. 

Öğrenci 3: Diğer kişiler ise nişancı defterdar ve kazasker olmalı. 

Öğretmen: Neden böyle düşündün? 

Öğrenci 3: Çünkü sadrazam ve şeyhülislam sarayda önemli görevlerde bulunuyorlar. 
Fotoğraftaki diğer kişiler bunlarla aynı karede yer aldığı için muhtemelen onlarda önemli 
görevlerde bulunuyor. O yüzden böyle düşündüm hocam. 

Öğretmen: Bu resimdeki kişiler sizlerin de söylediği gibi yüksek görevlerde olan kişilerdir. 
Şimdi de üçüncü resme dikkatlice bakarak düşündüklerinizi söylemenizi istiyorum. 

Fotoğraf 3: Divan-ı Hümayunla İlgili Bir Minyatür. 
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Öğrenci 1: Bu bir minyatür. 
Öğrenci 5: Bir araya gelmiş sanki toplantı yapıyorlar. Bazıları ayakta bazıları oturuyor. 

Öğrenci 7: Kavuk ve cübbeleri var o yüzden bu kişiler ikinci resimdeki üst düzey görevliler 
olmalı. 

Öğrenci 2: Arkadaşıma katılıyorum ayrıca yukarıda aşağıyı gözetleyen biri var. 
Aşağıdakilerden daha heybetli duruyor. Padişah olabilir. 

Öğrenci 1: Evet. O gözetleyen muhtemelen padişahtır. 

Öğrenci 4: Burası bir divan toplantısı olabilir. 

Öğretmen: Nerden bu kanıya vardın? 

Öğrenci 4: Çünkü hem eski yazı olması hem de üst düzey görevlilerin bir araya gelmesi 
devletle ilgili önemli konuları görüştüklerini gösterir. Ayrıca üstende padişah aşağıdakileri 
gözetliyor. Bütün bunları birleştirince burasının bir divan olduğunu düşündüm hocam. 

Öğrenci 2: Arkadaşıma katılıyorum Osmanlı padişahları divan toplantılarını gözetliyordu. 

Öğretmen: Doğru. Burası üst düzey görevlilerin toplantı yaptığı yer olan Divanı 
Hümayun’dur.  Siz bütün bunları birleştirerek divan hakkında ne söylersiniz? 

Öğrenci 6: Divan devletle ilgili toplantıların yapıldığı yerdir. 

Öğrenci 3: Divanda nişancı, defterdar, veziriazam, kazasker, kaptanıderya gibi üst düzey 
görevliler bulunur. 

Öğrenci 1: Divan toplantıları önemli olduğu için çoğunlukla ülke sorunları konuşulur. 

Öğrenci 7: Padişah divanda ne konuşulduğunu yukardan gözetleyerek olası bir disiplinsizliği 
önlemiş oluyor. 

Öğretmen: Arkadaşlar bütün söyledikleriniz doğru. Konuyu özetleyecek olursak; Divan-i 
Hümayun bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. 
Divanda siyasi, idari, askeri, örfi, şer’i işler görüşülürdü.  Osmanlı divanı Selçuklu, İlhanlı ve 
diğer Türk devletleri örnek alınarak yapılmıştır. Divanın önemli üyeleri arasında veziriazam, 
nişancı, defterdar, şeyhülislam, kazasker, kaptanıderya yer alır. Fatih’e kadar divana 
hükümdarlar başkanlık etmiş,  bu tarihten itibaren padişahlar başkanlığı veziriazamlara 
bırakmıştır. Padişah ise divan toplantılarını kafes arkasından dinleyerek sürekli divanı kontrol 
altında tutmuştur. 

Arkadaşlar ders bitti, teneffüse çıkabilirsiniz. 

4.3. Büyük Grup Tartışması 
Erzurum şehir merkezindeki bir okulda, dersinde “Reform” konusunu işleyecek olan bir tarih 
öğretmeni büyük grup tartışmasını kullanmaya karar vermiştir. Öğretmenin tartışma 
yöntemini kullanmasının amacı sorgulayan, eleştiren ve araştıran öğrenciler yetiştirmektir. 
Aynı zamanda sınıfın derse katılımını sağlamaktır. 

Öğretmen: Arkadaşlar bugün sınıfta Reform hareketleri ve etkileri üzerinde duracağız ve ufak 
bir tartışma yapacağız. Sınıfı şimdi ikiye ayırıyoruz. Sınıfın sağı A grubu, sınıfın solu B 
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grubu. Reform hakkında arkadaşlarımız adına grup sözcüleri konuşacak.  Arkadaşlarınızın 
görüşlerini dinleyeceksiniz. Evet, şimdi başlıyoruz. 

“Reform hareketi Avrupa’yı nasıl etkilemiştir?” 

A Grubu Sözcüsü: Reform hareketi, papaların bir din adamından çok bir imparator gibi 
hareket etmeleri ve halk üzerimde büyük baskı kurmaları sonucu halkın uyanışıdır. Çünkü 
papalar kilise aracılığıyla büyük topraklara sahiptiler ve lüks, refah içinde yaşıyorlardı. Geniş 
halk kitleleri ise fakirlik içinde yaşıyordu. Halk papaya karşı koyamıyor ve papanın söylediği 
her şeyi doğru kabul ediyordu.  

Öğretmen: Peki, bu durumdan halk memnun muydu? 

A Grubu Sözcüsü: Halkın söz söyleme yetkisi yoktu. Bir de bu dönemde din, Hıristiyanlar ve 
devlet üzerinde büyük bir güce sahipti. Bu durumun etkisiyle kilise büyük güç kazanmıştı. 
Halkın yapacağı bir şey yoktu. Çünkü karşı çıkanlar papalar ve din adamları tarafından aforoz 
adı altında dinden çıkartılıyordu. Ayrıca papalar sadece dini güce değil siyasi güce de 
sahiptiler. En belirgin özelliği kralların papanın elinden taç giyip otoritesini onaylatmasıydı. 
Papaların ve din adamlarının hem dini gücü hem de siyasi gücü elinde bulundurmaları 
karşısında halk ne yapabilirdi. Boyun eğmekten başka şansı yoktu. 

B Grubu Sözcüsü:  Hocam, arkadaş diyor ki; halkın başka şansı yoktu. Biz buna katılmıyoruz. 
Halk bir şey yapamıyor değil halk bir şey yapmıyordu. Çünkü bu durum halkında işine 
geliyordu. Papalar sadece aforoz etmiyordu. Aynı zamanda Tanrı adına insanları 
bağışlıyorlardı. Hatta daha ileri gidip bağışladıklarını gösteren endülüjans adı verilen belge 
veriyorlardı. Bu belgeyle cennet garanti ediliyordu. Cennet cehennem bu kadar basit mi? Öyle 
bir belgeyle iş hallolsun. 

Öğretmen: din konusuna bu kadar derin girmeyin. Devam edebilirsiniz.  

B Grubu Sözcüsü: Halk da tabi ki bu durumdan memnun olmayanlarda vardı. Kim zenginlik 
varken fakirlik içinde yaşamak ister. Papalar zengindi ve halk bu durumu görüyordu. Bu 
düzene karşı çıkanlar, baş kaldıranlar vardı ki papa tarafından aforoz ediliyordu. Ancak baskı 
yüzünden, korkudan karşı çıkanlarda fazla seslerini yükseltemiyorlardı. Hem bu durumdan 
memnun alan halkın hem de papanın baskısı sonucu fazla ileri gidemiyorlardı. Bu durumda 
sesini yükselten Luther olmuş ve yanına tarafta bularak ileriye gidebilmiştir. 

Öğretmen: Aynı dönemde, Osmanlı Devletinde din-devlet ilişkisi nasıldı? 

A Grubu Sözcüsü: Aynı dönemde, Avrupa Devletlerindeki baskın din anlayışı Osmanlı 
Devletinde yoktu. Osmanlı Devleti için de din önemliydi. Fakat bütün siyasi gücün onda 
toplanacağı anlamına gelmiyordu. Kanuni dönemine denk geliyor ki Viyana’ya kadar 
dayanmış büyük bir imparatorluktan söz ediyoruz. Bu imparatorluk bünyesinde birçok milleti 
barındıran çok uluslu bir devlettir. Ancak Osmanlı padişahları dini hiçbir zaman halka baskı 
aracı olarak kullanmamışlardır.  

Öğretmen: Din-devlet ilişkisi konusunda iki tarafı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz. 

B Grubu Sözcüsü: Hocam arkadaşların söylediklerine katılıyoruz.  Osmanlı dini bir baskı 
aracı olarak kullanmadığı gibi sınırlarında yaşayan gayrimüslim halka geniş hak ve 
özgürlükler tanımıştır. Onların dini yaşamlarına ve eğitimlerine müdahale etmemiştir. 
Müdahale edilmesine fırsat vermemiştir. Hatta kurumların ihtiyacı da vakıflar sayesinde 
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devlet tarafından karşılanmıştır. Din konusunda iki tarafı karşılaştırdığımızda Osmanlı devlet 
yönetiminde din belirleyici bir unsur olmasına rağmen din adamlarının otoritesi padişahın 
üstünde olmamıştır. Fakat diğer tarafta papalar dini ve siyasi büyük bir güce sahiptiler ve her 
istediklerini yaptırıyorlardı.  

A Grubu Sözcüsü: arkadaşların söylediklerine katılıyoruz. Bu dönemde Osmanlı büyük bir 
imparatorluk olmasına rağmen hiçbir zaman dini bir baskı uygulamamıştır. Ayrıca din 
adamları bu kadar çok siyasi güce sahip olmamıştır. 

Öğretmen: Reform hareketi halkta nasıl oluştu? 

A Grubu Sözcüsü: Halk bazı şeyleri sorgulamaya başladı. Halkın bu sorgulaması kilisenin 
düzenini bozdu. Papalar bu durum karşısında endişelenmeye başladı. 

B Grubu Sözcüsü: Hocam özellikle Rönesans’ın bu sorgulamada büyük etkisi olmuştur. 
Ayrıca Rönesans, Coğrafi Keşiflerin yanında 16.yy da bazı din adamları da Reform ihtiyacını 
dile getirmiştir.  

Öğretmen: A grubu sözünü bitirdikten sonra konuşun. Böylece konu dağılmaz sizi dinleyen 
arkadaşlarınız daha iyi anlar. 

A Grubu Sözcüsü: Bu sorgulamalar sonucunda kilisenin aslında her şeyin üstünde bir güç 
olmadığını gördüler. Kiliseye güvenleri azalmaya başladı. Papaların söylediklerine körü 
körüne inanmayıp bu söyledikleri “doğru mu?”  şüphesi taşımaya başladılar  

B Gurubu Sözcüsü: Hocam halk sorgulamaya başladı doğru katılıyoruz. Fakat bu sorgulama 
birden olmadı. Bu sorgulamanın ucu Coğrafi keşiflere, Rönesans’a dayanır. Derebeylik 
sisteminin yıkılması, skolâstik düşüncenin zayıflaması, pozitif bilimlerin önem kazanması 
sorgulamayı da beraberinde getirdi. Rönesans’ın getirmiş olduğu özgür düşünceyle Erasmus, 
Röklen ve Luther gibi hümanistler dini metinleri incelemeye başlamışlardır. Bu inceleme 
sonucu halkta kilisenin söylediği her şey doğru değildir anlayışı ortaya çıkıyor. Luther’in 
incili Almancaya çevirmesi Protestanlığın Almanya ve Avrupa’da yaygınlaşmasına neden 
oldu. Luther’in fikri tüm Avrupa’ya yayılmaya başladı. Bu durumda reform hareketlerinin 
başlamasına neden olmuştur. Reform hareketlerinin başarıya ulaşmasında alman prenslerinin 
ve Rönesans’la gelen özgür düşüncenin büyük etkisi olmuştur.  

Öğretmen: Evet arkadaşlar söylediklerinizin hepsi doğru. Peki, Reform hareketlerinden 
Osmanlı Devleti nasıl etkilenmiştir? 

A Grubu Sözcüsü: Reform hareketleri Osmanlı’da olumsuz etki yapmamıştır. Reform 
hareketleri Osmanlı tarafından yakından takip edilmiştir. Reform Osmanlı’daki 
gayrimüslimleri etkilememiştir. Bunun en önemli nedeni Osmanlının Hıristiyan halka geniş 
haklar vermesidir. Onları din ve eğitim işlerinde serbest bırakmasıdır.  

B Grubu Sözcüsü: Arkadaşların söylediklerine katılıyoruz. Birkaç şey eklemek istiyoruz. 

Öğretmen: Buyrun. 

B Grubu Sözcüsü: Reform hareketinin Osmanlıyı etkilememesinde devrin padişahının da 
etkisi vardır. Avrupa’da Hıristiyan birliğinin parçalanması Osmanlı Devleti’nin önem verdiği 
bir konuydu. Bu nedenle Kanuni, Luther’in faaliyetlerini desteklemiştir. Ayrıca Osmanlının 
kendi içindeki halkına uygulamış olduğu barışçıl politikalarda onu Reform hareketinin 
olumsuz etkilerinden korumuştur. Osmanlı çok uluslu bir devletti. O yüzdende devrin 
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padişahı atacağı her adımı düşünerek atmalıydı. Osmanlıda öyle yapmıştır. Ortodoks din 
adamlarının halk üzerinde baskı oluşturmasına izin vermemiş ve böylece ruhban sınıfın siyasi 
güç elde etmesini engellemiştir. 

Öğretmen: Çocuklar o zaman şöyle bir sonuç çıkaralım. Konunun değerlendirmesini yapalım. 
Çünkü zaman azaldı zil çalacak konu dağınık kalmasın. 

1. Reform hareketleri sonucu Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Katolikliğin yanında 
Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.  
2. Papaların ve din adamlarının saygınlığı azaldı.  
3. Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı.  
4. Kilise topraklarını büyük ölçüde kaybetti. 
5. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik eğitim sistemi kuruldu. 
6. Osmanlı Devleti izlemiş olduğu politikalar sayesinde reform hareketlerinden etkilenmedi. 
Öğretmen: Arkadaşlar değerlendirmeyi altı maddede topladık. Tartışma yöntemiyle konu 
daha iyi anlaşılmıştır. Sizlere teşekkür ediyorum. Sınıfta güzel bir tartışma ortamı çıkardınız. 
Arkadaşlarınız konuşurken hemen müdahale etmeyin söylemiştik ama bazılarımız bunu ihlal 
etti. Küçük eksiklerimiz olabilir. Ama bir dahaki tartışmaya daha iyi olacağına inanıyorum. 

Örnek Olay (Mısır Uygarlığı) 
Burada öğretmen, örnek olay yöntemini kullanarak dersini işlemiştir.  Öğretmen, yönteme 
bağlı olarak bazı sorular hazırlamıştır. Öğretmenin buradaki amacı öğrencilerin sorularla konu 
arasında bağlantı kurmalarını sağlamak ve sorgulama yeteneklerini geliştirmektir. 

“Bizde toplum sınıflara ayrılmıştı. En üstte rahipler, kâtipler, askerler bulunurdu. Onlardan 
sonra tüccarla ve zanaatkârlar geliyordu. Daha sonra çiftçiler en son tabaka ise kölelerdi. 
Köleler halkın en fakir kısmını oluşturuyordu. Hiçbir hakları yoktu. Toplumumuzda çiftçi, 
tüccar olduğu için ekonomimiz ağırlıklı olarak tarım ve ticarete dayanıyordu. Tarımda en çok 
bizler çalışırdık ancak zengin olan bizler değildik. Toplumun alt tabakasını oluşturuyorduk. 
Çok tanrılı dine ve ölümden sonra yaşamın olduğuna inanıyorduk. Bizde ölüler mumyalanırdı. 
Ölü mumyalanırken birtakım işlemden geçer, kokular sürülür ve en son beze sarılarak 
sandukaya konulurdu. Ölüleri mumyalamamızın amacı ise ölüyü öbür dünyadaki yaşama 
hazırlamaktı. Ayrıca beden ruh birliğinin parçalanmasını önlemekti. Daha sonra büyük bir 
tören düzenlenirdi. Bu törende rahipler, ölünün ailesi bulunurdu. Ayrıca törende yas tutucu 
kadınlar ilahi söyler feryat ederlerdi. Genelde bu tür törenler soylular için yapılırdı. Alt 
tabakanın ölüleri kumlu toprağa gömülürdü. Bizde Firavun için piramitler yapılırdı. Aynı 
zamanda bu piramitler Firavunun mezarıydı. Ölülerimizi gömerken herkes gelirine göre 
mezara araç-gereç ve yiyecekler bırakırdı. Soyluların mezarında daha değerli şeyler 
bulunurdu. Bunu yapmamızın sebebi ölümden sonra yaşamın olduğuna inandığımızdır. 
Mumyacılık geleneğinden dolayı ölülerin iç organlarıyla uğraşıyorduk. Bu uğraştan dolayı 
insan vücudunu tanıdık. Hangi organın nerde olduğunu ne işe yaradığını anladık. Bu durun da 
tıpta gelişmemize neden oldu.”  
1. Mısır’da toplum anlayışı nasıldı. Günümüzle karşılaştırınız? 
2. Mısır’ın ekonomisi neye dayanıyordu?  
3. Mısır’da köle anlayışı var mıydı? Şimdide var mı? Açıklayınız. 
4. Mumyacılık nedir? Günümüzde de var mı? Açıklayınız. 
5. Mısır’da ölüler için yapılan törenin günümüzle bir benzerliği var mı? Açıklayınız. 
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6. Mısırlıların mezarlarına araç-gereç ve yiyecek bırakmalarının sebebi nedir? Günümüzde 
böyle bir gelenek var mı? 
7. Mısırlılar tıp alanında neden gelişmiştir? 

Soru Cevap Tekniğine Örnek Bir Uygulama 
Tarih dersinde Coğrafi Keşifleri işleyen öğretmen, hem konunun ne kadar öğrenildiğini 
görmek hem de pekiştirme yapmak amacıyla soru cevap tekniğini kullanır. Bu çerçevede 
öğretmen ile öğrenciler arasında aşağıdaki diyalog yaşanır: 

Öğretmen: Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir? 

Öğrenci 1: Türkler tarafından İstanbul’a getirilen mallar Venedik ve Ceneviz tüccarları 
tarafından satın alınıp Avrupa’da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Bunun üzerine Avrupalı 
tüccarlar hem Müslümanların egemenliğini kırmak hem de Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak 
için yeni yollar aramaya başlamışlardır öğretmenim. 

Öğrenci 2: Teknolojik gelişmeler coğrafi keşiflere neden olmuştur. 

Öğrenci 3: Avrupalılar pusulayı geliştirerek açık denizlere dayanıklı ve hızlı gemi yapmaları 
coğrafi keşiflerin diğer bir nedenidir. 

Öğretmen: Coğrafi keşifler Avrupa’yı nasıl etkilemiştir? 

Öğrenci 4: Yapılan keşifler sonucunda yeni ülkeler, medeniyetler öğrenilmiştir. 

Öğrenci 5: Hristiyanlık yayılma alanı bulmuştur.  

Öğrenci 3: Avrupa’nın ekonomik yapısı değişmiştir. Zenginlik ölçüsü olan toprak yerini altın 
ve gümüşe bırakmıştır. 

Öğrenci 6: Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da bilim ve sanat önem kazanmıştır. 

Öğrenci 4: Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu 
uyandırdı. 

Öğrenci 1: Keşiflerle birlikte Avrupa’nın düşünce ve dini hayatında önemli değişiklikler oldu. 
Böylece Avrupa’da düşünce ve kültür hareketleri başladı. 

Öğretmen: Arkadaşlar söyledikleriniz doğru. Konuyu özetleyecek olursak; gerek teknolojik 
gelişmeler gerekse değişen dünya düzeni coğrafi keşiflere neden olmuştur. Coğrafi keşifler 
dünyada özellikle Avrupa’da büyük etki yapmıştır. Avrupalı tüccarlar Doğu’nun zenginliğine 
ulaşmak için yeni yollar aramaya başlamışlardır. Yapılan keşiflerle yeni ülkeler, medeniyetler 
ortaya çıkmış, Hristiyanlık hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Keşiflerle birlikte 
Avrupa’nın kültür ve ekonomisinde büyük değişiklikler olmuş, altın ve gümüş önem 
kazanmıştır. 

Münazara Tekniğine Örnek Bir Uygulama 
Tarih dersinde Osmanlı ordusundaki devşirme usulü ile ilgili bir münazara yaptırmak 
istediğini belirten öğretmen, sınıfa münazaraya kimlerin katılmak istediğini sorar. İstekliler 
arasından yapılan bir seçimle dörder kişiden oluşan iki grup oluşturulur. Grup A, Osmanlı 
ordusu için devşirme usulünün yararlı olduğunu savunmasına karşın, grup B ise, Osmanlı 
ordusu için devşirme usulünün zararlı olduğunu savunacaktır. Ayrıca her iki gruba 
değerlendirmek üzere de öğrenciler arasından altı kişilik bir jüri seçilir. Görev dağılımının 
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ardından her iki gruba, savunacakları tezler hakkında bilgi toplamaları ve diğer hazırlıklar için 
on gün süre tanınır. Bu sürenin bitiminde münazara çalışması için bütün sınıf toplanmıştır. 
Gruplardan hangisinin önce başlamak istediği sorulmuş ve grup B’ye ilk konuşma önceliği 
verilmiştir. Ayrıca, her bir grup için yirmi dakika konuşma süresi tanınmış ve jüri tarafından 
konuşmaların değerlendirilmesinde uyulacak kriterler de açıklanmıştır. Münazara sonunda 
jüri grup B’yi münazaranın galibi ilan etmiştir. 

Zıt panel ve açık oturum ile ilgili tarih konuları ise;  celali ayaklanmaları,  Tanzimat fermanı 
ve etkileri,  Ermeni sorunu, partiler ve çok partili hayata geçiş denemeleri,  Türkiye ve 
Avrupa Birliği, küresel ısınmayla birlikte çıkan sorunlar vb. konulardır.   

 
SONUÇ 
Buluş yaklaşımı, Bruner tarafından geliştirilmiş öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Bu model 
1960’lı yıllardan günümüze kadar dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmıştır. Ülkemizde de 
bu yaklaşımın etkileri 1968 yılından itibaren görülmektedir. 

Bruner’in buluş yoluyla öğretim kuramı sınıfta kullanılırken aşağıdaki etkinliklere yer 
verilmesi gerekir.  

1. Öğrencilere öğretilecek kavramla ilgili örnekler ve örnek olmayanlar birlikte verilmelidir.  
2. Öğrencilerin sözel ipuçları resim ve şemalarla, kavramlar arasındaki ilişkileri görmeleri 
sağlanmalıdır. 
3. Öğrenciler temel kavram ya da ilkeyi bulabilmeleri için sorularla yönlendirilmelidir.  
4. Öğrenciler, sezgisel düşünmeleri için teşvik edilmelidir. Bu amaçla öğrencinin ürettiği her 
düşünceye değer verilmelidir. 
Buluş yoluyla öğretme her konu için uygun değildir. Uzun zaman alabilir. Öğretmenin buluş 
yoluyla öğretim konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunların yanında öğrencilerin 
aktif olduğu bir yaklaşımdır. Öğrencileri keşfettirmeye, problem çözmeye yönlendirmektedir. 
Öğrenciye ipuçları vererek keşfettirmeye, problem çözmeye yönlendirmektedir. Fakat 
Öğretmenin verdiği ipuçları, örnekler ve diğer materyaller öğrencinin seviyesine uygun 
olmalıdır. Aksi taktir de öğrenci öğrenmekten vazgeçebilir (Ocak, ty: 295). 

Yapılan çalışmada, tarih ders kitaplarındaki konular incelenirken her konunun buluş yoluyla 
öğretime uygun olmadığı görülmüştür. Bu yöntemin uygulanabilmesi için sınıfların fazla 
kalabalık olmaması ve konunun da bu yöntemi uygulamaya elverişli olması gerekmektedir. 
Yapılan tarih ders konularının incelenmesinde Divan-ı Hümayun, coğrafi keşifler, reform, 
Mısır uygarlığı, Osmanlı ordusundaki devşirme usulü gibi konuların buluş yoluyla öğretim 
için uygun olduğu görülmüştür. Bu konular ile ilgili örnek uygulamalara çalışma içerisinde 
yer verilmiştir. Ayrıca celali ayaklanmaları,  Tanzimat fermanı ve etkileri,  Ermeni sorunu, 
partiler ve çok partili hayata geçiş denemeleri,  Türkiye ve Avrupa Birliği, küresel ısınmayla 
birlikte çıkan sorunlar vb. konular da buluş yoluyla öğretime uygulanabilir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Tarih kitaplarındaki konular incelenirken birçok 
konunun buluş yoluyla öğretime uygun olduğu görülmüştür. Bu konuların ders ortamında 
uygulanmasında da öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğrenci merkezli bir yöntem 
olduğu için öğretmen rehber durumundadır. Bu nedenden dolayı da öğretmenler öğrencileri 
doğru yönlendirmelidir. Doğru yönlendirmenin yapılabilmesi içinde öğretmenlerin buluş 
yoluyla öğretim konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dahası öğretmen her zaman en 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

368 

iyi olduğu teknikle öğretim yapması uygun değildir. Çünkü öğretmenin en iyi olduğu öğretim 
tekniği sınıftaki her öğrencinin aynı düzeyde anladığı bir teknik olmayabilir. Bu sebeple 
öğretmen sınıftaki her öğrenciye ulaşabilmek için farklı yöntem ve teknik kullanması 
gerekmektedir (Turan, 2015:213). 

 
ÖNERİLER 
Tarih ders kitaplarında yöntemlerle ilgili örnek uygulamaların olmadığı görülmüştür. Buluş 
yoluyla öğretimle ilgili en az bir örnek uygulama tarih ders kitaplarında yer alabilir. Böylece 
tarih öğretmenleri bu yöntem ile ilgili bilgi sahibi olabilir ve dersin daha eğlenceli geçmesini 
sağlayabilir. Özellikle tarih gibi soyut derslerde bu tür yöntemlerin kullanılması öğrenci 
açısından faydalı olabilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derste kullanılacak yöntemlerle ilgili seminerler 
düzenlenebilir. Bu tür seminerler öğretmenleri kullanılacak yöntemler konusunda 
bilgilendirdiği için derste daha aktif ve kalıcı öğrenme sağlanabilir. Ayrıca öğretmenlerin 
öğrencileri kullanılacak yöntem konusunda doğru yönlendirmeleri sağlanabilir. 

