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AKADEMİK BAKIŞ YAYIN İLKELERİ / PUBLICATION PRINCIPLES 

 
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. 

 



 

 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  

1 

 

 
GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİMLERİNİN SEMBOLİK TÜKETİM 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA* 
 

Uğur UĞUR* 
 

ÖZ 
Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen gıda tüketim alışkanlıkları, genç nüfusta da kendisini 
göstermektedir. Özellikle sembolik unsurların öne çıktığı günümüzde, genç tüketicilerin fast food (hızlı hazır 
yiyecekler) tarzı ürünlere giderek daha fazla yöneldiği dikkati çekmektedir. Fast food ürünlerinin özellikleri, 
fiyatı, sağlıklı olup olmadığı gibi konular talebi etkilerken, arkadaş ve aile çevresi, imaj, ortam koşulları, 
sosyalleşme gibi unsurlar da gençlerin fast fooda yönelmesine neden olabilmektedir. Araştırmanın amacı, 
gençlerin fast food ürünleri ile ilgili algıları ve tüketim alışkanlıklarının sembolik tüketim kapsamında 
değerlendirilmesidir. Ayrıca gençlerin fast food tüketimine yönelmesinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. 
Araştırma Sivas İli Merkez İlçesindeki lise öğrencilerine uygulanmış olup, veri toplamada yüzyüze anket 
tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketi, demografik özellikleri, fast food algılamalarını ve fast food 
tüketim sıklığını ölçen toplam 9 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın en önemli bulgusu; gençlerin önemli bir 
bölümünün, fast food ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu düşünenler ve bilgisi olmayanlardan oluşması ve 
bunların fast food tüketim sıklığının sağlıklı olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğudur. Kısaca, gençler fast 
food ürünlerinin sağlıksız olduğunu dahi düşünse tüketmeye devam etmektedir. Bu durum çağımızın gerçeği 
olan sembolik unsurları akla getirmektedir. Nitekim, araştırma bulgularından birisi de gençlerin fast food 
tüketimini etkileyen faktörler içinde en önemlilerinin arkadaşlar, ortam koşulları ve popülerlik olduğudur. Sonuç 
olarak, gençlerin fast food ürünlerin tüketimi ile ilgili algıları ne olursa olsun, sembolik tüketim unsurlarının 
etkisiyle fast food tüketimini sıklıkla devam ettirdikleri belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Pazarlama, Tüketici Davranışları, Sembolik Tüketim, Fast Food Tüketimi, Genç Tüketim. 
 

EVALUATION OF YOUTH FAST FOOD CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF 
SYMBOLIC CONSUMPTION: A RESEARCH IN SİVAS PROVINCE 

 
Abstract 

Changing food consumption habits by changed living conditions also show themselves in the young population. 
Especially today, symbolic elements stand out it is noteworthy that young consumers are increasingly moving 
towards fast food products. While the characteristics and prices of fast food products such as whether they are 
healthy or not affect the demand, Friend and family environment, image, environmental conditions and 
socialization can cause young people to consume of fast food. The aim of the research is to assess the 
perceptions and consumption habits of young people about fast food products within the context of symbolic 
consumption. In addition, the factors influencing young people towards fast food consumption were investigated. 
The research was applied to the high school students in the Sivas Central District and the data were collected 
through face to face surveys. The survey's questionnaire consists of a total of 9 questions measuring 
demographic characteristics, fast food perceptions and fast food consumption frequency. The most important 
finding of the research; a significant proportion of young people, including those who think that fast food 
products are harmful to health and those without knowledge and their fast food consumption frequency is higher 
than those who think they are healthy. In short, young people continue to consume fast food products even if 
they think they are unhealthy. This brings to mind the symbolic elements that are the reality of our time. As a 
matter of fact, one of the research findings is that the most important factors affecting fast food consumption of 
young people are friends, environmental conditions and popularity. As a result, it has been determined that, 

                                                             
*Bu araştırma, İNES 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’nde (2016) tam metin bildiri olarak 
sunulmuştur.  
* Öğr.Gör.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek MYO, ugurugur5053@gmail.com 
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regardless of the perception of the consumption of fast food products by young people, consumption of fast food 
frequently continues due to the effect of symbolic consumption.  

Keywords: Marketing, Consumer Behaviors, Symbolic Consumption, Fast Food Consumption, Youth 
Consumption. 

 
GİRİŞ 
Değişen ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşulları, kişilerin beslenme alışkanlıklarının da 
değişmesine neden olmaktadır. Yoğun iş temposu ve kadınların çalışma hayatında daha fazla 
yer alması, yemeğe ayrılan sürenin azalmasına neden olmakta ve aile bireylerini daha fazla 
hızlı hazır yiyecek (fast food) tüketmeye yöneltmektedir. Pazarın çok ciddi bir bölümünü 
oluşturan genç tüketicilerin fast food tüketim alışkanlıkları, pazarlama araştırmacılarının ve 
uygulayıcılarının giderek daha fazla dikkatini çeken, üzerinde durulan konulardan biridir. 
Genç tüketicilerin fast food ürünleri tercih etmesinde fizyolojik faktörlerin yanı sıra kimliğini 
yansıtma, ait olma, eğlence gibi psikolojik faktörlerin de etkisinin olduğu dikkat çekmektedir. 
Günümüz tüketicisinin belirgin özelliği olan sembolik tüketim olgusunu işaret eden bu 
davranış şekli, pazarlama kararlarını yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Dolayısıyla 
önemli bir tüketici kitlesi olan gençlerin oldukça güncel bir konu olan fast food tüketimi ile 
ilgili özelliklerinin incelenmesinin ve sembolik tüketim ile ilişkisinin ortaya konmasının, 
pazarlama literatürüne büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmada, Sivas İli Merkez İlçesinde yaşayan lise çağındaki genç tüketicilerin, fast food 
tüketimi ile ilgili algı ve alışkanlıkları incelenmiş, bu alışkanlıkları etkileyen faktörler 
sembolik tüketim kapsamında değerlendirilmiştir.  

 

1. GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİMİ VE SEMBOLİK TÜKETİM İLİŞKİSİ 
Günümüzde hızlı kentleşme, sanayileşme, batı kültürüne açılma, yemek hazırlama zamanın 
azalması, kitle iletişim araçlarının etkisi, reklamlar, gıda sanayinin gelişmesi gibi birçok 
etmen doğal olarak, hızlı hazır yemek (fast food) beslenme sisteminin gelişmesine yol 
açmıştır (http://www.ayk.gov.tr/, 08.08.2016). Özellikle, okul çağındaki gençler, metabolizma 
hızlarının artması nedeniyle sık sık yemeye yönelmekte ve birçok sosyal nedenle akşam 
yemeği dışında tüm besin gereksinimlerini ev dışında, okul kantinlerinden veya hazır yemek 
(fast food) işletmelerinden karşılaşmaya yönelmektedirler (Sormaz, 2006: 8). Bu nedenle tüm 
yaş grupları içerisinde genç tüketiciler, fast food hizmet sektörü tarafından birincil hedef 
olarak kabul edilmektedir (Ashokkumar ve Sankaranarayanan, 2014: 256). 

2014 yılı istatistik verilerine göre Türkiye nüfusunun %16,5’ini (12 milyon 782 bin 381 kişi) 
15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır (http://www.tuik.gov.tr/, 08.08.2016). Dolayısı ile 
Türkiye’de fast food tüketen gençler, ciddi bir pazar payını oluşturmaktadır. Pazar için 
gençlerin hayati önemi vardır. Çünkü gençler üzerinde etkili olmak sadece 7’den 70’e uzanan 
bir marka ve imaj bağımlılığı değil, yeni nesillere kadar uzanan kârlı bir stratejidir (Zorlu, 
2009: 59). Bu nedenle gençlerin fast food tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları etkileyen 
unsurların araştırılması, önemli bir konudur. 

Türk tipi fast food örnekleri, döner, pide çeşitleri, köfte ve kebap gibi ızgara çeşitleri, 
gözleme, tost ve sandviç gibi kantin ürünleri, çiğ köfte, simit ve poğaça gibi pastane ürünleri 
olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra hamburger ve pizza gibi batı tarzı fast food ürünleri 
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tüketilmektedir. Bunlar arasında özellikle McDonalds, Burger King, Dominos Pizza gibi 
markaların batı tarzı fast food ürünlerine gençlerin talebinin giderek arttığı, bu talep üzerinde 
sembolik unsurların etkili olduğu dikkati çekmektedir. 

Günümüzde tüketim, fiziksel nitelikteki ihtiyaçların tatmini biçimindeki geleneksel işlevinin 
ötesinde psikolojik nitelikteki ihtiyaçların tatminine hizmet eder olmuştur (Başfırıncı, 2011: 
185). İçinde yaşadığımız postmodern çağda tüketiciler, kimlik arayışı içindedir, bağımsız 
olmaya, kabul görmeye çabalarlar (Tanrıverdi ve diğerleri, 2011: 33) ve kendilerini daha iyi 
ifade etmenin yolunu ürünlerin sembolik anlamlarında bulmaktadırlar. Bu durum, tüketici 
davranışlarını şiddetle etkilemektedir (Peltonen, 2013: 1). Her zaman satın alma ile 
sonuçlanmasa da tüketiciler benlik kavramına uygun imaja sahip ürünlere yönelmektedirler 
(Azizağoğlu ve Altunışık, 2012: 40). Tüketim aracılığı ile fizyolojik ihtiyaçların yanı sıra 
psikolojik tatmin olma, kimliğinin yansıtma yoluna gitmektedirler. Tüketici davranışı odaklı 
çalışmalara göre, popüler ürünlerin tüketimi, mutlaklaştırılmış olan belirli gruba ait olma 
amacıyla yapıldığı için simgeler, imajlar ve stiller son derece önemlidir (Engin, 2014: 35). 
Bazı ürünler sundukları faydacı yararlar yerine, canlandırdıkları imajlar nedeniyle 
tüketilmektedir (Lloyd Parkes ve Doherty, 2012: 2). Markalar bugün geleneksel işlevinden 
çok sembolik bir anlam kaynağı olarak kullanılmaktadır (Başfırıncı, 2011: 185). Çünkü 
tüketiciler markalara insan kişilik özellikleri yüklemektedirler (Aaker, 1999: 52). Pazarlamada 
bu durum sembolik tüketim olarak ifade edilmektedir. Sembolik tüketim, “ürün ya da 
markaların sembolik değerlerine göre değerlendirilerek tüketilmesi” durumunu ifade eder 
(Koç, 2011: 265). Sembolik tüketimin en fazla lüks giyim ve aksesuarları, otomobil, müzik 
seti ve mobilya tüketiminde görülmektedir (Peshkova, 2013: 5).  

Özellikle genç kuşak sembolik tüketim olgusundan çok fazla etkilenmektedir. Toplum 
tarafından kendisine bir yol çizmesi, bir kişilik hatta kimlik seçmesi için zaman tanınan bu 
dönemde (Khallouli ve Gharbi, 2013: 99),  gençler çoğu zaman tüketim ile ait olma, kendini 
kanıtlama, özenti gibi ihtiyaçların tatmin yoluna gitmektedir. Bu nedenle tüketim eylemlerini 
ve deneyimlerini sembolik anlamlarla değerlendirmektedirler (Piacentini ve Mailer, 2004: 
253).  

Arkadaş etkisi gençlerin besin alımını etkileyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Hazır 
ve atıştırmalık besin tüketimi arkadaşlar ile birlikte olma, eğlenme ile ilişkilendirilmektedir. 
Bu nedenle gençlerin besin seçimleri de, arkadaşları tarafından kabul edilme ve arkadaşlar ile 
beraber zaman geçirip eğlenme yoluyla da değişmektedir (Moreno ve diğerleri, 2010 aktaran 
Kabaran ve Mercanlıgil, 2013: 124). Dolayısı ile gençler, yemekte aile ile birlikte olmak 
yerine kafelerde, arkadaşları ile zaman geçirmektedirler. Bu durum, gençlerin fast food 
tüketiminde sembolik unsurlardan oldukça fazla etkilendiğini göstermektedir. 

 

2. YÖNTEM 
2.1. Araştırmanın Amacı: Araştırmanın amacı, gençlerin fast food ürünleri ile ilgili 
algılarının ne yönde olduğu ve bu algılar ile fast food tüketim sıklığı arasında bir ilişki olup 
olmadığı, varsa ne yönde olduğunun belirlenmesidir. Ayrıca gençlerin fast food tüketimine 
yönelmesinde etkili olan faktörlerin araştırılması ve sembolik tüketim unsurunun konu ile 
ilgili öneminin ortaya konmasıdır. 
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2.2. Araştırmanın Kapsamı: Araştırma, Sivas İli Merkez İlçesindeki lise öğrencilerine 
uygulanmıştır. Genç kuşağın önemli bir pazar payını oluşturması, okul hayatının getirdiği 
koşullar nedeniyle ve sembolik unsurların da etkisiyle yoğun olarak fast food ürünlerini 
tüketmesi, araştırmanın hedef kitlesi olarak seçilmesine önemli etki etmiştir.  
 
2.3. Araştırmanın Yöntemi: Araştırma betimleyici bir araştırma olup, veri toplama yöntemi 
olarak yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketi iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde; katılımcıların demografik özelliklerini ve fast food tüketim 
alışkanlıklarını belirlemeye yönelik 6 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde; 3 farklı 
kategoride (batı tarzı yiyecekler, geleneksel yiyecekler, pastane ürünleri) fast food tüketim 
sıklığını (1=her gün, 5=haftada bir günden az) ölçen ölçek yer almaktadır.  
 
2.4. Araştırmanın Analizi ve Bulgular 
Araştırmanın ana kütlesi 20.900 (http://sivas.meb.gov.tr/, 08.08.2016) öğrenciden 
oluşmaktadır. Seçilen örneklem büyüklüğü 352 olup %5 hata payı ve %95 güven düzeyinde 
ana kütleyi temsil yeteneğine sahiptir (Saunders ve diğerleri, 2009: 221). Örneklem seçiminde 
basit tesadüfî yöntem uygulanmıştır. Hazırlanan 360 anketten 352 adet geri dönüş olmuştur, 
geri dönüş oranı %97’dir.  
 
2.4.1. Demografik Bulgular  
Araştırmanın demografik verileri incelendiğinde, katılımcıların 168’i kadın (%47), 184’ü 
erkek (%53) öğrencidir. Katılımcıların ailelerinin aylık gelir durumu incelendiğinde, 
çoğunluğun (%60) ailesinin aylık geliri 2001-3500 TL arasındadır. Katılımcıların cinsiyet 
durumuna göre yaklaşık olarak yarı yarıya dağıldığı ve yarısından fazlasının ailesinin düşük 
gelirli grupta olduğu söylenebilmektedir. 
 
2.4.2. Fast Food Tüketimi İle İlgili Bulgular  
Fast food ürünlerin sağlıklı olup olmadığı sorusuna verilen cevaplara göre (Tablo 1), 
katılımcıları önemli bir kısmı (%44) fast food ürünlerin sağlıklı olmadığını düşünürken, 
sağlıklı olduğunu düşünenler ile bilgisi olmayanların oranının (%28) eşit olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların yaklaşık yarısı fast food ürünlerinin sağlıklı 
olmadığını düşünmektedir. 
 

 
Tablo 1. Fast Food Tüketimi İle İlgili Algılar. 

Size göre dışarıda yemek sağlıklı mıdır? Frekans  Yüzde 
Sağlıklı 98 28 
Bilmiyorum 99 28 
Sağlıklı değil 155 44 
Toplam 352 100 

 
Fast food tüketim alışkanlıkları incelendiğinde (Tablo 2), katılımcıların yarıdan fazlasının 
(%58) dışarıda arkadaşları ile yemek yediği görülmektedir. Dışarıda en fazla akşam öğününde 
(%54) yemek yendiği görülmektedir. Genel olarak akşam yemeklerinin okul ve iş çıkışında 
evde aile ile geçirilmesi alışılmış bir durum iken araştırma sonuçlarına göre, gençlerin önemli 
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bir kısmının daha çok akşam öğününde ve arkadaşları ile yemesi, alışılmış davranış 
kalıplarının giderek değiştiğini gösteren dikkat çekici bir noktadır.   
 

Tablo 2. Fast Food Tüketim Alışkanlıkları. 

Dışarıda yemek yemeye en fazla kimlerle gidersiniz? Frekans  Yüzde 
Yalnız 48 14 
Ailemle 99 28 
Arkadaşlarımla 205 58 
Toplam 352 100 
En fazla hangi vakitte dışarıda yersiniz?  Frekans  Yüzde 
Sabah 36 10 
Öğlen 127 36 
Akşam 189 54 
Toplam 352 100 

 

Fast food tercihini etkileyen faktörler (ucuz olması, kolaylıkla ulaşabilmek, temiz olması, 
zaman tasarrufu sağlaması, ortamı sevdiğim için, çeşitlilik olması, arkadaşlarla birlikte olmak, 
reklamlarından etkilenmem, doyurucu olması, merak ediyor olmam, lezzetli olması, popüler 
olması) incelendiğinde (Tablo 3), fast food tercihini etkileyen en önemli etkenin 
“arkadaşlarla birlikte olmak” olduğu görülmektedir. İkinci sırada “ortam koşulları”, üçünde 
sırada ise “lezzetli olması” gelmektedir. Buna göre, sembolik unsurlar olan arkadaşlarla 
birlikte olma isteği ve ortam koşullarını sevme faktörlerinin ilk iki sırada yer alması, 
araştırmanın önemli bulgularından biri olarak değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 3. Fast Food Tercihini Etkileyen Faktörler. 

Dışarıda yemenize en fazla neden olan faktörler hangileridir? 
1 Arkadaşlarla birlikte olmak 
2 Ortamı sevdiğim için 
3 Lezzetli olması 
4 Popüler olması 
5 Çeşitlilik olması 

 
Fast food türlerinin tüketim sıklığı incelendiğinde (Tablo 4), batı tarzı ve geleneksel 
yiyeceklerin haftada 1-2 kez tüketildiği, pastane ürünlerinin ise her gün tüketildiği 
görülmektedir. En fazla pastane ürünlerinin tüketilmesinin, özellikle öğlen saatlerinde ve ders 
aralarında, okul dışına çıkmayıp kantinlerdeki simit, poğaça ve tost ürünlerinin 
tüketilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
 

Tablo 4. Fast Food Türlerini Tüketim Sıklığı. 
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Her gün Haftada                                    
5-6 kez 

Haftada                                   
3-4 kez 

Haftada                                  
1-2 kez 

Haftada                                 
1 günden az 

Batı tarzı yiyecekler (hamburger, 
pizza, cips, vb.) 32 78 61 133 48 
Geleneksel yiyecekler (döner, pide 
çeşitleri, köfte, tantuni, vb.) 17 78 52 170 35 
Pastane ürünleri (simit, poğaça, tost, 
börek, sandviç, vb.) 120 117 61 45 9 

 
Katılımcıların fast food ürünlerin sağlıklı olup olmadığı yönündeki algıları ile fast food 
tüketim sıklıkları karşılaştırıldığında (Tablo 5), özellikle fast food tüketiminin sağlıklı 
olmadığını düşünenlerin önemli bir kısmının (% 61) haftada en az 3-4 kez fast food tükettiği 
görülmektedir. Fast food tüketiminin sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgisi olmayanların 
da %53 gibi önemli bir kısmı haftada en az 3-4 kez fast food tüketmektedir. Fast food 
tüketiminin sağlıklı olduğunu düşünenlerin dağılımının diğer gruplara göre daha dengeli 
olduğu söylenebilir. Buna göre, fast food ürünlerin sağlıklı olup olmaması konusundaki 
görüşleri ne olursa olsun gençlerin fast food tüketim sıklığının oldukça fazla olduğu 
görülmektedir. Bu durum, Tablo 3’teki sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, gençlerin fast 
food ürünleri ile ilgili görüşü ne olursa olsun çok sık tükettiği ve fast food tüketiminde, 
sembolik unsurların etkili olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 5.  Fast Food Algısı ve Tüketim Sıklığı İlişkisi. 

Fast food sağlıklı mıdır? 
Tüketim Sıklığı (%) 

Her gün Haftada                                   
5-6 kez 

Haftada                      
3-4 kez 

Haftada                      
1-2 kez 

Haftada                               
1'den az 

Sağlıklıdır 14 23 22 28 13 
Bilmiyorum 15 23 15 40 7 
Sağlıklı değildir 18 29 14 31 8 

 
SONUÇ 
Araştırma sonuçları incelendiğinde, gençlerin önemli bir kısmının fast food yiyeceklerin 
sağlıksız olduğunu düşündüğü fakat buna rağmen fast food tüketimine devam ettiği 
görülmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlası fast food ürünleri arkadaşları ile tüketirken, en 
fazla fast food tüketilen öğün akşam vaktidir. Fast food tüketimini etkileyen etkenlerde en 
önemlileri, sembolik tüketim unsurları olan “arkadaşlarla birlikte olmak” ve “ortam 
koşulları”dır. Fast food türüne göre tüketim incelendiğinde pastane ürünlerinin her gün 
tüketildiği görülmektedir. Bunun en büyük nedeninin, öğrencilerin okul içinde çok zaman 
geçirdiğinden kantinlerde simit, poğaça, tost gibi ürünleri her gün tüketmeleri olduğu 
düşünülmektedir. 
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Sonuç olarak, önemli bir tüketici kitlesini oluşturan gençlerin önemli bir kısmının fast food 
ürünlerin sağlıksız olduğunu düşünmesine rağmen tüketmeye devam etmesinin yanı sıra fast 
food ürünleri tüketmelerini etkileyen en önemli etkenin arkadaş çevresi olması, fast food 
tüketiminin sembolik unsurlardan fazlasıyla etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

 
ÖNERİLER 
Bir ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesinin sağlanması için zihinsel olarak güçlü ve 
sağlıklı kişilerin yetişmesi gerekmektedir buda sağlıklı beslenme ile olmaktadır (Onurlubaş ve 
diğerleri, 2015: 62). Ülkemizde de fast food yiyeceklerin özellikle gençler arasında çok 
popüler olduğu görülmektedir. Bu beslenme tarzını seçen gençlerin büyüme ve gelişme 
gereksinimini yeterince karşılayamadıkları ve sağlıklarının olumsuz yönde etkilediği 
bilinmektedir. Ülkemiz açısından da yetersiz ve dengesiz beslenme büyük bir toplumsal 
sorundur (Cömert, 2014: 424). Dolayısı ile ailelerin çocuklarının beslenme tarzı ile yakından 
ilgilenmesi, öğünlerin zamanlamasında, tüketilen yiyeceklerin niteliği ve niceliği konusunda 
bilgilendirici ve yol gösterici olmaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra dengeli beslenme ve ev 
yemeği tüketme konusunda iyi birer rol model olmaları, dikkat etmeleri gereken bir diğer 
konudur.  