Buluş yoluyla öğretim, öğretmen öğrenci iletişiminin yoğun olduğu bir yöntemdir. Tarih 
öğretmenlerinin bu yöntemi derslerinde daha sık kullanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ya 
da valilik / kaymakamlık tarafından ödül sistemi getirilebilir. Hem başta buluş yoluyla 
öğretim olmak üzere diğer yöntemlerle ders işlenişinin zenginleştirilmesi sağlanmış olur hem 
de ödül sistemine tabi olan öğretmenlerin daha özverili çalışmaları sağlanmış olur. 
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TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE MÜZİK 

ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU 
Bahar GÜDEK*                          Fulya AÇIKSÖZ† 

 

Öz 

21. yüzyılda gelişen ve değişen dijital teknolojilerin, eğitim-öğretim sürecinde kullanılabilmesi için büyük bütçeler 
ve emekler harcanmaktadır. Artık günümüzde, her türlü eğitim alanında etkili öğrenmenin en önemli bileşeni 
olarak teknolojinin entegrasyonu görülmektedir. Müzik eğitiminde de teknolojinin kullanımı her yönüyle kendini 
ortaya koymuş ve etkinliğini göstermiştir. Bütün eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminde de teknolojinin 
alana göre kavramsallaştırılması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müzik eğitimcileri için müzik yaratma, icra 
etme, dinleme ve öğrenme konularındaki yeni ve gelişen teknolojilerin sonuçlarını dikkate almak önemlidir. Müzik 
eğitimcileri, teknolojik değişimler, ilerlemeler hakkında uzmanlaşmış ve bilgili olmalıdır. Müziğin 
hazırlanmasında geliştirilmesinde ve paylaşılmasında tüm araçları uygun bir şekilde kullanırken teknolojinin 
önemini fark etmelidir. Pedagojik ve teknolojik bakış açılarının birbirlerine yakınlaşması, öğrenme ortamlarının 
tasarlanmasında, içeriğe uygun teknoloji ile pedagojik prensipler arasındaki bağlantıların etkili olmasını 
desteklemektedir. Bu doğrultuda Mishra ve Koehler (2006) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan 
Bilgisi (TPAB) modeli teknoloji, pedagoji ve içerik arasındaki ilişkileri tanımlamada ve teknoloji entegrasyonuna 
ilişkin yürütülen çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modelini 
temel alarak, müzik öğretiminde teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuna yönelik bir çerçeve 
sunmaktır. Bu amaçla müzik öğretiminde teknoloji entegrasyonu ile ilgili alanyazın incelenerek farklı yaklaşımlar 
taranmış, müzik öğretimini teknolojiyle birlikte uygulamayı mümkün kılan bu yaklaşımlar açıklanmıştır. Bu 
sürecin sonunda;  müzik öğretiminde etkili teknoloji entegrasyonunun, her müzik davranış alanıyla birlikte etkinlik 
türleri açısından duruma yaklaşarak, belirli bir öğrenme eyleminin yapısı hakkında en önemli olanın yakalanmasını 
sağladığı düşüncesine ulaşılmıştır. Bu bağlamda müzik eğitimcilerinin pedagoji ile teknolojiyi 
yakınlaştırabilmeleri için alanlarıyla ilgili etkili teknoloji entegrasyonu bilgilerinin geliştirebilmelerini sağlayacak 
uygulama ve araştırmaların önemi ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Pedagoji, Alan Bilgisi, Müzik Öğretimi, Teknoloji Entegrasyonu.  

 

TECHNOLOGIC INTEGRATION IN MUSIC EDUCATION WITHIN THE SCOPE OF 
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 

 
Abstract 

Enormous budget and effort have already been spent for the digital technologies improving and changing in 21st 
century to be able to implement in education term. It is the fact that at this present time, the technological 
integration is considered as the most important component for an effective learning in all kinds of education. In 
this context implementing the technology in music education has proved itself with all aspects and at the same 
time has indicated the effectiveness. As it has been in all domains of education, it is needed to conceptualize and 
to realize the technology in music education. Considering the importance of the outcomes of the new and 
improving technologies by the music instructors in their own fields of creating music, conducting, listening and 
learning is important. Music instructors concerning the technological improvements and changes should become 
specialized and well-informed. They are to distinguish the importance of the technology in preparing, improving 
and sharing the music while compatibly using the whole instruments. As getting closer the technological and 
pedagogical viewpoints support the effectiveness the connections appropriate to the contents of the technological 
and pedagogical principles in designment of the learning environments.  
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The modelling study named as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) enhanced by Mishra and 
Koehler (2006) is being used in determining the relations among technology, pedagogy and the content and in the 
continuing studies regarding the technological integration. The objective of this study based upon the modelling 
study of Technological Pedagogical Content Knowledge is to present a scope related to the integration of the 
technology to the teaching-learning process in music education. So, different approachments by way of examining 
the body of the relevant literature regarding the technological integration in music education have been scanned 
and those approachments made the implementing of music education possible together with technology were 
clarified. At the end of this period; a consideration was gained an acceptance that this provides a possibility, by 
way of effective technological integration in music education and approaching to a definite situation in terms of 
the types of efficiencies together with each of musical behavior field, to perceive the most important one related 
to the structure of a definite learning practice. In this context, it is the fact that the importance of the practices and 
researches providing a considerable improvement for the knowledge of the instructors in technological integration 
regarding their own environments in order to make the technology and pedagogy closer comes in view. 

Keywords: Technology, Pedagogy, Content Knowledge, Music Teaching, Technology Integration. 

 

GİRİŞ 
Eğitim ve teknoloji işbirliği günümüzde hızlanan teknolojik gelişimlerin eğitime entegrasyonu 
çabaları ile sınırlı değildir. Bu işbirliğin milattan öncelere kadar dayandığı, bunun temel 
nedeninin de kişiden kişiye veya gruba bilgi aktarma ihtiyacının yüzyıllardır hiç 
değişmemesinden ileri geldiği söylenebilir (Lepi, 2012: 2). Özünde değişen şey aslında 
teknolojiden etkilenen bu aktarım biçimidir. Teknolojinin insanlığın üzerindeki etkisi geçmiş 
çağlara göre son on yıllarda daha fazla olmuştur. Bilgi ve teknolojideki hızlı değişimler dünya 
düzenini değiştirmiş, eğitim programları da bu değişime uyum sağlamak zorunda kalmış birinin 
değişimi diğerinin değişimini tetiklemiştir. Günümüzde eğitimi var olan teknolojinin dışında 
düşünmek artık imkânsız bir duruma gelmiştir. Bu bağlamda eğitim teknolojilerinin ayrı bir 
alan olarak şekillenmesi, teknolojinin eğitimin hizmetine en uygun biçimde sunulmasına 
yönelik arayışları beraberinde getirmiştir. 

Eğitimin değişime göz kırptığı 20. yüzyıl ise, eğitimde teknoloji kullanımı ve entegrasyonuna 
bakışı şu anda algıladığımız yönde değiştirmiş ve en temel ihtiyaçları karşılamaktan problem 
çözmeye doğru bir ivme kazandırmıştır (Dunn, 2011: 87). Stereoskop ile başlayan süreçte, 
radyo, eğitsel televizyon, Skinner’ın öğretim makineleri, projeksiyon, video kasetler, 
kulaklıklar, teksir makinalarından bilgisayarlara değin geliştirilen her teknolojik aletin, hem 
ülkemizde hem de dünyada çözüme dair vaatlerde bulunduğu düşünülmektedir. 

Eğitimin gelecekteki küresel bilgi ekonomisi için dönüştürülmesi müzik eğitimi alanı için de 
geçerlidir. Müzik eğitiminde müzik teknolojisinin kullanımı devam eden dinamik bir süreçtir. 
Bu süreç bir yandan bilim dünyasının başarılarına dayanmakla birlikte; öte yandan, birçok süreç 
ve tekniğin çok geleneksel olduğu bir toplumda zihinlerin ilerici değişimini gerektiren bir 
süreçtir. Yeni müzik eğitim sistemlerinin geliştirilmesi birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bu 
zorluklar: (1) Son kullanıcıya sunulacak kadar sağlam ve verimli müzik teknolojilerinin 
geliştirilmesi; (2) Tamamen farklı ortamlara ve zihniyetlere sahip iki topluluk - müzik eğitimi 
ve müzik teknolojisi - arasındaki boşluğa köprü kurmak; (3) Gerçek müzik becerilerini 
geliştirirken ilgi yaratma yeteneğine sahip çekici ve eğlendirici sistem tasarımıdır. Müzik 
teknolojilerinin resmi ve gayri resmi müzik eğitimine entegrasyonunun hâlâ yeni olduğunu 
söylemek mümkündür. Yeni nesillerin dijital dünyayla olan ilişkileri oldukça yoğun devam 
ederken, bu yeni nesillere ulaştırmak için eğitim yöntemlerinin buna göre geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu durum birçok farklı eğitim alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da 
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sorun teşkil etmektedir. Zihniyetleri değiştirmek ve zihinleri yeni yaklaşımlara açmak asla 
kolay bir süreç değil, müzik eğitimi topluluğu kadar geleneksel olan bir toplumda da hiç kolay 
değildir. Bu değişim mutlaka, müzik teknolojisinin ve müzik eğitiminin ortak bir hedefe 
ulaşmak için birlikte çalışmasını gerektirir. Müzik eğitimi için esnek, çekici ve gerçek müzik 
becerilerinin geliştirilmesi için uygun sistemleri oluşturmak amaçlanmalıdır (Dittmar ve 
diğerleri, 2012:114). 

Bütün eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminde de teknolojinin alana göre 
kavramsallaştırılması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitimde teknolojiyi kullanmaya 
yönelik yaklaşımlar, genellikle teknoloji merkezlidir. Bu nedenle müzik öğretmenleri ve 
öğrenciler için öğrenme deneyimi tasarlarken yalnızca teknoloji değil aynı zamanda program 
çıktıları, pedagoji ve öğretim/öğrenme gibi unsurlar da göz önüne alınmalıdır (Bauer, 2014a: 
4). Bu bağlamda müzik eğitimcilerinin pedagoji ile teknolojiyi yakınlaştırabilmeleri için 
alanlarıyla ilgili etkili teknoloji entegrasyonu bilgilerinin geliştirebilmelerini sağlayacak 
uygulama ve araştırmaların önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

1. TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) 
21. yüzyılda gelişen ve değişen dijital teknolojilerin, eğitim-öğretim sürecinde kullanılabilmesi 
için büyük bütçeler ve emekler harcanmaktadır. Artık günümüzde her türlü eğitim alanında 
etkili öğrenmenin en önemli bileşeni olarak teknolojinin entegrasyonu görülmektedir. 
Ülkemizde okullarda teknoloji altyapısını sağlamak için yapılan teknolojik yatırımlara rağmen 
eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine etkili bir biçimde entegre edilemediği tespit edilmiştir 
(Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013; Kayaduman, Sırakaya ve Seferoğlu, 2011). 

Bu bağlamda entegrasyon sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda görüş farklılıkları 
bulunmaktadır. Bunlardan teknolojik bakış açısını vurgulayan görüş, eğitimsel ortamlara 
teknolojik alt yapı ve sistemlerin eklenmesini savunur, pedagojik bakış açısı ise teknolojik 
araçların ve programlarının, sosyal yapılandırmacı öğrenme ilkeleri ile bir bütün olarak ele 
alınmasını savunur. Teknoloji kullanımını merkeze alan bakış açısı; öğrenme-öğretme 
sürecinde teknolojiyi, içeriklerin depolandığı, temel alıştırmaların, uygulamaların ve öğrenme 
nesnelerinin bulunduğu yer olarak açıklar. Pedagojik bakış açısı ise sosyal yapılandırmacı 
kurama göre yansımaya dayalı öğrenmeler ve işbirliğine dayalı etkileşimler için öğrenen 
toplulukların gelişimini güçlendirmede teknoloji kullanımını öne çıkarır (Richards, 2006: 240). 

Pedagojik ve teknolojik bakış açılarının birbirlerine yakınlaşması, öğrenme ortamlarının 
tasarlanmasında, içeriğe uygun teknoloji ile pedagojik prensipler arasındaki bağlantıların etkili 
olmasını desteklemektedir. Bu amaçla Mishra ve Koehler (2006) teknoloji bilgisini, alan bilgisi 
ve alana özel pedagojik yöntem bilgisi ile birlikte destekleyecek bir model geliştirmişlerdir. 
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi-TPAB modeli (Technological Pedagogical Content 
Knowledge Model) teknoloji, pedagoji ve alan arasındaki ilişkileri tanımlamada ve teknoloji 
entegrasyonuna ilişkin yürütülen çalışmalarda kullanılmaktadır (Çoklar, Kılıçer ve Odabaşı, 
2007: 53). 

Shulman (1986) tarafından alan yazına kazandırılan Pedagojik Alan Bilgisi’ne (PAB) göre, tüm 
öğretmenlerin öğrettikleri konunun içeriğini derinlemesine anlaması gerekir (alan bilgisi), 
öğretmenlerin çocuk gelişimi, öğrenci motivasyon ilkeleri, değerlendirme kavramlarını vb. 
anlaması gerekmektedir (pedagojik bilgi). Bununla birlikte, bir öğretmenin kapasitesi ve 
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pedagojik bilgisi kesiştiğinde hem alan bilgisi hem de pedagojik bilgisi birbirini etkiler. 
Shulman bu kesişimi “Pedagojik Alan Bilgisi” (PAB) olarak adlandırmıştır. Örneğin, konular 
ve pedagojik unsurlar birbirini etkiler, bu da İngilizce, matematik, beden eğitimi ve müzik 
öğretmenlerinin öğrenciler için farklı öğrenme yollarını öğrenme sebebidir (Bauer, 2014a:7) 

Geleneksel teknoloji entegrasyonu eğitimi yaklaşımlarındaki temel problem, bu yaklaşımların, 
1) teknoloji ile öğretme yerine teknolojiyi öğretmeye odaklanmaları, 2) teknolojiyi pedagojik 
alan bilgisi (PAB) kavramından bağımsız olarak ele almaları, 3) teknoloji entegrasyonu 
bilgisinin karmaşık yapısını öne çıkarmamaları ve 4) bağlamdan bağımsız genel çözümlere 
odaklanmalarıdır (Mishra ve Koehler, 2006:1018). 

TPAB, Shulman (1986) tarafından alan yazına kazandırılan PAB üzerine teknoloji bilgisinin de 
eklenmesi ile kuramsallaştırılmıştır. TPAB, öğretmenlerin etkili teknoloji entegrasyonu 
bilgisini tanımlayan bir yaklaşım olarak son yıllarda pek çok ülkedeki öğretmen, eğitimci ve 
araştırmacının çalışma odağı haline gelmiştir (American Association of Colleges for Teacher 
Education (AACTE), 2008). 

Teknoloji öğretmek ve öğrenmek için yararlı bir araç olacaksa, öğretmenlerin sadece iyi 
gelişmiş pedagojik içerik bilgisine değil aynı zamanda teknolojinin kendisi ve PAB ile nasıl 
etkileşime girdiğine dair bir anlayışa sahip olmaları gerektiği mantıklı görünmektedir. TPAB 
modeli, teknolojinin öğretme ve öğrenmeyle nasıl bütünleştirilebileceğini kavramsallaştırma ve 
gerçekleştirmenin bir yolunu sağlar. Daha da önemlisi, bu modelde teknoloji, kendi başına bir 
amaç olarak değil, programın amaçlarını arttırmak için kullanılacak bir araç olarak 
kavramsallaşmalıdır. 

TPAB, modelinin temelinde teknoloji, pedagoji ve alan olmak üzere üç temel bilgisi 
bulunmaktadır: 

 Teknoloji, bilgisayar, İnternet, video, tahta, kitap gibi araçları, 
 Pedagoji, öğrenme ve öğretme yöntemlerini, stratejileri, süreçleri, 
 Alan, öğrenilecek olan konu alanı bilgisini kapsamaktadır. 
Pedagoji aynı zamanda öğretimsel amaçları, değerlendirmeleri ve öğrencilerin öğrenmesini de 
içermektedir (Koehler ve Mishra, 2005: 96). Şekil 1’de TPAB modelinin 3 temel bilgisinin 
birbiriyle ilişkisini anlatan görsel şeması sunulmuştur. 

Şekil 1: TPAB Çerçevesi ve Bilgi Bileşenleri 

 
 Kaynak: Mishra ve Koehler, 2006: 1025.  
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Şekil 1’de görüldüğü üzere, TPAB modelinin; (1) Teknoloji Bilgisi, (2) Pedagojik Bilgisi, (3) 
Alan Bilgisi olmak üzere üç temel boyutu vardır. Bu boyutların farklı kombinasyonlarla 
eşleşmesi sonucu üç alt bileşeni; (4) Pedagojik Alan Bilgisi, (5) Teknolojik Alan Bilgisi, (6) 
Teknolojik Pedagojik Bilgi ve tümünün kesişim noktasında yer alan (7) Teknolojik Pedagojik 
Alan Bilgisi bileşeni de eklendiğinde TPAB modelinin yedi bileşenden oluştuğu söylenebilir.  

 

2. TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ VE MÜZİK 
 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeli diğer eğitim alanlarında olduğu gibi müzik 
eğitiminde de teknolojinin etkin bir biçimde nasıl kullanılacağını anlamak için görsel bir 
çerçevedir. Benzersiz etkileşimlere sahip bu modelde öğretmenlerin temel amacı modelin 
merkez kısmına doğru ilerlemektir. Öğretmenlerin içeriğin nasıl öğretileceği hakkında bir 
konudan diğerine farklılık gösterebilen bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Bununla beraber,  
öğrenme fırsatları yaratmak için teknolojinin konuya özgü içerik ve pedagojiyle birlikte nasıl 
kullanılabileceğini bilmeliler. 

Müzik eğitiminde TPAB'ı kullanmanın getirdiği zorluklardan biri, yaratıcılık, performans, 
yansıtma, cevap verme, analiz etme, müzik formlarını keşfetme ve oluşturma gibi müzik 
davranış alanlarının modelde yerini bulmasıdır. 
Bauer (2013, 2014) TPAB modelinin parçalarını müzik eğitimi içinde daha ayrıntılı 
tanımlamak, müzik öğretiminde ve öğrenmede teknolojinin kullanımını düşünmek ve 
kullanımına yönelik bir örnek çerçeve sunmuştur. Bauer’e göre TPAB modelinin başlıca 
bileşenleri şunlardır: a) Alan bilgisi (öğrenilecek müzikle ilgili konu alan bilgisini 
kapsamaktadır, b) Pedagojik bilgi (müzik eğitimiyle ilgili öğrenme öğretme yöntemlerini, 
stratejilerini ve süreçlerini kapsamaktadır), c) Teknoloji bilgisi (bilgisayar, internet, video, 
tahta, kitap gibi araçları kapsamaktadır). 

Müzik kuramlarına ilişkin genel “konu” ve “davranış” kapsamlarının gerekli ve geçerli olduğu 
başlıca “müzik davranış alanları” kapsamlı müzik içeriği bilgilerini kavramsallaştırmak için beş 
müzikal süreç sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar;  

Yaratma/Üretme: Doğaçlama, besteleme, düzenleme, çeşitleme vb. gibi diğer yaratıcı 
davranışlar. 

Gerçekleştirme: Söyleme, çalma, seslendirme/yorumlama, yönetme gibi davranışlar. 

Algılama/Sindirme: Dinleme, algılama, anlama/kavrama, özümseme gibi davranışlar. 

Dönüştürme: Aktarma, çevirme, değiştirme, dönüştürme gibi davranışlar. 

Bilgilendirme: Müzik hakkında bilgi alma, edinme, kazanma, benimseme gibi davranışlar. 
Yansıtma: Müziği anlatma, müzik hakkında konuşma, görüş bildirme, incelme, irdeleme, 
eleştirme, sorgulama, değerlendirme, karar verme ve önerilerde bulunma gibi davranışlar 
(Uçan, 1999:162). 

Tüm müzik öğretmenlerinin yukarıda belirtilen müziksel davranış alanlarıyla ilgili içerik bilgisi 
ve becerisine sahip olmaları gerekir. Pedagojik bilgi, tüm eğitim disiplinleri arasında ortak olan 
genel bir öğretim prensiplerini içerir. Teknoloji bilgisi ise, bir bilgisayarın çalışması, sözcük 
işlemcileri, elektronik tablolar, web tarayıcıları gibi ortak yazılım araçlarının nasıl 
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kullanılacağının anlaşılması gibi standart faaliyetleri gerçekleştirme becerisine sahip genel bir 
teknoloji okuryazarlığının bulunmasını gerektirir. Pedagojik bilgi gibi, tüm öğretmenler, her bir 
disiplinden bağımsız olarak, aynı genel teknolojik anlayışa ihtiyaç duyar. 

Her üç temel bilgi formu öğretmenler için sürekli öğrenmeyi gerektirir, çünkü teknolojik 
değişimin hızlı olması sebebiyle bilginin yenilenmesi ve akıcı kalması zorlu bir süreç haline 
gelebilir. Daha önce açıklandığı gibi; alan pedagojik bilgi (PB); her bir öğretim disiplini için 
benzersizdir. Belirli bir konu hakkındaki bilginin standart pedagojiler üzerindeki etkisini 
yansıtır. Teknolojik içerik bilgisi (TB), teknolojinin, genel olarak bir içerik alanı tarafından 
nasıl kullanıldığı ve içerik alanının teknoloji tarafından nasıl etkilendiğinin anlaşılmasıdır. 
Örneğin, İnternet, iPad'ler ve akıllı telefonlar gibi donanım cihazları ve iTunes, Google Play ve 
Spotify gibi müzik hizmetleri birçok insanın müzik bulma, satın alma ve dinleme biçimini 
değiştirmiştir. Teknolojik pedagojik bilgi (TPB), teknoloji bilgisinin ve pedagojik bilginin 
kombinasyonu ve etkileşimi olup, öğretmenlerin konu alanındaki öğretim ve öğrenimde ortak 
teknolojileri nasıl kullanacaklarına ilişkin anlayışlarını karşılar. Bir öğretmenin bir sınıfı aktif 
öğrenme deneyimlerine sokmak için akıllı tahta kullanması, teknolojik pedagojik içerik bilgisi 
ilkelerinin bir örneği olabilir. 

Pedagojik, teknolojik ve alan bilgisi kesişiminde, Şekil 1’de yer alan şemanın merkezinde 
teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) bulunur. Teknolojik, pedagojik ve alan bilgisi, 
öğretmenlik mesleğinin her biri gerekli olan ayrı bileşenleridir. Potansiyel olarak, belirli 
teknolojilerin, pedagojilerin ve hatta öğretilecek belirli bir konunun kullanımıyla ilgili 
eğitimcinin seçimlerini etkilerler. TPAB modelini kullanarak, bir konunun özellikli içeriği ve 
pedagojik gereksinimlerini anlayan öğretmenler daha sonra herhangi bir teknolojinin 
avantajlarını ve kısıtlamalarını (sınırlayıcı özellikler) inceleyebilir, en azından teknolojinin 
nasıl kullanılacağı ile ilgili uygun kararlar verebilirler. TPAB modeli, teknolojinin odağını 
kendine çekmek ve teknolojileri öğrencilerin program hedeflerine ulaşmasına yardımcı 
olabilecek yollara yerleştirme potansiyeline sahiptir. 

TPAB modeli, öğretmenin teknolojik bilginin sınıfın genel görünümünde sadece bir alan 
olduğunu anlamasına yardımcı olur. Teknik bilgiye sahip olmak öğretmenlerin öğrencilerinin 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir öğrenme ortamı yaratmalarına ve uygulamalarına olanak 
tanır. 

"Müzik öğretmenleri, çeşitli teknolojilerin avantajlarını ve kısıtlamalarını tam olarak 
anlayabilir ve bu teknolojilerin müzik içeriği, pedagoji ve sınıf ortamıyla etkileşimini 
sağlayacak yöntemleri düşünürlerse eğer, öğrencilerinin müzik öğretimine yeni bir olanak 
tanıyarak, bu yaklaşımlardan yararlanabilirler. Böylece onların öğrenme deneyimlerini 
geliştirir ve hatta dönüştürebilirler" (Bauer, 2014a: 5). 

 

3. MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ GELİŞTİRME 
3.1. Müzik Öğretiminde Etkinlik Türleri 
Müzik eğitiminde, müzik davranış alanları, bireyin müziksel olarak biçimleneceği, davranış 
kazanacağı temel yönleri kapsar. Müzik öğretimini TPAB çerçevesinde uygulamaya 
başlamanın bir yolu, öğrenme- öğretme süreçlerini planlarken, her müzik davranış alanıyla 
birlikte etkinlik türleri açısından duruma yaklaşmaktır. Müzik öğretmelerinin teknolojinin 
öğrenme-öğretme süreciyle bütünleşmesini etkinlik türleri açısından düşünmesi önemlidir.  

http://www.akademikbakis.org/


 

        AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 65       Ocak - Şubat  2018 
         Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

 ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                           http://www.akademikbakis.org 

 

 
 

376 

Müzik öğretmeni, temel müzik davranış alanlarında çeşitli öğrenim deneyimlerini dersinin her 
aşamasına taşıyabilmelidir. Temel müzik davranış alanları şunlardır. Müzik yaratma; deneme, 
doğaçlama, besteleme, düzenleme vs. Müzik yapma/gerçekleştirme; bireysel ve toplulukla 
çalma, söyleme vs. Müziksel dönüştürme; müziksel devinim, dans, pantomim, drama, resim vb. 
ifade biçimlerine dönüştürme vs. Müzik dinleme; analitik, duygusal, birleştirici dinleme, 
özümseme vs. Müzik üzerine düşünme; analitik, eleştirel, betimsel vb. düşünme, tartışma vs. 
Müziği anlama; müziğin kuramını, yapısını, içeriğini, stilini, etkisini vb. anlama vs. (Kalyoncu, 
2004: 3). 

Müzik öğretiminde davranış türleri, belirli bir öğrenme eyleminin yapısı hakkında en önemli 
olanı yakalar ve öğrencilerin söz konusu öğrenmeye dayalı etkinlikle meşgulken (grup 
tartışması, rol yapma, alan gezisi vb.) yaptıklarıyla ilişkilidir. Etkinlik türleri, ders planları, 
projeler ve üniteler oluştururken planlanır (Harris ve Hofer, 2009: 3). 

Müzik eğitiminde pedagojik olarak, müzik öğrenmede etkinlik türleri, müzik yaratma, 
gerçekleştirme ve dönüştürme, dinleme ve bunlara tepki verme gibi müzikal süreçler etrafında 
organize edilmiştir. Amaç müzik öğretmenlerinin içeriğe uygun pedagojik yaklaşımlar 
çerçevesinde, bilgisayar iletişim teknolojisiyle birlikte etkinlikleri planlaması ve bu 
etkinliklerin sürekliliğini sağlayabilmesidir. Tablo 1’de örnek olarak ele alınan üç müziksel 
davranış alanını içeren etkinlik türleri ve bu etkinliklerde kullanılabilecek teknolojilerle ilgili 
kısa açıklamalar yer almaktadır. 

Tablo 1: Müzik Öğrenmede Etkinlik Türlerine Bir Örnek. 
Müzik Yaratma 

Etkinlik Türü Kısa Açıklama Olası Teknolojiler 
Hazır bir 
tonal/ritmik 
kalıba 
doğaçlama bir 
tonal/ritmik 
cevap verme 

Doğaçlama bir etkinlik olarak, öğretmen, 
öğrenciye, melodik ya da ritmik bir kalıp 
seslendirir ya da çalar; öğrenci bu kalıba 
orijinal bir tepki verir. Teknolojiler model 
veya armonik/ritmik eşlik sunmada hızlı ve 
pratik olarak yardımcı olur. 

Akustik, elektronik ve / 
veya dijital aletler; ses 
kaydedici; Ses kayıt 
yazılımı; Otomatik eşlik 
yazılımı; Ticari ses 
kayıtları; mobil 
uygulamalar 

Müzik Yapma 
Etkinlik Türü Kısa Açıklama Olası Teknolojiler 
Şarkıyı 
solfejiyle 
okuma/ farklı 
tonlarda 
alma/söyleme 

Şarkıyı solfejle okumak, şarkının tonunu 
öğrenirken öğrencilerin seslerden sembole 
geçişteki anlayışına yardımcı olabilir. 
Teknoloji, bu işleme ritmik / armonik bir 
eşlik sağlayabilir, bireysel uygulamada 
işitsel destek ve tonal kalıpların yazılı 
notasyonunu sağlayabilir. 

Otomatik eşlik yazılımı; 
Ses kayıtları; Akustik, 
elektronik ve / veya dijital 
aletler; mobil uygulamalar; 
Nota yazım programı; 
İnteraktif beyaz tahta 

Müziğe Yanıt Verme 
Etkinlik Türü Kısa Açıklama Olası Teknolojiler 
Müziği 
dinleme, 
anlatma, 
tartışma 

Öğrenciler, çeşitli stiller ve türlerdeki canlı 
veya kayıtlı müzikleri tartışırken müzikteki 
terimleri kullanır. Örneğin, öğrenciler bir 
bestecinin bir kompozisyonda özgün, ilginç 
ve etkileyici bir müzik parçası yaratmak için 
müzik öğelerini (ton, süre, ses yüksekliği, 
tını, doku, form) nasıl kullandıklarını 
açıklayabilir ve tartışabilir. 

Ses / video kayıtları, müzik 
ve video paylaşım siteleri, 
tartışma forumları, bloglar 

Kaynak: http://activitytypes.wmwikis.net/Music (Bauer, Harris and Hofer, 2012). 
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Tablo 1’de örnek olarak ele alınan müzik davranış alanları; müzik yaratma, müzik yapma ve 
müziğe yanıt vermedir. Bu davranış alanlarıyla ilgili etkinlik türleri belirlenmiş ve her etkinlik 
türünü desteklemek için kullanılabilecek olası teknolojilerin listesi verilmiştir. Bu 
sınıflandırma, dersleri planlarken müzikal içerik, pedagoji ve teknolojinin birbiriyle 
entegrasyonunda müzik eğitimcilerine rehber niteliğindedir. Ders planlamasında, öğrenme-
öğretme süreçlerini etkinlik türü üzerinden düşünmek, belirli bir öğrenme eyleminin yapısı 
hakkında en önemli olanın yakalanmasını sağlar. 

Eğitim ile teknolojinin entegrasyonunda SAMR (Puentedura, 2008) (Substitution, 
Augmentation, Modification, Redefinition) yaklaşımı, teknolojinin müzik öğretimi ve öğrenimi 
için nasıl kullanılabileceği konusunda düşünmenin bir başka yoludur. SAMR; Yerine koyma 
(Substitution), Genişletme (Augmentation), Değiştirme (Modification) ve Yeniden 
düzenleme’nin (Redefinition) kısaltmasıdır. Bu bağımsız bir model olmasına rağmen, TPAB’ın 
kavramsal çerçevesine uymaktadır. SAMR, teknolojinin giderek karmaşıklaşan kullanımını 
kavramsallaştıran ilerici bir modeldir. Modelin temel önceliği, müzik öğreniminde yerine 
koymadan, yeniden düzenlemeye kadar ki bütün süreçlerde teknolojinin kullanımını sağlayarak 
öğrencinin öğrenimi üzerindeki potansiyel etkiyi artırmaktır. 

SAMR modelinin “yerine koyma” seviyesinde, modern teknolojinin, daha eski bir aracın yerine 
kullanılmasıdır. Örneğin, öğrencilerin ritmik yetenek geliştirmelerine yardımcı olmak için 
geleneksel olarak kullanılan ortak bir teknoloji metronomdur. Öğretmenin, bir şarkının ya da 
parçanın seslendirilmesinde eski bir analog metronom yerine akıllı telefondan metronom 
uygulaması kullanmışsa, bu bir yerine koyma, yerine geçmedir. Metronom uygulaması, eski 
metronomun yaptığı gibi, aynı temel işlevselliği sağlar, belirli bir tempo kurar ve korur, daha 
eski metronomun yerine geçer. 

Modelin “genişletme” seviyesinde kullanılan teknoloji ise eski bir aletin yerini alır, fakat daha 
önce mevcut olmayan ek işlevsellik de eklenir. Örneğin, akıllı telefon metronom uygulaması 
çeşitli ölçülerde tempo ve alt bölümler sunma ve çeşitli tınıların metronom seslerini vererek 
daha fazla ve farklı şekillerde öğrenmeyi pekiştirir. Buna ek olarak, düşük maliyetle veya 
masrafsız olarak elde edilebildiğinden ve bir kişisel telefon ya da bir tablet bilgisayar (iPad, 
vb.) gibi başka bir cihazdan kolaylıkla erişilebildiğinden dolayı öğrenciler, her zaman kendileri 
ile birlikte olan kişisel metronomlarına sahip olabilirler. Uygun bir şekilde kullanıldığında, 
metronom uygulamasının bu nitelikleri öğrenme sürecini etkiler. 

Modelin “değiştirme” seviyesi, teknoloji kullanımında bir öğrenme görevinin tamamen ve 
yeniden tasarlanmasına izin verir. Teknolojiyi öğrencilerin ritmik yeteneklerini geliştirmek için 
bir araç olarak kullanma örneğine devam edersek; SmartMusic kullanarak ritmik gelişim için 
kullanılan yaklaşımı nasıl değiştirebileceği düşünülebilir. SmartMusic'te öğrenciler tempoda 
kalmak için bir metronomun işitsel olarak tıklanmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda tempo 
içinde hassas bir şekilde pratik yapmak için gerçek müzik eşlikleriyle de oynayabilirler. Buna 
ek olarak, bazı ezgiler ve alıştırmalar için SmartMusic, ritmik doğruluk konusunda görsel geri 
bildirim sağlayacaktır. Bu teknolojik avantajlar, belirli bir tempoda doğru ritimleri öğrenmek 
için çok farklı yaklaşımların kullanılmasına izin vererek öğrenme sürecini önemli ölçüde 
değiştirilebilir. 

Modelin “yeniden düzenleme” seviyesinde teknoloji kullanıldığında, daha önce mümkün 
olmayan yeni görevlere katılmaya izin verilir. SmartMusic, ritim öğrenme sürecini değiştirmek 
için kullanılabilirken, aynı zamanda onu yeniden tanımlayabilir. Daha önce açıklanan 

http://www.akademikbakis.org/
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özelliklere ek olarak, SmartMusic ile eşlik eden bir sanatçıyı izleyecek, sanatçının yaptığı gibi 
hızlandırıp yavaşlatacaktır. Bu özellik, öğrencilerin orijinal müzik performanslarında kullanılan 
ileri düzey ritmik kavramlar olan accelerando, ritardando ve rubato'yu denemelerini sağlar. 
Bunu yaparken, öğrenciler saf müzisyenlik için gerekli olan düşünce türüyle meşgul olurlar. 
Buna ek olarak, SmartMusic'in kayıt yetenekleri sayesinde öğrenciler kendilerini kaydedebilir, 
kayıtları ritim ve performansın kendine has özelliklerini değerlendirmek için oynatabilir ve 
resmin bir kopyasını resmi veya gayri resmi geri bildirim için öğretmenlerinin sanal sınıfına 
yükleyebilir. SmartMusic'in bu özellikleri, öğrencilerin temel ve gelişmiş ritmik anlayış ve 
yeteneklerini nasıl geliştirdiklerini yeniden tanımlar. 

“Değiştirme” ve “Yeniden Düzenleme” seviyeleri, öğrenme sürecini dönüştürme yeteneğine 
sahipken, “Yerine koyma”  ve “Genişletme” seviyeleri toplu olarak öğretme ve öğrenme için 
geliştirmeler olarak etkilidir. Bununla birlikte, teknolojiyi bu yollardan herhangi biriyle 
kullanmak belirli bir konuda faydalı olabilir. SAMR, öğretim programının sonunda beklenen 
kazanımlara ulaşmak için teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda giderek 
karmaşıklaşan teknolojik uygulamaların seçiminde TPACK ile birleştirilebilir. Müzik 
eğitimcileri, öğrencileri için öğrenme deneyimlerini tasarlarken, öğrencilerin bilişsel bilgi 
edinme ve psikomotor becerileriyle ilgili kazanımlarını sağlamak için teknolojiden nasıl 
yararlanabileceklerini kendilerine sık sık sorabilirler. 

 
SONUÇ 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri çerçevesinde ele aldığı 
önemli noktalardan birisi de teknoloji ile desteklenmiş etkili öğrenme ortamları oluşturmak, 
farklı öğrenci ihtiyaçlarını desteklemek için teknoloji ile zenginleştirilmiş öğretim stratejileri 
uygulamak ve sürdürülebilir mesleki gelişim sağlamak için teknolojiyi kullanmaktır (MEB, 
2007). 

Teknoloji, toplumların her alanını etkilediği gibi eğitim alanını özelde müzik alanını insanlık 
tarih boyunca etkilemiştir. Günümüzde dijital teknolojilerin bu etki alanı, daha kuvvetli ve 
sarmalayan şekilde devam etmektedir. Bu teknolojiler öğrenmenin ve müzikal olmanın yeni 
yollarını kolaylaştırmaktadır. Bunları müzik eğitiminde kullanmak geleneksel sınıfları, 
geleneksel öğrenme-öğretim yaklaşımlarını ortadan kaldırmak ya da daha az kullanmak 
anlamına gelmemelidir. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi modeli çerçevesinde, teknolojinin 
öğretim sürecine entegrasyonu yeniye kucak açarken geleneksel anlayışı da göz ardı 
etmemektedir. Bu model, müzik öğretmenlerinin disiplinler arası ve farklı düzeyde, farklı 
öğrenme stillerine uygun olarak dijital teknoloji kaynaklarını kullanmasını, bu kaynakları ve 
uygulamalarını kullanarak farklı öğrenme stillerine uygun öğretim materyalleri geliştirmesini, 
öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine uygun dijital teknoloji kaynaklarını ve uygulamalarını 
kullanmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde var olan ve gelişmekte olan dijital teknolojiler, daha müzikal bir kültür ve toplum 
vaadinde bulunmakta ve herkese hayatları boyunca öğrenme ve etkin müzik katılımcıları olma 
imkânı vermektedir. Bunun gerçekleşmesi için teknolojik açıdan yetkin müzik eğitimcilerinin, 
geleneksel ve gelişmekte olan müzikal katılım ve ifade yollarındaki teknolojinin rolünü 
düşünen birer lider olmaları gerektirmektedir. 
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ÜNİVERSİTELERDEKİ SEÇMELİ MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM 

ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 
ÖRNEĞİ* 

Gökhan EM†           Sadık YÖNDEM‡         Ahmet Serkan ECE§ 
 

Öz 

Seçmeli dersler üniversite öğrencilerinin mesleki yaşantılarına geçmeden önce hem kültürel birikimlerine katkı 
sağlayabilecek hem de yeni ilgi alanlarını keşfetmelerinde yardımcı olacak etkiye sahip derslerdir. Gelişmiş 
ülkelerin üniversitelerinde seçmeli dersler programda önemli yer tutar. Öğrenciler kendi branşlarının dışında 
farklı dersler yoluyla yeteneklerinin farkına varabilmektedirler. Bu derslerin çeşitliliği ve programdaki 
yoğunluğu üniversite öğrencilerinin yaratıcılıkları ve problem çözme becerilerine katkı sağlayabilir.  

Bu araştırmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulunda 
seçmeli müzik dersini almış 2. sınıf öğrencilerinin ve bu dersi vermiş öğretim elemanlarının görüşleri alınarak, 
bu derslerin öğrenciler üzerindeki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 
toplamda 61 öğrenci ve 3 öğretim üyesinin katıldığı araştırmada öğrencilere ve öğretim elemanlarına nitel bir 
veri toplama modeli olan tarama modeli uygulanmıştır. Öğrenciler için araştırmacının hazırlamış olduğu, açık 
uçlu sorulardan oluşan “Seçmeli Müzik Dersi Değerlendirme Anket Formu” uygulanırken, öğretim elemanları 
ile görüşme yoluyla bilgi toplanmıştır. Araştırma sonucunda  öğrenciler tarafından, müzik ders içeriğinin ve 
işlendiği ortamın yetersiz olduğu, öğretim elemanları tarafından ise; sınıf mevcudu ve dersin işlendiği ortam gibi 
değişkenlerin müzik dersini olumsuz yönde etkilediği   sonuçlarına ulaşılarak öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Seçmeli Dersler, Müzik Dersleri, Müzik Eğitimi, Müzik Aktiviteleri, Seçmeli Müzik. 

 

INSTRUCTORS AND STUDENT VIEWS RELATED TO ELECTIVE MUSIC IN UNIVERSITIES: 
THE CASE OF ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY 

 

Abstract 

Elective courses not only contribute to cultural richness of undergraduate students before they get into their 
professional life, but also help them explore new areas of interests. Elective courses occupy a vital place in the 
curricula at the universities of developed countries. Students can realize their talents through different lessons 
offered along with their own branches .The diversity and intensity of these courses at the curricula can contribute 
to the creativity and problem solving skills of undergraduate students. 

 In this study, the opinions of the second year students who took elective music course from Faculty of Medicine, 
Faculty of Dentistry Vocational School of Physical Education and Sports, Vocational School of Physical 
Therapy and Rehabilitation at  Abant Izzet Baysal University  in 2016-2017 academic year and the instructors 
who taught this course were asked with the purpose of contributing to the impact of the course on the 
effectiveness and productivity of the students. To this end, a total of 61 students and 3 instructors participated in 
the research which was applied with  survey model among the qualitative data collection models. For the 
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students, the open-ended questions "Elective Music Lesson Evaluation Questionnaire Form" was applied while 
interview method was applied to collect data for the instructors.  

 At the end of the research, it was found that the content and environment of the music course were 
unsatisfactory as reported by the students and variables such as classroom size and the environment of the class 
adversely affected the course as reported by the instructors. Related suggestions were made based on these 
findings. 

Keywords: Elective Courses, Music Courses, Music Education, Activities Of Music, Elective Music. 

 

GİRİŞ  
İyi bir akademik eğitim, insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çocukluğumuzdan 
yetişkinliğimize kadar geçen sürede aldığımız akademik eğitimimiz ne kadar iyi olursa, 
yaşamımızın da o yönde doğrusal, kaliteli bir yaşam olarak ilerlemesi beklenir. İş hayatı göz 
önüne alındığında en önemli eğitim sürecinin, üniversite eğitimi olduğu görülmektedir. 
Meslek liseleri haricinde meslek eğitimi, üniversitede başlamaktadır ve bu dönemde görülen 
meslek içi ve meslek dışı dersler, meslek hayatını ve iş hayatını doğrudan etkilediği 
gözlemlenmektedir.  Eşme’ye (2007: 15) göre   “Türkiye'de üniversiteye aşırı talep var. Bu 
talebin iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan biri toplumsal statüdür. Toplumda, mesleki 
eğitim yerine akademik eğitim alanlarının statüsünün yüksek olduğu inancının yaygın olması. 
İkincisi ise, üniversite mezunlarının iş bulma şanslarının, lise mezunlarından fazla olmasıdır”. 
Bir insan hayatının önemli bir parçası olan üniversite eğitimini en doğru biçimde 
yapılandırmak için ortak programlar geliştirildiği bilinmektedir. Yüksek öğretim programları, 
Avrupa’da ve Türkiye’de kendi kültür ve dinamiklerine göre düzenlenmesinin yanı sıra birde 
genel bir uyum içerisinde olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1998 yılında 
Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya eğitim bakanları Sorbonne’da ortak bir karar alarak, ilk 
ortak programı düzenlemişlerdir. Daha sonra 1999 yılında Bologna’da 29 Avrupa ülkesinin 
başlattığı, şu an Bolonya Süreci olarak adlandırdığımız, nitelikli, kalifiye ve işbirlikçi eğitim 
programı ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim programı oluşturulmaya başlanmış, 2001’de 
ise Türkiye’nin katılımı gerçekleşmiştir (Kaya ve Üstün; 2012: 16). Ortak düzenlenen bu 
program, eğitim gören bireylerin mesleki gelişiminden ziyade sosyal ve kültürel gelişimini de 
amaçlamaktadır. Bu sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak için üniversite programları, 
bünyesinde seçmeli dersleri bulundurmaktadır. Türkiye’de seçmeli derslerin eksikliğini Kaya 
ve Üstün (2012: 16) çalışmasında Yükseköğretim Kurul Başkanlığının 21.10.2011 038566 
sayılı yazısında, Bologna süreci kapsamında yer alan diğer ülkelere göre Türkiye 
yükseköğretim programlarının  % 25’in altında seçmeli derslere yer verdiğine ve 
programlarını daha fazla alan içi ve alan dışı derslerin yer alacağı şekilde düzenlemesi için 
uyardığını belirtmiştir. 

Seçmeli dersler; yüksek öğretim programında mesleki dersler dışında kültür, sanat, spor ve 
sağlık dersleri olarak öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda düzenlenerek verilmekte olan 
derslerdir. Bu dersler, günümüz teknoloji ve iletişim çağına uygun olarak çok yönlü bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. “Öğrenciyi bir bütün olarak ele alan, bireysel farklılıklara önem 
veren, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının gelişmesi ve yaygınlaşması her düzeydeki 
eğitim kurumlarında öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine yanıt verebilecek, 
çeşitlilikte esnek programların hayata geçirilmesini de gerekli kılmıştır” (Demir; 1996: 24). 
Özgüven’e (1989) göre bu esnek program gelişimi de seçmeli dersler ile mevcut olmaktadır. 
Günümüzde ilkokuldan üniversiteye kadar geliştirilen eğitim programlarında, öğrencilerin 
farklı ilgi ve istekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmektedir. Genellikle mesleki 
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gelişim ve ekonomik verimlilik amaçlarına ağırlık verilen üniversite eğitiminde; sosyal, 
kültürel ve kişisel olarak çok yönlü bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir (Demir; 
1996:24). Sosyal, kültürel ve kişisel gelişimi sağlayan en önemli faktörlerden birinin de sanat 
olduğu bilinen bir gerçektir. Sanat, kültürün temelini barındırması açısından insan hayatında 
ve tarihinde önemli bir yere sahiptir.  

Üniversitelerin müzik anabilim dalı haricindeki diğer fakültelerde müzik eğitimi, seçmeli 
dersler aracılığı ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Seçmeli müzik derslerinin, daha önce hiç 
müzik dersi almamış öğrenciler için çok önemli olduğu düşünülmektedir. Fakat bu kadar 
önemli olan bu dersin sadece bir dönem alınabiliyor olması ve kredisiz olması, öğrencilerin 
bu derse olan tutumunu olumsuz etkilemektedir. Kaya ve Üstün (2012: 16) yaptıkları 
çalışmada seçmeli derslerin kredisiz olmasının öğrencileri büyük ölçüde etkilediğini, yine 
aynı çalışmada müzik ders süresinin artırılmasıyla alakalı öğrencilerden olumlu yanıt 
almışlardır. 

Seçmeli ders olarak müziğinde içerisinde bulunduğu kültür ve sanat dersleri, daha öncede 
belirtildiği üzere kişinin çok yönlü gelişimi üzerinde önemli etkilere sahip olduğu 
düşünülmektedir. Seçmeli derslerin sağladığı bu avantajları öğrencinin birçok alanda 
kullanması mümkün olabilir. Demir (1996: 121) ODTÜ’de yaptığı çalışmada seçmeli 
derslerin genel kültürü artırdığı konusunda öğrencilerin çoğundan olumlu yanıt almış, yine 
aynı çalışmada öğrencilerin seçmeli dersleri çoğunlukla ilgi duydukları alanlardan seçtikleri 
sonucuna ulaşmıştır. Demir (1996: 24) yaptığı farklı bir çalışmada öğrencilerden ve öğretim 
üyelerinden seçmeli derslerin öğrencileri ikinci bir uzmanlaşmaya götürebileceği önerisi ile 
karşılaşmıştır. Yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere seçmeli derslerin öğrenciler 
üzerinde birçok avantajının olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler hangi seçmeli dersi 
seçeceğine karar verirken genelde dersi daha önce almış öğrencilerin o dersi veren öğretim 
üyesi hakkında yaptığı yorumdan yola çıktığı görülmektedir. Tezcan (2008) yaptığı bir 
çalışmada öğrencilerin ders seçimlerini etkileyen en önemli faktörün “öğrencinin öğretim 
üyeleri hakkındaki görüşleri” olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada da gördüğümüz gibi 
seçmeli derslerde öğretim üyesi faktörü, öğrencilerin tutumunu önemli ölçüde etkilemektedir. 
Öte yandan seçmeli derslerde öğrenci ve öğretim elemanının temel sorunlarından biri de 
seçmeli derslerin herkesçe alınabilmesidir. Bu sorunu da Demir (1996: 24) yaptığı çalışmada 
dile getirmiştir. Bu soruna göre seçmeli derslerde bir öğrenci yığılması olduğunu ve dersin 
sağlıklı işlenemediğini öğretim elemanları dile getirmiştir. 

Öğretim elemanları tarafından dile getirilen bir diğer sorun ise öğrencilerin hiç bir bilgi 
almadan seçmeli dersi almalarıdır (Demir, 1996: 24). Bu durumda  akademik danışmanlar 
tarafından öğrencilerin bilgilendirilmesinde eksiklikler olduğu söylenebilir. Tümkaya (1990) 
yaptığı çalışmada yüksek bir algılama düzeyine sahip olan akademik danışmanların, 
öğrencilere düşük düzeyde hizmet verdiğini belirtmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere seçmeli derslerin üniversite programlarında yeterli derecede yer 
alamaması, öğrencilerin istekleri doğrultusunda seçmeli ders seçememesi gibi sorunların 
olduğu görülmektedir. Günümüz teknoloji çağında da çok yönlü birey yetiştirmekte önemli 
yere sahip olan seçmeli derslerin geliştirilmeye müsait olduğu görülmektedir. Müzik seçmeli 
dersleri açısından bu sorunlara değinecek olursak dersin  kredisiz olması, içeriğinin zayıflığı 
gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Bu çalışma AİBÜ’de seçmeli müzik dersi alan 
öğrencilerin ve bu dersi veren öğretim elemanlarının ders hakkındaki görüşlerini alarak; 
seçmeli müzik derslerinin verimliliğinin ve etkinliğinin arttırılmasına katkı sağlamayı 
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amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi ve bu problemin 
yanıtlanması için cevabı aranacak araştırma soruları aşağıda yer aldığı şekilde 
oluşturulmuştur. 

Üniversitelerdeki seçmeli müzik dersine ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

Bu problemin çözümü için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 
-Öğrencilerin müzik dersinden beklentileri ve yararlanma düzeyleri ne yöndedir? 
-Öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu ve olumsuz görüşleri ne yöndedir? 
-Öğrencilerin müzik dersine yönelik ilgi ve istek durumu ne yöndedir? 
-Öğretim elemanlarının müzik dersini işleyiş süreçlerinde karşılaştıkları durumlar nelerdir? 

Bu araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda, Diş 
Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesinde seçmeli müzik dersi almış öğrencileri ve bu 
fakültelerde seçmeli müzik dersini vermiş öğretim elemanlarını kapsamaktadır. 

 
1. YÖNTEM 
Bu araştırma betimsel yaklaşıma dayalı nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma gözlem, görüşme 
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 
izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41). Araştırmada nitel bir çalışma olan 
tarama modeli öğrencilere uygulanarak, öğrencilerin, araştırmacının hazırladığı anket 
sorularına müzik dersi ile ilgili görüşlerini nitelik bakımından ifade etmeleri, betimlemeleri, 
tanımlamaları, açıklamaları beklenmiştir. Öğretim görevlilerine ise yarı yapılandırılmış 
görüşme soruları hazırlanarak,  yine dönem içinde girmiş oldukları müzik dersine ilişkin yıl 
içerisinde karşılaştıkları durumları ve dersin daha verimli yapılabilmesi konusunda görüşleri 
ortaya koyulmuştur. 