Araştırma sonuçlarına göre, gençler fast food ürünlerin sağlıksız olduğunu bildiği halde 
tüketmeye devam etmektedirler. Bu durum, fast food tüketiminde sembolik tüketim 
unsurlarının etkisinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ailelerin, hem fast food 
ürünlerin sağlığa etkileri hakkında gençleri bilgilendirmek hem de kimlik ve aidiyet 
oluşturma arayışı ile bu davranışı sergileyen gençlere rol model olarak, kendilerini 
gerçekleştirmelerine imkân tanıyacak etkinliklerde bulunmalarını sağlayarak destek vermeleri 
önerilmektedir. 

Çocuklukta kazandırılan sağlıklı beslenme alışkanlıklarının pekiştirilmesinde okul ortamı 
büyük önem taşımaktadır (Kayışoğlu ve İçöz, 2012: 16). Dolayısı ile okul ortamında yiyecek 
tüketilmesi konusunda ailelerin, okul personelinin gerekli duyarlılığı ve ilgiyi göstermeleri, 
öğrencileri sürekli bilgilendirmeleri gerekmektedir.  

Fast food yiyecek tüketimi zaman kazandırması ve kolay ulaşılması nedeniyle giderek daha 
fazla tercih edilmektedir. Ancak bu tüketim tarzı, sağladığı faydaların yanı sıra aile yaşamını 
da olumsuz etkilemektedir. Arkadaşları ile dışarıda yemek yiyen gençlerin aile ile olan 
iletişimi azalmaktadır. Bu durumda ailelerin çocuklarla birlikte daha fazla zaman geçirmeleri, 
onları aile bireyleri ile birlikte yemeye teşvik etmeleri ve aile ile birlikte geçirdikleri zamanı 
eğlenceli hale getirmeleri, gençleri daha fazla bu ortama yöneltecek ve düzenli ve sağlıklı 
yemek alışkanlıkları edinmelerini sağlayabilecektir. 
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THE EFFİCİENCY OF BANKİNG SECTOR İN TURKEY: NONPARAMETRİC 
CONDİTİONAL APPROACH BASED ON PARTİAL FRONTİER 

 
Onur AKKAYA* 

Abstract 

This paper focuses on nonparametric efficiency analysis based on robust estimation of Partial Frontiers. A 
nonparametric estimator is proposed achieving strong consistency and asymptotic normality. In this context, the 
main aim of this paper is how changed efficiency score of this sector in this period. So, the paper analysed 17 
different banks with 1999 to 2016 period in the Turkish banking sector. Overall, it does show us that the Turkish 
banking sector focused on output-oriented efficiency from 1999 to 2016.This result is supported by m-order and 
super-efficiency firms scores. Then, output-oriented and hyper-oriented are so close fluctuated together. This 
show that Turkish banking sector was focused output efficiency more than input efficiency. The efficiency score 
of the Turkish banking sector are moderate for the period covered (0.6≥α≥0.4).     

Key Words: Banking; Technical Efficiency; Robust Nonparametric Quantile; Partial Frontier Approach; 
Turkish Banking Sector; Production Function 

JEL Code: G21, G20, D2 

 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ETKİNLİK ANALİZİ: PARAMETRİK 
OLMAYAN KISMİ SINIR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA 

 
Öz 

Çalışmada, parametrik olmayan Parçalı Sınır yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem parametrik olmayan yöntemler 
içinde güçlü tutarlılık ve asimptotik normallik içermektedir. Bu bağlamda, 1999 ile 2016 yılları arasını kapsayan 
17 banka ile Türk bankacılık sistemi incelenmiştir. Özetle, analiz sonuçları göstermektedir ki 1999 ile 2016 
yılları arasında çıktı yönlü etkinlik görülmektedir. Bu durumu m-order ve süper etkinlik değerleri firma bazında 
desteklemektedir. Çıktı ve aşırı (hyper) etkinlik değerleri ele alınan dönem içinde birlikte seyretmektedir. Bu 
durumda, girdi yönlü etkinlikten çok sektörün çıktı yönlü etkinliğe odaklandığını desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık; Teknik Etkinlik; Parçalı Sınır Yöntemi; Türk Bankacılık Sistemi; Üretim 
Fonksiyonu 

JEL Kodu: G21, G20, D2 

 
1. INTRODUCTİON 
After the 2000 and 2001 financial crises, the structure dynamics of Turkish banking sector 
changed so quickly. Especially, the new banking law played a big role in this. On the other 
hand, the main aim of this paper is how changed efficiency score of this sector in this period. 
So, the paper analysed 17 different banks with 1999 to 2016 period in the Turkish banking 
sector. This paper focuses on nonparametric efficiency analysis based on robust estimation of 
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Partial Frontiers (PF). The PF is proposed achieving strong consistency and asymptotic 
normality. 

As regards theoretical work, Both DEA (Data Envelopment Analysis) and FDH (Free 
Disposal Hull) estimators of P fully envelop all of the sample observations; for this reason, 
they are called “full-envelopment estimators.” Full-envelopment estimators are especially 
responsive to outliers or extreme observations. Alternatively, one can use robust, partial 
frontier estimators, which also offer other advantages. Recent papers by (Cazals et al.; 2002), 
(Aragon et al.; 2005), and (Daouia and Simar; 2005, 2007), (Wheelock and Wilson; 2008), 
(Simar and Wilson; 2011), (Simar and Vanhems; 2012), and (Simar et al.; 2012) have 
developed robust alternatives to the traditional FDH and DEA estimators.  

2. DATA AND METHODOLOGY 
The paper analysed 17 different banks with 1999 to 2016 period in the Turkish banking 
sector. In the present study I use of one output indicators and three input indicator. As output 
indicator, I take mean the total value of output for Banks. As input indicators, I take mean 
deposit, equity and labour expenditure for Banks. I estimated production function in this 
analysis. Table.1 is descripted indicators mean, max., min. and standard deviation values (in 
below).  

Table.1 Descriptive statistics 

 Mean Max Min Stand. 
Dev. 

The total value of output (in TL) for Banks 
involved 

21095547 5831 1.62E+08 32930252 

The total value of deposit (in TL) for Banks 
involved 

14370228 212 1.26E+08 22852317 

The total value of equity (in TL) for Banks 
involved 

2306079 283 17921364 3539053 

Total value of labor expenditure (in TL) for 
Banks 

257358.3 15 1819222 329895 

In the present study I have used three variants of model orientation: input, output and Graph 
Hyperbolic. In the input oriented approach, I compare the actual input usage with benchmark 
input usage while in the output oriented approach, I compare the actual output with 
benchmark output. In the Graph Hyperbolic approach I assume as if the fund tries 
simultaneously output and minimize input (Sinha; 2015).  

Order-m Partial Frontiers 

(Cazals et al.; 2002) acquaint a notion of a ‘partial’ frontier (as facing to the ‘full’ frontier ) 
that ensures a less-heavy benchmark than the aid of the random variable (X,Y) and has its 
possess economic interpretation.  

As described by (Cazals et al.; 2002), the order-m frontier can then be calculated as 

http://www.akademikbakis.org/
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Thus, the benchmark for a unit (x,y) fertiling a level y of outputs is the looked minimum input 
level among m firms drawn at random from the population of firms producing at least output 
level y. The order-m input efficiency score, as the expectation of this random variable, was 
defined by (Cazals et al.;2002), that is, 

(x,y)=𝔼 = . 

a simple Monte Carlo method can calculate easily this.(Simar and Wilson; 2015). 

Order-α Quantile Frontiers 
An different partial frontier notion for describing a less-heavy benchmark than the full 
frontier is depended to the notion of conditional quantiles, even though varied from the 
regular conditional quantile. The resulting efficiency evaluate is described by (Simar and 
Wilson; 2015). 

, 

3. EMPİRİCAL RESULTS 
In this chapter, I calculated statistics of technical efficiency scores. These scores have order-
m, order-alpha and bootstrap order-m efficiency score. I found graphs of technical efficiency. 
These graphs have order-m, order-alpha and Super efficiency firms graphs. 

Choice of m and α:   
Figure.1 Parameter-Outlier Relationship 

 

 

 

 

  

 

 

In the diagram [Figure.1], I present the relationship between the value of m and alpha with the 
percentage of super-efficient firms included in the construction of the frontier. When alpha=1 
the frontier is a full frontier where all super-efficient firms are included. Similarly, form m ≥ 
2500, the order-m frontier also converges with the half frontier. On the basis of the 
relationship exhibited in [Figure.1], the following values are selected: m=8 and 
alpha=0.67.The values correspond to a partial frontier where almost 7 % of the funds are 
dropped. 

Table.5 Super-efficiency-partial frontier parameter relationship 
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Percentage of funds 
declared as super-
efficient 

Value of m Percentage of funds 
declared as super-
efficient 

Value of α 

93 8 93 0.67 

75 196 75 0.96 

61 1380 61 0.98 

51 2500 0 1 

Sourced: Calculated. 

Descriptive Statistics of Technical Efficiency Scores:  
[Tables.2] presents the descriptive statistics of technical efficiency scores corresponding to 
alpha-order Frontier using three orientations- input oriented, output oriented and graph 
hyperbolic.  

Table.2 Descriptive Statistics of Efficiency Scores (Order-m) 

Percentage of firms 
included 

Mean Technical Efficicency 

Output Oriented 
Approach 

Input Oriented 
Approach 

Graph Hyperbolic 
Approach 

12.5 0.69 0.76 0.98 

25 0.38 0.64 0.88 

50 0.90 0.28 0.94 

75 0.63 0.51 0.83 

100 1.12 0.67 1.09 

Sourced: Calculated. 

On the other hand, [Table.3] presents the descriptive statistics of technical efficiency scores 
corresponding to alpha-order Frontier using three orientations- input oriented, output oriented 
and graph hyperbolic. 

Table.3 Descriptive Statistics of Efficiency Scores (Order-alpha) 

Percentage of firms 
included 

Mean Technical Efficicency 

İnput Oriented 
Approach 

Output Oriented 
Approach 

Graph Hyperbolic 
Approach 

12.5 0.99 0.48 0.65 

25 0.13 0.81 0.90 

50 0.55 0.29 0.87 

75 0.32 0.65 0.91 

100 0.99 1.20 0.93 

http://www.akademikbakis.org/
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Sourced: Calculated. 

Bootstrap Estimates:  
Computation procedure for bootstrap estimates of efficiency in case of Order- α is yet to be 
developed. Under the circumstances, we consider the bootstrap estimates in case of order-m. 
It is generally agreed that in case of order-m, re-sampling of data for 200 times provides 
robust bootstrap estimates. [Table 4] provides the descriptive statistics of bootstrap estimates 
for different values of m. 

Table.4 Bootstrap Estimates of Mean Technical Efficiency (Order-m) 

Value of m Percentage of 
funds included 
in the frontier 

Input 
Oriented 
Approach 

Output 
Oriented 
Approach 

Graph 
Hyperbolic 
Approach 

21 10 0.74 0.30 0.47 

42 20 0.50 0.52 0.38 

110 50 0.36 0.40 0.14 

150 75 0.30 0.45 0.28 

220 100 0.23 0.38 0.22 

Sourced: Calculated. 

4. CONCLUSİON 
Our estimation results based on hyperbolic α and m-quantiles indicate that Turkish banking 
sector generally became more efficient between the years 1999 and 2013. The results of the α-
quantile approach in a relationship the total assets and others (Deposit, Equity and Salary). 
Hyper direction and output direction are close to each wave in the database. It does show us 
that the Turkish banking sector focused on output-oriented efficiency from 1999 to 2016. 
According to the m-quantile approach in a relationship the total assets and others (Deposit, 
Equity and Salary). Hyper direction and output direction are close to each wave in the 
database. It does show us that the Turkish banking sector focused on output-oriented 
efficiency from 1999 to 2016. In the diagram [Figure.1], I present the relationship between 
the value of m and alpha with the percentage of super-efficient firms included in the 
construction of the frontier. When alpha=1 the frontier is a full frontier where all super-
efficient firms are included. Similarly, form m ≥ 2500, the order-m frontier also converges 
with the half frontier. On the basis of the relationship exhibited in [Figure.1], the following 
values are selected: m=8 and alpha=0.67 [Table.5].The values correspond to a partial frontier 
where almost 7 % of the funds are dropped. The efficiency score of the Turkish banking 
sector are moderate for the period covered (0.6≥α≥0.4) [Figure.1]. This result is supported by 
m-order and super-efficiency firms scores. Then, input-orianted and hyper-orianted are so 
close fluctuated together. This show that Turkish banking sector was focused input efficiency 
more than output efficiency. Indeed, our study shows that robust performance evaluation is 
attained both in case of point and bootstrap estimates only considering 50 % of the sample 
observation. Since, in a partial frontier approach, the entire data set is not considered, the 
estimates are less likely to affect by extreme data. 

http://www.akademikbakis.org/
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Overall, our results are thus consistent with the view of (Berger and Mester; 2003) that in the 
face of increased competition among banks as well as banks and other financial 
intermediaries, advances in information-processing and financial technologies have not 
increased productivity of banks, but have rather been “given away” at a large extent to bank 
customers in the form of improved service quality and lower prices.  
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ELİT DÜZEYDEKİ TENİSÇİLERİN OLUMLU DÜŞÜNME VE YAŞAMA 
BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Ünsal TAZEGÜL1 

Öz 

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki tenisçilerin yaşam bağlılık düzeyleri ile olumlu düşünme düzeyleri 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemi 2016 yılında üniversiteler arası Türkiye 
şampiyonasına katılan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 53 erkek ve 51 bayan sporcudan 
oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Uğur ve Akın, 2015 tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan 
Yaşam Bağlılığı Ölçeği ile Akın ve arkadaşları tarafından 2015 yılında geçerlilik güvenirliği yapılan olumlu 
düşünme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. 
Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi 
homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve 
normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru 
17,1250±4,30779 olarak belirlenirken, Yaşam bağlılığı skoru 25,9808±4,78667 olarak belirlenmiştir. Korelasyon 
analizi sonun da ise, olumlu düşünme ve yaşam bağlılığı arasında olumlu yönde bir korelasyon olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elit Tenisçi, Olumlu Düşünme, Yaşam Bağlılığı, Korelasyon analizi. 

THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ELITE LEVEL 
TENNIS PLAYERS’ CONDUCT OF LIFE AND POSITIVE THINKING 

Abstract 
The aim of this study is to introduce the relationship between the elite level tennis players’ conduct of life and 
positive thinking. The sample of the study consists of 53 male and 51 female athletes who participated in Turkey 
Championship between Universities in 2016, and accepted to attend voluntarily to this study. Data collection 
tools are Life Addiction Scale (Yaşam Bağlılığı Ölçeği), which validity and reliability has been done by Ugur 
and Akın in 2015 and Positive Thinking Scale (Olumlu Düşünme Ölçeği) which validity and reliability has been 
done by Akın and his friends. SPSS 20 Packet Programme was used for analyzing the collected data. 
“Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the data have a normal distribution 
or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied for to detect the data homogeneity and it has 
been found out that Data have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan 
Correlation Analysis have been applied for analyzing the data. The statistic analysis results are the positive 
thinking score of the tennis players detected as 17,1250±4,30779 and the conduct of life score detected as 
25,9808±4,78667. At the end of the correlation analysis, it has been detected that there is a positive way 
correlation between positive thinking and conduct of life. 

Key Words: Elite Tennis Players, Positive Thinking, Conduct of Life, Correlation analysis. 

GİRİŞ 

Sporcuların performansını olumsuz yönde etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bu 
etkenlerden en önemlileri şüphesiz ki kaygı ve strestir. Sporcular performanslarını olumsuz 
yönde etkileyen aşırı düzeyde stres ve kaygı ile sahip oldukları düşünme şekilleri ile başa 
çıkabilmektedirler. Sporcular yaşadıkları kaygılı ve stresli durumlarda, olumsuz düşünceye 
sahip oldukları anlarda performansları olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak sporcular 
performanslarını olumsuz olarak etkileyecek koşular altında olumlu bir düşünce yapısına 
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sahip olurlarsa olumsuz durumların üstesinden gelebilmekteler ve daha iyi bir performans 
sergileyebilmektedirler.  

Yapılan birçok çalışmada, başarılı olan sporcuların olumsuz duygu durumlarını 
yenmesini bilen sporcular olduğu anlaşılmıştır (Tazegül, 2012). Dolayısıyla bir tenisçinin 
sahip olduğu olumlu düşünme düzeyi ne kadar yüksek olursa yaşam bağlılık düzeyi de o 
kadar artmaktadır. Olumlu düşünme düzeyi yüksek olan tenisçiler böylelikle performanslarını 
olumsuz yönde etkileyen olumsuz duygu durumlarıyla daha etkili bir şekilde başa 
çıkabilmektedirler.  

Bireylerin yaşamları boyunca anlamlı ve nitelikli deneyimler edinebilmeleri; kişisel 
amaçlarına bağlılık göstermeleri ve bu kişisel amaçlara ulaşabilmek için harekete geçebilecek 
güven ve kararlılığa sahip olmaları halinde mümkün olabilir. Kişisel amaçlara bağlılık ve 
güven, olumsuz yaşam deneyimlerine karşı bireyin dayanıklılığını destekler (Wroch, Scheier, 
Carver ve Schulz, 2003a). 

Bireyin yaşam bağlılığını güçlendireceği öngörülen uyum sağlayıcı davranışlarda 
bulunabilmesi ile kişisel amaçlara ulaşmayı kolaylaştıran iyimserlik, öz-yeterlik ve 
dayanıklılık gibi faktörler karşılıklı ilişki içindedir. Değerli kişisel amaçlara ulaşma süreci bu 
tür psikolojik yapılarla desteklendiği zaman hız kazanacaktır (Wroch, Scheier, Miller, Schulz 
ve Carver, 2003b).  

Bireylerin evrende sınırlı bir zamana sahip olduğu düşünüldüğünde var olan zamanı 
verimli planlayıp gelecek hedeflerini ulaşılabilir, işe yarar içerikte düzenlemek de ayrıca 
önemlidir. Çünkü yaşam süresi boyunca birçok olası gelişimsel krizlerle ve görevlerle (yakın 
birinin ölümü, boşanma, göç, evlilik, çocuk sahibi olma) karşı karşıya kalan bireylerin, bu 
durumla etkili baş edebilmeleri güçlü bir yaşam bağlılığı gerektirebilir. Yaşam bağlılığı 
gelişimi ise bireyin yaşam amaçlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilintili bir süreç 
içermektedir. Bireylerin yaşamlarına anlam katmalarına ve kişisel gelişimlerine yardımcı olan 
amaçlar aynı zamanda psikolojik problemlere karşı koruyucu bir rol oynamaktadır (Eryılmaz, 
2012; McKnight ve Kashdan, 2009).  

Amaçlılık öz olarak, bireye yaşamak içim bir neden sağlar (De Klerk, Boshoff ve 
Wyk, 2009; Yüksel, 2013). Bu sayede yaşam bağlılığı sadece hayatta kalmak için bir dinamik 
olmaktan çıkıp bu sınırlı yaşamda bir fark yaratma boyutuna ulaşabilir. Yaşam bağlılığı 
düzeyi yüksek bireyler, yaşamak ve hayatta kalmak için güçlü nedenlere sahiptirler. 
Amaçlılık, bireyleri yaşama bağlı kılarken Wrosch ve diğerleri (2003a), amaçsızlığın ya da 
bireyi anlam için harekete geçiremeyecek kadar zayıf bir amaçlılık durumunun psikolojik 
problemlere yatkınlığı artıracağını belirtmiştir. Eryılmaz’a (2012) göre yaşam amaçları 
belirlemek, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler üretmektedir. 
Önemli sayıda araştırmaya konu olan amaç belirleme, amaçlılık, yaşam amaçları gibi 
kavramların önemi yaşam bağlılığı ile birlikte ele alındığında daha da artmaktadır. Bu noktada 
yaşam bağlılığının, bireylerin amaçlarından beslendiği söylenebilir. Amaç kavramı birçok 
psikolojik yapı ile ilişkili olabileceği için yaşam bağlılığı da bu ilişki bütünün bir parçası 
haline gelmiştir. Nitekim bazı araştırmalarda yaşam bağlılığı ile iyimserlik, öz-güven, 
duygusal denge, sosyal işlevsellik, fiziksel iyi olma, dışa dönüklük ve yaşam doyumu arasında 
pozitif; depresyon, algılanan stres, öfke ve düşmanlık arasında negatif ilişki bulunmuştur 
(Çevik, 2014; Matthews, 2005; Scheier ve diğerleri, 2006). 
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Belirli bir düşünme tarzı, bireylerin yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları olayları 
yorumlarken bilgiyi seçip işleme şekilleri olarak tanımlanabilir. Bu tarz, bireysel farklılıklara 
göre değişkenlik gösterir. Herhangi bir olayı bazı bireyler olumlu bir şekilde yorumlarken, 
başka bir birey aynı olayı olumsuz bir şekilde ele alabilir (Erez, Johson, & Judge, 1995). 
Düşünme tarzları, bireylerin sahip oldukları yeteneklerin kullanımında bir tercih durumudur. 
Bireyler karşılarına çıkan herhangi bir durumda kendilerini ifade etmenin ya da kontrol 
etmenin bir biçimini seçerler (Çubukçu, 2004). Olumlu bir bakış açısına sahip olan ve 
yaşadıkları olayları, çevrelerinde olup bitenleri olumlu bakış açısı ile değerlendirebilen 
bireyler; başkalarına oranla daha çok olumlu deneyime sahip olmakta, yaşamda daha başarılı 
olmakta ve etkinliklerinde kendilerini genellikle daha enerjik ve mutlu hissetmektedirler 
(Öğretir, 2004). 

Freitag’a (2003) göre bireyin sahip olduğu düşünceler, varlığının temel unsurlarından biridir 
ve organları gibi önemli işleve sahiptir. Düşüncelerin genel işlevi; bireyin içinde yaşadığı 
topluma ve çevreye uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve böylece yaşamını sürdürme şansını 
arttırmaktır. Bireylerin iki önemli nedene bağlı olarak olumlu düşünmeye ihtiyaçları vardır. 
Olumlu düşünce, bireyin günlük yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir motivasyon kaynağı 
ve varoluş düzeyinin kalitesini yükseltmeye yarayan önemli bir araçtır. Olumlu düşünme, 
bireyin olayların daha berrak yönlerine bakması olarak ele alınabilir. Genel özellikleri 
barındıran bir kavram olan pozitif düşünme, bireyin konuşmasında, davranışlarında, 
hislerinde ve düşüncelerinde yansımaları olan kapsamlı bir tutum olarak tanımlanabilir 
(McGrath, 2004). Bilişsel bir süreç olan olumlu düşünme becerilerini etkin bir şekilde 
kullanma, bireyin olumlu imgeler oluşturmasına, iyimser fikirler geliştirmesine, problemlere 
uygun çözümler bulmasına, olumlu kararlar almasına ve hayata daha mutlu bakabilmesine 
yardım eder. Olumlu düşünme becerileri kullanmak, gerçekçi değerlendirmeler yapma 
ihtiyacını göz ardı etmek değildir. Aksine olumlu düşünme, bireylerin karşı karşıya kaldığı 
olayların ve durumların, olumlu ve olumsuz yönlerini kabul etmesinin ardından olumlu bir 
şekilde odaklanması ve yorumlamasıdır (Bekhet & Zauszniewski, 2013; Tod, Warnock, & 
Allmark, 2011). 