1.1. Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini, üniversitelerde seçmeli müzik dersi almış öğrenciler ve seçmeli 
müzik dersi vermiş öğretim eleman elemanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; 
Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Müzik Anabilim 
Dalında bünyesinde bulunup seçmeli müzik dersi vermiş olan 3 öğretim elemanı ve ve bu 
dersleri Diş Hekimliği Fakültesinde (DHF), Tıp Fakültesinde (TF), Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulunda (FTRMYO) ve Beden Eğitimi ve Spor Meslek 
Yüksekokulunda (BESYO) seçmeli olarak müzik dersi almış 61 öğrenci oluşturmaktadır. 
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Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

  Cinsiyet Toplam 
Kadın Erkek 

Diş Hekimliği 
Yaş 

19 2 4 6 
20 5 1 6 
21 0 2 2 
22 1 0 1 

Toplam 8 7 15 

Fizik Tedavi Yaş 

19 2 2 4 
20 4 1 5 
21 4 0 4 
22 2 0 2 
25 1 0 1 

Toplam 13 3 16 

BESYO Yaş 

19 4 0 4 
20 6 1 7 
21 1 1 2 
22 0 1 1 

Toplam 11 3 14 

Tıp Fakültesi Yaş 
19 1 0 1 
20 6 3 9 
21 2 2 4 

Toplam 9 5 14 

Toplam Yaş 

19 9 6 15 
20 21 6 27 
21 7 5 12 
22 3 1 4 
25 1 0 1 

Toplam 41 18 59 

Araştırmaya katılan 61 öğrenciden 41’i kadın 18’i erkek öğrenciden oluşmaktadır. Her 
fakülteden eşit sayıda öğrenci araştırmaya katılmıştır.  Bazı öğrenciler yaşlarını 
belirtmedikleri için tabloda yer almamışlardır. Bundan dolayı grafikte 59 öğrenciye yer 
verilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere en fazla katılan yaş grubu 19 ve 20’dir. 

1.2. Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın verileri; seçmeli müzik dersi almış öğrencilerin görüş ve önerilerini tespit etmek 
amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Seçmeli Müzik Dersi Görüş Anket Formu” 
yararlanılarak toplanmıştır. Geliştirilen anket öğrencilerin derse yönelik ortam, kazanım, 
yeterlilik, fayda ve beklenti gibi genel olarak karşılaşabilecekleri sorunlar göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. Öğretim görevlilerinin görüş ve önerilerini tespit etmek 
amacıyla ise, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme soruları hazırlanmıştır.  

Kirk ve Miller (1986)’a göre nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, 
olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelir (Aktaran: Yıldırım, Şimşek 
2016: 269). Yıldırım ve Şimşek ise nitel araştırmalarda geçerlik için; araştırılan olgu ve olay 
hakkında bütüncül bir resim oluşturabilmesi için araştırmacının elde ettiği verileri ve ulaştığı 
sonuçları teyit etmesine yardımcı olacak bazı ek yöntemler (çeşitleme, katılımcı teyidi, 
meslektaş teyidi, vb.) kullanılması gerektiğini söylemiştir. Kirk ve Miller (1986) nicel 
geleneğe özgü dış ve iç güvenirlik kavramlarını  “zamana bağlı güvenirlik” ve “gözleme bağlı 
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güvenirlik” başlıkları altında ele almakta ve nitel araştırmacının nicel araştırmacı gibi bu 
kavramlara neden aynı biçimde yaklaşamayacağını açıklamaktadır. Zamana bağlı güvenirlik; 
ölçülen olgunun geçen zaman içinde aynı biçimde ölçülmesi anlamına gelir (dış güvenirlik 
göstergesi). Gözleme bağlı güvenirlik ise; aynı zaman diliminde birden fazla araştırmacının 
bir olgu yada olayı aynı biçimde ölçmesi anlamına gelir (iç güvenirlik göstergesi) (Aktaran: 
Yıldırım, Şimşek 2016: 269). 12 soruluk anket hazırlandıktan sonra araştırma öncesi yaklaşık 
5 öğrenci ile anketin anlaşılır olup olmadığına yönelik bir pilot uygulama yapılmıştır. Bu pilot 
uygulama sonrasında 12 soruluk anket 9 soruya düşürülmüştür. Daha sonra müzik eğitimi ve 
eğitim bilimleri alanından iki uzman görüşü alınarak sorulara son şekli verilmiştir. Anket 
içerisinde öğrencilerden sadece yaş, cinsiyet ve bölüm bilgisi istenerek seçmeli müzik dersi 
hakkındaki görüşleri analiz edilmiştir. Ankette 3 başlık ve 9 madde yer almıştır.  

Görüşme sorularında ise öğretim üyelerinden demografik bilgileri talep edilmeyerek, öğretim 
elemanlarının müzik dersi ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğretim üyelerine yarı yapılandırılmış 
5 soru yöneltilmiştir. 

1.3. Verilerin Toplanması ve Analizi  
Araştırmada verileri toplama aracı olarak kullanılan “Seçmeli Müzik Dersi Görüşü Anket 
Formu” öğrencilere araştırmanın amacını içeren bir yönerge ile birlikte verilmiştir. 
Öğrencilerden veriler 9 sorunun olduğu anket , öğretim üyelerinden ise yarı yapılandırılmış 5 
sorunun yer aldığı görüşme soruları kullanılarak elde edilmiştir. Öğrenciler anket uygulaması 
yapılırken öğretim elemanlarının uygun gördüğü bir zaman dilimi seçilmiştir ve derse giren 
öğretim elemanlarından ve kurum yöneticilerinden gerekli izinler alınarak uygulanmıştır. 
Uygulamaya başlamadan önce araştırmacı tarafından öğrencilere, araştırmanın amacına ve 
ölçme aracına ilişkin kısa açıklamalar yapılmıştır ve uygulama esnasında öğrencilerden gelen 
sorular yanıtlanarak, ek açıklamalar yapılmıştır. Uygulama yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 
Veriler öğrencilere uygulanan anketlerden elde edilen temalar üzerindeki yığılımlar bir araya 
toplanarak nicel dökümleri üzerinden “doküman analizi” yöntemi ile yorumlanarak 
araştırmada sunuluştur. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, katılımın 
ağırlıklı olduğu görüşler tablolaştırılarak araştırmada biçimlendirilmiştir. 

 
2. BULGULAR  VE  YORUM 
Araştırmamızın bu bölümünde öğrencilerden ve öğretim elemanlarından elde edilen verileri 
analiz ederek, araştırma soruları yanıtlanmıştır. 

1-Öğrencilerin müzik dersinden beklentileri ve yararlanma düzeyleri ne yöndedir? 
Bu alt problemin yanıtlanması için öğrencilere; müzik dersini tercih sebepleri, müzik 
dersinden beklentileri ve müzik dersinde karşılaşmak istedikleri etkinlere yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Sorulan soruların yanıtlarından elde edilen veriler aşağıda nitel bir biçimde 
detaylandırılmıştır. 
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Tablo 2: Müzik Dersini Tercih Etme Sebebine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
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f f f f f 
İlgi 6 7 - 4 17 
Zorunluluk  3 3 9 - 14 
İyi vakit geçirme 1 4 2 4 11 
Dersin kolay olduğunu düşünmek - 4 - 3 7 
Müzik ile daha önceden ilgilenmiş olmak 4 - - 1 5 
Yeteneğinden dolayı - - - 2 2 
Müziğin gerekliliğine inanmak - - - 2 2 
Kendi alanıyla ilişkilendirmek - - 2 - 2 
Bilgi edinmek - - 1 - 1 
Tesadüfen  1 - - - 1 
Zeka gelişimine katkısı - - - 1 1 
Kişilik gelişimine katkısı - - - 1 1 
Kulağını eğitmek - - 1 - 1 
Ritim bilgisini geliştirmek - - 1 - 1 
Müzik dersini daha önce hiç almadığı için - - - 1 1 
İyi notla dersi geçeceğini düşünmek - 1 - - 1 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin dersi seçme nedenleri arasında ağırlıklı olarak “İlgi, 
zorunluluk, iyi vakit geçirmek, dersin kolay olduğunu düşünmek, müzikle daha önce ilgilenmiş 
olmak, yeteneğinden dolayı, müziğin gerekliliğine inanmak, mesleğiyle ilişkilendirmek” gibi 
görüşler ön plana çıkmaktadır.  
Bu seçimler öğrencilerin okudukları bölümlere göre değişiklik göstermektedir. Diş hekimliği, 
fizik tedavi ve tıp  fakültesi öğrencilerinin bu dersi seçme nedeni olarak ilgili olmaları göze 
çarparken, beden eğitimi öğrencilerinin genellikle zorunluluk konusunda seçim yaptıkları 
görülmektedir. Bunun sebebi ise beden eğitimi bölümün de seçmeli müzik dersinin zorunlu 
seçmeli olmasının olduğu düşünülebilir. Diş hekimliği ve fizik tedavi bölümünden bazı 
öğrencilerinde dersi zorunluluktan seçtiği görülmektedir. Bu durum bazı değişkenlerin yanı 
sıra öğrencilerin istekliliğiyle de ilgili olabilir.  İyi vakit geçirmek ve dersin kolay olduğunu 
düşünmek konusunda fizik tedavi ve tıp fakültesi öğrencileri ağırlıklı olarak görüş 
bildirmişlerdir. Buradan derslerinin yoğun ve ağırlığı nedeniyle müzik dersinde 
rahatlayabildikleri için seçtiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca beden eğitimi öğrencilerinin müzik 
dersini kendi alanlarıyla ilişkili bulup seçtiklerini söylemesi, öğretmenlik süreçlerinde ritim 
çalışmaları, müzik eşliğinde hareketler yaptırılması gibi aktiviteler için deneyim kazanmaları 
açısından önemli görüyor olmalarını düşündürtmektedir. 

Öğrencilerin müzik dersini tercih etme sebepleri için verdikleri yaygın cevaplar dışında çok 
az olarak verilen cevaplar “Bilgi edinmek amacıyla, tesadüfen, zeka gelişimine katkısı 
olduğunu düşündüğü için, kişilik gelişimine katkısı olduğunu düşündüğü için, kulağını 
eğitmek için, ritim bilgisini geliştirmek için, müzik dersini daha önce hiç almadığı için, dersi 
iyi notla geçeceğini düşünerek” gibi sıralanmaktadır. 
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Tablo 3: Müzik Dersinden Beklentilere Yönelik Öğrenci Görüşleri 
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f f f   f f 
Enstrüman çalmayı öğrenmek (flüt harici) 1 2 8 7 18 
Müzikal ve kültürel açıdan yeni şeyler öğrenmek 7 6 - 3 16 
Müzik ile alakalı genel bilgiler öğrenmek (nota,ritim,ses 
bilgisi) - 5 3 - 8 

Derste enstrüman dilemek 3 - 1 - 4 
İyi bir not ile dersi geçmek 1 1 - 2 4 
Eğlenceli içeriğe sahip müzik dersi - 3 1 - 4 
Öğretim elemanı tarafından öğrencilere enstrüman  tanıtımı - 1 1 2 4 
Derste öğretim elemanı tarafından öğrencilere müzik 
dinletilmesi 1 1 - 2 4 

Müzik etkinliği ile karşılaşmak (konser,dinleti vb.) 2 1 - - 3 
Müzikte temel bir konu olan ritimleri öğrenmek - - 3 - 3 
Dersi alan öğrenciler tarafından yapılan müzikal etkinlik 
(konser,dinleti vb.) 2 1 - - 3 

Dersin öğrenciye motivasyon sağlaması - 2 - - 2 
Sesini nasıl kullanacağını öğrenmeyi - - - 2 2 
Kendine fayda sağlayacak müzikal öğretiler - - 2 - 2 
Derste iyi vakit geçirmek 1 - - 1 2 
Enstrüman veya diğer müzik ile alakalı sorular için danışman 1 - - - 1 
Daha bilgili öğretim elemanı - - 1 - 1 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin müzik dersinden beklentileri ağırlıklı olarak “Enstrüman 
çalmayı öğrenmek (blok flüt harici), müzikal ve kültürel açıdan yeni şeyler öğrenmek, müzik 
ile alakalı genel bilgiler öğrenmek, derste enstrüman dinlemek, iyi bir not ile elemanı 
tarafından öğrencilere enstrüman tanıtımı, derste öğretim elemanı tarafından öğrencilere 
müzik dinletilmesi, müzik etkinliği ile karşılaşma(konser, dinleti vb.), müzikte temel bir konu 
olan ritimleri öğrenmek, dersi alan öğrenciler tarafından yapılan müzikal etkinlik (konser, 
dinleti vb.)” olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin beklentilerinin fakülteden fakülteye farklılık gösterdiği görülmektedir. Diş 
hekimliği ve fizik tedavi öğrencileri müzik dersinden daha çok müzikal ve kültürel bilgiler 
beklentisindeyken, beden eğitimi ve tıp fakültesi öğrencileri müzik dersinden blok flüt dışında 
bir enstrüman öğrenmeyi beklemektedirler. Genel olarak öğrencilerin verdikleri cevaplara 
bakıldığında öğrenciler müzik derslerinin öğrenci merkezli olmasını beklemektedirler. 
Kendilerinin de aktif olduğu bir ders olmasını istedikleri görülmüştür. Hatta kültürel açıdan 
öğrenecekleri bilgileri bile ders anlatımı dışında dinleyerek ve enstrüman tanıtımı yoluyla 
daha keyifli bir biçimde öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. Beden eğitimi öğrencilerinin 
kendi alanlarına fayda sağlayacak beklentilerde bulunduğu yine göze çarpmaktadır. Genel 
olarak öğrencilerin müzik dersinden beklentileri, ders yoğunluğunda rahatlamak ve dinlenme 
için eğlenceli, interaktif bir içerik olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4: Seçmeli Müzik Dersine Karşılaşmak İstedikleri Etkinliklere Yönelik Öğrenci 
Görüşleri 
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f f f f f 
Dersin öğrencileri tarafından yapılan enstrümantal konserler - 6 - 9 15 
Enstrüman tanıtım seminerleri 4 4 4 1 13 
Öğrenci merkezli etkinlikler(öğrenci konseri, dinletisi vb.) 5 1 - 3 9 
Derste enstrüman eğitimi 1 - 4 1 6 
Müzik bölümü tarafından yapılan konser etkinlikleri 1 2 1 - 4 
Müzik semineri - 3 - - 3 
Basit şarkı eğitimi (oyun eşliğinde) - - 2 - 2 
Dersin öğretmeni tarafından yapılan mini konser - - 2 - 2 
Derste toplu şarkı söyleme - - - 2 2 
Derste ses egzersizleri yapma - - - 2 2 
Derste müzik dinleme etkinliği - - - 2 2 
Müzik yarışmaları 1 - 1 - 2 
İlgili öğrencilere özel ders imkanı 1 - - - 1 
Derste öğrenci merkezli eğitim - 1 - - 1 
Müze gezisi - 1 - - 1 
Derste Orff çalgıları eğitimi - - 1 - 1 
Derste çocuklara yönelik müzik eğitimi dersi - - 1 - 1 

Tablo 4 incelendiğinde müzik dersinde ne tür etkinlikler ile karşılaşmak istersiniz sorusuna 
öğrenciler ağırlıklı olarak “Dersin öğrencileri tarafından yapılan enstrümantal konserler, 
enstrüman tanıtım seminerleri, öğrenci merkezli etkinlikler (öğrenci konseri, dinletisi vb.), 
derste enstrüman eğitimi, müzik bölümü tarafından yapılan konser etkinlikleri, müzik 
seminerleri, basit şarkı eğitimi (oyun eşliğinde), dersin öğretmeni tarafından yapılan mini 
konser, derste toplu şarkı söyleme, derste ses egzersizi yapma, müzik yarışmaları” gibi 
görüşler bildirdikleri görülmektedir. 

Genel olarak öğrencilerin kendilerinin de  aktif olarak katılacakları etkinler ile karşılaşmak 
istedikleri görülmektedir. Farklı enstrümanlar tanımak ve enstrümanlar hakkında bilgilenmek 
isteyen öğrencilerde vardır. Kendi kişisel yeteneği doğrultusunda etkinlikler ile karşılaşmak 
isteyen ve iş hayatında kendi mesleğine faydası olacak bilgiler öğrenmek isteyen öğrenciler 
olduğu da görülmektedir. Ayrıca öğrencilere yönelik müzik yarışmaları fikrinin çok kişi 
tarafından dile getirilmemesine rağmen yine de etkili bir fikir olduğu düşünülmektedir. 

2- Öğrencilerin müzik dersine yönelik olumlu ve olumsuz görüşleri ne yöndedir ? 
Bu alt problemin yanıtlanması için öğrencilere; müzik dersini işlendiği ortamın yeterliliği, 
müzik ders süresi yeterliliği ve müzik dersinin içerik bakımından yeterliliğine yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Sorulan soruların yanıtlarından elde edilen veriler aşağıda nitel bir biçimde 
detaylandırılmıştır. 
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Tablo 5: Dersin İşlendiği Ortama  Yönelik Öğrenci Görüşleri 
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 f f f f f 
Sınıf ortamını uygun buluyorum 9 3 1 7 20 
Müzik odasını tercih edenler 1 7 4 5 17 
Dersin işlendiği ortamın iyi yada kötü olmasının kendisini 
etkilediğini düşünenler - 4 6 - 10 

Sınıf ortamını uygunsuz bulanlar 1 - 2 3 6 
Dersin işlendiği ortamın etkilemediğini düşünenler - - - 2 2 
Kalabalığın etkisi olduğunu düşünenler 1 1 - - 2 
Dersi kendi fakültesinde almayı tercih edenler - 1 - - 1 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin dersin işlendiği ortam ile ilgili görüşleri ağırlıklı olarak 
“Sınıf ortamını uygun bulanlar, müzik odasını tercih edenler, dersin işlendiği ortamın iyi 
yada kötü olmasının kendisini etkilediğini düşünenler, sınıf ortamını uygunsuz bulanlar” 
olduğu görülmektedir. Sınıf ortamını uygun bulanlar çoğunluk olarak görünse de diğer 
öğrencilerin toplamının sınıf ortamı dışında bir arayış fikriyle cevap verdiğini düşünürsek, 
dersi sınıf ortamı dışında işlemek isteyenlerin çoğunlukta olduğunu görmüş oluruz. Öte 
yandan öğrencilerin verdiği bazı çelişkili cevaplarında, öğrencilerin müzik dersinin işlendiği 
ortamlar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını gösterdiği görülmektedir. 

Tablo 6: Müzik Dersinin Süresinin Yeterliliğine Yönelik  Öğrenci Görüşleri 
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f f f   f f 
Yeterli  buluyorum 10 14 12 11 47 
Yetersiz buluyorum 4 1 2 2 9 
Fazla buluyorum 1 1 - 1 3 
Özel ilgisi olanlar için yetersiz buluyorum 1 - - - 1 
Ders süresinin iki güne bölünmesini öneriyorum - - - 1 1 
Enstrüman öğretilmesi için yetersiz buluyorum - - 1 - 1 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin dersin süresini fazlasıyla yeterli bulduğu görülmektedir. 
Hatta dersin süresini fazla bulan öğrenciler bile olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin 
müzik ders sürelerinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde diğer fakültelerde ikişer saat 
olmasıyla alakalı olduğu düşünülebilir. Hatta fizik tedavi ve  beden eğitimi öğretmenliğinde 
seçmeli müzik dersinin süresi üç saattir.  
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Bunun yanında bazı öğrencilerin bu şartlara rağmen dersin süresini yeterli bulmayıp öneride 
bile bulunduğu görülmektedir. Müzik dersine ilgisi olanlar için bu sürenin yetersiz olduğunu 
düşünüp, dersin iki güne bölünebileceğini düşünen öğrenciler olduğu görülmektedir. 
Enstrüman öğrenmek içinde dersin süresinin yetersiz olduğunu belirten öğrenciler olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 7: Müzik Dersinin İçerik Bakımından Yeterliliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri 
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f f f f f 
Yetersiz buluyor 6 6 7 9 28 
Yeterli buluyor 7 4 6 5 22 
Geliştirilebileceğini düşünüyor - 6 3 - 9 
Fikir sahibi değil 1 - - 1 2 
Öğrencinin aktif olduğu ders tipi istiyor - 1 - 1 2 
Müzik etkinliklerinin olması gerektiğini düşünüyor 1 - - - 1 
Müzik türleri tanımak istiyor - 1 - - 1 
Ders saati ile içeriğin uyuşmadığını düşünüyor - - - 1 1 
Farklı enstrümanlar tanımak istiyor - - - 1 1 
Sanat tarihinin içerikte olmasını istiyor - - - 1 1 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin müzik dersini içerik bakımından yetersiz buldukları 
görülmektedir. Yeterli bulan öğrencilerde çoğunluktadır fakat diğer görüş bildiren 
öğrencilerinde müzik dersini yetersiz bulduklarını kabul edebiliriz. Öğrencilerin görüşlerine 
göre müzik dersinin farklı açılardan geliştirilebilir olduğu düşünülmektedir 
Sorulan sorulara öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin dersin işlendiği 
ortamı ve dersin içeriğini yetersiz buldukları görülmektedir. Ders süresini ise yeterli 
buldukları görülmektedir. Bu cevaplardan yola çıkarak müzik dersinin işlendiği ortam ve 
dersin içeriğinin geliştirilebilir olduğu görülmektedir. 
 
SONUÇ 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda seçmeli müzik dersi alan 
öğrencilerin görüşleri; 

Öğrencilerin, müzik dersini çoğunlukla ilgilerinden dolayı tercih ettikleri ve müzik 
derslerinden enstrüman çalmayı ve kültürel bilgiler edinmeyi bekledikleri görülmektedir. 
Kaya ve Üstün (2013) yaptıkları çalışmada öğrencilerin müzik dersine ilgi ve istek durumunu 
üst düzeyde bulmuşlardır. Bu açıdan da araştırmamızın Kaya ve Üstün’ün araştırması ile 
tutarlılık gösterdiği görülmektedir.  Müzik derslerinde daha çok öğrencinin aktif olduğu ve 
karşılıklı etkileşimin olduğu müzik derslerinin olmasını istemektedirler. Müzik dersi içinde ve 
dışında da müzik ile alakalı etkinlikler ile karşılaşmayı beklemektedirler. Hatta dersi alan 
öğrencilere yönelik etkinliklerin yapılması yönünde fikir beyan ettikleride görülmektedir. 

Dersin işlendiği ortamı ve dersin içeriğini yetersiz buldukları görülmektedir. Öğrenciler bu 
araştırmada müzik ders içeriğinin yetersiz olduğunu belirtirken, Kaya ve Üstün’ün (2013) 
çalışmasında öğrenciler ders içeriğini kısmen yeterli bulmuşlardır. Ders süresini ise yeterli 
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buldukları görülmektedir. Bu cevaplardan yola çıkarak müzik dersinin işlendiği ortam ve 
dersin içeriğinin geliştirilebilir olduğu görülmektedir. 

Genel olarak müzik derslerine ilgili ve istekli oldukları görülmektedir. Müzik dersinin yoğun 
ders programında rahatlamayı sağladığını ve kültürel birikim sağladığını belirtmektedirler. 
Fakat müzik dersinin yönlendiricilik bakımından eksik olduğunu da belirtmişlerdir. Bu 
bakımdan müzik derslerinin geliştirilebilir olduğu düşünülebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda seçmeli müzik dersi veren öğretim 
elemanlarının görüşleri; 

Üç öğretim elemanında müzik dersinin işlendiği ortamın uygun bulmaktadır. Sadece tıp 
fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde seçmeli müzik dersini veren öğretim elemanı “Müzik  
sınıfı daha uygun olurdu.” şeklinde bir beyanda bulunmuştur. 

Üç öğretim elemanı da öğrencileri müzik dersine karşı ilgili bulmuştur fakat fizik tedavi 
bölümünde müzik derslerini veren öğretim elemanı “Sınıfın kalabalık olması öğrencilerin 
derse ilgisini negatif yönde etkilemekte.” beyanında bulunmaktadır. Beden eğitimi 
öğretmeliğinde seçmeli müzik dersi veren öğretim elemanı ise “Kız öğrencilerin daha ilgililer 
fakat öğrenciler kendi bölüm dersleri için fiziksel efor harcamaktadırlar, buda öğrencilerin 
derse ilgisini etkilemektedir.” beyanında bulunmaktadır.  

Diş hekimliği, tıp fakültesi ve fizik tedavi bölümlerinde müzik derslerinin daha çok müzik 
kültürü ve müzik estetiğine yönelik işlendiğini, beden eğitiminde ise bunların yanında  çalma, 
söyleme gibi aktivitelerinde bulunduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra üç öğretim 
elemanının da müzik ders süresini yeterli bulduğu görülmektedir. 

Müzik dersinin daha faydalı olabilmesi için öğretim elemanlarının önerileri; dersin olduğu 
fakültede müzik sınıfı olması, müzik etkinlik tarihlerinin önceden belirlenmesi, ders 
saatlerinin iki döneme bölünmesi, öğrencilerin müzik etkinliklerini takip etmelerinin teşvik 
edilmesi, öğrencilere enstrümanların tanıtılması, sınıf mevcutlarının düşürülmesi olarak 
sıralanmaktadır.  

Öğretim elemanları sınıf ortamını uygun bulurken öğrenciler sınıf ortamının yetersiz 
olduğunu düşünmektedirler. Öğrenciler müzik dersini tercih sebepleri sorusuna ağırlıklı 
olarak “ilgi” cevabını vermişlerdir. Bu açıdan da öğretim elemanları ve öğrencilerin cevapları 
benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin müzik ders kazanımlarına verdikleri cevaplara 
bakıldığında, ağırlıklı olarak kültürel ve müzikal bilgiler elde ettiklerini düşündükleri 
görülmektedir. Bu bakımdan öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerinin fikirleri tutarlılık 
göstermekle birlikte, müzik ders kazanımlarının istenen hedefe ulaştığı görülmektedir. Üç 
öğretim elemanının da müzik ders süresini yeterli bulduğu görülmektedir. Öğrencilerinde 
müzik ders sürelerini yeterli bulduğu görülmektedir. Bu bakımdan da öğretim elemanı ve 
öğrencilerin müzik ders süresi hakkındaki düşünceleri tutarlılık göstermektedir. Kaya ve 
Üstün (2013) yaptıkları çalışmada seçmeli derslerin kredisiz olmasının öğrencileri büyük 
ölçüde etkilediğini, yine aynı çalışmada müzik ders süresinin arttırılmasıyla alakalı 
öğrencilerden olumlu yanıt almışlardır. 

 
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65        Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

       ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
          Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                       http://www.akademikbakis.org 
 

393 
 

ÖNERİLER 
Yöneticilere; 

-Her fakültedeki öğrencilerin fiziksel ve kişisel özellikleri gözetilerek seçmeli müzik dersleri 
ona göre düzenlenebilir. 
-Beden eğitimi öğretmenliği bölümü için müzik dersleri özel olarak düzenlenebilir. 
-Öğrencilere müzik dersinin daha iyi işlenebileceği bir ortam oluşturulabilir. 
-Müzik derslerine ek olarak öğrencilerin ders yoğunluğunda dinlenmeleri için öğrencilere 
yönelik müzik etkinlikleri yapılabilir. 

Öğretim elemanlarına; 
-Diğer bölümlerin müzikten kendi alanlarından faydalanabilmesi için müzik ders içerikleri 
genişletilebilir. 
-Öğrencilerin derste etkin olduğu müzik ders içeriği düzenlenebilir. 
-Öğrencileri yönlendirmesi açısından, müzik ders içerikleri tekrar ele alınabilir. 
-Müziğe özel ilgisi olan öğrencilere, kendi istekleri doğrultusunda ek müzik dersleri 
verilebilir. 
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İKTİSADÎ AÇIDAN ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uğur Selçuk AKALIN*               Kaan YİĞENOĞLU† 
 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, 2000 yılından itibaren artarak devam eden Çin-Afrika ilişkilerini, iktisadî ve siyasî 
açılardan değerlendirmektir. Deng Xiaoping liderliğinde 1980’lerde dışa açılma politikası uygulayan Çin, son 
yıllarda Afrika’ya yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 20. yüzyılda Çin-Afrika ilişkilerinin 
tarihi daha eskilere dayanmakta, yatırımların yanı sıra, Afrika ülkelerine iktisadî yardımlar da yapmaktadır.  Çin-
Afrika ilişkileri, Çin-Afrika İşbirliği Forumu gibi özel toplantılarda belirlenen gündemlerle daha da 
gelişmektedir. Çin’in ekonomisi büyüdükçe doğal kaynak ihtiyacı artmaktadır. Doğal kaynak bakımından zengin 
olan Afrika, Çin’in dış iktisadî politikası için önemli bir kıtadır. Çin devleti izlediği iktisadî stratejilerle, 
şirketlerinin Afrika’da yatırım yapmalarının önünü açmaktadır. Ancak, Afrika’ya olan ilgisi sadece iktisadî 
nedenlerle açıklanamaz. Açık dış politikası kapsamında globalleşme süreciyle uyumlu bir hamle başlatan Çin, 
Afrika’da siyasî olarak da nüfuz sahibi olmak istemektedir. Çin’in Afrika’da en önemli rakiplerinden ikisi ABD 
ve İngiltere’dir. Bu makalede Çin-Afrika ilişkilerinin gelişimi bu açılardan değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çin-Afrika İlişkileri, Çin Yatırımları, Uluslararası Ticaret, Afrika’nın İktisadî Kalkınması, 
İktisadî İlişkiler 

 

EVALUATION OF SINO-AFRICA RELATIONS FROM ECONOMIC POINT OF VIEW 

 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the increasing Sino-African relations from the point of view of economic 
and political aspects since 2000. Under the leadership of Deng Xiaoping, China, which implements the policy of 
opening out in the 1980s, attracts attention with the investments it has made in recent years to Africa. However, 
the history of the Sino-African relations in the 20th century is based on earlier periods. In addition to 
investments, China also provides economic assistance to African countries. The Sino-African relations are 
further developed by specific agendas such as the Sino-African Cooperation Forum. As China's economy grows, 
the need for natural resources increase as well. Africa, rich in natural resources, is an important shortage for 
China's foreign economic policy. The Chinese government is following the economic strategies to provoke 
Chinese companies to invest in Africa. China's interest in Africa can not be explained only by economic reasons. 
China, which has launched a move in line with the globalization process under its open foreign policy, wants to 
be politically influential in Africa. China's most important competitors in Africa are the United States and 
England. In this article, the development of Chinese-African relations in this article has been tried to be 
evaluated from these perspectives.    

Keywords: China-Africa Relations, Chinese Investments, International Trade, African Economic Development, 
Economic Relations. 
 
GİRİŞ 
Son yıllarda düşüş göstermesine rağmen Çin’in yıllık %10 iktisadî büyüme oranlarına 
ulaşması ile ülkenin kaynak ihtiyacı artmıştır. Çin, sanayileşmesinin ve artan nüfusunun 
ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyacı duyduğu kaynakları kontrol etmeyi ve güvenli bir şekilde 
ülkesine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Çin petrol ve diğer hammaddeleri ithal 
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ettiği ülkelerle olan iktisadî ve siyasî ilişkilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda enerji 
yollarının güvenliği için de diplomasi yürütmektedir. 

Bu bağlamda Çin’in Afrika’ya olan ilgisinin temel nedeni ihtiyaç duyduğu enerji 
kaynaklarının güvenliğini sağlamaya yöneliktir denilebilir. Ülkenin söz konusu Afrika 
politikasının sonuçları şimdiden görülmeye başlamış ve Afrika’da özellikle petrol ve 
madencilik sektörlerine olan yatırımlarını artırmaya başlamıştır.  

Ancak Çin’in Afrika’ya yönelik politikası sert güç yerine yumuşak güç temelinde 
şekillenmekte ve önemli enerji kaynağı olarak gördüğü Afrika’da sadece petrol ve madencilik 
alanında değil, kıtanın ulaşım altyapısına yönelik yatırımları ile de öne çıkmaktadır. Çin’in 
Afrika’da sömürge geçmişinin olmaması da bölgede rakiplerine göre avantaj sağlamaktadır. 

Son yıllarda Afrika’daki nüfuzu artsa da, ABD ve AB’nin bölgeyi Çin’in kontrolüne kolay 
kolay bırakmayacakları anlaşılmaktadır. ABD ve AB, Çin’in artan enerji ihtiyacının ve bu 
nedenle ülkenin enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamaya yönelik politikalar takip 
edeceklerini bilmektedir. Bu nedenle ABD ve AB, Çin’in Afrika’daki etkinliğini azaltmaya 
yönelik karşı politikalar geliştirme çabasındadır. 

 
1. ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ 
Çin ve Afrika arasındaki ilişkilerin gelişimi literatürde sıklıkla tartışılmıştır ve de tartışılmaya 
devam edecek gibi gözükmektedir. Bu tartışmaların temelinde Çin’in Afrika’ya yönelik son 
yıllarda artan ilgisinin gerçek sebeplerini araştırmaya yönelik çaba vardır. Bu çabanın nedeni 
şu soruya cevap bulmak içindir: Çin’in Afrika’ya yönelik artan ilgisi emperyal amaçlara mı 
yoksa Çin-Afrika ilişkileri ‘kazan-kazan’ stratejisine mi dayanmaktadır? 

Bu soru çerçvesinde Çin-Afrika ilişkilerinin hangi temelde yürüdüğüne ilişkin üst düzey 
siyasetçilerden farklı yorumlar yapılmıştır. Dönemin Çin Başbakanı Wen Jiabao, Uganda'da 
yaptığı konuşmada Çin hükümetinin, samimiyet, dostluk, eşitlik, karşılıklı yarar ve ortak 
kalkınma ilkelerinden yola çıkarak Afrika ile yeni bir stratejik ortaklık kurmaya çalıştığını 
ifade etmiştir. Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw da Çin’in bugün Afrika’da 
yaptıklarının 150 yıl önce İngilizlerin yaptıkları ile aynı olduğunu ifade etmiştir 
(http://www.telegraph.co.uk/finance/2945957/Chinese-moves-spawn-a-new-order.html, 
22.08.2017). 

Bunu yanı sıra Çin-Afrika ilişkilerine yönelik yapılan çalışmaların şu nedenleri şunlardır 
(Dent, 2011: 3):  

- İktisadî değişim ve yardım açısından Çin-Afrika ilişkisinin hızla büyümesinin arkasındaki 
faktörleri anlamak, 
- Çin’in gelişmekte olan ülke durumunu ve şimdiye kadar Afrika ülkeleri ile ilişkisi olan 
gelişmiş ülkelerden farklılığını anlamak, 
- Afrika’da kalkınma ortaklıkları oluşturan Batılı ülkelere Çin’in farklı yaklaşımlarını 
anlamak, 
- Batı hegemonyası da dahil olmak üzere Çin’in Afrika’da olduğu gibi gelişmekte olan 
ülkelerle kurduğu iktisadî ilişkilerin jeopolitik etkilerini anlamak. 

Çin-Afrika ilişkileri göründüğünden daha karmaşık ve çok boyutludur. Bu ilişkiler sadece iki 
taraf arasında iktisadî, siyasî, stratejik ve güvenlik boyutları ile incelenebileceği gibi, 
Afrika’da önemli etkisi bulunan ABD ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Çin 
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arasındaki rekabet çerçevesinde de değerlendirilebilir. Bu çerçevede Çin-Afrika ilişkilerinin 
karmaşıklığı şu nedenlere bağlıdır (Zeleza, 2014: 146): 

- İlişkinin farklı aşamalara sahip uzun bir tarihe dayalı olması, 
- İktisadî, siyasî, kültürel, sosyal ve stratejik boyutları olan çok yönlü bir ilişki olması, 
- İlişkinin global politik ekonomideki büyük değişiklikler bağlamında gelişmesi, 
- İlişkinin Çin ve Çin ile aynı büyüklük ve güce sahip olmayan 54 farklı Afrika ülkesi 
arasında olması. 

Çin ve Afrika arasındaki ilişkilerin tarihi 15. yüzyıl başlarına kadar götürülebilir. O dönemde 
Çin, deniz taşımacılığında ileri seviyededir ve bu nedenle Çinli tüccarlar ve donanma filoları 
hızlı ve kolay hareket kabiliyetine sahiptir. Bu ilişkilerin ortaya çıkmasında Arap devletleri ve 
Persler ile yapılan ticaretin önemli etkisi olmuştur (Besada ve O’Bright, 2016: 656).  

15. yüzyılda Hint Okyanusu’nda başlayan bu ilk karşılaşma, 19. yüzyılın ortalarında 
sistematik bir göç ile birlikte devam etmiştir. Bu göç hareketi ağırlıklı olarak köleliğin 
kaldırılmasından sonra vasıfsız işgücü ticareti olarak adlandırılan sömürge işgücü talebi ile 
ilgilidir. Vasıfsız işgücüne özellikle büyük çiftliklerde, madencilik ve demiryolu inşaatı 
alanlarında ihtiyaç duyulmuştur. 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle, 
yasadışı göçe sınırlamalar getirilmiştir ve göç neredeyse durmuştur. Soğuk Savaş yıllarında 
Çin-Afrika ilişkilerinin niteliği değişmeye başlamış, ilişkiler siyasî aşamaya geçmiş ve Çin’in 
Afrika’ya yaklaşımı jeopolitik nedenlere oturmuştur. Soğuk Savaş yıllarında Çin, Afrika’ya 
yardımda bulunarak süper güçlere karşu adeta meydan okumuştur. Jeopolitik strateji gereği 
Çin, Afrika ile olan ilişkisini Güney-Güney işbirliğini güçlendirme temelinde inşa etmiştir. 
Çin’in Afrika’ya en önemli desteği, önemli inşaat projeleri ve özellikle tarım ve sağlıkta 
sağladığı teknik ekipler aracığı ile gelişme göstermiştir. 1970’lerin sonunda Çin’de iktisadî 
reformların başlaması ile birlikte, hammaddelere yönelik büyük bir talep oluşmuş ve aynı 
zamanda ucuz Çin malları fazlalığı ile karşılaşılmıştır (Mohan ve Kale, 2007: 8-9).  

Çin-Afrika ilişkisi temel olarak, 1955'te Bandung konferansı sonrasında başlamıştır. Bu 
konferansta Çin’in Afrika ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ve Afrika ülkelerine 
iktisadî, teknik ve askeri destek sağlaması gerektiği görüşülmüştür. Ayrıca, konferansta süper 
güçlere karşı Afrika’nın birlik olması gerektiği belirtilerek, serbestleşme hareketlerinin 
desteklenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu strateji, 11-12 Ekim 2000 tarihleri arasında 
Pekin'de yapılan ve 44 Afrika ülkesinin ve 80 bakanın mevcut olduğu ilk Çin-Afrika İşbirliği 
Forumu’nda yeniden gündeme gelmiş, Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için açık bir 
politika hedefi belirlenmiştir. Forumda ele alınan konular arasında yatırım, finansal 
operasyonlar, borç hafifletme ve iptali, tarım, doğal kaynaklar ve enerji, eğitim ve çok taraflı 
konularda işbirliği söz konusudur. Bu forum ayrıca, Çin’in eğitim, kültür, tıbbi, halk sağlığı 
desteği ve eğitimi de dahil olmak üzere birçok açıdan Afrika ile ilişkilerini nasıl geliştirdiğini 
anlamak açısından da önemlidir (Adisu, Sharkey ve Okoroafo, 2010: 3-4). 

Günümüzde Çin-Afrika ilişkilerinin Afrika ile Batılı süper güçler arasındaki ilişkilerden farklı 
olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın bu farklılığın olmadığını iddia eden çalışmalar da 
bulunmaktadır. Çin’in global bir aktör olmaya başlaması, Afrika ile kurduğu ilişkilerin, diğer 
süper güçlerin Afrika ile olan ilişkisine benzediği söylenmektedir. Afrika ile olan ilişkisinin 
diğerlerinden farkı, bu ülkelerin iç işlerine karışmamayı ilke olarak benimsemesidir. Bu 
nedenle Afrikalı bazı siyasi liderlerin Çin’e yaklaşımı daha sıcaktır. Senegal’in eski devlet 
başkanı Abdoulaye Wade, Çin’in yaklaşımının Afrika’nın ihtiyaçlarına ve sömürgecilik 
sonrası yaklaşımlardan daha uygun olduğu vurgusunu taşımaktadır. Uganda başkanı Yoweri 
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Museveni de Çin’in Afrika’daki varlığının, batılı iktidarların küstahça yaklaşımlarından farklı 
olduğunu ifade etmiştir. 2014'te Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başbakanı Li 
Keqiang, Afrika'nın çok kutuplu bir dünyada 'kutup' olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
savunmuştur. Li, Çin ve Afrika arasındaki devam eden ilişkilerin dört ilke etrafında 
derinleşmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunlar,  

- Çin-Afrika ortaklığının eşit koşullar altında gelişmesi gerektiği,  
- İlişkilerin dayanışma, karşılıklı güven ve birbirlerine karşı saygı temelinde olması 
- Çin, ortaklık, bilgi, deneyim, uzmanlık ve teknolojiyi Afrika'nın gelişmekte olan devletleri 
ve Afrika Birliği dahil olmak üzere kıta entegrasyon kuruluşlarıyla paylaşmaya "hazır ve 
istekli" olması, 
- Çin ile Afrika arasındaki ilişkinin enerji, doğal kaynaklar ve altyapı ile sınırlı kalmaması 
gereği, diğer sektörlere ve alanlara anlamlı biçimde genişletilmesi gerektiğiyle ilgilidir 
(Besada ve O’Bright, 2016: 658-660). 

 
2. ÇİN-AFRİKA İKTİSADÎ İLİŞKİLERİ 
Çin-Afrika iktisadî ilişkileri, ağırlıklı olarak Çin’in iktisadî kalkınma ihtiyacını sürdürme 
ihtiyacı çerçevesinde şekillenmektedir. Çin’in Afrika’ya yönelmesi, Afrika’nın zengin doğal 
kaynakları ve insan kaynağına dayalı büyük ticaret ve yatırım imkanlarına elverişli yapısından 
kaynaklanmaktadır. Çin, karşılıklı fayda prensibine dayalı bir ilişki geliştirmek üzere 
Afrika’ya elini uzatmıştır. 2000 yılında Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nun kurulması ile iktisadî 
ilişkiler hızlıca gelişmeye başlamıştır. İşbirliği Forumu sayesinde Çin ile Afrika ülkeleri 
arasındaki diplomatik ilişkiler, ticaret ve yatırım imkanı artmıştır. Afrika, Kuzey-Güney 
işbirliği temelinde gelişen batılı ülkelerle kurduğu ilişkilere alternatif olarak, Güney-Güney 
işbirliğine dayalı Çin ile ilişkilerini daha avantajlı olarak görmektedir (Besada ve O’Bright, 
2016: 658-659).   

Çin şu anda Afrika'nın en büyük ticaret ortağıdır ve iki taraf arasındaki ticaret ilişkileri son on 
yılda hızla artmıştır. Sürdürülebilir bir büyümenin ve kalkınmanın motoru ticarettir. 
Afrika’nın olumsuz iktisadî performansından kurtulması için, sağlam iktisadî stratejiler 
benimsemesi ve daha fazla adil ticaret faaliyetlerine girmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, 
Afrika'nın ihracat performansını da geliştirmesi önceliklidir. Afrika'nın ihracatı yıllar içinde 
artmasına rağmen, Asya ve Güney Amerika gibi diğer bölgelere kıyasla ihracata dayalı bir 
büyüme yaratacak kadar gelişmemiştir. Başka bir deyişle, Afrika'nın ihracat büyümesi diğer 
bölgelere göre zayıftır. Daha da önemlisi, Afrika ihracat endüstrilerini çeşitlendirmeyi 
başaramamış, ihracat, ağırlıklı olarak doğal kaynak temelli olmuştur. Bu nedenle, Afrika 
yoksul ekonomilerini iyileştirmek ve dolayısıyla da sosyo-ekonomik sorunları azaltmak için 
ticaretini çeşitlendirmelidir. Çin ile Afrika arasında çeşitlendirilmiş ve adil ticaret, gelişme ve 
yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunarak Afrika için fırsatlar sağlayabilir (Mlambo, 
Kushamba ve Simawu, 2016: 264).  
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Grafik 1:  Çin-Afrika Ticareti (milyar $) 

 
Kaynak: http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade (22.08.2017). 

Grafik 1’de Çin ile Afrika arasındaki ticaretin 2002-2015 yılları arasındaki dağılımı 
gösterilmektedir. Grafiğe göre, ticaretin 2002 yılından itibaren artmaya başladığı 
görülmektedir. 2008 yılına kadar devam eden ticaret artışı, 2009 global iktisadî kriziyle 
birlikte azalmıştır. İktsadî krizden sonra 2010 yılından itibaren söz konusu artış 2014 yılına 
kadar devam etmiştir. 2015 yılında Çin ve Afrika arasındaki toplam ticaret 2011 yılındaki 
seviyeye düşmüştür. Grafikte dikkat çeken bir başka nokta ise Çin ve Afrika arasındaki 
ihracat ve ithalat miktarlarıdır. 2014 yılına kadar Çin’in Afrika’dan yaptığı ithalat miktarı, 
Afrika’ya yaptığı ihracat miktarından 2002, 2003 ve 2009 yılları dışında fazladır. 2015 yılında 
ise bu trend tersine dönmüş ve Çin’in Afrika’ya ihracatı, Afrika’dan yaptığı ithalatı aşmıştır. 
Bu durum 2015 yılında ticaret hadlerinin Çin lehine döndüğünü göstermektedir. 

Grafik 2: Çin’den Afrika’ya Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyon $ ) 

 
Kaynak: Chen, 2016: 180. 

Grafik 2’de Çin’in Afrika’ya 2006-2014 döneminde yaptığı doğrudan yabancı yatırımlar 
(DYY) gösterilmektedir. 2006 yılında Çin’den Afrika’ya 519 milyon dolar DYY yapılırken, 
bu düzey 2014 yılında 3,2 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise global ekonomideki 
daralmaya bağlı olarak DYY düşmüş, global iktisadî krizin hemen ertesinde 2010 yılında 
tekrar 2,1 milyar dolara yükselmiştir. 

Çin’in Afrika'daki yatırımlarının mülkiyet yapısı ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bazı 
yatırımlar ortak girişim şeklinde olurken, bazıları tamamen Çin'e aittir, bazıları ise her ikisinin 
bir bileşimidir. Örneğin, Etiyopya'daki Çin yatırımları 2000 yılından itibaren büyümektedir ve 
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ortak girişim ve tamamen Çin’e ait olan yatırımların bileşimi şeklinde olan bir niteliğe 
sahiptir. Zambiya'da, Çin yatırımları büyük oranda devlete ait işletmeler veya ortak girişimler 
tarafından gerçekleştirilmektedir (Babatunde, 2013).  

Çin’in Afrika’daki yatırımları ile ilgili olarak bu yatırımların Afrika’nın kalkınmasını ne 
yönde etkilediği tartışılmaktadır. Bu tartışmalardan bir tanesine göre Çin firmalarının bölgesel 
ticarette diğer ülke firmalarına göre daha aktif olduğu ve Çin’in Afrika’daki varlığının 
Afrika’nın ihracatını çeşitlendirdiği yönündedir. Bir başka çalışmada ise Çin’in yatırımlarının 
Afrika’nın kalkınmasına hayati derecede önemli olduğu ve Çin’in bu katkısının ABD ve 
Avrupa ülkelerine göre daha istikrarlı ve hızlı şekilde arttığı belirtilmiştir (Mlambo 
Kushamba, Simawu, 2016: 265). 

Çin yaptığı yatırımların yanı sıra, borcu olan Afrika ülkelerinin borcunu silerek de söz konusu 
ülkelerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Ayrıca, Çin’in Afrikalıları tedavi etmek için çeşitli 
ülkelere doktor göndermesi, binlerce Afrikalı çalışanı ve öğrencileri eğitim hizmeti vermek 
üzere Çin’e davet etmesi de dikkat çekicidir.  Bunlara ilaveten, Çin tarafından inşa edilen 
yollar, köprüler ve barajlar Afrika kıtasının altyapısına önemli katkıda bulunmaktadır. Ancak 
2015 yılından itibaren ticaret dengesinin Çin lehine dönmesi tartışma konusu olmuştur. Ucuz 
Çin malları Afrika’nın iç iktisadî dengesini ve şirketlerini olumsuz etkilemektedir. Bunun 
sonucunda Afrikalı üreticiler Çin ile rekabet edemez duruma doğru sürüklenmektedir (Adisu, 
Sharkey ve Okoroafo, 2010: 5).  

Grafik 3’de Çin’in Afrika’daki yatırımlarının sektörel dağılımı gösterilmektedir. Grafikte, Çin 
Afrika’da en fazla yatırımı inşaat sektöründe yapmaktadır. İnşaat sektörünü sırasıyla ulaşım, 
imalat ve madencilik sektörleri izlemektedir. 

Grafik 3: Çin’in Afrika’daki Yatırımların Sektörel Dağılımı (2014, %) 

 
Kaynak: Chen, 2016:181. 

Çin’in Afrika’daki inşaat yatırımları Afrika’ya olduğu kadar Çin için de önemlidir. İnşaat 
sektörü, Çin'in 10 trilyon $’lık ekonomisinin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır ve bu 
sektör endişe verici derecede yavaşlamaktadır. Şimdiye kadar, Çin'in çift haneli büyümesinin 
büyük kısmı inşaat sektörüne yaptığı yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Ancak, Çin Devlet 
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Başkanı Xi Jinping’in daha sürdürülebilir iktisadî modeli teşvik etmek için yavaş büyümeyi 
öngören ‘Yeni Normal’ teorisi uygulandığında, ülkenin inşaat sektöründeki büyümesinin 
yavaşlaması beklenmektedir. Çin’in inşaat performansı 2013 yılında zirve yapmış ve doyma 
noktasına ulaşmıştır. Çin’deki hayalet şehirler de bunun bir kanıtı olarak gösterilmektedir. İşte 
bu noktada Afrika, Çin için daha önemli hale gelmektedir. 2014 yılında Çin şirketlerinin 
Afrika'da 70 milyar dolar değerinde inşaat sözleşmeleri imzaladıkları bilinmektedir. Çin 
şirketleri, Afrika'da 3000'den fazla aktif projeyle, Afrika inşaat sektörünün benzeri 
görülmemiş bir şekilde yaygınlaşmasına imza atmıştır. Çin firmaları Fransa, İtalya ve 
ABD’den daha büyük bir pazar payıyla Afrika inşaat sektörüne hakim durumdadır 
(http://thediplomat.com/2015/12/africa-and-chinas-construction-market/, 24.08.2017). 
Grafik 4’de Çin’in Afrika’ya verdiği kredi miktarları gösterilmektedir. Grafikten görüldüğü 
gibi 2000 yılından itibaren verilen kredilerde bir artış söz konusudur. 2006 yılı kredi 
miktarında bir canlanmanın olduğu yıldır. 2008 yılında düşüş gösteren krediler, 2013 yılında 
zirveye ulaşmıştır. 

Grafik 4: Çin’in Afrika’ya Verdiği Kredi (milyar $) 

 
Kaynak: http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa (22.08.2017). 

Çin'in Afrika'ya taahhüt ettiği krediler milyarlarca dolar değerindedir ve geri ödenebilir, uzun 
vadelidir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Mart 2013'te Afrika'ya yaptığı ilk deniz gezisi 
sırasında verdiği taahhütle kredi miktarı artmıştır ve bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam 
etmesi beklenmektedir. Çin İhracat-İthalat Bankası'nın bir analisti, 2025 yılına kadar Çin'in 
doğrudan yatırım, düşük faizli krediler ve ticari krediler de dahil olmak üzere Afrika'ya 1 
trilyon dolar finansman sağlayacağını söylemektedir. Çin hükümeti, ticari kuruluşlarını, dış 
yardım, doğrudan yatırım, hizmet sözleşmeleri, iş gücü işbirliği, dış ticaret ve ihracatı 
birbirine birleştirmeye teşvik etmektedir. Buradaki amaç, alıcı ülkelerde Çin’e ait projelerin 
fizibilitesini ve esnekliğini en üst düzeye çıkarmaktır (http://dehai.org/dehai/dehai-
news/139070, 24.08.2017).  