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki tenisçilerin yaşam bağlılık düzeyleri ile 
olumlu düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

YÖNTEM  

Örneklem 

 Çalışmanın evrenini 2016 yılında üniversiteler arası Türkiye Şampiyonasına katılan 
bütün tenisçiler oluştururken; örneklemini ise, çalışmaya katılmayı kabul eden 53 erkek ve 51 
bayan sporcu oluşturmaktadır.  

 Veri Toplama Araçları 

1. Yaşam Bağlılığı Ölçeği:  

Yaşam Bağlılığı Ölçeği Orijinal Formu Bireylerin, yaşam amaçlarını değerlendirmek 
amacıyla Scheier ve diğerleri (2006) tarafından geliştirilen Yaşam Bağlılığı Ölçeği (The Life 
Engagement Test) 6 maddeden ve tek boyuttan (yaşam bağlılığı) oluşan bir ölçme aracıdır. 
Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Ugur ve Akın tarafından 2015 yılında 
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yapılmıştır. Ölçek 5’li bir derecelendirmeye sahiptir (“1” Hiç katılmıyorum, “5” Tamamen 
katılıyorum). Ölçekte 1. 3. ve 5. maddeler ters kodlanmaktadır. Yükselen puanlar yüksek 
düzeyde yaşam bağlılığını göstermektedir. Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik 
katsayılarının.72 ile.87 arasında; test-tekrar test güvenirlik katsayılarının ise  61 ile .76 
arasında sıralandığı bulunmuştur (Uğur ve  Akın, 2015). 

2. Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği:  

Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği (ODBÖ): Bekhet ve Zauszniewski (2013) tarafından 
geliştirilen Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği 8 maddeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması  Akın ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 
yapılmıştır. Ölçek 4’lü bir derecelendirmeye sahiptir (“0” Hiçbir zaman, “1” Nadiren, “2” 
Genellikle, “3” Her zaman). Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Yüksek puanlar 
olumlu düşünme becerilerinin daha sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Ölçekten 
alınabilecek en yüksek puan 24, en düşük puan 0’dır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık 
güvenirlik katsayısı .90 olarak bulunmuştur (Akın ve ark, 2015). 

Verilerin çözümlenmesi 

 Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır.  Verilerin normal 
dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov” testi, homojenliğini 
belirlemek için ise ''Anova-Homogenety of variances” testi uygulanmış ve verilerin homojen 
ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Bu ilk incelemeden sonra verilerin 
istatistiksel analizinde parametrik test yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Verilerin 
analizinde, tanımlayıcı istatistik, bağımsız örneklem t testi ve pearson korelasyon analizi 
kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, istatistik analizi sonucunda elde edilen tablolar yer almaktadır.  

Tablo 1:  Tanımlayıcı İstatistik Bulguları. 

   ± N 
Olumlu Düşünme  17,1250 4,30779 104 
Yaşam Bağlılığı  25,9808 4,78667 104 

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru 17,1250±4,30779 
olarak belirlenirken, Yaşam bağlılığı skoru 25,9808±4,78667 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2:  Cinsiyet Değişkenine Bağlı Tanımlayıcı İstatistik Bulguları. 

Cinsiyet N   ± 

Olumlu Düşünme Erkek  53 17,6981 4,69281 

Kadın  51 16,5294 3,82284 
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Yaşam Bağlılığı Erkek  53 25,1887 4,86375 

Kadın  51 26,8039 4,60877 

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda, erkek tenisçilerin olumlu düşünme skoru 
17,6981±4,69281, kadın tenisçilerin olumlu düşünme skoru 16,5294±3,82284, erkek tenisçilerin 
yaşam bağlılığı skoru 25,1887±4,86375,  kadın tenisçilerin yaşam bağlılığı skoru 26,8039±4,60877 
olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3:  Cinsiyet Değişkenine Bağlı Bağımsız Örneklem t Testi 

 F t P 

Olumlu Düşünme  Varyansların eşit olduğu durumda 1,048 1,389 ,168 

Varyansların eşit olmadığı durumda    1,395 ,166 

Yasam Bağlılığı Varyansların eşit olduğu durumda 1,822 -1,737 ,085 

Varyansların eşit olmadığı durumda   -1,739 ,085 

Yapılan eş örneklem t testi sonunda, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05).  

Tablo 4:  Korelasyon Analizi. 

  Yaşam bağlılığı 

Olumlu Düşünme Pearson Correlation ,207* 
Sig. (2-tailed) ,035 
N 104 

Yapılan korelasyon analizi sonucunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru ile yaşama bağlılık skorları 
arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonucunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru 17 
olarak belirlenirken, yaşam bağlılığı skoru 25 olarak belirlenmiştir. Tazegül 2016 yılında 
yaptığı çalışmasında, tenisçilerin olumlu düşünme skorunu 18 olarak belirlemiştir. Yapılan 
literatür taraması sonucunda, tenisçilerin olumlu düşünme düzeyleri ve yaşam bağlılıkları 
arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koyan bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Konu ile paralel 
olan çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: Tazegül 
(2016a) yılında yaptığı çalışmasında, tenisçilerin yaşam bağlılığı skorunu 25 olarak 
belirlemiştir. Tazegül (2016b) yılındaki çalışmasında, tenisçilerin bedenlerini beğenme skoru 
ile olumlu düşünme skorları arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Tazegül 
(2017b) yılında yaptığı çalışmasında futbol branşındaki sporcuların olumlu düşünme skorunu 
20,8182, voleybol branşındaki sporcuların 16,2778, hentbol branşındaki sporcuların 16,2667 
ve  Basketbol branşındaki sporcuların olumlu düşünme skorunu  18,1333 olarak belirlemiştir. 
Ayrıca bu çalışmasında sporcuların sportmenlik yönelimleri ile olumlu düşünme düzeyleri 
arasında bir ilişkinin olduğunu da belirlemiştir. Tazegül 2017 yılında yaptığı çalışmasında, 
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sporcuların yaşam bağlılık skorunu17 olarak belirlemiştir. Tazegül (2017a) yılındaki 
çalışmasında, bedensel engelli sporcuların olumlu düşünme skorunu 18. olarak belirlemiştir. 
Yapılan korelasyon analizi sonucunda, örneklem kapsamındaki tenisçilerin olumlu düşünme 
skoru ile yaşam bağlılık skorları arasında olumlu yönde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. 
Olumlu düşünce ve yaşama bağlılık arasında ortaya çıkan ilişkinin normal olduğu 
düşünülmektedir. Çünkü olumlu düşünce bireyin günlük yaşamını olumlu şekilde 
sürdürebilmesi için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bundan dolayı da bireyin yaşama 
bağlılık düzeyini de artırmaktadır. Olumlu düşünme ve yaşama bağlılık düzeyi artıkça 
bireyler karşılaştıkları zor durumlardan daha etkin bir şekilde baş edebilmektedir. Buna en iyi 
örnek başarılı teknik adamların zorlu bir rakip ile karşılaşmadan önce oyuncularını olumluya 
odaklamak için başarılı oldukları maçların görüntülerini izletmeleridir. Zorlanmalarla karşı 
karşıya kalan birey iyimser bir beklenti içindeyse sıkıntı yaratan durumlar için bile sonucun 
iyi olacağına inanır. Araştırmalar böyle bireylerin sorunları çözmek için sürekli bir çaba 
içinde olduklarını göstermektedir (Aydın ve Tezer, 1991). Çeçen (2008) yaptığı araştırma 
sonucunda, bireyin benlik saygısının yüksek olması, bireyin kendini daha olumlu algıladığını, 
karşılaştığı herhangi bir olayla ya da durumla ilgili olarak kendisinin yetkinliğine olan 
inancının yüksek olması durumunda bireylerin yaşam doyumlarının artacağı sonucuna 
varılmıştır. Çünkü yaşam doyumu; mutluluk, moral gibi değişik açılardan iyi olma halini 
ifade eder (Vara, 1999). Tazegül 2016 yılında yaptığı çalışmasında, bedensel engelli 
sporcuların bedenlerini beğenmeleri ve olumlu düşünme düzeyleri arasında olumlu yönde bir 
ilişki olduğunu belirlemiştir. Tazegül (2016a) yılında yaptığı çalışmasında, tenisçilerin 
bedenlerini beğenme skoru ile yaşama bağlılık skorları arasında olumlu yönde bir ilişki 
olduğunu belirlemiştir. Chen ve Singer 1992 yılında, başarılı sporcuların sürekli mevcut 
durumlarını izleyerek arzu edilen başarıya ne denli yaklaştıklarını tespit etmeye çalıştıkları ve 
performanslarını arttıran özdenetim becerilerini geliştirdikleri belirtmiştir. Tüm doktorlar 
tarafından paylaşılan ortak görüş; fiziksel temizlemeye, pozitif hayat tarzına yol açan 
uygulamaların gelişimi yoluyla “ruhu güçlendirme” ile eşlik edilmelidir. O zaman ruhsal 
güçlendirme nasıl gerçekleşebilir? Pozitif düşünmeye çalışmak gerçekte onu yapmaktan 
farklıdır. Kişiler bu gücü ve ilhamı farklı kaynaklardan alır. Kimi kendini dine verir, kimi de 
koşma, yüzme gibi sportif çalışmalar yaparlar (Willis,1993). 

Bireydeki öz denetim düzeyi bireyin yaşama bağlılık ve olumlu düşünme düzeyini de 
etkilemektedir. Özdenetim düzeyi yüksek olan sporcular daha pozitif düşüncelere sahip 
olmaktadırlar.   

Literatürde özdenetimin özellikle genç sporcularda çok önemli olduğu ve özdenetim 
eksikliğinin performans düşüklüğüne neden olduğunu ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır 
(Anshel ve Porter, 1996; Jordet, 2009a, 2009b; Kirschenbaum, Ordman, Tomarken ve 
Holtzbauer, 1982; Zimmerman, 2006). Okçulukta özdenetimin etkisini sınayan deneysel bir 
çalışmada özdenetim becerilerini geliştiren bir programa tabi olan gençlerin kontrol guruba 
kıyasla, daha fazla memnuniyet duygusu ve daha yüksek içsel motivasyona sahip olduğu 
bulunmuştur (Kolovelonis, Goudas ve Dermitzaki, 2010). Başka araştırmalarda da, 
özdenetimi yüksek olan sporcuların, uygulamalardan ve rekabetten daha fazla yarar 
sağladıkları (Toering, Elferink-Gemser, Jordet ve Visscher, 2009a, 2009b), kaygı düzeylerini 
daha iyi kontrol ettikleri ve yüksek performans gösterdikleri saptanmıştır (Woodman ve 
Hardy, 2001). Mamassis ve Doganis (2004) öz denetim becerilerini geliştirmeye yönelik 
zihinsel çalışmaların kaygıya, özgüvene ve tenis performansına olan etkisini araştırmışlardır. 
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Bu çalışmada deney grubundaki iki sporcuya tenis antrenmanlarının yanı sıra, beş farklı 
psikolojik beceri eğitimi verilmiş: amaç belirleme, olumlu düşünme ve iç-konuşma, 
konsantrasyon, özdenetim ve zihinde canlandırma. Sonuçlar, deney grubundaki sporcuların 
tenis performanslarının yükseldiği, özgüvenlerinin arttığı ve zihinsel çalışmaların, belirli 
performans problemlerini elimine etmede etkili olduğunu göstermiştir. Trish ve diğer. (2002) 
atletlerin zeka bölümleri ile psikolojik beceri eğitim programının değerlendirildiği bir çalışma 
yapmışlardır. Çalışmada 7 kız, 7 erkek, yaşları 15.8–27.1 arasında değişen ve 7–13.7 zeka 
yaşına sahip olan 1–6 yıl arasında basket oynayan toplam 14 sporcu üyesini 2 kadın koç, 2 
psikolog ve 1 spor psikolog rehberlik etmişlerdir. Her sporcuyla 3 ay boyunca 3‟er saatlik 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerdeki konular; nefes alma teknikleri, stres yönetimi, pozitif 
düşünce ile ilgili konulardan oluşmaktadır. Sonuçta programa katılan atletlerin hem basketbol 
şampiyonlarındaki başarıları artmış hem de beceri eğitim programındaki başarıları artığını 
belirlemişlerdir. Scott, (1997) yaptığı çalışmada kadın atletlerin tutumlarını ve ilkelerini 
incelemiştir. Sonuçta kadın atletlerin yeteneklerinden çok kazanma isteklerinin daha büyük 
olduğunu belirlemiştir. Atletlerin düşüncelerini incelediğinde “eğer bir şeyi çok iyi yapmayı 
planlamıyorsan, başaramazsın. Gerçekten başarmak istiyorsan o zaman başarabilirsin” 
görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Dolayısıyla kadın atletlerin pozitif düşünce sayesinde 
başarıya ulaştıklarını ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak, çalışma kapsamındaki tenisçilerin olumlu düşünme skoru ile yaşam bağlılık 
skoru arasında olumlu yönde bir korelasyon belirlenmiştir. Tenisçilerin olumlu düşünme 
skoru artıkça yaşama bağlılık düzeyleri de artmaktadır. Yapılan literatür taraması sonunda, 
tenis branşındaki sporcuların olumlu düşünme düzeyleri ve yaşam bağlılıkları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koyan doğrudan bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu yönüyle yapılan bu 
çalışmanın, literatüre büyük katkı sağlayacağı ve bundan sonra yapılacak olan daha kapsamlı 
çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.  
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1980 ÖNCESİ VE 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA AİLENİN TEMSİLİ 1 
     

Mustafa YAĞBASAN 2                      Uğur ATEŞ3 
 

Öz 
Türk Sineması’nda aile, tıpkı toplumun hâkim değerlerinde olduğu gibi kutsiyet atfedilen bir kurum 

olarak temsil edilegelmiştir. Aile, ev dışı yaşamda her türlü krize, soruna karşı sığınak ve bireylerin huzur 
bulduğu korunaklı bir alandır. Ancak söz konusu aile kurumunun 2000’li yılların başlarından itibaren yayınlanan 
sinema filmlerde de kökten sarsılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Bu kurum, artık korunaklı bir alan 
olmaktan öte, pek çok travmanın, kuşaklararası çatışmanın ve kirli sırların saklandığı, mahremiyetin deşifre 
edilmesinin meşrulaştığı bir kurum şeklinde yansıtılmıştır. Ancak geleneksel ve modern aile temsillerinin 1980 
öncesi ve 2000 sonrası Yeşilçam yapımı filmlerde bir paradoksallığın varlığından söz etmek mümkün 
görünmektedir. Özellikle aile müessesesinin 1980 öncesi yapımlarda daha pozitif şekilde yansıtıldığının, 
dolayısıyla Türk sinemasında bu dönemdeki prodüksiyonlarda geleneksel aile tipi yansımasının izlerini görmek 
mümkündür. 1980 filmlerinde; geçim sıkıntısı, maddi imkânsızlıklar, zengin kız - fakir oğlan temalarına ağırlık 
verilmiştir. Tüm imkânsızlıklara rağmen aile kurumu kutsanmış, her şeye rağmen bu müessesesinin ulviliğine 
dair vurgular yapılmış ve buna bağlı olarak aile olmanın, birlikte yaşamanın ve zorluklarla birlikte mücadele 
etmenin önemi genel olarak temsil edilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışma Türk sinemasında aile kurumun geçmişten günümüze nasıl yansıtıldığını irdelemek üzere 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; 1980 öncesini temsilen ‘Aile Şerefi’ ve ‘Bizim Aile’ 2000’li yıllar sonrasının 
temsili için ise ‘Babam ve Oğlum’, ‘Dedemin İnsanları’ adlı filmler, ailenin işlevleri–işlevsizlikleri bağlamında, 
Türkiye’de aileye dair yapılan alan araştırmalarının da katkısıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda çalışmanın başında ileri sürülen 
varsayımları destekler mahiyette değer atfedilecek bulgulara ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, Aile, Ailenin Temsili, 1980 Öncesi ve 2000 Sonrası 
 

FAMILY REPRESENTATION IN TURKISH CINEMA IN THE PERIODS OF 
PRE-1980 AND POST-2000 

 
Abstract 

In Turkish cinema, the family has been represented as a holy institution just as the society is in the values 
of judges. The family is a sheltered area against all kinds of crime and problem in the life outside the home and a 
place where individuals find peace. However, it is observed that the family representation started to be shaken 
from the beginning with cinema films broadcast from the beginning of 2000's. The family is now reflected in the 
form of an institution that has become a legitimate place for many traumeners, generations of clashes and dirty 
secrets to hide, to decipher privacy, rather than a sheltered area. It seems possible to mention the existence of 
paradoxicity in the family institution in films made in Yeşilçam (old Turkish cinema) in the pre-1980 and post-
2000 period, where traditional and modern family types are seen. Especially, it is possible to see the traces of the 
traditional family type reflection of the family institution in the production of this period in the Turkish Cinema 
because the family establishment is reflected more positively in the period before 1980. In 1980 films; 
Loneliness, financial impossibilities, rich girl-poor boys. Despite all the impossibilities, the concept of family 
was blessed, and despite all the stress on the inheritance of the family business, there has been an attempt to 
represent the importance of being a family, living together and struggling with difficulties. 

This study was carried out in order to investigate how the family institution is reflected in the daily life in 
Turkey Cinema. In this context, the films named ‘Aile Şerefi (Family Honor)’ and ‘Bizim Aile (Our Family)’ 
from pre-1980 period and ‘Babam ve Oğlum (Dad and Son)’ and ‘Dedemin İnsanları (Grandpa’s People)’ for 
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post-2000 period were chosen for the representation. In this context, the position, sanctity, function or 
dysfunction of the family institution has been tried to be analyzed by means of content analysis method in the 
light of field researches that are focused on ‘family’ in Turkey. As a result of the scientific evaluations made, 
findings with supporting quality were found and they attribute the assumptions that were put forward at the 
beginning of the research. 

Key Words: Turkish Cinema, Family, Family Representation, Before 1980 and After 2000 
 
GİRİŞ 

Bilindiği üzere sinema, görsel bir sanattır. Bu görselliğin içindeki en önemli uzam 
zaman ve mekân kavramlarıdır. Bir sinema filminin üretilebilmesi için belli bir mekân ve 
zaman dilimine gereksinim duyulmaktadır. Sinema, ortaya çıktığı ilk yıllarda ucuz bir eğlence 
aracı olarak görülmüştür. Modern yaşam ile birlikte; para karşılığı hizmet alınan ve belli bir 
kültür birikimiyle daha anlamlı hale gelen boş zamanı değerlendirme etkinliklerinden biri 
haline gelmiştir. Aslında sinemanın bir sektör haline dönüşmesinde kuşkusuz Amerikan 
sineması önemli rol oynamıştır ve film stüdyolarının kurulmasıyla birlikte sinema, önemli bir 
endüstri haline dönüşmüştür. Bir kitle iletişim aracı olan sinema, aynı zamanda sanatsal 
kaygılarla üretildiğinden baskın olarak kültürel bir ‘sanat faaliyeti’ olarak anılmaktadır. 
Ancak sinema, teknik bir buluş olduğundan ve başlangıç tarihinin belli olması açısından diğer 
sanat dallarından farklıdır. Ayrıca sanat-endüstri etkileşiminin bir ürünü olarak da diğer sanat 
dallarından ayrılmaktadır. Sinema, keşfedilmesinden itibaren sürekli endüstriyel 
mülahazaların parçası olmuştur. İşte bu yüzden olsa gerek filmlerin pazarlanması da çeşitli 
küresel politikalarla kitlelere ulaştırılabilme başarısı göstermiştir. Bu bağlamda sinema 
endüstrisi; yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerinden oluşmaktadır. 

Toplumların sahip oldukları farklılıklar aile ekseninde ele aldığında ise; her toplumun 
veya kültürün kendine özgü aile yaşantısının, kabullerinin ve kutsiyetlerinin olduğunun kabul 
edilmesi gerekir. Kültürün dinamik yapısına dayalı olarak küresel sosyalleşme süreci 
içerisinde ailenin yapısı, görevleri ve üyelerinin algılarında sürekli değişimlerin yaşanması 
doğal kabul edilmektedir. Geleneksel aileden modern aileye geçiş sürecinde tüm toplumlarda 
olduğu gibi Türk sinemasında da bu değişimlerin yansımalarını görmek mümkündür. Zira 
toplumun sahip olduğu; normatif değerlerin, evlilik tercihlerinin, sosyal ve kültürel ritüellerin 
veya modernleşmeyle birlikte kazanılan veya meşrulaştırılan (!) statülerin özellikle kitle 
iletişim araçları marifetiyle geleneksel vasfını kaybettiğini, bu dönüşümlere bağlı olarak ‘aile 
kutsiyeti’nin de değer kaybına uğradığını söylemek mümkün görünmektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki ‘aile ortamı’, aynı zamanda kültürün öğrenildiği, içselleştirildiği, 
müteselsilsen sonraki kuşaklara da aktarıldığı adeta mahrem olan ‘kamusal’ bir alandır. 
Dolayısıyla toplumsal ve sosyal organizasyonun da somutlaştığı bir alandır aile…  

Alan literatüründe de sıkça vurgu yapılan husus; keşfedilmesinden sonra sinemanın 
sürekli eğlence endüstrinin en önemli ve vazgeçilmez bir parçası olmasıdır. İşte bu nedenle 
filmlerin pazarlanması ancak profesyonel anlamdaki ekonomik stratejilerle ve politikalar ile 
geniş kitlelere ulaştırılabilmiştir. Sinema ve sermaye ilişkisinin diğer sanat dallarına göre 
elzem ve daha baskın olması nedeniyle profesyonelleşme; filmlerin bir meta olarak ‘alınıp-
satılması’, ‘sektörün yapısı’, ‘dağıtımı’ ve ‘gösterimi’ gibi birbirinden bağımsız süreçlerinden 
oluşmaktadır. Sinemanın sanatsal yönü daha ziyade; ‘fikir’, ‘estetik’ ve ‘tasarım’ gibi 
süreçleri içerirken ekonomik yönünde; ‘yapım giderleri’, ‘teknoloji’ ve ‘gişe gelirleri’ gibi 
aşamalar dikkat çekmektedir. 