Çin’in Afrika’ya yönelik kredilerinde başı Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin Eximbank) 
çekmektedir. 2000-2015 yılları arasında Çin Eximbank'ın finansmanından en fazla yararlanan 
Afrika ülkeleri Etiyopya, Angola ve Kenya’dır. Bu dönemde Etiyopya 7.2 milyar dolar, 
Angola 6.9 milyar dolar ve Kenya 6.3 milyar dolarlık Eximbank’tan kredi almıştır. 2000-2015 
yılları arasında Çin Eximbank'ın finanse ettiği en büyük sektörler 27,9 milyar dolarlık ulaşım, 
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18 milyar dolarlık enerji ve madencilik, 3,4 milyar dolarlık su ve sağlık hizmetleri ve 3,3 
milyar dolarlık haberleşmedir. Buna karşılık, ABD Eximbank tarafından finanse edilen 
sektörler 1,2 milyar dolarlık enerji ve madencilik, 283 milyon dolarlık ulaşım, 155 milyon 
dolarlık sağlık ve diğer sosyal hizmetlerdir. ABD Eximbank en büyük krediyi (805,6 milyon 
dolar), 2011 yılında Güney Afrika'nın devlet elektrik enerji santrali Eskom’a vermiştir. İkinci 
büyük miktarlı kredi ise, 2008 yılında Gana'da bir kırsal alan elektrifikasyon projesi için 
verdiği 344,2 milyon dolarlık kredidir. Çin Eximbank'ın en büyük miktarlı ise 3,6 milyar 
dolar olup 2014 yılında Mombasa'dan Nairobi'ye kadar uzanan demiryolu inşası için verdiği 
kredidir. İkinci en büyük miktarlı kredi ise, 3 milyar $ tutarındaki 2013 yılında Addis Ababa-
Cibuti demiryolunun inşası için verilendir (Eom, Hwang, Atkins, Chen, ve Zhou, 2017: 5-6). 

Grafik 5’de Afrika’da çalışan Çinli işçilerin 2009-2015 dönemindeki sayıları 
gösterilmektedir. 2015 yılı itibariyle Afrika’daki Çinli işçi sayısı yaklaşık 252.000’dir. 2012 
yılı hariç tutulursa diğer yıllarda Afrika’daki Çinli işçi sayısının artış trendinde olduğu 
görülmektedir. 

Grafik 5: Afrika’da Çalışan Çinli İşçiler 

 
Kaynak: http://www.sais-cari.org/data-chinese-workers-in-africa (22.08.2017). 

Afrika'daki Çinli şirketlerin istihdam politikalarına karşı yapılan eleştireler ağırlıklı olarak 
Çinli şirketlerin çok sayıda Çinli işçiyi Afrika'ya getirmeyi tercih ettiklerini ve yerel işçi 
kiralamak istemedikleri şeklindedir. Etiyopya, Sudan ve diğer Afrika ülkelerindeki altyapı 
projeleri için onbinlerce Çinli işçi ve mühendisin Afrika’ya geldiği belirtilmektedir. Bu durum 
Afrika için hem önemli bir işsizlik problemine hem de ücretlerin düşmesine yol açmaktadır. 
Bir başka eleştiri, Çin işletmelerindeki çalışma koşullarının sorunlu olması, çoğu zaman 
sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli durumlar ve uzun çalışma saatleri içermesidir. Pekin 
Madencilik ve Metalurji Araştırma Enstitüsünde meydana gelen bir patlamada 52 Zambiyalı 
personelin hayatını kaybetmesi buna örnek gösterilmektedir. Ayrıca, Çinli şirketlerin kıtanın 
beşeri sermayesinin geliştirilmesine katkısı hakkında şüpheler vardır. Bir Dünya Bankası 
araştırma raporunda Çinli firmaların kendi düşük maliyetli işgücüne güvendikleri ve Afrikalı 
çalışanlarının eğitimine büyük oranda yatırım yapmadıkları belirtilmektedir (Xiaoyang, 2016: 
107-108). 

Etiyopya, Sudan ve Namibya'daki Çin destekli projelerde yerli işçilerden ziyade Çin’li 
işçilerin kullanılması eleştirilmektedir. Bu durum Afrika'daki işletmelerin ve Afrika’nın 
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ihracatının Çin’e karşı rekabet gücünü düşürmektedir. Nijerya'da tekstil fabrikalarının 
kapanması buna örnek olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, Güney Afrika, hükümetler 
arasında Çin'in ithalatını sınırlayan geçici iki taraflı anlaşmalar nedeniyle bu durumdan fazla 
etkilenmemektedir. Zorluklar sadece rekabet gücü ile sınırlı değildir. Çin işgücünün tercih 
edilmeye başlanması, yerel iş kanunları ve kültürü ile çatışmaktadır. Buna ek olarak, bazı 
şirketlerin uygulamaları, Çinli şirketlerin yerel istihdamı artırmak ve yerel ekonomiyi 
güçlendirmek için yeterli katkıda bulunmadığını düşünen topluluklarda hoşnutsuzluğa yol 
açmaktadır. Başka bir çatışma, yerel olarak üretilenlerden daha ucuz ve daha kaliteli Çin 
mallarının kalitesi ile ilgilidir (Adisu, Sharkey ve Okoroafo, 2010: 5-6). 

 
3. ABD VE AB’NİN YENİDEN ŞEKİLLENEN AFRİKA POLİTİKASI 
Çin’in Afrika’da artmaya başlayan nüfuzu, bölgenin başat güçleri olan ABD ve AB’nin, 
Afrika politikalarını yeniden gözden geçirmelerine ve güncellemelerine yol açmıştır. 
ABD’nin Afrika’ya yönelik politika güncellemesi Başkan Obama döneminde başlamıştır. 
2014 yılının Ağustos ayında Washington’da düzenlenen ‘ABD-Afrika Liderler Zirvesi’ bu 
konuda atılmış önemli adımlardan bir tanesidir. 50 Afrika ülkesi liderinin Washington’da 
siyasetçiler, iş dünyasının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları görüşmeler 
sonucunda, ABD-Afrika ilişkilerinde yeni dönemde yapılacaklar konusunda uzlaşmaya 
varılmıştır. Bunlar beş madde halinde sıralanabilir (Gil, 2015: 12-13): 

 Afrika’da Yatırımların Devam Etmesi: Zirvenin odak noktası ABD-Afrika ticaret ve 
yatırım ilişkilerini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ABD, Afrika’daki etkinliğini devam 
ettirmeye ve Çin’in artan etkinliğini kırmaya yönelik olarak Afrika’da elektirik üretim 
kapasitesinin artırılmasından çeşitli iş anlaşmaları kapsamında sağlanacak finansmanlara 
kadar bir dizi taahütlerde bulunmuştur. 

 Bölgesel İstikrarın ve Barışın Geliştirilmesi: ABD iktisadî politikalar yanı sıra güvenlik 
politikaları kapsamında da bazı yeni politikalar geliştirme kararı almıştır. Senegal, Gana, 
Etiyopya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda ile varılan anlaşmalar sonucunda, bölgedeki 
çatışmalara müdahale etmeye yönelik barış gücü askerlerinin oluşturulması ve bu amaç 
doğrultusunda 10 milyon doların ayrıldığı zirvede ilan edilmiştir. Ayrıca terörle mücadele 
kapsamında askerî ve sivil kapasiteleri artırmak amacıyla Gana, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya 
ve Tunus ile oluşturulacak girişim için de 65 milyon doların tahsis edileceği duyurulmuştur. 

 Gelecek Kuşaklara Yönelik Politikalar: Afrika politikasına yönelik iktisadî ve güvenlik 
politikalarının yanı sıra ABD, etkin ve şeffaf yönetim ile insan haklarının korunmasına 
yönelik stratejiler de geliştirmiştir. Bu kapsamda yasadışı finansal akışlara ve yolsuzlara karşı 
eylem planı gerçekleştirmek amacıyla üst düzey çalışma grubu oluşturulmuştur. 

 Barış ve Refah İçin Kadınlara Yönelik Yatırım: Zirvede ABD ve Afrikalı liderler 
kadınların kamusal alana, iş dünyasına ve sivil topluma daha fazla katılımlarını sağlamaya 
yönelik politikaların uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır. 

 Genç Nüfusa Yönelik Politikalar: ‘Genç Afrika Liderler Girişimi’ kapsamında genç 
nüfusa iş ve çeşitli fırsatlar sağlamak üzere bilim, teknoloji, araştırma ve yenilik becerilerinin 
geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
ABD’nin Afrika’ya yönelik gelişen ve değişen stratejisiyle birlikte, AB de Afrika politikasını 
güncellemiştir. AB’nin bu konudaki en önemli girişimi 2014-2017 dönemini kapsayan 
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‘Afrika-AB Ortak Stratejisi’nde ele alınmıştır. Bu stratejide beş başlık öne çıkmaktadır (Gil, 
2015: 16): 

 Barış ve Güvenlik: ‘Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi’ ve ‘Afrika İhtiyat Kuvveti’ 
çerçevesinde AB devam etmekte olan sorunlara karşı bölgesel kuruluşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesi ve deniz güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alınması öngörülmüştür. 

 Demokrasi, İyi Yönetişim ve İnsan Hakları: Stratejide, AB’nin Afrika politikasına 
yönelik demokrasi ve insan haklarını geliştirme konusunda Afrika Birliği-AB insan hakları 
diyaloğu ve kültürel işbirliği başlıkları görüşülmüştür. 

 Beşeri Kalkınma: Beşeri kalkınma başlığı Afrika ülkeleri tarafından gündeme getirilmiş 
olup, bilim, teknoloji ve yenilik, yüksek öğrenim ve göç gibi alt başlıkları kapsamaktadır. 

 Sürdürülebilir ve Kapsamlı Kalkınma ve Büyüme: Bu başlık altında özel sektörün, 
yatırımın ve ticaretin önemi görüşülmüştür. Ulaştırma ve iletişim altyapısı, sanayileşme, 
enerji, tarım ve gıda güvenliği konularında Afrika’nın iktisadî dönüşümü gündeme gelmiştir.  

 Global ve Gelişen Meseleler: Bu başlık çevre ve iklim değişikliğine odaklanmaklabirlikte 
bazı tutarsızlıklar içerdiği için geliştirilmelidir. 

 
SONUÇ 
Soğuk Savaşın iki kutuplu dünya düzeni, Sovyetler Birliği’nde meydana gelen dönüşümden 
ABD’nin öncülüğünde tek kutuplu düzene dönüşmüştür. Bununla birlikte ABD’nin liderlik 
rolü son yıllarda zedelenmeye başlamıştır. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Afrika gibi 
ülkelerin gelişen ekonomileri, dünya düzeninin çok kutuplu yapıya dönüşmesine yol açmıştır.  

Çok kutuplu dünya düzeninin en önemli aktörlerinden bir tanesi Çin, diğeri ise Afrika’dır. 
Çin, gelişen ekonomisi ve artan nüfusuna yeterli kaynak bulması gereken bir ülkedir. Afrika 
ise zengin hammadde ve doğal kaynakları ile önemli bir ülkedir. Çin ve Afrika arasında son 
yıllarda artan ilişkiler de bu temelde gelişmiştir.  

15. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle Çin ve Afrika ilişkileri, 19. yüzyılda sistematik göçlerle 
hızlanmıştır. Soğuk savaş yıllarında Çin ile Afrika arasındaki ilişkiler siyasî nitelik 
kazanmıştır. Soğuk savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki rekabette Afrika, 
paylaşım mücadelesinin temel alanlarından biri olmuştur. Bu dönemde Çin’in de Afrika’ya 
yönelik yaptığı yardımlar, Afrika’da etkinliğini sürdürme amaçlı olmuştur.  

1970’lerin sonunda Çin’in dışa açılma politikası sonucunda hammadde ve doğal kaynak 
ihtiyacı artmıştır. Bu dönemde Çin’in Afrika’ya yaklaşımı çoğunlukla iktisadî çıkarlar 
çerçevesinde şekillenmiştir. 1955 yılındaki Bandung konferansı ve 2000 yılındaki Çin-Afrika 
İşbirliği Forumu, Çin ile Afrika arasındaki iktisadî ilişkilerin gelişiminde kilometre taşları 
olarak kabul edilmektedir. 

Çin-Afrika ilişkileri, bazı açılardan iki taraf için olumlu olurken, bazı açılardan tek tarafın 
lehine sonuçlar doğurmaktadır. Bazı Afrikalı liderler global iktisadî krizden sonra ABD ve 
Avrupa ekonomilerini Çin’e göre daha istikrarsız bularak, Çin ile iktisadî ilişkilerini 
geliştirmeyi tercih etmişlerdir.  

Çin’in çeşitli iktisadî, sosyal ve kültürel projelerle Çin’de yatırım yapması da Afrika için 
Çin’in cazibesini artırmaktadır. Bunun yanı sıra tarihî olarak Çin’in emperyal bir geçmişe 
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sahip olmaması, Çin’in ABD ve Avrupa ülkelerine göre bir adım önde olmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca Çin devletinin, Çin şirketlerini Afrika’da yatırım yapmaya teşvik 
etmesi ve bu konuda çeşitli kolaylıklar sağlaması da önemlidir.  

Çin ve Afrika arasındaki iktisadî ilişkiler, Afrika’nın hammadde ve doğal kaynaklara bağlı 
ihracatını çeşitlendirmesi açısından olumlu olmuştur. Afrika’nın sosyo-ekonomik 
problemlerine karşı ihracatını çeşitlendirmesi gerekmektedir. Çin’in Afrika’da iktisadî 
projelerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanları içeren projeleri bu konuda Afrika için iyi bir 
gelişmedir.  

Çin’in Afrika’da giderek artan etkinliği önümüzdeki yıllarda Çin-Afrika ilişkilerini yeniden 
şekillendirebilir. Özellikle Afrika’daki Çin şirketlerinin istihdam politikaları, iki taraf arasında 
sürdürülebilir ilişkilere zarar verebilecek niteliktedir. Afrika’nın kronikleşen işsizlik problemi 
ve yerel şirketlerin yatırım politikalarını zorlaştıran uygulamalar, Afrika’nın Çin’e 
yaklaşımını değiştirebilir. Bu nedenle Çin’in Afrika’ya yaptığı yatırımlarda özellikle 
Afrikalıların istihdamını artıracak ve yoksulluğu azaltacak politikalara öncelik vermesi Afrika 
için olduğu kadar, Çin’in Afrika’da enerji kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere uzun 
yıllar kalmasını sağlaması açısından da önemlidir. 
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MİLLİ SEFERBERLİK HALLERİNDE DEDİKODUNUN İŞLEVSEL GÜCÜNDEN 

YARARLANAN EDEBİYAT: KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ ÖYKÜLERİ1 
Merve Esra POLAT2 

 
Öz 

Kökeni ayırt edici seslerin kullanımıyla anlam aktarımının ve toplumsal ilişkilerin kurulmaya başladığı döneme 
dayanan dedikoduyla hayatın her alanında karşılaşmak mümkündür. Biz ile öteki ayrımını belirginleştiren 
dedikodu edebi eserlerin propaganda amaçlı kullanımında siyasi bir araç olarak da yer alır. Dedikodunun söz 
konusu işlevi psikolojik kitlelerin birliğini sağlayarak ve sürdürerek seferberlik hallerinin başarıya ulaşması, 
ulus-devletin hayal edilmesi gibi durumları mümkün kılar. Edebi eserlerin yardımıyla etki alanı genişleyen ve 
etki derecesi artan eylem tarihsel koşullar bağlamında çeşitli yargılar üreterek grup bilincinin oluşmasını sağlar. 
Milli Mücadele döneminde kaleme alınan edebi eserlerde de aynı yaklaşım söz konusudur. Kurtuluş Savaşı 
devam ederken öyküler kaleme alan yazarlar milletin tarihine milliyetçi bir biçimde yaklaşıp toplumu milli 
iradeye ikna etmek isteyerek vatanın bütünlüğünü tehdit eden düşmanları görünür kılmaya yönelen bir 
entelektüel hareket içindedir. Dönemin edebi metinlerinde “işgal ve isyan”lar sebebiyle imparatorluk bakış açısı 
etkisini yitirir; tam anlamıyla ulus devlet temelli bakış açısı hâkimdir. Bir tezin savunuculuğunu üstlenen 
metinlerde, yaşananların Türk ve dünya kamuoyuna duyurulması için kavram çiftleri oluşturularak birçok şey 
ikili karşıtlıklara indirgenir, kesin ayrımlarla olay ve karakterler kurgulanır, metinlerin inandırıcılığının artması 
için gerçek olay, kişi ve kurumlara göndermeler yapılır, anlatılanların gerçek hayatta yaşandığına dair notlar 
eklenir. Böylece Kurtuluş Savaşı döneminin atmosferi edebi eserler aracılığıyla gözler önüne serilir. 

Anahtar Kelimeler: Dedikodu, Milliyetçilik, Öteki, Kurtuluş Savaşı, Öykü. 

 

THE LITERATURE THAT TAKE ADVANTAGE OF FUNCTIONAL POWER OF GOSSIP: TURKISH 
WAR OF INDEPENDENCE PERIOD’S SHORT STORIES 

 

Abstract 

Gossip is a form of communication whose origin is uncertain which based on the meaning transmission and 
beginning social relations through the use of distinctive sounds. It is an effective weapon of othering as clears the 
distinction of “we” and “other”, and makes possible to image of the nation-state and be success in mobilization. 
It which is also defined as the power to control people has an active role in the process of nation formation by 
providing and maintaining the unity of the psychological masses. The action whose degree of impact is increased 
and domain is widen with the help of literary works, improves group consciousness through blessing the 
relations between similar identities as negating others. The literary works had been penned during “Milli 
Mücadele” which is the time of Turkish nationalism is seen as the only way of independence, there is the same 
approach. The authors, who want to persuade society about the national will and approach to the history as a 
nationalist, are in an intellectual movement that show the enemy that threatens the integrity of the motherland. 
The empire perspective loses their effectiveness in literary texts of the period; the nation-state-based perspective 
dominates literally. Texts whose language and structure are in the nature of gossip, undertake advocacy a thesis, 
create binary opposition to justify their cases, events and characters are constructed with clear distinction. The 
references are made to actual events, individuals and institutions and notes are added to increase the credibility 
of texts. Thus, the atmosphere of Turkish War of Independence is unfolded through literary works. 

Keywords: Gossip, Nationalism, Other, Turkish War of Independence, Short Story. 

 

                                                           
1 Bu makale yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi 
mervesrapolat@gmail.com 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                          Sayı: 65       Ocak - Şubat  2018 
          Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

    ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 
         Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                    http://www.akademikbakis.org 
 

408 
 

GİRİŞ 
Türk milletinin tarihinde olağanüstü süreçlerden birine ait olan edebi eserlerin incelendiği bu 
çalışmada “Milli Mücadele” dönemi atmosferinin edebiyattaki yansımaları 
değerlendirilecektir. Çalışma “alanı olarak” öykülerle, “konu olarak” ise millet inşa sürecinde 
kurgulanan öteki anlatısında dedikodunun işleviyle sınırlandırılacaktır. Türk öykücülüğünün 
1919-1923 yılları arası olmak üzere Türk milletinin milli mücadelesi3 kabul edilen Kurtuluş 
Savaşı’nın gerçekleştiği dönem ele alınacak; “dedikodu”, “öteki” ve “milliyetçilik” 
kavramları açısından Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Halide Edib Adıvar, Fahri Celal Göktulga, 
Hüseyin Cahit Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Peyami Safa, Raif Necdet 
Kestelli, Refik Halid Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun döneme ait öyküleri4 tahlil 
edilecektir. Çalışmaya dâhil edilen öyküler Türk Edebiyatı’nda 1919-1923 yılları arasında 
Kurtuluş Savaşı devam ederken yazılan öykülerdir. Bu somut süreçteki öykülerin 
seçilmesindeki neden, Kurtuluş Savaşı hakkında olmakta olan bir olay olarak edebi üretimde 
bulunmakla geçmişte kalmış bir olay olarak ürün vermek arasındaki farktır (Köroğlu, 2004: 
24-5).5 

Çalışmada amaçlanan edebi eserlerin savaş dönemlerinde millet bilincini arttırmak için 
propaganda aracı olarak kullanımını ve öteki anlatısının kurgulanmasında dedikodunun 
işlevsel yönünü ortaya koymaktır. Sonuca ulaşmak için tümevarım yöntemi ile metne dayalı 
araştırma yöntemi kullanılacaktır. Kurtuluş Savaşı devam ederken yazılan öyküler dedikodu, 
öteki ve milliyetçilik bağlamında irdelenecektir. 

Dünya tarihinin dönüm noktaları olan savaşlar,  edebiyatı şekillendiren ana kaynaklar 
arasında yer alır. Edebi eserler tarihsel koşullar bağlamında çeşitli yargılar üretir; benzer 
kimlikler arasındaki bağları kutsayıp ötekini olumsuz yansıtarak grup bilincinin oluşmasını 
sağlar. Savaş dönemlerinde kaleme alınan edebi eserlerde de aynı yaklaşım söz konusudur. 
Kurtuluş Savaşı devam ederken üretilen edebi eserler milletin tarihine milliyetçi bir biçimde 
yaklaşıp toplumu milli iradeye ikna etmek isteyerek vatanın bütünlüğünü tehdit eden 
düşmanları görünür kılmaya yönelen bir entelektüel hareket içindedir. Dönemin edebi 
metinlerinde yaygınlaşan ideolojinin etkisiyle imparatorluk bakış açısı etkisini yitirir; tam 
anlamıyla ulus devlet temelli bakış açısı hâkim olur. Bir tezin savunuculuğunu üstlenen 
metinlerde, yaşananların kamuoyuna duyurulması için kavram çiftleri oluşturularak birçok 
şey ikili karşıtlıklara indirgenir, kesin ayrımlarla olaylar ve karakterler kurgulanır, metinlerin 
inandırıcılığının artması için gerçek olay, kişi ve kurumlara göndermeler yapılır, anlatılanların 
gerçek hayatta yaşandığına dair notlar eklenir, bazen yaşananlar bilinçli olarak çarpıtılır.  

Her ötekinin düşman olmaması metinlerdeki düşman unsurların yaratılmasında gerçek hayatta 
yaşananların etkisinin olduğunun göstergesidir.  Gerçek hayatın edebi eserlerde kurgulanarak 
hem kayıt altına alınması hem de hitap edilen insan sayısının olabildiğince çok olmasında 
amaçlanan savaş sürecinde Türk milletinin düşman karşısında birliğini sağlamak ve Türk 
milletine güç kazandırmaktır. Söz konusu süreç sadece Kurtuluş Savaşı döneminde üretilen 
edebi eserler için geçerli değildir. Tüm savaş edebiyatlarının öncelikli amacı birlik ve 
dayanışma ortamı sağlayarak insanlardaki mücadele gücünü arttırmaktır. Bu sebeple 
                                                           
3 “Bağımsızlık için yapılan savaş veya bu savaş süresi” (Türkçe Sözlük, 2005: 1397). 
4  Çalışma dâhilinde on yazarın seksen beş öyküsü incelenmiştir. 
5 Kurtuluş Savaşı anlatısı dört zaman düzeyinde biçimlenir: Öykü zamanı, olay örgüsü zamanı, üretim/yazılma 
zamanı, okunma zamanı. Yazarsal niyet açısından özellikle üretim zamanı belirleyicidir; çünkü hedeflenen tam 
da bu anda inşa edilecek ya da güçlendirilecektir (Köroğlu, 2013: 109). 
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çalışmada yapılan genellemeler bütün millet oluşum süreçleri ve savaş edebiyatları için genel 
bir kuram kabul edilebilir.  Fakat savaş edebiyatları gerçeği aktarma noktasında farklılıklar 
sergileyebilir. Genellikle belli bir gerçekliğe dayanan öteki ile ilgili yargılar gerçekte olduğu 
gibi, gerçekten olduğundan biraz veya tamamen farklı aktarılabilir. Dolayısıyla söz konusu 
aktarımlar tarihe ayna tutabileceği gibi tamamen yanlı bir yaklaşımla şekillendirilmiş de 
olabilir.6 

 
1. DEDİKODUNUN ÖTEKİ ÜRETME SÜRECİNDEKİ ROLÜ 
Dilin evrimi üzerine çalışan Robin Dunbar, dedikodunun kökenini ayırt edici seslerin 
kullanımıyla anlam aktarımının ve toplumsal ilişkilerin kurulmaya başladığı döneme 
dayandırarak insanoğlunun 1,5 milyon yıldır dedikodu yaptığını iddia eder (Çaylı, 2008: 12). 
Daha çok öznel ve kaynağı belirsiz olan dedikodular (Kapferer, 1992: 312, 325) her birimizin 
içinde uyuyan Sherlock Holmes’lar tarafından yaratılır ve yayılır. İnsanların anlamak isteyip 
de kesin cevaplar alamadığı her yerde dedikodunun varlığından söz eden Jean-Noel Kapferer, 
kesin olmayan duyum ve söylemlerin “bilginin karaborsası” olduğunu söyler (1992: 20). Jörg 
R. Bergmann, dedikoduyu bir iletişim şekli olarak tanımlar ve kişilerin bilinçsiz bir şekilde, 
yaşamayanlar hakkında güzel şeyler söylediklerini, diğerleri hakkında ise olumsuz 
konuşmalar yapmaya daha yatkın olduklarını iddia eder (1993: 23).7 Martha L. Crockett’a 
göre dedikodu birisi hakkında iftira niteliği taşıyan boş konuşmaların bir söylenti halinde 
diğerlerine yayılmasıdır. Söylenenler doğru olabilir (2004: xi). Fakat eylemin dedikodu olarak 
nitelendirilmesi için söylenenlerin doğru olup olmaması önemli değildir (Menzel’den aktaran: 
Schaefer, 2002: 4).  

Dedikodu, güçleri ellerinden alınmışların, boyunduruk altında olanların, yaşamları 
sömürgeleştirilmiş alt sınıfların bir direniş aracıdır (Spacks, 1982’den aktaran: Çabuklu, 2006: 
28). Seslerini duyurmak isteyenler bu silaha sarılmaktadır. Aynı silah iktidar tarafından 
kullanıldığında ise öznellik ve kimlikleri otoriter biçimlerde kurmaya çalışarak istenilen 
imgeleri üretmekte ve yaymaktadır. İki şekilde de dedikodunun temel işlevi ben/biz ve ötekini 
yaratmadır.8 Söz konusu işlev etik açıdan olumsuz kabul edilse de koşullar eylemin etik 
değerini etkiler. Örneğin Kur’an-ı Kerîm’in “Mümtahine” suresinde insanların kendilerine 
savaş açanları, yurtlarını işgal edenleri ya da bunlara destek verenleri öldürmeleri 
yasaklanmaz. Çünkü surenin sekiz ve dokuzuncu ayetlerine göre savaşılacak olan kimseler 
yapılması kesin olarak yasaklanan üç eylemin failleridir. Dedikodu için iki yönlü işleyen 
süreç edebiyat için de geçerlidir. Edebiyat, iktidarın hâkimiyetini sağlama ve sürdürme aracı 
olarak kullanıldığı gibi iktidarı eleştirme, iktidara direnme ve isyan etme amaçlarıyla da 
kullanılabilir. Kurtuluş Savaşı döneminde verilen eserlerde dedikodu ve edebiyatın söz 
konusu iki işlevini görmek mümkündür. İşgal altındaki vatanı kurtarmak için askeri gücün 
yeterli olmayacağını bilen ve Türk milletini seferber etmek isteyen yazarlar kaleme 
aldıklarıyla hem işgalciler ile işbirlikçilerine başkaldırıp direnmekte hem de yaşananlar 

                                                           
6 Söylenenlerin doğru olup olmaması eylemin dedikodu niteliğini değiştirmez, ancak söylenenlerin doğru 
olmaması durumunda dedikodunun yanına “iftira” kavramı eklenir. Yani söylenenler yalansa dedikodu yapan 
kişi aynı zamanda iftira etmiş olur (Serdaroğlu, 1963: 7). 
7 Dedikodu yalnızca yaşayanlar hakkında yapılmaz, ölülerin arkasından konuşmak da dedikodudur (Serdaroğlu, 
1963: 8). 
8 Dedikodu ve öteki arasındaki ilişkide iki yönlü bir etkileşim söz konusudur. Dedikodunun ötekini oluşturması 
gibi var olan öteki algısı da dedikodunun ortaya çıkmasının sebeplerindendir. 
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temelinde “biz” kimliği ile “öteki” algısını yaratıp yayarak Türk milleti için ortak paylaşım 
haline getirmektedir. 

Dedikodunun potansiyel alanını sosyolojik, politik ve sosyokültürel ayrımlar belirler. Söz 
konusu ayrımlar bağlamında rastgele seçilmemiş kişi/kişilere hitap eden dedikodunun kendi 
kitlesi bulunur. Dedikodu bağlantısız binlerce kişiyi değil, belli bir kitleyi kapsayan kolektif 
bir eylemdir (Kapferer, 1992: 133). Bir tez içeren dedikodular kitlenin “biz” kimliği ile 
“öteki” imgesini hangi kıstaslar üzerinden kurgulayacağının göstergeleridir. Kitle, “biz” 
kimliği altında çıkarılan dedikodulara tek bir kişi gibi tepki göstermeye hazır homojen bir 
bütünlüktür (Kapferer, 1992: 113). Homojen bütünlük, ortak çıkarları tehdit eden sorunlar 
karşısında dedikoduyu bir savunma aracı olarak kullanır. 

Karşılaşılan sorunlara bir neden bulmak, çözüm sürecinin ilk aşamasıdır. Çözüm sürecinin 
başlamasını sağlayan potansiyel suçlular genellikle yabancılar, toplulukla bütünleşememiş 
kişiler ve topluluğun inançlarını paylaşmayanlardır (Kapferer, 1992: 156). Karşılaşılan 
herhangi bir sorunda sorunun kaynağını bulmaya yönelen insanlar kendilerinden 
görmediklerini günah keçileri ilan etmeye ve çıkardıkları dedikodularla onları ötekileştirmeye 
yatkındırlar. Tehlike olarak görülen kişi ve gruplara atfedilen olumsuz özellikler kulaktan 
kulağa yayılan dedikodularla zamanla bir inanç haline dönüştürülebilir. 

Ötekiyle ilgili çıkarılan dedikoduların kaynağında genellikle kaygı duygusu9 vardır. Kaygı 
tarihsel bir kategoridir; içgüdüsel bir olgu olmaktan çok toplumsal grubun kendi içindeki 
değişken ilişkilerine ve tarihsel gelişimine bağımlıdır (Habermas, 1991: 126). Kötülüğün 
“biz”den tümüyle farklı, bambaşka kişiler tarafından yapıldığı inancının kaynağıdır (Shermer, 
2007: 96). “Biz” zamiri kaygı dilinin en belirgin kullanımlarından biridir ve bu kullanımda 
“biz”e dâhil olan muhakkak “en iyisi” iken “onlar” hep “en kötü”dür. Ötekinin kötü olduğu ve 
iyi olan “biz”e karşı sürekli komplo teorileri kurduğu düşüncesiyle dedikodu yapanlar “özne-
merkezci” bir şekilde hareket eden deliye benzer. Deli derin bir güvensizlik duyar, kaygı 
içinde yabancı tarafından yapılan her hareketi kendisine karşı yapılıyor diye yorumlar. 
“Yabancı” ve “düşman” kelimelerinin Almancadaki karşılığının aynı kökten gelen “fremd” ve 
“feind” kelimeleri olmasının altında yatan sebep de aynıdır. Aynı zamanda Almancadaki 
“konuk” kelimesi Latincede düşman anlamına gelir. Bazı yerli kabilelerinde ise kendilerinden 
olmayan anlamına gelen “yabancı” kelimesi “düşman” kelimesiyle eşdeğer bir anlam 
taşımaktadır (Bilz, 1991: 109).10  

Kaygı seviyesinin yüksek olduğu politik gerginlik, anlaşmazlık, savaş dönemleri ve boykot 
kampanyalarında öteki hakkındaki dedikodu ve önyargılar had safhaya ulaşır (Beller, 2007: 
11). Şiddet, önyargı ve ayrımcılığın en önemli nedenleri arasındaki dedikodu kamusal 
alandaki anlaşmazlıklarla alakalı olarak sosyal gerginlik ve ayrımcılığa yol açabilir. Öteki 

                                                           
9 Kapferer’e göre kadınların daha çok dedikodu yaptığı iddialarının altında yatan sebep kaygıdır. Kadınlar 
erkeklerden daha önce korkuya kapılırlar ve daha çok kaygı duyarlar. Yiyecek eksikliği, çocuklarını tehdit eden 
güvensizlik, kocaları uzakta olduğunda düştükleri savunmasız durum onların tehlikeyi ilk hissedenler olmasına, 
duydukları kaygıyı dedikoduyla çevresindekilere iletmelerine neden olur (1992: 123-4). 
10 Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesinden kaynaklanan yabancı korkusu veya yabancı nefreti anlamına 
gelen “zenofobi”de kişi yabancıları düşman olarak algılar, onlardan korkar ve nefret eder. 
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hakkında yaratılan ve onları korkutucu, insanlık dışı yaratıklar olarak kurgulayan dedikodular 
iki tarafın da korku ve endişelerinin dışa vurumudur11 (Campion-Vincent, 2009: 11).  

Savaşlar çeşitli ideolojiler çerçevesinde üretilen dedikodularla yoğun olarak propagandaların12 
yapıldığı dönemlerdir. Seferberlik13 hallerinin en üst seviyelerde yaşandığı savaşlarda, hem 
ötekiyle ilgili dedikodular üretilir hem de ötekinin ürettiği dedikoduların olumsuz etkilerinden 
korunmaya çalışılır. Devletlerle ilgili hakikatleri açığa çıkaran ve öteki hakkında genellikle 
olumsuz kodlamalar yapan dedikodu, iktidarda şeffaflıklar oluşturarak karşı iktidarları 
besleyebilir veya iktidarların en güçlü silahları haline gelebilir. 

 
2. BİR DEDİKODU ARACI OLARAK EDEBİYAT 
Toplumsal hayatın hangi alanından söz edilirse edilsin kitle iletişim14 araçlarının en eskisi 
olan ve “ilk özgür radyo” şeklinde adlandırılan dedikodunun varlığı kendini her yerde 
hissettirir (Kapferer, 1992: 11, 28). Önceleri birebir ilişkilerle yayılan dedikoduların yayılma 
şekli ve hızı teknolojik gelişmelerle beraber değişir. Gelişen teknoloji, bir iletişim şekli olarak 
tanımlanan dedikoduların çeşitli şekillerde geniş kitlelere yayılmasını sağlar (Fine, 2009: 2). 
İki unsur arasındaki ilgi olan iletişimin en genel tanımı “bir kaynağın ve bir alıcın, bir ileti 
ortamında birbirlerine gönderdikleri bir mesaj (ileti)” ile sağladıkları irtibattır (Önal, 2012: 
385). İletişim sayesinde sürece katılan bütün tarafların davranışlarını yönlendirme amacı 
taşıyan bilgiler iletilme imkânı bulur (Antropoloji Sözlüğü, 2003: 419). Edebi metni bir 
iletişim aracı sayan bilim adamları edebiyatın kelimelerle meydana getirilen bir sanat dalı 
olma özelliğinden hareket ederek muhatabıyla kuracağı ilgi ve ilişkiyle sosyal hayatta 
fonksiyonel olduğunu belirtir. Toplumu bilgilendirme ve yönlendirme de edebiyatın 
fonksiyonel işlevlerindendir (Önal, 2012: 386-9).  

Edebiyatın temel malzemesi olan dil birebir gerçekliği yansıtmayabilir (Göka, 1999: 10). 
Martin Heidegger’e göre yalnızca bir iletişim aracı olmayan dil aynı zamanda sahip olduğu 
güçle dünyayı oluşturan ögedir (Göka, 1999: 45). Halkları değiştiren derin inançların 
kaynağında genellikle dil vardır. Halkın düşünce yapısını değiştirmeyi ve toplumsal bakımdan 
evrenselliklerini yaymayı amaç edinen iktidarların en büyük silahları dil olduğu gibi 
(Gramsci, 2011: 51), aynı silah iktidarların aleyhinde de kullanılabilir. Çift yönlü işleyen 
süreçte insanların eleştirel yorumsama iradeleri dille yok edilerek toplumların nesnel bilgiye 
ulaşması engellenebilir veya dil gerçeklerin ortaya çıkmasını ve geniş kitlelere yayılmasını 
sağlayabilir.  

Edebiyatın vasıta olarak sosyal bir özellik taşıyan dili kullanması sosyal bir müessese 
olduğunun göstergelerinden biridir. Sanatçının da sosyal bir varlık olduğunu belirten Rene 
Wellek ve Austin Warren, yazarların diğerleri gibi vatandaşlar olduklarını, sosyal ve siyasi 
meselelerde görüşlerini dile getirerek hem sahip oldukları kolektif kimlik ve davalarını edebi 
                                                           
11 Her ne kadar öteki şimdiye kadar pasif anlatılmış gibi görünse de bu nerden bakıldığına bağlı olarak değişen 
bir durumdur. Genellikle tek taraflı olmayan öteki algısı karşılıklı işleyen bir süreçtir. Dedikodu eyleminde pasif 
figür olan öteki dedikodu yaptığında etkin figür haline gelerek kendisi için öteki olan kişiyi/grubu pasifleştirir. 
12 Propaganda, çeşitli inandırıcı araçlarla fikirlerin ve değerlerin örgütlü yayılması olan inandırma etkinliğidir 
(Mutlu, 1994: 184). 
13 “Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş 
gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü. Bu durumun ilan edildiği veya savaşın sürdüğü 
dönem” (Türkçe Sözlük, 2005: 1721). 
14 Bir kitlesel araçla dolayımlanan iletişim şeklidir (Mutlu, 1994: 129). 
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eserlere taşıdıklarını hem de meydana getirdikleri edebi eserler aracılığıyla okurlarının 
algılarında birtakım değişikliklere yol açtıklarını söyler (1983: 123-8). Örneğin İtalyan yazar 
Luigi Pirandello eserlerinde, benimsediği ideolojiye paralel olarak inançların yitirildiği 
materyalist bir dünyayı vurgulayan endüstri çağının insanı kendine yabancılaştırmasıyla 
hayata uyum sağlaması zorlaşmış, parçalanmış marjinal insan tiplerini anlatır (Gören, 2010: 
2). Yazarların edebiyat metinlerine kendilerini yansıtmamalarının ellerinde olmadığı gibi 
okurların da metinlerin etkisine açık olmaları kaçınılmazdır (Felski, 2010: 11).  

İnanç, düşünce ve yaşantılar çerçevesinde milletlerin/grupların meydana getirdikleri edebi 
üretimler öteki hakkında çeşitli kodlamalar oluşturur. Kodlamalar gerçek olabileceği gibi 
saptırmalarla dolu bir “öteki” imgesinin yaratılmasına da sebep olabilir. Yabancı ülke, insan 
ve kültürlerle ilgili imgeler genellikle öznel algılarla şekillenerek edebi eserlerde ifadelerini 
bulur (Beller, 2007: 5). Yaratılan imgeler, yazarların kendi iç dünyalarını yansıtmakla kalmaz; 
aynı zamanda yaşanılan toplum ve dönemin genel eğilimlerini gösterir (Ulağlı, 2006: 9). 
Örneğin Avrupa dünyasını Müslüman Türklerle tanıştıran Haçlı seferlerinden sonra 
Avrupalılar çoğunlukla söylentilere dayalı bir “Düşman Türk imgesi” yaratarak edebi 
eserlerinde aralıksız olarak Türkleri olumsuz tasvirlerle anlatırlar (Grothaus, 1986’dan 
aktaran: Güvenç, 2003: 295; Tavukçu, 2007: 750). Avrupalıların inancına göre Türkler Tanrı 
tarafından kendilerine verilmiş bir cezadır. Bu sebeple Avrupa edebiyatında, Türk ve 
Müslümanlara karşı olumsuz Türk imgesinden kaynaklanan ölçüsüz bir şiddet dili vardır 
(Karabağ, 2010: 73).  

Avrupa dünyası ile Müslüman Türkler ilk defa Haçlı seferlerinde karşılaşırlar. Daha önce 
Türk ismine aşina olan Avrupa devletleri seferlerden sonra Türkleri daha belirgin bir çehre ile 
tanır. İki medeniyetin birebir temasla birbirlerini yakından tanıma durumu, farklı inanışları 
sebebiyle daha en başında önyargılıdır. Önyargılar Avrupa edebiyatındaki Türk imgesinin 
oluşmasında doğru bilgilerin yanında bilinçli bir şekilde yanlış bilgilerin aktarılmasına 
sebebiyet verir. Avrupa’nın, daha genel anlamda Hıristiyan dünyasının kültürel tekbenciliği, 
emperyalist ve sömürgeci bir ideolojiyle birleşerek özde “biz”in “onlar”ı veya “ötekiler”i 
tahakküm altına alma arzusuyla diğerinin kimliğini reddetmek için onu aşağılar (Umunç, 
2013: 306-7). Avrupa için kendileri “korkusuz, bilgili, yaratıcı, dirençli, ilkeleri olan” 
insanlarken, Doğulular “korkak, bilgisiz, yaratıcı olmayan, dirençsiz, ilkesiz” (Güvenç, 2003: 
292), Türkler “inançsız, ahlaksız, putperest, kan dökücü” (Dellal, 1997’den aktaran: Karabağ, 
2010: 73) “gaddar, kan içici, barbar, istilacı ve kavgacı bir tehlike”dir (Ortaylı, 2008: 125). 
Alman edebiyatında yaratılan Türk imgesinde, Türklerin karılarıyla arkadan seviştikleri, 
sarımsak koktukları, hırsız oldukları gibi önyargılar bulunur (Güvenç, 2003: 294). Foulcher 
de Chartres eserinde Türklerden barbarlar diye bahseder; onları kendilerine Tanrı tarafından 
verilmiş bir ceza olarak görür. “Barbar” sözcüğü Batılı yazarlar için Türk sözcüğüyle 
bütünleşmiş gibidir. Yazar, barbarlıklarına ilaveten Türkleri “Doğu müşrikleri” şeklinde 
tanımlar. Bir başka yazar ise Türklerden bahsederken onların Hz. Muhammed’in putunu 
yaptıklarını, ona ve başka ilahlara tapındıklarını iddia eder (Bilgegil, 2009: 33).  

Yanlı aktarımların altında yatan nedenlerden biri savaş meydanında alınamayan intikamın 
edebiyat vasıtasıyla alınmak istenmesi olabilir. Türklerin Avrupa içlerine ilerlemesinin yol 
açtığı korku ve kaygı edebiyatçıların Türklere karşı direnme gücüyle dayanışma ruhunu 
pekiştirmeye çalışmalarının nedenlerindendir (Güvenç, 2003: 293). Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en güçlü dönemi kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman döneminde yazılan 
Kuran Karşıtı Adlı Kitap (Libro Uamado Antialcoran) söz konusu durumun örnekleri 
arasında gösterilebilir:  
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Eğer Türklere bakacak olursanız bunları beter bir halde görürsünüz: inanç yoksunu, kanunsuz, 
kibirli, barbar, şehvetli, hayvani, hırsız, katil, gaddar, sanattan ve dürüst bir hayat düzeninden 
yoksun, Tanrı korkusu olmayan, kanunsuz, edebiyattan ve bilimden yoksun insanlardır: kan 
ve savaş dostudurlar (Kumrular, 2008’den aktaran: Karabağ, 2010: 74-5).  

İtalyan yazar Campanella Hz. Muhammed’i bir yalancı; Türkleri ise Hz. Muhammed’in 
yalancı olduğunu ortaya çıkaracak bütün bilimleri yasaklayan bir topluluk olarak anlatır. 
Türklerin alınıp satılan bir maldan başka bir şey olmadığını, Türk kadınlarının beyinsiz 
hayvanlar olduğunu ifade eder (Bilgegil, 2009: 71). Portekiz şairi Camoens’a göre Hz. 
Muhammed bir yalancıdır. Türkler de “alçak Muhammed’in şerir ümmeti”dir. Onlarda insaf 
namına en ufak bir şey yoktur, tek amaçları dünyayı zapt etmek olan Türklerin hepsi barbar 
ve zalimdir (Bilgegil, 2009: 134). Avrupa toplumunda propaganda amacıyla Türklere karşı 
yaratılan şiddet söyleminin (Karabağ, 2010: 75) örneklerinden bir diğeri Knappe’ın 
Türklerden daha aşağı, zalim ve küstah canavarlar olmadığını, onların yaşlı, genç, kadın, 
erkek demeden acımasızca herkesi kestiklerini, “hamile anaların karınlarından daha 
doğmamış çocukları koparıp al[dıklarını]” söylemesidir (Kumrular, 2005: 119). Türkler 
aleyhine yazılmış birçok çocuk duasında da anne karnındaki çocuklara bile acımayan gaddar 
Türk imgesi İtalyanların “Anneciğim, Türkler!” ünleminin de kaynağıdır (Karabağ, 2010: 80). 

Edward W. Said, Avrupa’nın Doğu’yu tanımlama çabası olan Oryantalizmin özellikle 
edebiyatta Batı’nın Doğu’yu olduğu gibi değil de görmek istediği gibi yansıtması olduğunu 
söyler. Temelde “biz” ve “onlar” düalizmine dayanan ideoloji/dünya görüşü/söylem 
tarzı/bilim dalı Batılı için Doğu’nun bir dönemden sonra gönül maceralarının, egzotik 
varlıkların, akıldan çıkmayan anılarla görünümlerin, olağanüstü deneyimlerin mekânı haline 
gelmesine neden olur (Said, 1999: 11). Batı düşünce sisteminin bir parçası olan Oryantalizm 
veya diğer adıyla Şarkiyatçılıkta Doğu suskun ve kendini ifade edemeyen bir nesne halini 
alırken; Batı bu nesneyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendiren ve diğerlerine sunan özne 
konumundadır (Ersöz ve Uslu, 2005: 68). Doğu, Batı için “hem esrarengiz bir düş dünyası, 
hem de her türlü kötülüğün ve ilkelliğin kaynağı olan bir coğrafya”dır (Umunç, 2013: 298). 
Eserlerinde Doğu’nun gizemli ve egzotik buldukları yanlarını öne çıkaran yazarlar söz konusu 
coğrafya ve insanlarıyla ilgili önyargılı, tek boyutlu ve karalayıcı yorumlar yaparak Doğu’yu 
olduğu gibi kabul etmeden, küçümseyici bir bakışla ele alırlar (Ersöz ve Uslu, 2005: 68). 
Türklerin de dâhil edildiği Doğu’nun başat özellikleri şiddet ve barbarlıkları ile şehvet 
kaynağı olmasıdır (Kabbani, 1993: 15). Dolayısıyla Batılı yazarların erotik anlatılarının 
vazgeçilmez mekânı, Doğu’nun en gizemli alanlarından biri kabul edilen haremdir. Yazarlar 
hayal ettikleri aşk ve cinsel deneyimleri, bizzat görme imkânlarının olmadığı harem hayatı 
aracılığıyla anlatırlar. Doğunun Batıdan daha yoğun biçimde cinselliğe odaklı olduğu 
varsayımını gerçek gibi sunan yazarlar genellikle kendi fantezilerini Doğu dünyasına 
yansıtırlar. Doğuda geçen erotik hikâyelerde mekân Doğu olmadığı takdirde bile erkekler 
cinsel ihtiyaçlarının tatmini için “Türk evleri” adındaki genelevlere giderler. Örneğin Guy de 
Maupassant ve Gustave Flaubert’in kahramanları cinsel deneyimlerini “Türk evleri”nde 
yaşarlar (Servantie, 2005: 36). Doğuda arayış peşindeki yazarlardan Lord Byron, Doğu 
yolculuğu boyunca izlenim ve anılarını nesnel bir anlatımla aktarmaz, gezisini, Doğu mitini 
geliştirmek, süslemek, mite yeni anlatılar katmak üzere kullanır (Parla, 2001). Byron için suç, 
şiddet, ihtiras ve korkuyu çağrıştıran Doğu özellikle haremiyle ilgi çekicidir. Yazar, kapalı 
kapılar arkasında yaşanan harem hayatını eserlerinde birebir görmüş gibi anlatır. Bir eserinde 
Tepedelenli Ali Paşa’nın kendisini bir çocuk gibi ağırladığını, günde yirmi kez kendisine 
badem, tatlı ve şerbetler gönderdiğini, özellikle geceleri olmak üzere kendisini sık sık ziyaret 
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etmesini istediğini iddia eder (Parla, 2005: 47). Seyahatnamelerde Doğu’nun erotik bir dünya 
olarak çizilmesinin nedenlerinden bir diğeri de 1716 yılına kadar eşlerini yanlarında getirme 
ve evlenme hakkı olmayan bekâr gezginlerdir. Kendilerini tatmin etmek isteyen gezginler, 
yazdıkları seyahatnamelerde, gizli hazlarının fantezilerini Doğululara atfederek kurarlar 
(Servantie, 2005: 36).15 

Aynı dönemde Türkler hakkında yazılan eserlerdeki farklı bakış açıları yazılanların genellikle 
öznel ifadeler olduğunu göstermektedir. Örneğin Lady Montagu’nun çizdiği Doğu imgesi 
romantik ve düşsel bir Doğuyken; Richard Chandler kendi Doğusunu ırkçı bir bakış ve 
kültürel ayrımcılıkla hor görerek ve dışlayarak anlatır (Umunç, 2013: 303). Kitle iletişim 
araçları ve ulaşım imkânlarının gelişmemiş olduğu zamanlarda Doğu hakkında yazılan öznel 
eserler, Doğuyu görme ve tanıma imkânı olmayan insanlar için Doğuyla ilgili ilk bilgi ve 
izlenimlerini aldıkları kaynaklardır. Söz konusu eserler dönem insanlarının algılarındaki yanlı 
Doğu imgesini yaratmakla kalmaz aynı zamanda günümüzde var olan Doğu imgesini de 
büyük ölçüde etkiler (Bilici, 2011: 2). Kimi zaman sadece yazarların fantezi ve tahminleriyle 
yaratılan sahte dünya Batının ötekileştirdiği Doğu hakkında üretmiş olduğu dedikoduların 
toplamından ibarettir.16 

 
3. KURTULUŞ SAVAŞI EDEBİYATI: ON YAZAR, SEKSEN BEŞ ÖYKÜ 
Savaş edebiyatlarının devletlerin kaderinde etkin bir rol oynadığını belirten Mehmet Talat, 
savaşan milletlerin düşünür, edebiyatçı ve sanatçılarının bilinçli bir şekilde kahramanlık ve 
fedakârlık destanları ürettiklerini söyler. Savaş edebiyatının amacı kişilere gerekli hissiyatı ve 
coşkuyu vererek onların düşmanla savaşma güçlerini arttırmaktır.17 Yazara göre durumun en 
iyi örneklerinden biri Fransızlar ile Almanlar arasında yaşanan “Marne Meydan 
Muharebesi”nin gidişatını değiştiren edebi üretimlerdir (Talat, 1996’dan aktaran: Köroğlu, 
2004: 224). Bu üretimler savaşlara olduğu kadar milli kültür inşasına da hizmet eder. Örneğin 
Çanakkale özel sayısı hem milli kültür inşasına hem de Kafkasya harekâtına aynı anda hizmet 
etmiştir (Köroğlu, 2004: 232). 