Sinema alanında yapılan veya yapılmış olan akademik araştırmaların ağırlıklı olarak ya 
teknik analizler ya da ideolojik çözümlemeler şeklinde veya ‘kadın figürü’ veya ‘kadının 
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diskriminasyonu’ (kullanılması) üzerine yoğunlaştığı bilinmektedir. Kuşkusuz kültürel 
anlamda çalışmalar da mevcuttur. Ancak geçmişten günümüze ‘aile’ temalı film analizlerinin 
yapıldığı akademik çalışmalar sınırlıdır veya mevcutların daha ziyade ‘mekân’ ve ‘konu’ 
odaklı olduğu görülmektedir.  Bu çalışma geçmişten günümüze Türk sinemasında ‘aile’nin 
nasıl yansıtıldığı sorunsalı üzerine yoğunlaşmaktadır. Öncelikli ve ağırlıklı olarak; 
‘Geleneksel-Modern Aile’, ‘Sinemada Aile’, ‘Kültür-Popüler Kültür’ gibi kavramlar 
irdelenerek araştırmanın kuramsal ve kavramsal çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Sınırlılık ilkesinden hareketle Türk sinemasında aile konulu filmler örneklem olarak alınmış 
ve tarihsel olarak kısıtlamaya gidilmiştir. Örnekleme dâhil edilen filmlerden, araştırmanın 
içeriğine uygun kesitler (Time Code) alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu yöntemle 
elde edilen bulgular belli temalar altında gruplandırılarak değerlendirilmiş ve oluşturulan 
söylem açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Aile Kavramı 

Aile, şüphesiz bir toplumun temel kurumlarından biridir. Ailenin toplumsal 
örgütlenmenin temel birimlerinden biri olduğu, hatta toplumun en önemli nüvesini 
oluşturduğu tüm kültürler tarafından kabul edilmektedir. Aileyi; bireylerin birbirleri ile 
biyolojik, psikolojik, toplumsal ilişkiler ve duygusal etkileşim içinde olan en küçük insan 
topluluğu olarak nitelemek mümkündür. “Aile tarihi insanlık tarihi kadar eskidir” (Erkal, 
2006). Dinsel, siyasal, ekonomik ve ahlaki birçok etken farklı zaman ve yerlerde, farklı aile 
biçimlerinin ve ilişkilerinin doğmasına, yaşamasına ve biçim değiştirmesine yol açmıştır. Bir 
topluluk içinde tek bir aile tipi olmadığı gibi, var olan aile tipleri de zamana bağlı olarak 
biçim değiştirmiş ve değiştirmektedir (Kağıtçıbaşı, 1990). Karı ve kocanın evlenmemiş 
çocukların oluşturduğu aile ‘çekirdek aile’ şeklinde isimlendirilmektedir. Bu terim daha geniş 
anlamda da kullanılmaktadır. Kimi toplumlarda dede, nine, amca, dayı, hala, teyze, bunların 
çocukları gelin ya da damat aynı aileden sayılır. Bu tür aileler ise ‘geniş aile’ şeklinde 
tanımlanmaktadır (Turgut, 2010: 27). 

Ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, çocuğun sosyalleşmesinde de 
belirleyici unsurdur. Özelikle kültürel bakımdan entelektüel müktesebata sahip bir aile ile bu 
birikime sahip olmayan ailede (örneğin; salt günlük ihtiyaçları ifade edecek kadar bir kelime 
hazinesiyle konuşan bir ailede) yaşayan çocuğun sosyalleşme süreci de aynı olmamaktadır 
(Turgut, 2010: 27). Dolaysıyla aile, çocuğun sosyalleşmesine önemli oranda erki eden bir 
kurumdur. Diğer taraftan aile üyeleri arasında ki ilişkiler ve aile ortamı psikososyal yönden 
gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yer olarak kabul edilmektedir (Turgut, 2010: 30). 
Bu ilişkiler, bireyin kendine güvenmesini, diğer bireylere saygı duymasını, kimlik 
kazanmasını, kişilik gelişimini, sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adaptasyon sürecini 
olanaklı hale getirir. Farklı sosyal sınıf veya eğitim seviyesindeki ailelerde dünyaya gelen 
çocukların zihinsel gelişim düzeyleri de birbirinden farklılıklar gösterir. Statü esasına dayalı 
alt sınıfa mensup bir ailede yetişen çocuk bir birey olarak dikkate alınmaz, soruları çoğu defa 
cevapsız bırakılır, duygu ve isteklerine önem verilmez. Buna karşılık orta sınıf bir ailede ise 
çocuğun istekleri, arzuları ve merakları dikkate alınır ve çocuğa her konuda gereken açıklama 
yapılır. Böylece alt sınıftaki aileden farklı olarak orta sınıfa mensup bir ailede dünyaya gelen 
çocuklar, zihinsel gelişme ve sosyalleşme bakımından daha avantajlı bir konuma sahiptir. 
Buna göre aile, çocuğun sosyalleşmesinde hayatta ve topluma uyum sağlamasında da olumlu 
ve olumsuz etkileri olan önemli bir kurumdur (Ergün, 2011: 124). 
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Ailenin temel görevlerinden biri de kuşkusuz çocukların zararlı olabilecek şeylerden 
uzak tutmaktır. Günümüzde çocuklar aileleri dışında; eğitim kurumları, arkadaş grupları ve 
kitle iletişim araçlarının etkisi altında kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarından biri olan 
televizyon, popüler kültür ürünlerinin yayılmasında ve bu ürünlerin çocuklar tarafından 
tüketilmesinde veya tercih edilmesinde önemli bir sosyal etkiye sahiptir. Televizyon 
seyretmenin bir aile aktivitesi olduğu göz önünde tutulursa, çocukların zararlı olabilecek 
yayınlardan korumak da ailenin temel görevidir (Giray ve Ergin, 2006:83). Zira günümüzde 
haber programları da dâhil olmak üzere televizyon yayınlarının çoğunluğunun zararlı iletiler 
ve enformasyonlar içerdiği genel kabul gören bir realitedir. Bundan dolayı bir program 
izlerken çocuklarla beraber aynı odada bulunan aile büyükleri onlara neyin doğru neyin yanlış 
olduğu hakkında bilgi vererek, televizyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilirler. 
Böylece çocuklar, zararlı olabilecek programları tek başına izlediklerinde de onları nasıl 
yorumlayacaklarını ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmiş olurlar. 

Türk toplumu için aile, kuzey yıldızıdır ve hep oradadır. Türkiye’de muhafazakârlık 
Araştırması kapsamında yapılan bir araştırmada görüşmecilerden; devlet, din, millet ve aile 
seçenekleri arasından muhafaza edilmesi gereken en önemli toplumsal kurumu seçmeleri 
istenmiş, alınan yanıt % 50 oranında “aile” olmuştur. Türkiye’de muhafazakârlığın “çelik 
çekirdeğini” kadının aile içerisindeki rolüne ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Ailede, babayla 
ilişkiyi belirleyen temel izlek mesafedir, bunu saygının korunması adına uygun ve doğru 
bulanlar da yer almaktadır (Akyüz, 1991: 223-224).  
 
Modern Toplumda Aile 

Toplum ve medeniyetin temel taşı olan aileyi artık bir arada tutmak neredeyse imkânsız 
hale gelmiştir. Modern birey, sınırsız özgürlüğün önünde aileyi bir engel olarak görmektedir. 
Kuşaklar arasında yaşanan çatışma, gençleri aile ortamından koparmakla kalmamakta, onları 
aile karşıtı bir konuma itmektedir. Nesiller arasında ki mesafeyi körükleyen kapitalist 
ekonomik sistem, aileden kopardığı genç nesli 10-15 yıl boyunca kelimenin tam manasıyla 
sömürmektedir. Örneğin Amerika da 13 ile 25 yaş arasındaki gençlik grubunun yıllık kişisel 
harcamaları on milyarlarca doları bulmaktadır. Bu egemen sektör gençlerin temel 
ihtiyaçlarından değil, film, müzik, kılık-kıyafet, makyaj, oyun, sinema, parti gibi bireysel 
lükslerden beslenmektedir (Arat, 1998). 

Batılı toplumlar aşırı ve hızlı modernleşme ve maddi refah yüzünden aile kurumunu 
kaybetmek üzeredir. İslâm toplumlarında ise ailenin erozyona ve deformasyona uğraması 
farklı sebeplere dayanmaktadır. Ancak her halukârda tüm coğrafyalarda ve kültürlerde aile 
kurumunun büyük baskı altında olduğu açıktır. Türkiye'nin ve diğer müslüman toplumların 
şansı, geleneksel aile değerlerinin tüm zor şartlara rağmen hâlâ yaşıyor olmasıdır. Cenneti 
annelerin ayağının altına koyan, anne babaya ‘öf’ demeyi günah addeden bir dinî geleneğin bu 
değerlere sahip çıkması şaşırtıcı değildir. Sorun, Türk toplumn ve bireylerinin bu değerlere ne 
kadar sahip çıkacağında düğümlenmektedir (Keyder, 1998). Modern aile sosyolojisi, aile 
fertleri arasındaki münasebetlerle birlikte, bir sosyal teşekkül varlığı olarak ailenin dayandığı 
maddi temele ayrıca önem atfetmektedir. Bir ailenin tam mevcudiyetinden söz edebilmek 
için, yalnız fertlerin bütün çeşitleriyle mevcut oluşu yeterli değildir (Kağıtçıbaşı, 1995). Onun 
dayandığı maddi temel oldukça önemli bir faktördür. Ailenin bir bütün olarak mevcudiyet ve 
hayatiyetinin lüzum gösterdiği bütün maddi malzeme ve teçhizatın topuna ‘’aile yuvası 
donatımı’’ adını vermek mümkündür.  
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Modern aile sosyolojisi, aile kuruluşu ile ilgili sorunları salt genel mahiyetteki olaylar 
olarak ortaya koymakla yetinmemektedir. Herşeyden önce bu geniş sorunlar kompleksini 
kısımlara ayırarak analiz etmekte ve daha geniş ölçüde irdelemketdir. Ayırdığı bu parçaları ise 
doğal ve sosyal çevrenin farklı bağlam ve uzam farklılığında inceler ve aydınlatır. Sözgelimi 
sosyoloji, aile büyüklüğü ve fertlerinin kalabalıklığı sorununu ele aldığında, bilhassa iktisadi 
bağlama dayalı ihtiyaç ve imkanlar sorunsalı ile irdelemek suretiyle ve vakadan vakaya farklı 
sayılabilecek şekilde aydınlatmak yolunu tercih etmektedir (Çelik, 2002: 121). Ancak 
özellikle büyük şehir ve sanayi merkezlerinde işçi ve sabit gelirliler çevresinde, tam aksi ve 
olumsuz addedilebilcek sonuçlara ulaşmak mümkün görünmektedir. Zira çocuklar her 
yaşlarında çoğu kez kolayca istismar edilebilmekte ve imkanlara ulaşmada engellere maruz 
kalabilmektedir. Diğer tarafatan varoşlarda veya köylerdeki bakım ve harcamalar, kentlere 
oranla daha ucuz ve daha kolaydır (TÜİK, 2012).  

 
Geleneksel Aile 

Aile, en basit tanımıyla; anne, baba ve çocuklardan oluşan ve toplumsal düzen 
içerisinde en küçük birimdir ve toplumun temelini oluşturur. Ailesiz bir toplum düşünülemez. 
Saygı, sevgi, dayanışma, himaye ve ahlaki değerler de ailenin geleneksel dayanaklarını 
meydana getirir. Geleneksel Türk Aile yapısının önemi de işte bu noktada başlamaktadır. 
Geleneksel Türk aile yapısını tanımlayabilmek için şu atıf yeterli görülebilir; “büyükanne ve 
büyükbaba ile onların çocuklarının ve torunlarının aynı çatı altında yer aldığı aile biçim” 
(Sayın, 1991). Bu cümleden hareketle diğer aile tiplerine göre geleneksellik anlayışıyla genç 
kuşakları daha uzun bir süre aynı çatı altında tutmak mümkün görünmektedir. Bilgi, deneyim 
ve tecrübeler de ailenin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Aile diğer bir 
anlatımla düzen demektir. Sosyal düzenin sağlanmasında aile, birey ile toplum arasında köprü 
görevi görür. Genç nesiller, başkalarını dikkate alma, başkalarını sevme, büyüklere saygı gibi 
değerleri aile içinde öğrenmektedirler. Bunların sosyal yaşamda hayat bulması kuşkusuz 
toplumsal düzeni de meydana getirir. Geleneksel Türk ailesinin; saygınlık, eğitim, 
koruyuculuk, din, eğlenme ve dinlenme, çocuk yapma, manevi ve psikolojik doyum sağlama 
gibi işlevleri de bulunmaktadır (Özer, 1991: 215). 

1970’li yıllarda Türkiye’de aile yapısı hakkında yapılan tartışmalara ek olarak, vurgu 
yapılması gereken çalışmalardan biri Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın dokuz ülkede yürütülen 
‘Çocuğun Değeri’ araştırmasıdır. Bu kapsamında elde edilen bulgulara bağlı olarak 
geliştirdiği ‘Aile Değişim Modeli’ dikkat çekmektedir. Buna göre Türkiye’de ‘geleneksel 
karşılıklı bağımlı aile’ ve ‘psikolojik duygusal karşılıklı bağımlı aile’ olmak üzere iki aile 
modeli vardır. Bu model çerçevesinde; karşılıklı bağımlı aile modeli az gelişmiş kırsal, 
tarımsal bağlamlarda daha yaygındır, hem psikolojik hem maddi bağımlılık söz konusudur 
(Aslantürk & Amman, 2001). Geleneksel Türk aile yapısında saygınlık çok önemlidir. Birey, 
ait olduğu aile ve akrabalık çevresinde bulunduğu konumuna göre itibar edinir. Kişinin 
statüsünü kimlerden olduğu belirler. Çocuk yapmak ve çoğalmak son derece önemlidir. 
Çünkü ailenin devamı ancak böyle sağlanır. Neticede nüfus önemli bir etkendir ve güç 
göstergesidir. Çocuk Türk kültürünü, hatta mesleki bilgilerinin büyük çoğunluğunu ailesinden 
alır. Aile büyüklerinin, küçük çocuklarının eğitilmesinde önemli payı bulunmaktadır. İşte bu 
sebeplerdir ki çocuğun ilkokulu ailesidir. Bu okul ne kadar sağlıklı ise toplumda o kadar 
sağlıklıdır. Geleneksel aile yapısında insanın güvencesini sağlayan emniyet güçleri genellikle 
yoktur. Dıştan gelen saldırılara tüm aile güçleri birlikte karşı koyarlar.  
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Sinemada Aile 
Aile temalı filmlerde belirgin farklılıklar özellikle son sekanslarda gösterilir. Bu tür 

filmler daha çok orta sınıfın ve kentlerde giderek kalabalıklaşan gecekondu topluluklarını, 
özellikle de kadın seyircileri hedef almaktaydı. Buna küçük kent ve kasaba kadınlarının artan 
sinema ilgisinin de eklenmesi gerekir. Anadolu kentlerinde yıllar önce, haftanın belli 
günlerinde kadınlar için özel olarak seçilmiş filmler gösterilmekteydi. Kadınlar böylece, 
gündüzleri ve ucuz matinelerde önemi küçümsenmeyecek bir seyirci topluluğu 
oluşturmuşlardı (Koşar, 2007: 150-167). Bu durum yapımcıları, onları tümüyle ele geçirme 
amacına itmiştir. Bu seyirci kitlesi için, yaşamın oldukça basitleştirilmiş görüntüleri, ilişkileri 
kullanılır ve basit çizgilerle, kabaca çizilen karakterler oluşturulurdu. Olayların gelişimi ve 
akışı, kalıplar halinde belirlenir, çözümler ve yorumlar tümüyle yüzeysel ve duygusal bir 
düzende ele alınırdı (Akkaya, 2011). Yıllık yapım toplamları içinde büyük bir oran oluşturan 
bu filmlerde psikolojik boyut bile hemen hemen hiç yok gibiydi. Sözü edilen seyirci kesimi, 
içinde bulunduğu yaşam koşullarının dışına çıkmak amacıyla (pek çoğunun evden çocuğuyla 
birlikte çıkıp gidebileceği tek eğlence yerinin sinema olduğu unutulmamalıdır) sinemaya 
yöneldiğinden, onlara gerçek gibi görünen durumlardan yola çıkılan filmler yoluyla, pembe 
dünyalar ya da en azından ‘pembe sonlar’ sunmak son derece cazipti. Bu seyirci geçici 
duygulanmaya açık ve istekli ama kendi yaşamında zaten mutsuz sonları yaşayan ve yeterince 
bunaldığından hiç olmasa beyaz perdede olağanüstü rastlantıların getirdiği; kavuşmaları, 
serveti ve aşkı izlemek istiyordu. Böylece daha önceki yıllarda rastlanan gözyaşlı ve mutsuz 
sonların yerini mutlu sonlar almıştır (Solakoğlu, 2017). 

2000’li yıllarda Türk Sinemasındaki aile ilişkileri, daha ziyade aile içi gerilime ve 
saklanıp üstü örtülmeye çalışılan mutsuzluğa odaklanan filmlerden oluşmaktadır. Söz konusu 
filmlerde sürdürülen tartışmalarda, yazılan yazı ve yapılan söyleşilerde aile kurumunun belki 
de hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde eleştirildiği görülmektedir. Bu anlamda Türker (2010) 
ve Ekinci’nin (2012) şu genel tespitleri dikkat çekmektedir: Sevgiyle ilgili bütün referansları 
aileden alıyorsun. Karakterlerinin ne kadarını onların istediği, ne kadarını kendi isteğin gibi 
inşa ettiğini sonradan görüyorsun. Bu memleketteki en büyük sorunlardan birisi de bu iç 
hesaplaşmaların gerçek anlamda yapılamaması aile içerisindeki görmezden gelinen olaylarla 
yüzleşmeme durumunun altını çizmektedir.  

 
Popüler Kültür Kavramı ve Aile 

Popüler sözcüğü Latince ‘popularis’ teriminde üretilen ve Fransızca’dan (popularic) 
Türkçeye alıntılanan bir kelimedir. Popüler kavramı genel olarak iki anlamda kullanılmıştır. 
Bunlardan birincisi; halkın beğendiği ve yaptığı her şeyi kapsayan, ikincisi ise; halk 
tarafından yaygın olarak beğenilen ve halk tarafından hızlı bir şekilde tüketilen anlamlarıdır. 
Dolayısıyla popüler kültür kavramı iki anlam içermektedir. İlk olarak popüler kültür, halk 
için, halk tarafından üretilen kültürü ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyılda 
teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bu kültür hızla kaybolmaya başlamıştır. İkinci olarak 
popüler kültür, medya tarafından üretilen ve medyanın etkisiyle gün geçtikçe toplumda büyük 
kitleleri etkisi altına alan bir kültür olarak ifade edilmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 30).  

Popüler kültür ya da pop kültürü, özelikle 20. Yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal 
modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek bir kavramdır. Nispeten eski halk kültürü 
olarak literatürde tartışılsa da, aslında toplumsal kültürün ve günlük yaşamda ki değişken 
alışkanlıkların biçimsel anlamda farklılaşması ve yaygınlaşması olarak anlatılabilir. Türk Dil 
Kurumu ise, popüler kültür kavramını belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızla 
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tüketilen kültürel öğelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Yıldız, 2004). Türk Dil 
Kurumu’nun tanımında da anlaşılabileceği üzere, popüler kültürün genel manası, dönemlik 
meşhur olan davranış biçimleri, müzikal eserler, kitaplar, kıyafetler gibi unsurların o dönem 
içinde yaygınlaşması ve tüketilmesi durumudur. Yani üretkenliğin sınırlı kaldığı, kalıcı 
olmayan ancak yaşadığı döneme etki edebilecek unsurların bütünüdür. Sırf bu nedenle 
entelektüel çevreler popüler kültür alışkanlıklarını ağır şekilde eleştirilmektedir. 

Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan, üyeleri ile birlikte sosyo-kültürel görevlerini 
yerine getiren kurumdur. Diğer bir deyişle aile, yapı ve işlevleri zamanla değişmekle birlikte, 
neslin devamı sağlayan, sosyalleşme sürecinin ilk ortaya çıktığı, üyelerinin duygusal olarak 
doyuma ulaştıkları, toplumun maddi ve manevi zenginliklerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı 
biyolojik, psikolojik, ekonomik ve hukuksal işlevleri bulunan toplumsal kurumlardan biridir. 
Bu nedenle aile, nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ekonomik, 
biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği sosyal bir kurum olarak 
tanımlanabilir (Güler ve Bıkmaz, 2007). Günümüzde, popüler kültür ürünleri toplumu hemen 
her yaş grubundaki insanları hedef almaktadır. Ancak popüler kültür etkisi altın giren en 
büyük hedef kitle çocuklar ve gençlerdir. Zira çocuklar ve gençler popüler ürünü satın 
almaya, kullanmaya ve hızlı bir şekilde tüketmeye daha isteklidirler. Örneğin, yaşlara ve özel 
ilgi alanlarına göre en çok dinlenen müzik listelerinin takip edilmesi, giyimde popüler 
markaların tercih edilmesi, popüler dergilerin okunması, filmlerde seyredilen popüler 
kahramanların giyim, aksesuar vb. eşyaların satın alınarak kullanılması onların yaşamlarında 
oldukça önemlidir (Cereci, 1996).  Popüler kültür ürünlerinden biri olan televizyonun 
çocuklar üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Çünkü televizyon izleyen çocuklar, ondan en 
çok etkilenen ve onun verdiği mesajları en çok dikkate alan kişi konumundadır. Renkli ve 
hareketli bir kutu olan televizyon, çocuklara ilginç ve cazip gelmektedir. Ayrıca televizyon 
aile üyelerini bir araya toplayan ve onlar için ortak bir paylaşım alanı oluşturan bir özeliğe 
sahiptir. Bu bakımdan televizyonun olumlu yönlerinden faydalanma ve olumsuz etkilerinden 
korunma konusunda en büyük görev anne ve babaya düşmektedir (Özbey, 2014). Popülerin 
en klasik anlamı halka ait olandır. Fakat günümüzde bu kavram pek çok kişi tarafından 
sevilen veya seçilen anlamında kullanılmaktadır. Popülerin egemen kullanılışı yeni alanlara 
taşınarak, yeni ifade biçimlerinin ve toplumsal sistem için yeni dayanakların süreğenliğini 
sağlamaktadır. Örneğin; popüler TV programı, popüler film yıldızı, popüler sporcu ve genel 
olarak popüler ve pop kültür gibi… Sonuç olarak popüler kültürün en çok tercih edilen 
bağlamda ele alınmasıyla en yaygın ve en yanlış olan tanım ortaya çıkar (Sayın, 1990). 
 