Türk milletinin savaş edebiyatlarından birinin üretilmesinin dönemsel arka planını oluşturan 
Kurtuluş Savaşı Türk toplum tarihinde önemli bir dönüşüm sürecine karşılık gelir. Bu 
dönemde dünya çapında ulus-devletler biçimlenir ve milliyetçilik halkları yönlendiren, 
savaşlara yol açan etkin bir ideolojidir. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi devletlerini 
kurmakla yetinmeyen milletler İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerin de desteğini alarak zor 
durumdaki Türk milletinin topraklarını paylaşıp ele geçirme planları yapmaktadır. 
                                                           
15 Batının fantezi dünyasını Doğu üzerinden kurgulama durumunu kişinin toplum tarafından bastırılan 
duygularını dedikoduyla başkasına yansıtarak tatmin etmesine benzetmek mümkündür. 
16 Ötekinin edebi eserlerde olumsuz şekilde tasvir edilmesi edebiyat aracılığıyla dedikodu yapmak anlamına 
gelir. Yazı ile gerçekleri ifşa etmek, abartmak veya olmayan şeyleri olmuş gibi anlatmak dedikodunun en kötü 
şekillerinden biri olarak kabul edilir; çünkü yazıyı herkes okur ve her tarafa gider (Serdaroğlu, 1963: 7). 
Özellikle edebi eserlerde kullanılan sanatlı dil insanın estetik zevkini okşadığı için daha etkilidir. İslam dininin 
peygamberi olan Hz. Muhammed’e göre dedikodunun en fenası edebiyat ile olandır. Öyle ki edebi eserleri 
nakleden de dedikodu yapan kadar suçludur. Edebiyat ile yapılan dedikodunun en çirkini ise bir kişinin kusurunu 
bir devlete veya bir millete mal etmektir. Hz. Muhammed, insanların en yalancısının topyekûn bir topluluğu 
edebi eserleriyle hicveden kişi olduğunu söyler (Serdaroğlu, 1963: 7-8). 
17 Örneğin Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1919-1923 yılları arasında kaleme aldığı öyküleri yazmasının nedeninin 
savaşların yaşandığı zorlu dönemde Türk milletine “bir aksiyon, bir dayanma ve karşı koyma gücü, bir atılım 
ruhu” aşılamak olduğunu söyler (2006: 12). 
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Anadolu’nun doğusu Ermeniler, güneyi ve batısı Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan ve 
Yunanlar tarafından işgal edilir. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı 
İmparatorluğu işgaller sonucunda “Misak-ı Milli”18 sınırları içinde ülkenin bütünlüğünü 
korumak için çok cepheli siyasi ve askeri mücadele içine girer (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 
2004: 214-55). Süreçte cephede olduğu kadar cephe gerisinde de güçlü savaşlar verilir. Askeri 
güçle cephede verilen savaş cephe gerisinde sözlü, yazılı ve görsel bir şekilde devam eder. 
Savaşa dâhil olan bütün ülkelerde önce cephe gerisi, sonra yabancı kamuoyları etki altında 
bırakılmaya çalışılır, ikna etme hedefleri doğrultusunda etkin bir propaganda ağı kurabilmek 
için uğraşılır (Köroğlu, 2004: 25). Türk toplumunun çok-etnili imparatorluk yapısından ulus-
devlete geçiş sürecini hızlandırarak Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerini alan Kurtuluş 
Savaşı devam ederken üretilen edebi eserler sürecin hızını ve yönünü etkileyen temel unsurlar 
arasındadır. Dönemin edebiyatçıları da millet oluşum sürecinin kültürel oyuncularıdır 
(Köroğlu, 2006: 139).  

Miroslav Hroch’un milliyetçi akımlarda belirlediği evreleri19 göz önüne alan Erol Köroğlu, 
Türk milli akımının her evresinin bir sonrakine sarkarak yürüdüğünü belirtir. 1919-1923 
yılları arası dönem genel özellikleri itibariyle Hroch’un bahsettiği üç ana evreden B evresine 
denk gelir. Bu dönemde millet bilincini uyandırmak için yoğun bir şekilde vatanseverlik 
ajitasyonu yapılır. Milli Mücadele dönemi20 Türk milliyetçiliğinde vatanseverlik ajitasyonun 
en verimli olduğu dönemdir (Köroğlu, 2004: 100-2). Vatanseverlik ajitasyonu yapan, 
birleştirici ve yetkeci bir anlatı türü olan Kurtuluş Savaşı edebiyatı insanların 
vatanları/milletleri için fedakârlık yapacakları zemini hazırlar (Köroğlu, 2013: 109). “Millet” 
kavramının bütün anlamı herhangi bir çıkar ifade etmemesidir; bu yüzden millet, kapsadığı 
her kişiden fedakârlık isteme hakkına sahiptir (Anderson, 2011: 161). Fedakârlık isteme 
süreci edebi eserlerle meşrulaştırılır, millet olmanın bilinciyle harekete geçen kitle 
kendisinden beklenen görevi yerine getirir. Duygusal bakımdan birlikte hareket eden insanlar 
milli mücadeleye katkı sağlar. Sanat ve kültür insanlarının, milletlerin çıkarları doğrultusunda 
üretimde bulunması sürecin bir parçasıdır. Savaşın en başında vatanseverlik kaynaklı birlik 
duygusunun sağlanması kolaydır. Halkın savaştan bıkmaya başladığı dönemlerde milli kültür 
sektörlerine daha fazla iş düşer. Savaşan hükümetlerini destekleyerek diğerleri hakkında 
olumsuz bir kamuoyu oluşturma yöntemi savaşlardaki yengi ve yenilgi durumlarının 
belirleyici unsurudur.21 

Politik ortam ile edebiyat arasındaki etkileşim, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşı dönemlerinde veya sonrasında yazılan edebi metinleri etkiler. Savaş, işgal, 
ekonomik krizler, azınlık topluluklarının bağımsızlıklarını ilan etmesi gibi sebepler Osmanlı 

                                                           
18 “Ulusal Ant” olarak da adlandırılan ve altı maddeden oluşan metin, milli davaya inanan milletvekillerinin 
çabasıyla 1920 yılında kabul edilmiş ve galip devletlere karşı Türk milletinin direneceğini göstermiştir (Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi I, 2004: 185-6). 
19 Hroch, milliyetçi akımlarda üç ana evre olduğunu söyler. A evresi olarak adlandırılan ilk evrede bir grup aydın 
belirlenen kıstaslar çerçevesinde grup kimliğini oluşturur. B evresinde aydınlar kurguladıkları millet hayalini 
gerçekleştirebilmek ve ihtiyaç duyulan kitlenin desteğini sağlamak için çeşitli propaganda çalışmalarında 
bulunur. Yazarın milli ajitasyon olarak adlandırdığı bu çalışmalar milli kimliği yayma çabalarıdır. C evresi millet 
kurma sürecinin son aşamasıdır. Bu süreçte milliyetçi düşünceler kitlelere yayılır (Hroch, 2011: 53-61). 
20 Kimi tarihçiye göre süreç 1919 yılında başlamaz. Sürecin başlama tarihi 1912 yılıdır; çünkü Türk milli kimliği 
Balkan Savaşı ile gündeme gelir. Balkanların kaybedilmesi Osmanlıcılık fikrinin bir kenara bırakılmasına, Türk 
milliyetçiliğinin önem kazanmasına sebep olur. Bu nedenden ötürü Balkan Savaşı “kazanılmamış bir İstiklal 
Savaşı” olarak nitelendirilir (Toprak, 2002’den aktaran: Köroğlu, 2004: 115-6). 
21 Bu sebeple Birinci Dünya Savaşı “sözcükler savaşı” olarak adlandırılır (Köroğlu, 2004: 36). 
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İmparatorluğu’nu yıkılışa sürükler. Bu dönemde edebiyatçılar birçok düşünce akımı arasında 
gidip gelir (İleri, 1975: 9). Osmanlıcılık fikri etrafında şekillenen edebi eserler Balkan 
Savaşları’yla kesintiye uğrar. Birinci Dünya Savaşı’nın başında benimsenen İslamcılık, 
Arapların Osmanlı ordusuna ihanet etmesinin ardından gücünü yitirir. Edebi eserlerde 
önceleri “biz”e dâhil edilen Araplar, ihanetlerinin ardından güç kaybeden “İslamcılık” 
ideolojisiyle beraber öteki haline gelir. Sonrasında Turancılıktan Anadolu halkçılığına evrilen 
Türk milliyetçiliği benimsenir. Devlet tarafından edebiyat kanonuna dâhil edilen eserler –
resmi olarak kanon oluşturma süreci Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonradır–, Türk 
milliyetçiliğinin söylemini üreterek ideolojinin etkinliğini ve devamlılığını sağlar.  

Türk milliyetçiliğinin oluşum sürecinde aydın kesim tarafından ortaya konulan edebiyat ve 
tarih gibi disiplinler “milli şuur” yaratmak içindir (Akpolat, 2008: 35). Bu sebeple Milli 
Mücadele döneminin edebi eserleri ve tarih anlayışında ideolojik vurgular ağır basar. Birinci 
Dünya Savaşı anlatılarının da etkisinin görüldüğü 1919-1923 yılları arasında Gökalp’in başını 
çektiği milli kültür ve milli kültürün o ana kadar ihmal edilmiş yönlerini geliştirmeye dayanan 
ideoloji, Kurtuluş Savaşı’yla beraber önceki dönemde tamamıyla terk edilemeyen 
imparatorluk bakış açısından sıyrılarak daha ulus-devlet temelli devam eder (Köroğlu, 2004: 
32). Türk milliyetçiliğinin ideoloğu Ziya Gökalp Yeni Hayat’ın önsözünde amacının şair 
olmak değil, şiirleriyle milliyetçiliği canlandırmak olduğunu söyler (2005: 9-10). Gökalp, 
Balkan Savaşları’yla beraber güçlenen Turan hayalinden 1917 yılında vazgeçer. Takiben 
Anadolucu görüş çerçevesinde yazı ve şiirler kaleme alan ideolog/şair/yazar, söz konusu 
görüşle bağlantılı olarak ötekileyen bir söylemle olgu ve kavramları ikili karşıtlıklar22 içinde 
ele alarak dışlanması gereken tehlikeli ötekinin altını çizer (Köroğlu, 2004: 230). Altını 
çizmede hedeflenen Türk milletinin birliğinin sağlanması için öteki kabul edilenin varlığına 
inanması ve potansiyel tehlikesini görmesidir.  

Kurtuluş Savaşı anlatıları türü, biçimden biçime bürünebilen, milli bellek ve kimlik 
oluşumunun önemli unsurlarından olan izleksel bir türdür (Köroğlu, 2013: 108). Devletin 
kaderini belirleyecek süreçlerde –geçiş dönemleri/seferberlik halleri/devrim süreçleri– politik 
yönelimlerin, hayatın her alanında yoğun bir şekilde yaşanması ve edebiyatın da aynı 
yönelimler doğrultusunda şekillenmesi Kurtuluş Savaşı edebiyatının da mevcut görüşlere 
yaslanmasına, söz konusu görüşlerin rengini, doğrularını bünyesinde taşımasına yol açar 
(Tosun, 2000: 157). İncelenen dönemde yazılan öyküler döneminin siyasi, sosyal ve 
ekonomik durumunu yansıtan, ülke sorunlarını ele alan, döneminin moda gerçeklerini anlatan 
gerçekçi öykülerdir.23 Rengini taşıdıkları görüşlerin ışığında doğruları, iyileri ve kötüleri 
matematiksel ifadelerle izah eder. Yazar yönlendiricidir, yargılar, her şeyi bilen ve gören bir 

                                                           
22 Yapısalcılığın çözümleme kategorilerinden biri olan ikili karşıtlık bir sistemde, bir özelliğin varlığı ve 
yokluğuyla ya da aynı türün iki zıt öğesini oluşturan özelliklerle belirlenen karşıtlıktır. İkili karşıtlıklar doğal 
değil, kültüreldir; anlamlandırma sistemlerinin ürünleridir ve insanların dünyayı anlamlandırma sürecinde 
kullandıkları temel yöntemdir. İletişim araçları anlatılarını büyük ölçüde ikili karşıtlıklar üzerinden kurarak 
ideolojik işlevlerini yerine getirir (Mutlu, 1994: 96-7). 
23 Örneğin “yüzde yüz Türk düşmanı” olarak kabul ettiği Avrupa matbuatına (Karaosmanoğlu, 1999: 19) ve 
diğer düşmanlara karşı Milli Savaş Hikâyeleri’ni yazan Karaosmanoğlu, kitabının sonuna öykülerinin 
gerçekçiliğini ve etkileyiciliğini arttırmak için şu notu ekler: 

Küçük hikâye adı altında neşrettiğim bu yazılar gerçek vakalara müstenittir. Bunlar açıktan 
açığa, doğrudan doğruya “Anadolu Hatıraları” serlevhasiyle çıkabilirdi. Fakat, beni onların 
bazılarını kendi arzu ve muhayyileme göre değiştirmek ve canlandırmak zorunda kaldığım için 
hepsinin birden tamamiyle edebiyata malolmalarını müreccah buldum (Karaosmanoğlu, 1999: 
130). 
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tavır sergiler. Milleti adına her yanlışı ve eksikliği tespit etmeye çalışır. Politik görüşünün 
doğruluğu için edebiyatı kullanan yazar okuyucuyu heyecanlandırmaya ve uyarmaya çalışır. 
Bu yüzden derinden değil yüzeyden gider. Yarattığı tipleri genellikle belli bir amaca hizmet 
için oluşturur. Yaşadığı dönemden soyutlanamayan yazar, kimi zaman anı ve gözlemlerini 
yanlı bir şekilde eserlerine aktarır, didaktik hareket eder (Tosun, 2000: 158). Öykülerdeki 
hâkim unsurun milli bellek ve kimlik oluşumu ile Milli Mücadele’ye destek sağlama olması 
anlatıların olay merkezli kalmasına sebep olabilir (Sevinç, 2009: 2014). Türk tarihinde milli 
seferberliğin ilan edildiği kriz dönemleri arasındaki Milli Mücadele sürecinde milliyetçi 
yaklaşımla yazılan öyküler özellikle yaşanılanların etkisiyle düşman öteki hakkında olumsuz 
imgeler üreterek “biz” duygusunu güçlendirme amacı güder. Hedef kitleye seslenen anlatıcı, 
“biz”e ait toplumsal ve ahlaki değerleri hatırlatarak değerleri tehdit eden ötekinin varlığını 
bilinir kılar ve değerlerin koruyuculuğunu üstlenir (Karahan, 2006: 115). Dolayısıyla dili ve 
yapısı dedikodu niteliğindeki metinlerde çoğunlukla dil basittir, öykü anlatı yapısına her 
zaman uyulmaz.  

Öykülerde özellikle dönemsel bağlamın etkisiyle şekillenen üç tarihsel düşmanı vardır. 
Birinci düşman, vatanı sömürmek isteyen emperyalist güçler, yani dış düşmandır. İkinci 
düşman, var olan düzeni sürdürmek ve sömürgeci güçlerle yapılan işbirliğinden elde edilen 
çıkarları yitirmemek için her türlü kurtuluş eylemine karşı çıkan iç düşmandır. Üçüncü 
düşman ise sömürgeciliğin, emperyalizmin yayılmasına, vatanın işgal edilmesine neden olan 
tarihsel arka plandır (Kansu, 1976: 2). Genel olarak “bizim milletin” maddi ya da manevi bir 
tehlike içinde yansıtıldığı öykülerdeki “öteki” algısı dönemsel durumla şekillendirildiği için 
karşılaşılan en büyük düşman Yunanlardır. Çünkü Türkler, devletlerinin kuruluşunu sağlayan 
Kurtuluş Savaşı’nı büyük ölçüde Yunanlara karşı verir. Öncesinde de milliyetçi hareketler 
sonucu Balkan halklarının Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmasında Yunan milliyetçiliğinin 
etkin bir rol oynadığına inanılır. Türk için Yunan bir tehdit ve düşmandır (Tılıç, 2010: 202). 
Yunanlardan başka milli mücadelenin verildiği Ruslar, Ermeniler, Yunanları destekleyen 
İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Amerikalılar öykülere sıklıkla öteki olarak yansıyan 
milletler arasındadır.  

Gayrimüslim azınlıklar da toplumun yapısını bozan bir unsur kabul edilip ötekileştirilir. 
Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında olup sonrasında bağımsızlık mücadelesine giren milletler 
“eski ve hain uşaklar”dır (Belge, 2013: 23). Söz konusu öykülere göre azınlıklar, 
kapitülasyonların sağladığı avantajlarla ticari işleri ellerinde bulundurarak zenginleşirler. Türk 
halkı imparatorluğun bütün yükünü çekerken azınlıklar Türk-Müslümanların “şerefsiz” 
bularak yüz vermedikleri ekonomik işleri yaparak zengin olur; ülkeye “ahlaksızlık” getirir 
(Belge, 2013: 23). Erkekleri faizci konumunda zarar verirken gayrimüslim kadınlar hizmetçi, 
mürebbiye, metres gibi sıfatlarla Türk erkeklerini baştan çıkarıp Türk milletini ahlaki 
bakımdan çökertmeye çalışır. Ekseriyetle gayrimüslim kadınlar pahalı elbiseler giyer, 
apartmanlarda yaşar, erkeklerle samimi ilişkiler kurar, metres olur, meyhanelerde şarkı söyler, 
randevu evleri işletir. Bu kadınlar iyi oldukları takdirde cesur ve yakışıklı Türk’e âşık olur. 
Kadının “bütün milletlerden üstün Türk” teslim olması kimi zaman ötekinin 
teslimiyeti/yenilgisi gibi kaleme alınır (Millas, 2000: 266). Özünde namuslu Türk kızları, kötü 
yola düşüyorsa bunda da muhakkak Batılı kadının ve Batıya özgü hayat tarzının etkisi vardır. 
Kötü Türkler bile azınlıklara atfedilen olumsuz özelliklerle betimlenir. Anlatılarda milliyetçi 
Türk muhafazakâr zihniyetinin korkulu rüyası ve Mithat Cemal’in deyimiyle “fethedilmeyen 
İstanbul” olan Beyoğlu, gerçekte olduğu gibi azınlıkların sıklıkla yaşadığı mekândır (Belge, 
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2013: 30). Alafranga hayatın merkezi Beyoğlu “sefahat ve günah yuvası”dır. Ötekinin kabul 
edilen semt büyük bir tehlike ve potansiyel bir düşman gibidir (Millas, 2000: 266).  

İncelenen metinlerde olumsuz değer yüklenen unsurlar sadece gayrimüslimler değildir. 
Arnavut, Arap gibi Müslüman halklar da ihanetleri sebebiyle ötekine dönüştürülür. Ayrıca 
eski yönetim ve rejimin yaptıklarının yargılanmasının yeni düzenin kurucu eylemi olması, 
öykülerdeki “öteki” algısına Osmanlı saltanatı ile İttihat ve Terakki yönetiminin de dâhil 
edilmesine neden olur. Eserlerde saltanat ailesi halkın ve milli bağımsızlığın baş düşmanıdır. 
Özellikle Abdülhamit ve Vahdettin gibi son dönem padişahları zalim, hain, müstebit, 
beceriksiz gibi sıfatlarla nitelenerek milli birliğin karşısında, düşman milletlerin yanında 
gösterilir. Onlar dış düşmanın işbirlikçileridir. İttihat ve Terakki yönetimi de içinde bulunulan 
zor durumun sorumluları arasında görülen bir diğer gruptur. 

 
SONUÇ 
Günlük hayatın her alanında karşılaşılan ve genellikle olumsuz değer atfedilen dedikodu 
özellikle savaş gibi olağanüstü hallerde işlevsel bir rol üstlenmektedir. Tanıma/tanıtma, grup 
bilinci oluşturma, resmi yollarla önü kesilen bilgileri gayri resmi bir şekilde aktarma, ortak 
duygu ve düşünce dünyası yaratarak ulus-devletin hayal edilmesini mümkün kılma özellikleri 
eylemin tek yönlü değerlendirilmemesi gerektiğinin göstergeleridir. Biz bilincinin 
geliştirilmesiyle ötekinin yaratılması bağlamında söz konusu özelliklerin yine de olumsuz 
kabul edilmesi tarihsel koşulların göz ardı edilmesi anlamına gelebilir. Savaşlarda öldürmenin 
cinayet sayılmaması, düşmanı öldüren kimsenin katil değil kahraman olması dedikodu gibi 
olumsuz bir eylemin de etik açıdan tek yönlülüğe hapsedilmemesini gerektirmektedir.  

Edebiyatın araçlarından olan aynı zamanda edebiyatı araçsallaştıran dedikodu, karşılıklı 
işleyen süreçte estetik ile teknolojinin gücü ve yazının kalıcılığından yararlanır. Özellikle 
seferberlik hallerinin üst düzeyde yaşandığı savaş dönemlerinin edebi yansıması kabul edilen 
savaş edebiyatları kimi zaman dedikodu niteliğindeki metinlerin de yardımıyla grup içindeki 
birlik ve dayanışmaya katkı sağlamaktadır. Dünyada ulus-devletin yaygın siyasi yapı haline 
dönüşmesiyle söz konusu birlik ve dayanışma “milliyetçilik” ideolojisinin kıstasları referans 
alınarak oluşturulmaya çalışılır. Böylece milleti hedeflenen amaca ulaştıracak edebi eserler 
kaleme alınır. Bütün savaş edebiyatları için geçerli olan süreç, tarihi gerçekler göz önüne 
alındığında dedikodu nitelikli ifadelerin gerçeklerin mi, gerçeklerin abartılı ifadelerinin mi 
yoksa tamamen uydurma bir gerçekliğin mi aktarımının yapıldığı noktasında farklılıklar 
sergiler.  

Türklerin milli mücadelesi Kurtuluş Savaşı’nda cephe ve cephe gerisinde mücadele edilir. 
Dolayısıyla Türk milleti tarihinde yeni bir dönem açan, yeni bir Türk devleti kurulması 
sonucunu veren, Türk milli kurtuluş savaşı olan Kurtuluş Savaşı’nı cephe savaşlarıyla 
sınırlandırmak yanlıştır. Mondros Mütarekesi ile başlayıp Lozan Barış Antlaşması’yla sona 
eren ve Milli Mücadele adı verilen dönemde cephedeki savaşların yanı sıra yaşananların edebi 
eserlerdeki yansımalarının da incelenmesi gerekmektedir. Kurtuluş Savaşı dönemindeki edebi 
üretimin ana işlevi milli birlik ve dayanışmanın sağlanmasıdır. Bu amaçla yazan yazarlar 
bilinçli bir entelektüel hareket içindedir. Hem emperyalist güçler ile işbirlikçilerine karşı 
isyan etme ve direnme hem de yaşananlar temelinde “biz” kimliği ile “öteki” algısı yaratılarak 
bunu genele yayma gibi ideolojik işlevleri olan eserler Milli Mücadele’yi başarıya ulaştıran 
etkili unsurlar arasındadır.  
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Tarihsel arka plan incelendiğinde Kurtuluş Savaşı’nın üç düşman etrafında şekillendiğini 
söylemek mümkündür. Bu düşmanlar vatanı sömürmek ve Türkleri yok etmek isteyen dış 
düşman, dış düşmanla yapılan işbirliğinden elde edilen çıkarları yitirmemek için her türlü 
kurtuluş eylemine karşı çıkan iç düşman ve vatanın güçsüz kalması ile işgal edilmesine 
sebebiyet veren diğer düşmanlardır. Söz konusu düşmanlar 1919-1923 yılları arasında kaleme 
alınan öykülerde sıklıkla öteki olarak yer almaktadır. Anadolu topraklarını işgal eden 
Yunanlar, Ermeniler, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Amerikalılar genellikle öykülerdeki 
olumsuz karakterlerdir. Özellikle Kurtuluş Savaşı’nın Yunanlara karşı verilmesi, Yunanlarla 
sıcak savaş halinde olunması sebepleriyle metinlerde düşman öteki çoğunlukla “Yunan” 
kimliğine dayandırılmaktadır. İşgalcilerle işbirliği yapan Rum ve Yahudi gibi azınlıklar ile 
saltanat rejimi “hain” kabul edilmektedir. Çünkü söz konusu gruplar işgal altındaki vatanı 
korumayı değil işgalcilerle işbirliği yapmayı tercih etmektedir. Geçmiş deneyimlerin de 
etkisinin olduğu anlatıda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne “ihanet eden” 
Araplar, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine ve yenilmesine neden olan Almanlar ile İttihat 
ve Terakki yönetimi, geçmişte yaşananlar sebebiyle Ruslar, Avusturyalılar, İspanyollar da 
öykülerde olumsuz kurgulanan karakterler arasındadır. İstanbul ve Ankara karşılaştırmasının 
sıklıkla yapıldığı öykülerde yabancı etkisiyle yozlaşan, eski rejim ve yönetimin merkezi 
konumundaki İstanbul kurtarılması gereken mekândır. Yabancıların çoğunlukta olduğu 
İstanbul’un Beyoğlu semti de anlatılarda “ötekinin mekânı”dır. Milli Mücadele’nin merkezi 
seçilen Ankara ise idealize edilmektedir. Türkler için “mağdur edilen güçlü millet” vurgusu 
öykülerin geneline hâkim olan söylemdir.  

İçteki ve dıştaki kamuoyunu yaşananlar doğrultusunda bilgilendirme amacındaki yazarlar 
Türk milletine kendi değerlerini hatırlatır, bu değerlerin koruyuculuğunu üstlenir, insanları 
olası tehdit ve tehlikelere karşı uyarmaya çalışır. Gerçek hayattaki olay, kişi ve kurumlara 
sıklıkla göndermeler yapılması, anlatılanların gerçekte yaşanıldığına dair notlar düşülmesi 
öykülerin gerçekçiliğini vurgulamaktadır. İyi ve kötülerin kesin ayrımlarla kurgulandığı 
öykülerde okuyucu heyecanlandırılmaya çalışılır. Öykülerdeki hâkim unsurun milli bellek ve 
kimlik oluşumu ile Milli Mücadele’ye destek sağlama olması anlatıların kimi zaman olay 
merkezli kalmasına yol açar. Aktarılmak istenen açık bir şekilde anlatılmaya çalışıldığı için 
öykülerin dili sadedir. Böylece 1919-1923 yılları arasında yayımlanan öykülerin, içinde 
bulunulan koşullar, tarihsel arka plan ve ulus-devlet inşa sürecinden bağımsız olmadığı, Milli 
Mücadele’ye cephe gerisinden destek vermek, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla 
edebi eserlerde dedikodunun işlevsel olarak kullanıldığı görülmüştür. 
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