ARAŞTIRMA  
Sorun 

Geleneksel ve modern aile tipleri üzerine konumlanan veya bu gaye ile yapılan filmler, 
ailenin geçmişten günümüze nasıl değişime uğradığını ortaya koyması açısından adeta 
dokümanter özelliklere sahiptir.  İnsanlığın yakın tarihinin en önemli kitle iletişim aracı olan 
ve bu komunu hala devam ettiren sinema aile temalı filmler marifetiyle; eğitici, öğretici, 
birleştirici unsurları desteklemekte veya yok etmekte, ebeveynlere olan saygıyı pekiştirmekte 
veya azaltmaktadır. Kuşkusuz salt sinemayla değil, diğer kitle iletişim araçları yoluyla da 
enjekte dilen ve modernleşmenin kutsalı olarak addedilen popülarite, aile ile birlikte sosyal ve 
geleneksel kültür yaşamını da kısıtlamakta veya yok etmektedir. Anacak buradaki temel 
sorun; filmeler (medya) aracılığı ile izleyicilerin etki altına alınarak algı oluşturulmasına, 
(negatif) davranış değişikliklerine ve yaşam pratiklerine neden olmasıdır. Bu düzlemin, 
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araştırama için geliştirilen varsayımların test edilmesini mümkün kılacağı düşünülmektedir. 
Toplumsal dönüşümlerde sinema yapıtları önemli bir konuma sahiptir ve marjinal değişimler 
ortaya çıktığı dönemlerde sinema filmleri baskın şekilde kendisini hep hissettirmiştir. 
Örneğin; geleneksel yaşamda aileyi bir arada tutan anne-baba günümüzde adeta çocukların 
isteklerine boyun eğecek şekilde konumlandırılmaktadır denilebilir. Dolaysıyla geleneksel 
yaşamın hangi ölçüde deformasyona uğradığının izlerini ‘aile’ temalı filmlerde sürmek 
mümkündür. Bu çalışma; Türk sinemasında geçmişten günümüze üretilen ‘aile’ temalı 
filmlerin Türk aile yapısını nasıl yansıttığını irdelemek amacıyla yürütülmüş ve 1980 öncesi 
ve 2000 sonrası filmlerden alınan dört film örnekleme random metoduyla dâhil edilerek içerik 
analizi yöntemi ile analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 
Amaç ve Önem  

Sinema filmleri adeta bir dokümantasyondur ve genel anlamada üretildiği dönemin 
kültürünü, sorunlarını, imkânlarını, ortamlarını, mekânlarını ve sosyal yaşam gibi pek çok 
olguyu yansıtırlar. Geçmişin izlerini sürmek isteyenlerin bilgi sahibi olmak istedikleri 
dönemin filmlerini izleyerek önemli ipuçları elde edebilirler. Kuşkusuz bu izleğe bilim- kurgu 
veya öznel amaçla üretilen sinema yapıtları kastedilmemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın 
amacı Türk insanın ‘aile’ özelinde yaşamış olduğu yapısal dönüşümü ve kültürel kırılmayı 
ortaya koymak ve bu kurumun filmlerde nasıl yansıtıldığını irdelemektir. Alan literatüründe 
yapılan taramalarda özellikle ‘aile’ temalı film analizlerinde daha ziyade ‘kadın’ figürü 
üzerine odaklanıldığı, buna karşın salt aile bağlamını irdeleyen çalışmalar sınırlı olduğu 
görülmüştür. Medyanın, dolayısıyla sinemanın bireylerin yaşam pratikleri üzerindeki etkisi 
düşünüldüğünde toplumların bu filmlerle nasıl dönüştürüldüğünü öngörmek zor değildir. 
Ancak bu öngörülerin belli varsayımlara dönüştürülerek nesnelleştirilmesi bu çalışmanın 
temel amacı olarak belirlenmiştir. Çalışıma sonucunda elde edilecek bulgular ve 
varsayımların test edilmesi şüphesiz ‘aile’ kurumuna dair nesnel veriler sunaktır. Dolayısıyla 
bulguların alan yazınına sunacağı katı araştırmayı önemli kılan temel parametrelerden biridir.  

 
Varsayımlar 

İrdelenen filmlerin analizi için şu varsayımlardan hareket edilmiştir:  
• V 1 - Türk sinemasında ‘aile’ kurumu gelenekselden moderne dönüşmüştür, 
• V 2 - Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde maddiyat ön plana çıkarılmış, değerler arka plana 

itilmiştir, 
• V 3 - Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde ebeveynlerle ilişkiler deformasyona uğratılmıştır, 
• V 4 - Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde Aile bağlılığı yerine aile bireylerinin yalnızlığı ön 

plana çıkarılmıştır, 
• V 5 - 1980 öncesi filmlere oranla son dönem ‘aile’ temalı filmlerde aile içi sorunlar 

yüzeyseldir ve duygusal bağlamda ele alınmamıştır, 
• V 6 - 1980 öncesi filmlerde daha ‘kadın’, 2000 sorası filmlerde ise ‘tüketim’ aile 

yaşamının odağına oturtulmaya çalışılmıştır. 
 
Yöntem 

Bu araştırmada, yönetmen ve aktör ölçeğiyle ‘aile’ konulu filmler seçilmiş ve bu 
doğrultuda; 1980 öncesi için ‘Aile Şerefi’, ‘Bizim Aile’ (Aktör - Münir Özkul) ve 2000 
sonrasın için ise ‘Babam ve Oğlum’, ‘Dedemin İnsanları’ (Yönetmen - Çağan Irmak) adlı 
filmler random (tesadüfi örneklem) yöntemiyle belirlenerek içerik analizine tabi tutulmuştur. 
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İçerik analizi; verilerin benzer yönlerini dikkate alarak belirli başlıklar ve temalar 
çerçevesinde anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilip, düzenlenmesi ve 
değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Araştırmaya dâhil edilen ve ‘aile’ temasını işleyen 
bu filmler geleneksel ve modern aile tiplerini yansıtmaktadır. Bu filmlerin ayrıca kıyaslama 
yapılmasın imkân sağlayacağı düşünülmüştür. 1980 öncesi ve 2000 sonrası Türk aile 
yapısının işlendiği benzer filmler arasından bu filmlerde ‘aile’ye vurgu yapan sekanslar (Time 
Code) çıkarılarak bireylerin davranışları gözlenmiş, replikler belirlenmiş ve sayısal verilere 
dönüştürülerek kodlama tablosun aktarılmıştır. Bu yola başvurulmasının nedeni içerik 
çözümlemesinin doğasına uygun olarak verilerin özetlenmesine, standarilize edilmesine, 
sayısallaştırılmasına ve karşılaştırma yapılmasına yöneliktir. Buradaki temel amaç; geleneksel 
ve modern tipi ailenin nasıl değişime uğradığının tespit edilmesidir. Filmlerin konu 
bakımından popüler olan yaşantıları işlemesi doğaldır. Buradaki temel gaye kuşkusuz popüler 
olanın analizi değildir. Ulaşılmak istenen hedef; analiz yöntemleri sınırlılığında olduğunca 
derin anlam ve algıları açığa çıkarmaktır. Zira filmlerin (görüntüsel gösterge, endis, ve 
sembol gibi) göstergebilimsel bağlamda değerlendirilmeye alınmaması konnotatif (yananlam) 
uzamının belirlenmesine engel teşkil etmemektedir. Kullanılan analiz yöntemi ile sayısal 
değerlerden hareket edilmesi ise, nesnel kıyaslamalar yapabilmeyi de mümkün kılmaktadır.  
 
Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar 

Bu araştırma 1980 öncesi ve 2000 sonrası Türk Sinemasında aile kavramının nasıl 
işlendiğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle araştırmaya söz konusu bu zaman 
aralığında gösterime giren filmler arasından seçilmiştir. Dolaysıyla araştırmanın evrenini 
‘Türk Sinemasında Aile’ temalı filmler oluşturmaktadır. 1980 öncesi yayınlanan filmlerde 
oynadığı roller gereği daha ziyade aile babasını canlandıran Münir Özkul’un oynadığı ‘Aile 
Şerefi’ ve ‘Bizim Aile’ adlı filmlerden (aktör odaklı) seçilerek örneklem grubuna dâhil 
edilmiştir. Bu filmlerin seçilmesindeki diğer sebep; geleneksel Türk Aile yapısı özeliklerini 
başarılı bir biçimde yansıtmasıdır. 2000 sonrası yayınlanan aile konulu filmler ise yönetmen 
bazında değerlendirilmiş (Çağan Irmak) ve konu bakımından ‘aile’ kurumunun yansıtıldığı 
‘Babam ve Oğlum’ ile ‘Dedemin İnsanları’ adlı filmler araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu 
düzlemden hareket edilerek karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmış ve geleneksel ile modern 
aile yaşamlarının yansıtılış biçimleri üzerinden değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. 
Örnekleme dâhil edilen söz konusu bu filmler kendi dönemleri içinde dram türünde vizyona 
giren ve aile yaşamını yansıtan filmlerdir. Araştırmanın sınırlılıklarını; 1980 öncesi ve 2000 
sonrası Türk sinemasında yayınlan aile temalı filmler oluşturmaktadır. Dolayısıyla yukarıda 
vurgu yapıldığı üzere çalışma; 1980 öncesi için Münir Özkul’un oynadığı ve 2000 sonrasında 
ise Çağan Irmak’ın yönettiği ikişer filmle sınırlıdır. Ayrıca araştırma; filmlerin içerik analizi 
yönteminin kullanılarak irdelenmesi ve değerlendirilmesi ile sınırlı tutulmuştur.  
 
Bulgular ve Analiz 

Bu çalışmanın bulguları; ‘Aile Şerefi’, ‘Bizim Aile’, ‘Babam ve Oğlum’ ve ‘Dedemin 
İnsanları’ adlı filmlerden alınan sekanslar (time code) içerik analizi yöntemiyle elde edilen 
verilerden oluşmaktadır. Bu amaçla elde edilen bulgular, belli temalar altında gruplandırılarak 
ve kodlanarak değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçevesindeki literatüre 
dayalı olarak geleneksel ve modern aile tipleri, bütünlüğün sağlanması amacıyla tablolar 
kısmında karşılaştırmalar yapılarak verilmeye çalışılmıştır. Aile olgusuna ve kutsiyetine 
vurgu yapan veya decadence (çöküntü) duruma tekabül eden time code’ların çıkarılması ile 
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veri seti oluşturulmaya çalışılmıştır. Geleneksel ve modern ailelere yapılan göndermeler 
filmden alınan bazı kesitlerle sunulmuş ve bunlar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 
Tablolarda çatışma ve kontrastlardan (maddi-kültürel, zengin-fakir, köylü-şehirli) hareketle 
oluşan söylemler nicel verilere dönüştürülerek analiz yoluna gidilmiştir.  

 
Tablo 1: ‘Aile Şerefi’ Adlı Filmdeki Geleneksel Aile ve Aile Kurumu Temalarına İlişkin Bulgular  
Filmin 

Adı 
Yapım 

Yılı 
Aktör Aile 

Kurumu 
Geleneksel  

Aile 
Çatışma Ekonomik 

Durum 
Aile 

Şerefi 
1976 Münir 

Özkul 
1:51 - 2:30 17: 28 -18:31 39:12 

40:09 
3:40 - 3:55 
4:45 - 4:58 

 ‘Aile Şerefi’ adlı filmin 1:51 ve 2:30 time code’larından çıkartılan kesitlerde aile 
kurumu olumlu şekilde yansıtılmaktadır. Dayanışmaya, birlikte (geleneksel) yaşamın 
mutluluk, sevinç ve hüzün paylaşmana sağladığı katkılara göndermeler yapılmaktadır. 
Geleneksel aile modelinin 17:28 ve 18:31 deki film sekanslarında geleneksel Türk aile 
yapısının özelliklerine dair önemli replikler ve vurgular belirlenmiştir. Sosyal yaşamın her 
alanında olduğu gibi kontrastlığı (çatışmayı) Türk sinemasının izleğinde de bulmak 
mümkündür. Bu durum zengin-fakir ayrımı şeklinde bu yapımda açıkça görülmektedir. Zira 
kültür farklılığının umutsuz aşklara neden olduğuna dair sıkça sahneler yer almaktadır. 
Ekonomik duruma ilişkin bulgular ise 3:40 ve 3:55’te geçen sahnelerde görülmektedir. Aile 
bireylerinin dayanışma içerisinde olmasının yaşamın zorluklarının aşılmasına katkı 
sunacağına dair bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bu filmde; aile bağlarının 
kuvvetli olması, aile bireylerinin birbirine kenetlenmesi, zorlukların birlikte aşılması ve daha 
yalın bir ifadeyle ‘aile’ olmanın ne demek olduğu olumlu şekilde yansıtılmıştır. 

 
Tablo 2:  ‘Bizim Aile’ Adlı Filmdeki Aile ve Aile Kurumuna İlişkin Veriler 

Filmin 
Adı 

Yapım 
Yılı 

Aktör Aile 
Kurumu 

Geleneksel 
Aile 

Çatışma Ekonomik 
Durum 

Bizim 
Aile 

1975 Münir 
Özkul 

1:01:27 
1:02:02 
1:27:17 
1:28:07 

54:38 – 56:21 
59:21 – 59:31 

1:20:29 
1:20:52 

48:24 
49:02 

1:14:09 
1:14:35 
1:15:17 
1:15:28 

‘Bizim Aile’ adlı sinema yapıtında aile kurumu yoğun olarak işlenmiştir. Filmden 
alınan time code’ların 1:01:27 ve 1:02:02 sahnelerinde aile olmanın, bir arada yaşamanın, 
zorluklarla mücadele etmenin, çıkar ilişkisi olmadan ve maddiyata önem verilmeden aile 
bireylerinin birbirlerine olan bağlılığının ve sevgi düzleminde ‘aile’ olmanın önemi sıkça 
vurgulanmaktadır. Bu verilerden hareketle geleneksel Türk aile yapısı bu filmde de başarılı 
temsil edildiğini söylemek mümkün görünmektedir. Filmin 54:38–56:21 zaman aralığı 
sahnelerinde kalabalık aile fertlerinin bir arada yaşamasına, ‘aile’ olmanın mutluluğuna ve 
huzuruna apayrı ve özel göndermelerde bulunulmaktadır. Kültürel çatışma ise ‘kapital’ açıdan 
ele alınmaktadır. Buna dair 48:24 - 49:02 zaman aralığı sahnelerinde; zengin kız-fakir oğlan 
kontrastı açık şekilde işlenmiştir. Varoşlardan villalara doğru uzanan bir düzlemde yansıtılan 
yaşamlar, konnotatif (yan anlam) bağlamında modernitenin olumsuzluğuna gizlenmiştir. 
Ekonomik durum ise; fabrikada çalışan işçilerin gecekondu mahallelerine doğru uzanan ağır 
ve meşakkatli yolculukları atıflarla aktarılmaya çalışılmıştır. Filmin 1:14.09-1:14:35 zaman 
aralığı sahnelerinde; zor duruma düşmüş ailenin, ancak aile bireylerinin birbirine vereceği 
destek ile kurtulabileceğine dair bir izlek oluşturuluştur. Bu anlamda maddiyatın geri plana 
düşürülmesinin ve aile bireylerinin birbirlerine bağlılığının ve sevgisinin her şeyin üzerinde 
tutulmasının temel alındığı söylenebilir. 
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Tablo 3: ‘Babam ve Oğlum’ Adlı Filmindeki Modern Aile Temsiline İlişkin Veriler 

Filmin 
Adı 

Yapım 
Yılı 

Yönetmen Aile 
Kurumu 

Modern 
Aile 

Çatışma Ekonomik 
Durum 

Babam 
Ve 

Oğlum 

2005 Çağan 
Irmak 

20:34 
20:48 
38:18 
39:00 

11:46 
11:54 

1:09:39 
1:10:19 

1:03:33 
1:05:00 

20:03 
20:18 

 ‘Babam ve Oğlum’ adlı film ‘aile’ olgusunun işlendiği son dönem yapıtlarından biridir. 
Filmde ‘aile’ kurumu 20:34 ve 20:48 de sahnelerinde baskın şeklide işlenmiştir. ‘Aile’ 
olgusunun modern yaşama kurban edilmesi, çocukların evi terk ederek büyükşehirlere 
yerleşmesi ve sonrasında baba tarafından evden kovulmaları filmin tematik bağlamını 
oluşturmaktadır. Burada ailenin birleştirici ve dayanışma içinde yaşaması gibi unsurların 
yerini hayallerinin peşinde koşma ve bu ideal için aileyi hiçe sayma, ancak sonrasında 
pişmanlık duygusu ile aktarılmaya çalışılmıştır. Modern aile tipi daha ziyade şehir yaşamını 
tercih eden ve ebeveynlerden uzak bir hayat yaşamaya özlem duyan bir yaşam tarzıdır. 
Filmden alınan 11:46 ve 11:54 zaman aralığı sahnelerinde; babanın ve oğlunun metropolde 
tek başına yaşamalarının zorlukları aktarılmış ve aile kurumundan uzak olmanın ezikliği 
işlenmiştir. Geriye dönme isteğinin, maddi imkânsızlıklar nedeniyle mecburiyete dayalı 
anlatılması ise manidardır. Filmin 1:03:33-1:05:00 zaman aralığında sunulan kesitlerde 
memleketten uzak başka yerlerde kalma arzusu veya aileden uzaklaşma ve kalma sekansları 
filmin çatışma durumuna tekabül etmektedir. Filmin genel tematiğinde; ekonomik anlamada 
iyi bir konumda olmanın mutluluk getirebileceği, böylelikle aile bağı yerine maddiyata bağlı 
bir düzlemin olumlandığı bu filmde açıkça görülmektedir. 
 

Tablo 4: ‘Dedemin İnsanları’ Adlı Filmdeki Modern Aile Temsiline İlişkin Veriler 
Filmin 

Adı  
Yapım 

Yılı 
Yönetmen Aile 

Kurumu 
Modern 

Aile 
Çatışma Ekonomik 

Durum 
Dedemin 
İnsanları 

 

2011 Çağan 
Irmak 

07:38 
08:00 

27:23 
27:54 

20:09 
20:49 

1:03:03 
1:05:48 

12:38 
23:00 

‘Dedemin İnsanları’ adlı sinema yapıtı Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç etmiş olan bir aileyi 
konu edinmektedir. Filmde, Türkiye’ye göç eden aile kendi geleneklerini yaşatma ve 
çocuklarına da bu değerleri unutturmama çabalara odaklanmaktadır. Bu amaçla gelinen yeni 
coğrafyanın ortamına uyak uydurmaya dair çocuklara verilen öğütler dikkat çekmektedir. 
‘Aile’ kurumu filmin 07:38-08:00 zaman aralığı sahnelerinde baskın şeklide görülmekte ve bu 
sekanslar modern aile tipine örnek oluşturacak anlatılar içermektedir. Söz konusu sahnelerde 
çocuğun aldığı başarılarla övünen, anacak bu başarılarda aile bireylerinin çocuğu 
ödüllendirirken yaptıkları olumsuzlukları görmezden gelmesi ve çocuğun ebeveynlere saygı 
göstermemesi, dolayısıyla çocuğun asi olması anlatıları ile decadence (çöküntü) durumlara 
göndermelerde bulunulmuştur. Geleneksel aile tipi özeliklerinin de sıkça görüldüğü bu filmde 
aslında modern aile yaşamının olumsuzlandığını söylemek mümkün görünmektedir. Çatışma 
durumu ise kültürlerarasılıkta belirginleşmektedir. Özellikle 20:09-20:49 time code 
aralığındaki sahnelerde; Türk–Rum kültürü paradoksalındaki bir bireyin başa çıkama 
çabasının mağlubiyeti bir çocuk figürü üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır.  
 
Tablo 5:  1980 Öncesi ve 2000 Sonrası ‘Bizim Aile’ ve ‘Babam ve Oğlum’ Adlı Yapıtların Karşılaştırması 
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BİZİM AİLE BABAM VE OĞLUM 
AİLE MODELİ:  
1- Geleneksel aile 

2- Bireylerinin olumsuzluklara rağmen aile olma çabası 
ve birlikte yaşama tutunma 
3- Aile önemli, eğitimin ailede başlaması 
4- Değerlerin yitirilmemesi 
 

AİLE MODELİ:  
1- Modern aile  

2-Aileden uzak bir hayatın ve şehir yaşamının özgür 
yaşama tekabül algısı, bunun için aile üzerinde baskı 
kurulmasının gerekliliği  
3- Ailenin önemsizliği 
4- Değerlerin sıradanlığı 

EKONOMİK DURUM:  
1- Gecekondu Mahallesi, fabrikada işçisi babanın 
çocuklarının okul ve ev masraflarını karşılama çabası 
aile bireylerinin destekleri ile sağlanan birliktelik ve 
zorlukların üstesinden gelme. 

EKONOMİK DURUM:  
1- Zengin aile bireyleri, Maddiyat öncelikli bir 
yaşam ve manevi değerlerin arka plana itilmesi 

ÇATIŞMA:  
1- Zengin-fakir odaklı kültür çatışması.  
2- Zengin aile ile fakir aile arsında doğan 
anlaşmazlıklar. 

ÇATIŞMA:  
1- Popüler kültüre olan ilgiden kaynaklanan özenti 
2- Aile bireyleri arasındaki kuşak çatışması  

Tablo 5 te ‘Bizim Aile’ ve  ‘Babam ve Oğlum’ adlı filmlerden alınan sekanslar ile 1980 
öncesi ve 2000 sonrası ‘aile’ kurumunun geçmişten günümüze yaşadığı dönüşüm ve 
sinemadaki temsili aktarılmaya çalışılmıştır. Bu verilerden hareketle; 1980 öncesi yapıtı olan 
‘Bizim Aile’ filminde gelenekselliğe, değerlere ve aile kurumuna önemli ölçüde değer 
atfedildiğini, buna karşın “Babam ve Oğlum” adlı filmde ise modern aile, ailenin önemsizliği 
ve değerlerin sıradanlığın temsil edildiğini söylemek mümkün görünmektedir. Filmlere konu 
edilen ailelerdeki ekonomik yaşamla ilgili de filmlerin çekildiği dönemleri yansıtan olguların 
dikkat çektiği söylenebilir. Ancak araştırmaya dayanak oluşturan filmlerdeki paradoksallıkları 
maddiyat bağlamına dayalı olarak ‘aile içi dayanışma’ ve ‘aile mutluluğu’ izleğinde görmek 
mümkündür. Diğer bir anlatımla; aile zenginleştikçe mutluluk azalmakta ve doyumsuzluk 
artmaktadır. 1980 öncesi filmlerde klasik şekli ile ‘çatışma’ olgusu; zengin kız-fakir oğlan, 
2000 sonrasında ise popüler kültürün dayatması ile tüketim ve kuşak çatışması şeklinde 
yansıtıldığını söylemek mümkün görünmektedir. 
 
Tablo 6: 1980 Öncesi ve 2000 Sonrası ‘Aile Şerefi’ ve ‘Dedemin İnsanları’ Adlı yapıtların Karşılaştırması 

AİLE ŞEREFİ DEDEMİN İNSANLARI 
AİLE MODELİ:  
1- Geleneksel aile, aile kurumu önemli, aile 
bireyleri birbirlerine bağlı. 
2- Gecekondu mahallelerinde yaşam 
3- Ailenin sorunların üstesinden gelmesi 

AİLE MODELİ:  
1- Modern aile 
2- Mekânlar lüks  
3- Modernite ile aileye yüklenen sorumlulukların 
dönüşümü 

EKONOMİK DURUM:  
1- Gecekondu mahalleleri, işçi olarak çalışan 
aile bireylerinin aileye desteği 
12- Ağır yaşam koşulları, ancak maddeye 
dayalı olmayan sevgi ve dolaysıyla huzur.  

EKONOMİK DURUM:  
1- Zengin esnaf ve aile bireylerine rağmen maddi 
olumsuzluklar 
2-  İmkânların sınırsızlığı, rahat yaşam koşullarına rağmen 
huzursuzluk. 

ÇATIŞMA:  
1- Zengin-fakir ayrımından gelen kültür 
çatışması ve anlaşmazlıklar. 

ÇATIŞMA:  
1- Kıbrıs’tan Türkiye’ye yerleşen ailenin yaşadığı kültürel 
olumsuzluklar, Rum–Türk çatışması 

Tablo 6’da ‘Aile Şerefi’ ve ‘Dedemin İnsanları’ adlı filmlerden alınan sekanslarla 
geçmişten günümüze ‘aile’ kurumu karşılaştırmalı olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Elde 
edilen bulgular doğrultusunda 1980 öncesi yapımı ‘Aile Şerefi’ adlı filmde geleneksel aile 
yapısının gecekondu yaşantısı konu edilmiş ve sıkı aile bağlarının gerek ekonomik gerekse 
sosyal sorunların üstesinden gelebileceğine dair vurgular yapılmıştır. Buna karşın 2000 
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sonrası yapımı olan ‘Dedemin İnsanları’ filminde ise; modern aile yapısı ve modernitenin bir 
sonucu olan lüks yaşamın tüketim alışkanlıklarından kesitler görülmektedir. Bu bağlamda 
1980 öncesi koşullarına bağlı olarak ekonomik güçlükleri ve ağır yaşam koşullarını, 2000 
sonrasında ise zenginlikler ve imkânların sınırsızlığına dair emareleri bu filmlerde görmek 
mümkündür. Çatışma bağlamında ise 1980 öncesinde zengin-fakir yaşama dair, 2000 
sonrasında ise (Rum-Türk) kültürel çatışmasının izleri açık şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır. 
 
Sonuç 

Araştırma kapsamında Türk sinemasında ‘aile’yi konu edinen filmler arasından seçilen 
ve örneklem grubuna dâhil edilen filmlerden elde edilen verilere göre Türk sinemasında 2000 
yapımı filmlere oranla 1980 öncesi filmlerde aile kurumuna daha fazla önem verildiği ve 
değer atfedildiği görülmektedir. Geleneksel aile modeli bu dönemde yapılan filmlerde ön 
plana çıkmaktadır. Seçilen filmler içerisinde;  ‘Bizim Aile’ ve ‘Aile Şerefi’ adlı sinema 
filmlerinden alınan sekanslarda geçen bu savı doğrular niteliktedir. 2000 sonrası için 
çalışmaya dâhil edilerek analizi yapılan ‘Babam ve Oğlum’ ile ‘Dedemin İnsanları’ adlı film 
sahnelerinde; 1980 öncesi dönemin aksine ailenin birleştirici ve bir arada tutma işlevinin 
ortadan kalktığı, ‘aile’ kurumunun önemsenmediği, çocukların popüler kültürün esiri olarak 
aşırı, sınırsız ve sorumsuz bir tüketim kültürüne yöneldikleri açık şeklide görülmektedir. Söz 
konusu bu davranış biçimi filmin muhtelif sekanslarında özendirici şeklide sunulmaktadır. 
Verilerin karşılaştırmalı analizde ‘aile’ kurumunun geçmişten günümüzde nasıl bir negatif 
değişime uğradığını göstermek mümkündür. Zira popüler kültür ile dayatılan bazı kavram ve 
davranışların tüm aile fertleri tarafından kanıksandığı ve rutinleştiği görülmektedir. 
Dolayısıyla günümüz yaşamında artık geleneksel aile modelinden modern aile tarzına 
geçildiğini söylemek mümkün görünmektedir. Çocukların aileden bağımsız şekilde yaşama 
istekleri ve medya marifetiyle kendilerine sunulan popülerin peşinde koşmaları ‘aile’ kurumu 
kutsiyetinin adeta bir kıskaca alındığının da kanıtı niteliğindedir.  

Yapılan analizler sonucunda çalışmanın başında öne sürülen;  
• V1- Türk sinemasında ‘aile’ kurumu gelenekselden moderne dönüştüğü, 
• V2- Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde maddiyatın ön plana çıkarıldığı ve değerlerin arka 

plana itildiği, 
• V3- Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde ebeveynlerle ilişkilerin deformasyona uğratıldığı, 
• V4- Son dönem ‘aile’ temalı filmlerde aile bağlılığı yerine aile bireylerinin yalnızlığının ön 

plana çıkarılarak doğallaştırıldığı, 
• V5- 1980 öncesi filmlere oranla son dönem ‘aile’ temalı filmlerde aile içi sorunların 

yüzeysel olduğu ve duygusal bağlamda ele alındığı, 
• V6- 1980 öncesi filmlerde tematik uzamın aile bağlamından ziyade ‘kadın’ odaklı, 2000 

sorası filmlerde ise ‘tüketim’ olgusunun aile yaşamının merkezine alındığı 
varsayımlarının doğrulandığı tespitinde bulunmak mümkün görünmektedir. Sonuç olarak; 
‘aile’ kurumunun ekonomik koşullar düzleminden çatışma kültürüne kadar nasıl bir 
deformasyona uğradığını 1980 sonrası sinema filmlerinde açık şekilde görebilmek 
mümkündür. Bu bağlamdan ve araştırma verilerinden hareketle; yaşam koşullarının motorize 
ve modernize olmasına bağlı olarak duygusal yaşam pratiklerinin azaldığını veya yok 
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Pazar ekonomisinin bir sonucu olarak görsel 
yapımların (Sinema ve reklam filmleri, dizler vb.) gündelik yaşam pratiklerine doğrudan etki 
etmesinin altında şüphesiz yurtdışı ithal yapımlardaki görsel efektlerin veya filmlerin kaliteli 
oluşlarının payı elbette yadsınamaz.  
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Bilimsel çalışma disiplini içerisinde ‘hermeneutik’ yaklaşımın tanıdığı imkânla; son 
dönem sinema yapıtlarında meşrulaştırılan yoz yaşam pratiklerinin körüklediğini söylemek 
araştırmanın nesnelliğine şüphesiz gölge düşürmeyecektir. Zira medyanın da etkisiyle popüler 
kültürün yayılması ve insanları peşinden sürüklemesi tüm toplumsal katmanların temel 
serzenişleri arasında başat konumdadır. Liberal pazar ekonomisinin tüm sektörleri sarmaladığı 
gibi sinema alanını da içine almış olması doğal karşılanabilir. Bu endüstriyel akım kuşkusuz 
görsel üretimleri, dolayısıyla sosyal yaşamı da derinden etkilemektedir. Her alanda olduğu 
gibi kar kaygısının medyada da vahşi bir hasılat arzusuna dönüşmesi uluslararası bir 
‘decadence’ (çöküntü) duruma tekabül etmektedir denilebilir. Ancak içinde yaşanılan sosyal 
düzen ve sunulan simülasyonlar; bireyin, ailenin ve dolayısıyla toplumun nasıl sağlıksız, hızlı 
ve süreğen bir evrim geçirdiğini görmesine engel teşkil edebilmektedir.  
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DÜNYA-SİSTEMLERİ KURAMI İLE DÜNYAYI YORUMLAMAK:  
SOSYAL BİLİMDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK KURAMIN  

ÖNEMİ, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ 
 

Umur Koşal* 
 

Öz 
Toplumsal sorunların çözümlenmesinde sosyal bilim yöntemleri ile elde edilen bulguların öneminin fark edilişi 
sosyal kuramın gelişimini sağlamıştır. Bu daimi gelişimin vazgeçilmez unsurlarından biri, dünyayı sosyal, 
ekonomik ve kültürel özellikler ile tanımlanan bütün bir yapısal sistem olarak analiz etmek olmuştur. 

Immanuel Wallerstein'ın öncülüğünü yaptığı dünya sistemleri kuramı, bu tür bir analizi, yaygın olarak bilinen 
klasik kuramlardan farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirmeyi amaçlayarak, sosyal bilim dünyasında önemli bir yer 
edinmiştir. Kuram, kırk yılı aşkın bir süredir, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelik birçok çalışmaya 
hem kuramsal hem de yöntem bilimsel temeller sağlamıştır.  

Bu makale Dünya-Sistemleri Kuramının sosyal çalışmalara farklı bir yaklaşım olarak önemini, onun kuramsal ve 
yöntem bilimsel açıdan gücünü ve zayıf yönlerini dikkate alarak açıklamaktadır. Tarihsel olaylardan kapitalist 
sistemlere ve küresel tanımlar ile küreselleşmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan tartışmaları kapsayan icerigiyle 
mevcut makale, kırk yıllık verimli bilimsel tartışmaları katalize ederek dünya üzerindeki toplumsal problemleri 
farklı bir yaklaşımla anlama çabasındaki yeni araştırma fikirlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dünya Sistemleri, Kapitalist Ekonomi, Küreselleşme, Bağımlılık Kuramı, Tarihsel Sosyal 
Bilimler, Sosyoloji. 

 
INTERPRETING THE WORLD WITH WORLD-SYSTEMS THEORY: ITS 

SIGNIFICANCE, STRENGTHS, AND WEAKNESSES AS AN ALTERNATIVE 
APPROACH IN SOCIAL SCIENCE 

 
Abstract 

The recognition of the significance of the findings which is obtained by social scientific methods in analysing 
social problems has led to develop social theory. One of the most indispensable parts of this continuing 
development has been to analyse the world as a complete structural system defined by social, economic, and 
cultural features.  
 
World-systems theory, which was pioneered by Immanuel Wallerstein, has attained a significant place in the world 
of social science by aiming to achieve such an analysis from a unique perspective that differs from widely known 
classical theories. For over forty years, it has provided both theoretical and methodological grounds to a great deal 
of studies aiming to understand and explain the social world.   
 
This article explains the significance of World-Systems Theory as an alternative approach to social studies, with 
a consideration of its theoretical and methodological strengths and weaknesses. With a content that covers a wide 
range of discussions from historical occurrences to capitalist systems, and to globalisation with global 
identifications, the current article aims to catalyse forty-year-old fruitful scientific discussions, and thus nourish 
the development of new research ideas which aim at understanding social problems over the world with a 
distinctive approach.  
 
Key Words: World-Systems, Capitalist Economy, Globalisation, Dependency Theory, Historical Social Sciences, 
Sociology. 
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AN INTRODUCTION: CONTEXT AND INTELLECTUAL BACKGROUND 
 
Since the first publication of Immanuel Wallerstein’s first volume of the Modern World-System 
(1974a), World-Systems Theory (WST) has been attracting a lot of interest. As Hechter (1975: 
8) states in his review of the book, it has been excited many scholars and caught their 
imagination; no doubt, it has been infuriating others. Therefore, there has been a huge amount 
of literature that both analyses and criticises the theory. The growing body of this literature, 
shaped by critiques and appraisals over the past four decades, can be seen through the boldness 
of the theory in creating an understanding of the modern world in which we live, by 
reinvigorating historical analysis as a kind of extraordinary historical sociology (Aronowitz, 
198: 503). Theoretically speaking, this means that the object of the social inquiry in the 
contemporary world becomes “the historical systems” – instead of commonly used dominant 
social science categories, such as class or nation-state, which are, indeed, already located in 
these historical systems (Wallerstein, 2004: 6-7). This, exactly, is a proposition to change the 
appropriate unit of analysis; thus, as Scokpol (1974: 1075) states at the opening paragraph of 
her critical article, to achieve a conceptual break with modernisation theories or 
developmentalism. 
 
Given this brief background, WST can be readily grasped with Wallerstein’s own words: “it is 
an attempt to combine coherently concern with the unit of analysis, concern with the social 
temporalities, and concern with the barriers that had been erected between different social 
science disciplines” (Wallerstein, 2004: x). It can also be extracted from the definition that WST 
attempts to combine several already-existing radical traditions, which are to some extent in 
direct opposition to the dominant investigative ways of social sciences, particularly of those 
that are influenced negatively by positivist or functionalist perspectives. These are, following 
Goldfrank’s (2015:160) categorisation and based on Wallerstein’s own account: German 
Historical Economy, the Annales School, and Marxism. 
 
Firstly, German Historical Economy Perspective, particularly the imprints of Max Weber can 
be readily noticed in The Modern World-System (1974a) and historical analysis of the World-
Systems theorists. Although their analysis is markedly different from his own, Weber’s account 
on the transition from feudalism to capitalism in the Western History has been an influential 
reference. In The Modern World System, for instance, this account is widely discussed 
(Wallerstein, 1974a: 57-61). Additionally, Weber’s concept of status-group is used as one of 
the main institutions of the modern world in which the collection of intertwined institutions set 
up the system (Wallerstein, 2004: 24-25). Furthermore, in addition to Weber, Karl Polanyi can 
be mentioned as another significant figure from this tradition. His main contribution to WST 
are his types of social economy: reciprocal, redistributive, and market, which became: mini-
systems, world empires, and world economies, in WST (Wallerstein, 2004: 17; Goldfrank, 2015: 
161). 
 
Secondly, the influence of the Annales School on WST is mostly at the methodological level 
(Goldfrank, 2015: 163). The idea of total-history and long-term generalisation of historical 
phenomena against the idiographic and empiricist historiography, and particularly Frank 
Braudel’s endeavour to attack the traditional divergence of social science disciplines from each 
other, constitute as the intellectual background for World-System theorists’ historical analyses, 
which shall be discussed in the following part of this article. 
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Finally, among these traditions, the most controversial one may be Marxism. If we follow once 
again Goldfrank’s (2015: 163) categorisation, Marxist concerns such as social conflict, totality, 
transition of social forms, capitalism as a system, and dialectical sense of notion can be seen in 
WST (Goldfrank, 2015: 163). In this respect, it should also be noted that Prebisch’s and his 
colleagues’ Dependency Theory, which heavily influenced WST, established one of its crucial 
concepts: core-periphery relation, is also a Marxist or Neo-Marxist tendency. 
 
Overall, other than the three main traditions noted, there are many different works that have 
influenced WST and contributed to its establishment. For example, Hier, (2001) in his 
intriguing article, argues that an American sociologist Oliver Cox is the real founder of the 
WST, rather than Immanuel Wallerstein, who he believes to be the senior developer of the 
theory. Cox studied the origin, structure and development of capitalism as a world system: a 
single economic unit unequally stratified along geographical lines – a long time ago before 
Wallerstein – but due to the limited nature of this article, it is not possible to explore this further.  
 
Therefore, accepting, as Hier posits, Wallerstein’s senior developer position, and dismissing 
discussions on the foundational accounts of WST, this article approaches WST from 
Wallerstein’s stance, aiming to assess its significance, strengths, and weaknesses as an 
alternative approach to the dominant investigative ways of social sciences in order to 
understand social problems. Therefore, throughout the currrent article, the main focus is on 
Wallerstein’s works, based on his two explanatory books: The Modern World-System (1974a), 
World-System Analysis (2004), and several articles and their renowned critiques.  
 
With this focus, first, the position of WST in the debates on social sciences will be discussed in 
the next section of the current article. This will provide an understanding of the significance of 
the theory in terms of social science methodology, as well as indicate its historical shortcomings 
in constructing its own methodology. Then, second, in the following section, in order to 
elucidate the theory further, a more detailed account of the theory with explanations of its main 
concepts will be given. This will also help us to evaluate the adequacy of WST’s historical 
formulations. Following these explanations and evaluations, in the third section of the article, 
World-Systems Theorists’ view on the current world system will be assessed, focusing its 
theoretical position in comparison to another significant the concept in current social theory: 
The globalisation. The article will then conclude with a final evaluation and clarification of the 
significance, strengths and weaknesses of the WST, with regard to its theoretical contribution 
in interpreting the current and the likely future condition of the world. 
 
1. HISTORICAL SOCIAL SCIENCE, WHY WORLD-SYSTEMS THEORY? 
 
In the opening chapter of his introductory book, Wallerstein argues that WST sits against the 
conventional knowledge of dominant liberal social sciences, and so proposes a new theoretical 
paradigm as a sort of protest, in an attack of ways in which we perceive and interpret the world 
(Wallerstein, 2004: ix-xii). This thought first of all includes modernisation or 
devolopmentalism theories, that each nation or society develops by following a similar set of 
evolutionary stages from tradition to modernity; in other words, a historical critique of social 
sciences’ ideal types of tradition versus modernity (Skocpol, 1997: 1075; Hier, 2001: 74; 
Goldfrank, 2015: 151). (Despite its oppositional nature and considerable positive impacts on 
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WST, Marxist view, social formation from feudalism to capitalism, it lies in the same vein.) In 
such an attack on these theories, WST aims to create a grand narrative to analyse the origins, 
interactions, and ongoing transition of the modern world as a social creation with a history 
(Wallerstein, 2004: 16-22). Yet, beware, it is neither a new history nor empirical knowledge 
(Wallerstein, 1974a: 7). It is exactly the starting point for and an early example of Historical 
Social Science. 
 
According to Wallerstein, the intellectual lines of the social science disciplines are: distinctions 
between past and the present; the West and the Rest; and the nomothetic structural positions of 
the market, the state, and the civil society that limit the explorations of the historical aspects of 
the modern world (Wallerstein, 2003: 454). To eliminate these limitations, WST excludes the 
concerns of liberal social science disciplines: economics, politics, history and sociology, and 
suggests unidisciplinarity. In other words, it abolishes the traditional boundaries of the social 
sciences and their economic, politic, and socio-cultural modes of analysis (Wallerstein, 2004: 
16-22). However, one problem remains, which is to find the appropriate unit of analysis for 
historical investigation of the modern world. The solution of this problem is the proposition of 
the ‘historical systems’ that become inter-state relations based World-Economy within the 
modern world. As the modern world cannot be defined by merely a unitary political structure 
such as nation-state, it includes many political units and cultural patterns, which are loosely tied 
together in an inter-state system. (Wallerstein, 2004: 23) 
 
In direct opposition to dominant liberal social sciences’ methodologies, WST with a Historical 
Social Science proposal provides a robust scientific approach to analysing the modern world. 
This unidisciplinar historical approach makes it also possible to explain both the past and likely 
future, which shall be discussed in the fourth part of this article (Chase-Dunn and Grimes, 1995: 
414). These can be seen as the main strengths of WST in terms of methodology. It is an 
alternative to ahistorical modernisation fallacy on the one hand, and a bridge for the gap 
between logical arguments of Marxist theory on capitalism and its failures of revolutionary 
predictions on the other.  
 
However, there are obvious difficulties in such a Historical approach, which can be exemplified 
from the grand narrative of WST. For example, as noted by Skocpol (1997), despite how he 
tries to avoid the developmentalists’ abstract and erroneous structuration of historical evidence, 
Wallerstein himself, in his analysis, deals with historical patterns in terms of a preconceived 
model of the capitalist world economy. In the last chapter of The Modern World System: 
Theoretical Reprise, Wallerstein argues that in order to understand the modern world, we must 
first analyse the social change referring a social system which is, in his terms “largely self-
contained”, and developmental dynamics of it are “largely internal” (Wallerstein, 1974a: 347).  
 
This defines the boundaries of historical systems which are two large scale social systems: 
world empires and world economies (there are also mini-systems which are said to be 
swallowed up by these two, but we cannot find sufficient details about them in The Modern 
World), and thus he stuck historical evidences and their developmental process to a certain time, 
place and preconceived certain way. Therefore, in Skocpol’s words, “If obvious pieces of 
historical evidences or typically asserted causal patterns do not fit WST, either they are not 
mentioned, or they are discussed but only to be explained in ad hoc ways and treated as 
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accidental in relation to the supposedly more fundamental connections emphasised by WST” 
(Skocpol, 1997: 1088).  
 
Excluding the Ottoman lands and Africa – the former because of its strong commercial 
intercourse, the latter due to colonialization – in terms of space issues, and the lack of the 
explanation of the dynamics of feudalism, whose crisis leads the emergence of the capitalist 
world economy (according to WST) would be the main example. The following part of this 
article will give a more detailed account of WST and its basic concepts, providing a clearer 
understanding of these historical shortcomings. 
 
2. MAIN CONCEPTS: WHAT ARE WORLD-SYSTEMS? WHAT IS THE MODERN 
WORLD-SYSTEM? 
 
As summarised in the opening paragraph of this article, WST substituted “historical systems”, 
instead of erroneously used units of analysis of dominant social sciences – nation-state, in 
general; social formation or classes, in Marxist terminology. These historical systems are: mini- 
systems which are relatively small, self-contained tribal economies with a single division of 
labour; polity; and culture, and world-systems of two kinds: world-empires and world-
economies (Wallerstein, 1974a: 348; 2004: 16-17; Goldfrank, 2015: 166; Hier, 2001: 75). 
 
In this this context, world-empires include centralised political structures which can never have 
an effective control on the entire economic system that is redistributive and based on taxation 
and tribute. This centralisation guarantees economic flow through the forcible appropriation of 
surplus; however, at the same time, leads to the eventual disintegration of the system 
(Wallerstein, 1974: 2003). World-economies, by contrast, include multiple political structures 
that are decentralised and interdependent, with respect to economic interests in an inter-state 
structure. Unlike world-empires, they are dynamic systems in which there is a geographically 
differentiated division of labour, and hence an ongoing competition with the flow of capital and 
labour (Wallerstein, 1974: 2003). Drawing on this explanation, although the world-economies 
are unstable structures which can be turned into empires or disintegrate, the modern European 
World-Economy has survived for 500 years and become a long-lasting world-economy that we 
can entitle as a capitalist world-economy or the modern world-system, in which we live today. 
 
WST, with this historical explanation, provides a useful model for analysing the modern world. 
Having defined the difference between world-empires and world-economies, it moves on the 
historical structure of the current statement of the modern world and offers a unique insight into 
how it functions. It comes back the origins of the modern world-system to the 16th century, in 
which we encounter the crisis of feudalism as the dawn of it and determine the very feature of 
this system with the economic self-interest of profit maximising rational individuals (Denmark 
and Thomas, 1988; Gulalp, 1981; Brenner, 1977). That is to say, from the 16th century onwards, 
as a result of the commercial expansion after the collapse of feudalism, and of the historical 
choices of free will, modes of labour control or geographical division of labour over the world 
were distributed between Western Europe and the Rest. Thus, the unequal exchange occurred 
and became the main characteristic as a process or a mechanism that consolidates the central 
relation of the system among the core, semi-periphery, and periphery (Wallerstein, 1974a: 16-
20; 1974b: 390-392; 2004: 23-41). Core-Periphery relation is a production and exchange or 
surplus transfer process between capital-intensive and labour-intensive, culturally and 
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geographically distinct regions (Goldfrank, 2015: 168-169). However, semi periphery is not a 
process, but a definition for a region or state that have a mix of core- and periphery-like 
productions (Wallerstein, 2004: 28). 
 
Drawing on this summary, it can be seen how WST defines the modern world system as a trade-
based division of labour, and attempts to analyse its developmental dynamics (Wallerstein, 
2003: 2). Therefore, although it provides a well-organised theoretical framework for historical 
social analysis – particularly the successful identification of the historical nature of events 
which occur outside the boundaries of nation-states – there are many gaps among its historical 
evidences and explanations, particularly in comparison to Marxist history (Chase-Dunn and 
Grimes, 1995: 53). 
 
Firstly, as mentioned briefly in the previous part, WST cannot provide a fruitful insight into the 
transition from feudalism to capitalism, or the developmental dynamics of capitalism. Two 
main questions that arise from this: “Can the rise of capitalism be attributed purely to extrinsic 
causes”, and “does the historical transition depend on principally internal contradictions of 
feudalism that can explain the expansion of trade?” remain unanswered (Aronowitz, 1981: 512). 
Secondly, as Brenners points out in his critique of Wallerstein, WST explains the production 
process through the development of capitalism in the context of division of labour, by reducing 
the importance of class struggle (Brenner, 1977: 1527). These explanations are directly related 
to neo-classical analysis and assume that the capitalist rationality exists before capitalism itself 
(Gulalp, 1981: 183). Despite the fact that WST takes into account the class structures of the 
capitalist system, its explanation of historical dynamics gives priority to market relations, 
ignoring the evident social relations of production. Therefore, due to its liberal economic 
approach, WST cannot provide adequate answers for Brenner’s questions: “What allowed for, 
and ensured, that, wealth brought into the core from the periphery would be used for productive 
rather than non-productive purposes, and what determined that this would be used for 
development of the productive forces, so as to increase the productivity of labour?” (Brenner, 
1977: 22). 
 
3. CAPITALISM IN CRISIS, GLOBALISATION, OR THE AGE OF TRANSITION? 

 
The previous parts of this article have attempted to show that methodological discussions 
regarding an adequacy of historical formulations of WST, aiming to assess its strengths and 
weaknesses, and to demonstrate its significance in social theory. This part is also a critical 
evaluation of WST, but in a somewhat different way: it attempts to assess the strengths and 
weaknesses of WST, focusing its theoretical position in comparison to the concept of the 
globalisation. 
 
According to world-systems theorists, as briefly discussed in the previous part of this essay, 
world-systems are unstable structures which come into existence for several explainable 
historical reasons, and live, if they survive – in Wallerstein’s words – “their birth pangs” 
following cyclical rhythms and secular trends until the transformation to a new system 
(Wallerstein, 1974a: 348-39; 2004: 77-76).  This transformation process emerges at a time when 
structural contradictions of a system cannot be overcome. In this direction, WST provides a 
clean periodical analysis of the cyclical rhythms of the modern world from the 16th century: the 
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period of the growth and expansion of the world, to the last decade: the moment of 
transformation or the age of transition (Wallerstein, 2000; 2004). 
 
Following the periodic way above, as Wallerstein states in his final chapter of the introductory 
book World-System Analysis, capitalist world economy can be seen in a structural crisis 
(Wallerstein, 2004). As the system can no longer resolve its difficulties and secular trends 
slowly reaches its boundaries – in mathematical terms – approaching the asymptotes. Following 
Goldfrank’s categorisation, these secular trends are: geographical expansion, commodification, 
mechanisation of production, and – in Weber’s terms – bureaucratisation, and the asymptotes: 
wage level in relation to the cost of production, ecological limitations accompanied by non-
renewable resources, rising taxation due to security or social welfare concerns and the 
discontent of the working classes (Wallerstein, 2000; 2004, Robinson, 2003). For these reasons, 
a new future system is inevitable, and Wallerstein believes that our choices in the chaotic 
bifurcation of this transition process make this new system unpredictable. 
 
However, Robinson, in his critical appraisal, contends to this crisis idea, and claims that it is 
not a structural crisis, but a “qualitatively new epoch in the ongoing and open ended evolution 
of the world capitalist system” (Robinson, 2003). This, indeed, is one of the formulations of the 
globalisation concept among with those: a continuous process that dates back to dawn of history, 
and a process coterminous with the development of capitalism that Wallerstein subscribes to 
(Robinson, 2003: 725, Wallerstein, 2012: 525). In that point, world-systems theorists perceive 
nothing new in the Globalisation concept. They agree with the statement of qualitatively new 
ongoing process, yet do not take it to be an important change in how capitalism functions. They 
consider this process as merely a structural crisis, as summarised earlier in this essay 
(Wallerstein, 2012: 525). 
 
For globalisation theorists, world-system theorists’ crisis analyses can provide fruitful 
explanations for social change or inequalities of the world-system in the age of globalisation, 
but cannot overcome the new conceptions of changes, which emerged in recent decades, such 
as the new global production and financial system (Robinson, 2003: 737-738). In other words, 
it seems difficult to analyse particular institutional components of national state, as world-
systems theorists do, because they began to dissolve in new power dynamics, which can be 
described as “global capital” and “global capital markets” (Saskia, 2003: 9). The problem of 
the WST in this regard is the assumption that distinct and competing national economies, and 
the production and labour processes – the main concepts being the division of labour and core-
periphery relations – still exhibits the same structural characteristics, ignoring the all new 
features of the recent global decade. 
 
CONCLUSION: ASSESSING THE STRENGTHS AND WEAKNESSES 
 
WST is one of the strongest theoretical works, which are established aiming to provide vigorous 
answers for the inquiries of social sciences in recent decades. However, its visionary character 
and boldness distinguish WST from other theories, positioning it among monumental 
intellectual projects. This is, at the same time, the main reason for difficulties faced within this 
article, which have aimed to demonstrate the significance, and assess the strengths and 
weaknesses of the theory. Firstly, it is unfortunate that the article cannot encompass all 
remarkable works of WST: it focused, as stated in the introduction, Wallerstein’s two books, 
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dismissing the other volumes and numerous articles. Secondly, due to a huge number of 
historical events, data and relations, an assessment of the theory focused on its overall structure, 
rather than historical details. For this reason, the significance, strengths and weaknesses of the 
theory had to be embedded in this overall evaluation, which raised the necessity to make a final 
clarification of the possible strengths and weaknesses of the theory in this conclusion part. 
 
It can be seen throughout the article how many propositions and explanations of WST would 
be either a strength or a weakness. For instance, one of the main contributions of WST is a sort 
of historical sociology based on the idea of historical social science, providing a unique 
perspective to think about and to study today’s social world, with its long historic explanation, 
which unsettled the problematic social inquiry objects of the dominant liberal social sciences. 
In doing so, it also attempts to reconcile all existing social science disciplines to build bridges 
among their modes of analysis and languages (Wallerstein, 2003: 457). From this perspective, 
numerous studies have carried out and made a significant contribution to both WST and general 
social inquires. However, as stated with some examples in the second part of this essay, 
although historical perspective of the theory requires adequate explanations of evident historical 
aspects, there exist many important gaps that cannot be filled by WST, and so it cannot provide 
a clean theoretical guide for investigations of the historical phenomena. 
 
As explained in the third section of the current article, world-system level inquiry, based on the 
geographical division of labour is another strength of WST, to the understanding of socio-
economic and political features of the world today. Such an inquiry can successfully investigate 
the very features of historical events that are overlooked by previous theories, such as the 
Marxist history of capitalism. However once again, it can be explored as one of the weaknesses 
of WST in relation to this example of Marxist History. This is its reduction of social relations 
– in Marxist terminology, class struggles – to trade-based economic conditions and wills of the 
dominant individuals, which is Brenner’s rightful reason to title his critique as “Neo-Smithian 
Marxism” (Brenner, 1977). 
 
The previous section of this article provided a comparison between an “age of transformation” 
and “globalisation”, and heavily showed the weaknesses of WST to reflect the open-ended 
evolution of the modern world and its emerging global concepts. Although WST do not accept 
these kind of critiques, insisting on the idea of structural crisis, its shortcomings are obvious to 
explain new features, which occurred in the last 15-20 years, such as “global capital markets” 
of the Modern world. Yet, it still provides a fruitful insight to engage in macrosocial structural 
analysis of Globalisation, for, ironically, Globalisation theorists. Because, it would not seem 
possible to create an understanding of globalisation without a world-systems level historical 
perspective. 
 
To sum up, WST is a bold attempt to analyse the world in which we live, with a stunning 
historical narrative that provides a unique understanding of the origins and structure of the 
current system. Today, this may be the best guide for choosing the rational ways in the chaotic 
transformation of the current system through an unpredictable future, a new system. In addition 
to this theoretical guidance, for the scientific analysis, and for the present and likely future 
based on World-systems theorist’s identifications, it has also an important potential to create 
consistent solutions for the chronic and current problems of the world, such as social 
inequalities, or even climate change. Using its historical perspective with its conceptualisation 
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and identification of politicians and theorists, for instance, can contribute to the establishment 
of a more egalitarian and more democratic system. 
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BASINDA IRKÇILIK-TURANCILIK DAVASI 

Göktuğ İPEK 

Öz 

20. yüzyıl dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yüzyıl olmuştur. Bu yüzyılın olayları arasında ilk 
sırada dünya savaşları yer almaktadır. Bu çalışmanın da kapsamına giren II. Dünya Savaşı, sonuçları ve etkisi 
bakımından, birincisine kıyasla hem siyasi hem sosyolojik hem tarihi, kısacası her açıdan daha büyük tesirler 
bırakmıştır. Savaşın taraflarının savundukları ideolojiler bize bu yüzyıl ve özellikle II. Dünya Savaşı hakkında 
kısmen de olsa fikir vermektedir.  

Temelde, bir yanda Komünizm’in, diğer yanda Faşizm’in –ve tabi İngiltere ile Amerika gibi demokratik 
ülkelerin- yer aldığı bu savaş düzeninde Türkiye ise tabiri caizse tam arada kalmıştır. Türkiye her ne kadar 
savaşa fiilen katılmasa da savaşın etkilerini yakından hissetmiştir. Bu etkilerden biri de kaçınılmaz bir şekilde 
siyaset arenasında olmuştur. Savaş esnasındaki karışık siyasi atmosfer içerisinde Sovyetleri destekleyenler 
olduğu gibi Nazi Almanya’sının savunucuları da olmuştur. Bu iki tarafın savunucuları arasındaki mücadele 
savaşın gidişatına göre dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Bu çalışmanın amacı, yukarıda kısaca belirtilen koşulların altında Türkiye’de yaşanan ve bu olağanüstü 
dönemin tezahürü denilebilecek bir olay olan Irkçılık-Turancılık Davası ile Türkiye’deki bu atmosfere ışık 
tutmaya çalışmaktır. Ve bu yapılmaya çalışılırken de temel kaynak olarak Türk basınından faydalanılmıştır. 
Böylece 1944-1945 yılında yaşanan bu davadan yola çıkılarak dış gelişmelerin gölgesi altında Türkiye’deki 
siyasal hayat incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: II. Dünya Savaşı, Milliyetçilik, Türkiye, Irkçılık-Turancılık Davası, Basın  

 

THE CASE OF RACİSM-TURANİSM IN THE PRESS 
 

Abstract 

20th century world history has become a very important century. World wars are among the first in this 
century's events. In terms of its consequences and influence, World War II has left both political, sociological 
and historical, in short terms, more influential than the first. Ideologies defended by the sides of the war give us 
some idea about this century and especially about World War II. 

Basically, Turkey is in the midst of this war, where one side of Communism, the other side of Fascism - 
and of course democratic countries like Britain and America - are involved. Although Turkey did not actually 
participate in the war, it felt the effects of the war very closely. One of these influences was inevitably in politics. 
In the mixed political atmosphere during the war, there were advocates of Nazi Germany as well as supporters of 
the Soviets. The struggle between the advocates of these two sides followed a fluctuating course according to the 
course of the war. 

The aim of this study is to try to shed light on this atmosfere in Turkey with the Racism-Turanism Case, 
which is an event in Turkey that can be called the manifestation of this extraordinary period under the conditions 
briefly mentioned above. And while trying to do this, the Turkish press has benefited from it. Thus, the political 
life in Turkey was investigated under the shadow of foreign development by the way of this case who lived in 
1944-1945. 

Key Words: World War Two, Nationalism, Turkey, Case Of Racism-Turanism, Press 
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1. Davaya Giden Yol 

Türkiye her ne kadar II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmasa da savaşın ekonomik, 
siyasal ve toplumsal etkilerini ciddi şekilde hissetmiş ve bunlardan etkilenmiştir. Bu süreçte 
dış politikada savaşın gidişatına göre takip edilen denge siyaseti ibreyi kimi zaman bir tarafa 
döndürürken kimi zaman diğer tarafa yöneltmiştir. Bu durum doğal olarak iç siyasete de 
yansımış, tek parti yönetiminin ülke içindeki politik taraflara yaklaşımını da etkilemiştir. 
Almanların Ruslara saldırması sonucu savaşın Naziler aleyhine dönmesi ve savaşı 
kaybedeceklerinin anlaşılmasıyla iç siyasette oklar Türkçü-milliyetçi çevrelere yöneltilmiştir. 

Tüm bu gelişmelerden sonra Sabahattin Ali’nin kendisine “vatan haini” dediği için 
Nihal Atsız’a hakaret davası açması iç siyaseti iyice alevlendirmiş ve süreci hızlandırmıştır. 
Dava sırasında yapılan 3 Mayıs’taki gösteriler olayın salt bir hakaret davası olmadığını 
göstermektedir.1 Metin Toker’in aktardığına göre, Sabahattin Ali-Nihal Atsız Davası 
Turancılık meselesi olarak bilinen meseleyi ortaya atmıştır. Basın önce olaydan 
bahsedememiş, ancak 16 Mayıs 1944’deki CHP grup toplantısındaki bir tebliğ olayı açığa 
çıkarmıştır. Tebliğe istinaden Hikmet Bayur’un iki takririne Dışişleri Bakanı Numan 
Menemencioğlu ve İçişleri Bakanı Hilmi Uran cevap vermiştir. Hilmi Uran’ın cevapladığı 
takrirde “Nihal Atsız’ın muhakemesindeki olaylar” söz konusu edilmiştir (Toker, 1990: 28). 

18 Mayıs tarihinde yayınlanan ve gazetelere ertesi gün yansıyan ikinci bir resmi 
tebliğe göre, Sabahattin Ali-Nihal Atsız davasında Atsız lehine yapılan gösteriler nedeniyle 
gözaltına alınan bazı kişilerden ele geçirilen evrakın doğurduğu şüphe doğrultusunda Nihal 
Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Zeki Velidi Togan ve Hasan Ferit Cansever’in İstanbul’daki 
evleri ile adı geçen kişilerin bazı arkadaşlarının evlerinde İstanbul Örfî İdare Komutanlığı 
tarafından arama yapılmıştır. Bu arama sonucunda elde edilen vesikaların incelenmesi üzerine 
ırkçılık ve Turancılık gayeleri güden, bu yolda son zamanlarda faaliyetlerini arttıran, bazı 
tertipler alan ve anlaşmalar imzalayan kişiler tespit edilmiştir (Tanin, 19 Mayıs 1944: 1-2). Bu 
kişilerin, rejimin ve vatandaşların milliyetçilik duygularına aykırı ilkeleri, bu ilkeleri 
gerçekleştirmek için gizli cemiyetleri, faaliyet programları, teşkilat ve propaganda organları 
ve hatta haberleşmelerini gizli tutmak için şifre ve parolaları olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, söz 
konusu kişilerin özellikle gençlerin vatanseverlik ve milliyetçilik duygularını istismar ederek 
hedefleri doğrultusunda taraftar toplamaya çalıştıkları ifade edilmiştir. Bu faaliyetlerin 
Teşkilat-ı Esasiye ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle yetkili merciler kanunî 
takibat yapmak amacıyla olaya el koymuştur (Akşam, 19 Mayıs 1944: 1). 

Irkçılık-Turancılık Davası’nın fitilini ateşleyen İnönü’nün 19 Mayıs’taki nutku 
olmuştur. İnönü, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle söylediği nutkunda ülkenin eğitim-
öğretim işlerinden ve CHP’nin ilkelerinden bahsettikten sonra konuşmasına şöyle devam 
etmiştir (Akşam, 20 Mayıs 1944: 1-2): 

                                                             
1 Sabahattin Ali ile Nihal Atsız arasındaki davanın basındaki yansıması hakkındaki ayrıntılı bilgi edinmek için 
bkz. Göktuğ İpek, “Basında Sabahattin Ali-Nihal Atsız Davası”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 55, Yıl: Mayıs-
Haziran 2016, ss. 272-287. 
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“…Türk Milliyetçisiyiz, fakat memleketimizde ırkçılık prensibinin düşmanıyız… 
Turancılık fikri, yine son zamanların zararlı ve hastalıklı göstergesidir. Bu bakımdan 
Cumhuriyeti iyi anlamak lazımdır… Milli politikamız memleket dışında sergüzeşt aramak 
zihniyetinden tamamen uzaktır; asıl mühim olan da bunun bir zaruret politikası değil, bir 
anlayış ve bir inanış politikası olmasıdır… Turancılar, Türk Milletini, bütün komşularile 
onulmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsımı bulmuşlardır. Bu kadar 
şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk Milletinin mukadderatını kaptırmamak için 
elbette Cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız…  

…Şimdi vatandaşlarımdan iki suale cevap bulmalarını isteyeceğim: Irkçılar ve 
Turancılar gizli tertipler ve teşkillere başvurmuşlardır. Niçin? Kandaşları arasında gizli fesat 
tertiplerile fikirleri memlekette yürür mü? Hele, doğudan batıdan ülkeler, gizli Turan 
cemiyetile zaptolunur mu?... Şu halde yaldızlı fikirler perdesi altında doğrudan doğruya 
Cumhuriyetin, Büyük Millet Meclisinin mevcudiyeti aleyhinde teşebbüsler karşısındayız.  

…Vatandaşlarıma ikinci suali soruyorum. Dünya olaylarının bugünkü durumunda 
Türkiyenin ırkçı ve turancı olması lazım geldiğini iddia edenler, hangi millete faydalı, 
kimlerin maksadına yararlıdır?... Bu hareketlerden yalnız yabancılar faydalanabilirler. 
Fesatçılar, yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar? Yabancılar fesatçıları idare edecek 
kadar yakından münasebette midirler? Bunları hüküm olarak kestirmek bugün için mümkün 
değildir. Amma yabancıya hizmet kastı ve yabancının yakın ilişiği hiçbir zaman meydana 
çıkmasa dahi hareketlerin, Türk Milletine, Türk Vatanına zararlı olması ve bunlardan yalnız 
yabancıların faydalanmış olması, söz götürmez bir hakikattir….”  

Mustafa Müftüoğlu’nun belirttiğine göre Ankara’daki ilk tahkikat Hasan Âli Yücel, 
Falih Rıfkı Atay ve Nevzat Tandoğan’ın çalışmaları sonucunda ırkçılık-Turancılık amacıyla 
gizli cemiyet kurmak ve hükümeti devirmek temeline oturtulmuştur (Müftüoğlu, 1977: 62-
63). Mahmut Goloğlu ise, milliyetçi yayınlara karşı önlem almak amacıyla Hasan Âli Yücel 
başkanlığındaki bir kurulun rapor hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’na gönderdiğini, bakanlığın 
da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’na ilettiğini belirtmiştir. Söz konusu raporda ırkçı-
Turancı olarak 47 kişinin adı yer almıştır (Goloğlu, 1974: 249). İnönü’nün 19 Mayıs 
nutkundan sonra soruşturmalar başlamış, tevkifatlar yapılmıştır (Mumcu, 1993: 75; 
Darendelioğlu, 1977: 129-130).2 

 

İnönü’nün bu nutku basında da büyük yankı uyandırmıştır. Falih Rıfkı Atay, 
İnönü’nün nutku aracılığıyla ırkçılık-Turancılık meselesine irinli yara üzerinde basılan bir 
neşter gibi kesin ve açık bir dille sorunun üzerine doğru hamle yaptığını ifade etmiştir. 
Ayrıca, Turancılık ve ırkçılık denilen “sapıtkanların” kimler ve amaçlarının neler olduğu, 
ülkenin iç ve dış güvenliği ile hürriyetler üzerinde birer tehdit olduklarının anlatıldığını ilave 
etmiştir. Atay, söz konusu akımlara kapılanların bazılarının dış propagandalara araç olmuş 
olabileceğini, bazılarının ise olmayabileceğini, ancak katî olan şeyin ırkçılık ve Turancılık’ın 
Türkiye’nin çıkarlarına ters olduğunu belirtmiş, ardından eğer böyle olmasaydı gizli 

                                                             
2 Orkun dergisinin 1950-1952 yılları arasındaki çeşitli sayılarında Türkçü camianın penceresinden, yapılan 
tutuklamaların seyri ve yaşananlar tefrika halinde aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Yılmaz, 1944-
1945 Irkçılık-Turancılık Davası Tefrikası, Umay Kitap, İstanbul, 2016. 
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cemiyetler kurup el altından tertiplerde bulunmayacaklarını yazmıştır. Suçlamaların yapıldığı 
kişilerin sadece meclisi ve CHP’yi ortadan kaldırmayı amaçlamadığını, aynı zamanda ırkçılık 
tasfiyesi yaparak ülkeyi iç savaş çıkarmak suretiyle II. Dünya Savaşı’na sokmayı 
amaçladıklarını iddia etmiştir. Son olarak da Milli Şef’in nutku ile kara bulutların dağıldığını 
ve aydınlık bir havadan ferah bir nefes almaya başladıklarını dile getirmiştir (Atay, 21 Mayıs 
1944: 1, 3). 

Dönemin bir diğer önemli gazetecisi ve aynı zamanda milletvekili olan Hüseyin Cahid 
Yalçın, ırkçılık ve Turancılık’ı Türkçülük ve milliyetçiliğin tahrif ve ifsad edilmiş hali olarak 
tanımlamıştır. Yalçın’a göre, İnönü bu konudan bahsettiğinde sözlerinin içinden derin bir 
hüznün ve üzüntünün ürpertileri taşmıştır. Kendisi yazısında, İnönü’yü dinlerken meselenin 
kökünün kazınacağına ve bu tarz girişimlere izin verilmeyeceğine dair olan inancını dile 
getirmiştir (Yalçın, 20 Mayıs 1944: 1). 

Ahmet Emin Yalman, İnönü’nün nutku sonrasında kaleme aldığı yazısında ülkenin 
can damarı olan mekteplilerin rejim düşmanları ve gerilik taraftarlarınca zehirlenmek ve 
bilinçleri felce uğratılmak istendiğini, fakat gençlerin tuzağı görerek bu kişilerin maskelerini 
düşürdüğünü belirtmiştir. Yalman, İnönü’nün nutkuyla güzel bir çığırın canlandığını, bu 
çığırın inkılabın ideal ve berrak yolundan başka bir şey olmadığını sözlerine eklemiştir. 
Yaşanılan tehlikenin kendilerine pusulayı şaşırmamayı, öz ile sözü bir tutmayı, olaylara 
eleştirel gözle bakmayı ve özgür tartışmayı öğretmesi gerektiğini ifade etmiştir (Yalman, 21 
Mayıs 1944: 1, 3). 

Yalman bir başka yazısında ülkenin ve rejimin büyük bir tehlike atlattığını, gafil 
avlanılmasına az kaldığını, geriliğin, taassubun ve bazı yabancı güçlerin ağına düşmekten kıl 
payı kurtulduklarını belirtmiştir. Sözlerinin kanıtı olarak da genişleyen araştırmalar ve elde 
edilen bilgileri göstermiştir. Yalman’a göre, bir takım kişiler bazı gizli emelleri doğrultusunda 
tertibat kurmuş, öğretmenleri ve gençleri zehirlemiş, okulları birer fesat yuvası haline 
getirmişlerdir. Ülkesini ve rejimi seven Türk vatandaşları kendi kendilerine bu kişilerin 
kimler olduğu, nereden güç ve ilham aldıkları, işleri nasıl bu noktaya kadar getirebildiklerine 
dair sorular sormaktadır. Yazar, suçlanan isimler ve ortaya çıkan görüntüden yola çıkarak işin 
içinde birden fazla emel ve türde insan olduğu sonucunu çıkarmıştır. Söz konusu isimler 
arasında Almanya’dan emir alan ve Alman ajanı gibi hareket eden kişiler olduğunu, bu 
kişilerin Alman propaganda silahını kullanarak Türkiye’de Bolşevizm tehlikesi olduğu 
izlenimi yaratmak suretiyle Rusya’ya karşı düşmanlık duygularını körüklemeyi 
amaçladıklarını öne sürmüştür. Yalman bu noktada, Rusya ile Türkiye’nin geçmişe dayanan 
derin dostluk bağları olduğunu ve Türkiye’nin her zaman Rusya’yı kolladığını belirtmiştir 
(Yalman, 20 Mayıs 1944: 1). 

Yalman yazısının devamında, işin içinde yalnızca yabancı parmağı olmadığını, 
yetenekli olmalarına rağmen karakterden yoksun bazı kişilerin emek ve çaba harcamadan, 
ihtiraslarına kapılarak çeşitli mevkilere gelmek istediklerini ileri sürmüştür. Bunun için de 
ırkçı bir taassup yaratmaya ve böylece rakiplerini saf dışı bırakmaya çalıştıklarını, aristokratik 
bir tür sınıf olmak istediklerini, milletin dayanışmasını parçalamak için uğraştıklarını 
belirtmiştir. Tüm bu unsurların Almanya’dan denenen ve incelenen usullerle harekete 
geçtiğini ifade eden Yalman, masumların zehirlendiği, daha uyanık olanlara komünist ve 
solcu diye iftira atıldığı iddiasında bulunmuştur. Bu olayın bu kadar yayılmasının 
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sebeplerinden biri olarak bazı gazetelerin yanlış fikirde olmasını, dünyadaki olayları yanlış 
aktarmalarını, bazı dergilerin ırkçılığı sistemli olarak körüklemesini göstermiştir. Olayı bir 
hastalığa benzeten yazar, bu hastalığın bütün nedenlerinin araştırılması, buna yol açan bütün 
kaynakların temizlenmesi ve yarattığı kötü izlerin silinmesi gerektiğine dikkat çekmiştir 
(Yalman, 20 Mayıs 1944: 3). 

Irkçılık-Turancılık mevzuu dış basında da yankı uyandırmıştır. Akşam gazetesinin 
İngiltere’de yayınlanan bir gazeteden aktardığına göre İnönü nutkunda Turancılık teşkilatının 
faaliyetlerini açığa çıkarmıştır. İngiliz gazetesine göre, bu fesatçı hareketin genellikle 
Nazilerin yardımı ve tahriki ile yapıldığına şüphe yoktur (Akşam, 25 Mayıs 1944: 2). 

2. İddianamede Yer Alan İsimler ve Yönetilen Suçlamalar 

Tarihler 7 Eylül’ü gösterdiğinde 23 kişi hakkında açılan Irkçılık-Turancılık Davası’nın 
ilk duruşması İstanbul Örfî İdare Mahkemesi’nde başlamıştır. Mahkeme heyeti; Başkan 
Tümgeneral Yusuf Yazgan, üyeler Birinci Sınıf Askeri Adlî Hakim Osman Cevdet Erkut3 ve 
Süvari Albay Galib Kaan, Müddeiumumi (Savcı) Yüzbaşı Kazım Alöç’ten teşekkül etmiştir. 
Irkçılık ve Turancılık gayesiyle gizli cemiyet kurarak millet ve vatan aleyhinde hareket 
etmekle suçlanan tutuklu 23 sanık hakkında yapılan tahkikat sona ermiştir. 23 sanığa önce 
mahkemeye güvenip güvenmedikleri sorulmuş, sanıkların hepsi güvendiklerini belirtmiştir. 
Ardından sırasıyla kimlikleri tespit edilmiştir (Tanin, 8 Eylül 1944: 1, 3). Sanıkların kimlik 
tespitinden sonra savcı iddianamesini okumuştur.4 Ardından sanıklara iddianamenin 
kendilerine de verileceği belirtilerek avukat tutup tutmayacakları sorulmuştur. Sanıklardan 
dokuzunun avukat tutacağını söylemesi üzerine duruşma 11 Eylül Pazartesi saat 10.00’a 
ertelenmiştir (Ulus, 8 Eylül 1944: 1). 

Savcının 32 sayfalık iddianamesinde, Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nun ana vasıflarını 
ihlâle matuf ırkçılık-Turancılık amacıyla gizli cemiyet kurarak faaliyet gösterdikleri öne 
sürülen söz konusu kişiler hakkında Örfî İdare Komutanlığı’nın yaptığı tahkikat neticesinde 
bu kişilerin rejime ve vatandaşların gerçek milliyetçilik duygularına aykırı ilkeleri olduğu 
saptanmıştır. 18 Mayıs tarihli resmi tebliğde belirtildiği gibi bu ilkeleri gerçekleştirmek için 
gizli cemiyetleri, faaliyet programları, teşkilat ve propaganda araçları, haberleşmelerini gizli 
tutmak için şifre ve parolaları olduğu iddiaları son tahkikat kararında da yer almıştır. Ayrıca, 
söz konusu gizli cemiyetleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak isteyen yabancı 
güçlerin devreye girerek içte beliren ihanet hareketlerine dışarıdan da etki edildiği ileri 
sürülmüştür (Son Telgraf, 8 Eylül 1944: 3; Vakit, 8 Eylül 1944: 3). Burada yabancı güçlerden 
kastedilen Almanya’dır. Hükümeti devirmek için cemiyet kurmak, TBMM’nin ve hükümetin 
manevi şahsiyetini aşağılama, milli çıkarlara karşı hareket etmek, Teşkilât-ı Esasîye Kanunu 
ile belirlenmiş devletin ana vasıflarına muhalif millî duyguları sarsmak ve zayıflatmak 
amacıyla propaganda yapmakla suçlanan isimler şunlardır (Yeni Sabah, 8 Eylül 1944: 3; 
Vatan, 8 Eylül 1944: 2):  

                                                             
3 “Irkçılık ve Turancılık”, Ulus, 8 Eylül 1944, s. 1’de mahkeme heyeti üyelerinden hakim Osman Cevdet’in 
soyadı Erkoç olarak yazılmıştır. Ancak diğer gazetelerde Erkut olarak geçmektedir. Muhtemelen bir yazım hatası 
söz konusu olmuştur.  
4 Ulus gazetesine göre iddianamenin okunması yaklaşık 1,5 saat, Tanin gazetesine göre 2,5 saat sürmüştür. 
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Cihat Savaşfer (Yüksek Mühendis Mektebi 4. Sınıf Talebesi), Muzaffer Eriş (Yüksek 
Mühendis Mektebi 4. Sınıf Talebesi), Nurullah Barıman (Yedek Asteğmen), Zeki Velîdi 
Togan (İstanbul Üniversitesi Tarih Profesörü), Cebbar Şener (Adana Adliyesi Hakim Adayı), 
Cemal Oğuz Öcal (Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Pedagoji Talebesi), Nihal Atsız (Lise 
Öğretmeni), Sait Bilgiç (Ankara Adliyesi Hakim Adayı), Necdet Sançar (Balıkesir Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni), Alparslan Türkeş (Piyade Üsteğmen), Fethi Tevetoğlu (Doktor 
Üsteğmen), Fazıl Hisarcıklı (Yedek Asteğmen), Orhan Şaik Gökyay (Ankara Konservatuar 
Direktörlüğü’nden Vekâlet Emrinde), Zeki Özgür (Yedek Asteğmen), Yusuf Kadıgil (İşsiz), 
Fehiman Altan (Yüksek Mühendis Mektebi 4. Sınıf Talebesi), Hamza Sadi Özbek (Aydın 
Maliye Tahsil Şefi), Reha Oğuz Türkkan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora 
Talebesi), Hikmet Tanyu (Dahiliye Vekâleti Evrak Kalemi Memuru), İsmet Tümtürk 
(İstanbul Belediyesi Denetçisi), Hüseyin Namık Orkun (Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih 
Öğretmeni), Hasan Ferit Cansever (Yedek Doktor Yüzbaşı), Saim Bayrak (Temyiz 
Mahkemesi Evrak Memuru). 

Zeki Velidi Togan 

İddianamede ilk olarak Zeki Velidi Togan’dan bahsedilmiştir. Verilen bilgiye göre, 
Togan 1927’de Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul Üniversitesi tarih profesörlüğüne atanmışsa da 
şüpheli hareketlerde bulunduğu için 1932’de ülkeden çıkartılmıştır. 1938’de tekrar Türkiye’ye 
gelmiş ve aynı görevine dönmüştür. İddianamede Togan’ın 1916 yılından itibaren bazı siyasi 
faaliyetlerde bulunduğuna değinilmiş, ardından Türkiye’deki faaliyetlerinden bahsedilmiştir. 
Togan, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla bir taraftan Türkistan’ın milli birliği için çalışırken 
diğer taraftan fesat ve nifak dolu fikirleri uygun gördüğü çevrelerle paylamıştır. Bu yolda 
öncelikle ırkçılık ve Turancılık konusunda telkinlerde bulunarak Reha Oğuz Türkkan ve 
arkadaşlarıyla temasa geçmiş ve Kitapseverler Kurumu’nda yer almıştır. Ayrıca Bozkurt 
mecmuasında da yazıları çıkan Togan’ın, hem evinde yaptığı gizli toplantılardan hem dava 
dosyasında yer alan 20 Eylül 1940 tarihli Reha Oğuz Türkkan’a gönderdiği mektuptan hem 
de diğer sanıkların ifadelerinden Türkiye’yi fesada sürükleyen bir ırk hareketi yaratmaya 
çalıştığı ve gençliğe ırkçılık aşıladığı anlaşılmıştır. Hatta taraftarlarını Atatürkçü görünmekten 
alıkoymayı dahi denediği belirtilmiştir (Son Telgraf, 8 Eylül 1944: 3; Vakit, 8 Eylül 1944: 3). 
1941 yılında Almanların Sovyetlere saldırmasıyla ise “ihtirastan şuurunu kaybetmiştir”. 
Almanya’da faaliyette bulunmak için Ankara’ya giderek izin almaya çalışmışsa da buna 
müsaade edilmemiştir. Temmuz ayında Almanya’da bulunan Nuriiman Karadağlı ve Ahmet 
Karadağlı ile görüşerek Türk hükümetinin Almanya ile birleşip Rusya’ya taarruza geçmediği 
ve büyük Türk birliğinin kurumasına hizmet edecek tarihi fırsatı kaçırdığı gerekçesiyle 
hükümeti devirmek için gizli bir cemiyet kurmaya karar vermiştir. Nuriiman Karadağlı’nın 
Taksim’deki evinde Zeki Velidi Togan’ın başkanlığında Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, 
Nurullah Barıman, Heybetullah5, Ahmet Karadağlı ve Nuriiman Karadağlı bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda hükümeti devirmek için ölünceye kadar çalışacaklarına dair Türk 
bayrağı, Türkistan bayrağı, Kuran ve silah üzerine yemin etmişlerdir. Bu gizli cemiyetin ilk 
faaliyeti olarak Almanya’daki Türkistanlı esirleri faaliyetlerinden haberdar etmek ve 
teşkilatlandırmak amacıyla İstanbul’da Türkistanlılara Yardım Cemiyeti isminde bir cemiyet 
kurmaya karar vermişlerdir (Cumhuriyet, 8 Eylül 1944: 2). 

                                                             
5 Bu kişi Heybetullah İdil’dir. 
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Cihat Savaşfer’in soruşturma ifadesinde verdiği bilgilere göre söz konusu toplantıda 
ettiği yemin, esir Türk ülkelerinin kurtarılarak Türkiye ile birleştirilmek suretiyle büyük Türk 
Devleti vücuda getirmek için kanı, canı ve namusu pahasına çalışacağı ve eğer bu teşkilata ve 
yemine ihanet ederse teşkilat tarafından öldürüleceğini kabul etmesini içermekte idi. 
Cemiyetin saptanan gayeleri ise şunlardır (Tasviri Efkâr, 8 Eylül 1944: 3): 

• Cemiyet, Türkiye’nin Rusya’dan çekinmesi sebebiyle faaliyetlerine müsaade 
edilmeyeceği için gizli çalışacaktır. 

• Türk hükümeti iyi bir idare sergilememektedir ve tarihin büyük fırsatlarını 
kaçırmaktadır. Almanya’nın zaferi olumlu bir şekil alınca derhal bir ayaklanma ile 
hükümet devrilecektir. 

• Cemiyete daima üye toplanacaktır. 
• Zeki Velidi Togan gerektiğinde Almanya’daki teşkilatlarla iletişime geçecek ve 

esirleri örgütlemek için Almanya’ya gidecektir. 

Yine sanıklardan Nurullah Barıman ifadesinde, 1941 yılının yazında Zeki Velidi’nin 
başkanlığı altında Türk birliğini sağlayacak gizli bir cemiyet kurduklarını, kendilerine 
Türkistan pilavı ikram edildiğini, Zeki Velidi’nin Almanya’daki esirlerin kendilerine uygun 
bir şekilde teşkilatlandırılacağını ve bunun için bazı tanıdıkların çalışmalar yaptığını, 
Türkiye’nin savaşa girmesinin gerekli ve doğru olduğunu söylediğini aktarmıştır (Ulus, 8 
Eylül 1944: 4). 

Nihal Atsız  

İddianamede ikinci olarak Nihal Atsız’dan bahsedilmiştir. Atsız iddianamede “menfi 
ruhlu biri” olarak gösterilmiş, ifadesinde ırkçılık ve Turancılık idaresinin kurulmasını 
istediğini ve bunun için çalıştığını belirtmiştir. Ona göre ırkçılık, Türk ırkının Türkiye’de 
hakim olmasıdır. Çerkes, Arap, Boşnak, Arnavut gibi ırklarla karışmış olanları Türk olarak 
görmediği ifade edilen Atsız, Türk olmayanların derhal Türkiye’den atılması ve ırkına 
mensup olduğu ülkelere gönderilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Turancılıkla ilgili olarak ise, 
Turan’daki Türklerin Türkiye ile birleşerek büyük bir Türk birliği kurulmasını zaruriyet 
olarak görmüştür. Turanı Türk ırkının beşiği olarak gören Atsız, ifadesinde bu ülküyü 
öğrencilerinden başlayarak her vasıta ile herkese yaymaya çalıştığını, yaptığı yayınların da 
sadece bu amaç için olduğunu sözlerine eklemiştir (Yeni Sabah, 8 Eylül 1944: 3). Alparslan 
Türkeş ifadesinde Nihal Atsız’ın kendisine daima ırkçı ve Turancı telkinlerde bulunduğunu, 
kendisinin de onunla aynı fikirde olduğunu söylemiştir. Harp okulu öğrencilerinden Ali 
Bayrakçı ise, Nihal Atsız’ın Türk soyundan olanların Türkiye’de kalması, hükümet ve idare 
mekanizmasının sadece Türk soyundan gelenlere verilmesi gerektiğini, Turan’ın ülküleri 
olduğunu, Türk şehitlerinin ruhlarının Tanrı Dağı’nda buluşacağını söylediğini ifade etmiştir. 
Diğer sanıklardan Fethi Tevetoğlu da, Atsız’ın Turan’daki Türklerin birleşmesini zaruri 
gördüğünü, büyük bir Türk milleti vücuda getirilmesi gerektiğine inandığını belirtmiştir. 
İddianamede, Atsız’ın orduya da nüfuz etmeye çalıştığı, Atatürk’e karşı saygısızlıklarının 
dava dosyasında yer aldığı, TBMM’yi seçimle toplanmamış, tayin ile bir araya gelmiş bir 
meclis olarak gördüğü üzerinde durulmuştur. Atsız’ın eşine hitaben yazdığı 
vasiyetnamesindeki Cumhuriyet rejimi için rahatını bozmayacağını, çocuğunu okulda yapılan 
Cumhuriyet propagandasından koruması ve ona Cumhuriyetin pespayelik olduğunu öğretmesi 
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yönündeki sözleri de suç unsuru olarak dava iddianamesine girmiştir (Akşam, 10 Eylül 1944: 
4). 

Nejdet Sançar 

Nihal Atsız’ın kardeşi olan Nejdet Sançar iddianameye göre her konuda adeta Atsız’ın 
sağ koludur. Sançar ifadesinde, ırkçı ve Turancı olduğunu, fikirlerini yeri geldiğinde 
arkadaşlarına, tanıdıklarına ve talebelerine anlattığını belirtmiştir. Savcı, Balıkesir Lisesi leyli 
talebelerinden bazılarının hal tercüme fişleri, eski talebelerden bazılarının mektupları ve daha 
birçok okunamayan imzalı mektupların Sançar’ın talebelerine ırkçılık ve Turancılık 
propagandası yaptığının kanıtı olduğunu iddia etmiştir (Vakit, 9 Eylül 1944: 2). 

Orhan Şaik Gökyay 

Orhan Şaik Gökyay, ırkçılık ve Turancılığın esaslı, fakat gayet gizli hareket eden 
elemanlarından birisi olarak gösterilmiştir. Devlet konservatuarında işe başladıktan sonra 
Nihal Atsız’ın Ankara’daki ajanı olduğu öne sürülmüştür. İddianamede, Gökyay’ın Orhun 
mecmuasında çıkan yazıları kontrol etmek suretiyle ve manidar mektuplarıyla yapılacak 
propagandayı sevk ve idare ettiği ifade edilmiştir. Nihal Atsız’ı evinde misafir ederek ona 
ırkçı fikirler telkin ettiği ve etki altına aldığı ifade edilmiştir. Söz konusu mektuplardan 23 
Nisan 1944 tarihli olanı örnek olarak iddianamede yer almıştır. Gökyay bu mektupta Nihal 
Atsız’a şunları yazmıştır: 

“Sen altın yumurtlayan tavuğun bütün yumurtalarını almak için onu kesen insana 
benziyorsun. Onu bu şekilde elden kaçırmak ülküye zarar olmuyor mu? Her taraftan teşvikler 
görüyorsun, beğeniliyorsan bunların yarısı kendi siyasi ihtiraslarına senden bir fayda 
bulduklarındandır. Bugün inandıkların ve mecmuada yer verdiklerinin arasında kaç tane 
Reha Oğuz çıkacağını tahmin edemezsin! Sen önde bir bayrak taşıyorsun. Civarına biriken 
seyircileri arkandan geliyorlar sanıyorsun. Bunların yarıdan çoğu külah peşindedir. Şimdi 
Orhun’dan mahrum olmakla fikirleri yayacak vasıtayı kaybetmiş oluyorsun.” (Akşam, 11 
Eylül 1944: 2).  

Fethi Tevetoğlu 

Fethi Tevetoğlu’nun, Nihal Atsız’ın dergilerine gönderdiği şiirler ikilinin arasındaki 
ilk temasları başlatmış ve aralarında sıkı bir ilişki meydana gelmiştir. İddianameye göre, 
Tevetoğlu Samsun’da eşini sahibi olarak gösterdiği bir dergi çıkarmaya başlamış ve bu 
dergide Atsız gibi ırkçılık ve Turancılık telkin etmeye başlamıştır. 1943 yılında Kopuz 
mecmuasının imtiyazını almış, burada yayınlanması için hazırladığı fakat mecmua kapatıldığı 
için yayınlayamadığı “Büyük Atsız kimdir?” isimli makalesi dava dosyasına eklenmiştir. 
Tevetoğlu Atsız’ın esaslı elemanlarından biri olarak lanse edilmiş, bunun kanıtı olarak ise 
Atsız’ın yazdığı mektuplar ve soruşturma ifadeleri gösterilmiştir. Atsız ifadesinde, 
Tevetoğlu’nun asker olduğu için çevresindeki genç subaylara ve Harbiye’deki stajyerlere etki 
etmeye çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca kendisiyle aynı fikirleri paylaştıklarını eklemiştir 
(Vakit, 9 Eylül 1944: 2). 

Alparslan Türkeş 
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Savcı, Alparslan Türkeş’in Atsız’ın pençesine düştüğünü ve askeri camianın temiz 
havasını bulandırmaya çalıştığını, kendisinin Atsız’ı gölgeden bırakacak derecede ırkçı ve 
Turancı olduğunu belirtmiştir. Türkeş soruşturma ifadesinde, Türkiye’de sadece Türk 
soyundan gelenlerin yaşaması ve özellikle devlet kademelerinde kesinlikle “karışık” ırklar 
bulunmaması gerektiğini, şayet ülkede karışıklık çıkarsa sayı bakımından az olacaklarından 
Asya’daki Türklerle birleşilmesinin zorunluluk olduğunu ifade etmiştir. Savcı, Türkeş’in 
Atsız’a yazdığı ve dava dosyasında yer alan 4 Nisan 1944 tarihli mektubunda “Milletin içinde 
bulunduğu tehlikelerden kurtulması mümkündür. Atsızın kılıcından keskin olan kalemi bu işi 
her halde muvaffakiyetlendirecektir. Kalem kifayet etmezse o zaman işi silahlara bırakacağız. 
Türkçülük yolunda ruhumuz, yüreğimiz, kılıçlarımız seninle beraberdir. Ebedi Türk milleti 
mesut ve şerefli günlere kavuşacak, bütün Türkler bir devlet halinde bir bayrak altında 
toplanacaktır.” sözlerini Atsız’ı isyana teşvik eden, ırkçı ve Turancı fikirler olarak 
değerlendirmiştir. Atsız ifadesinde Türkeş’i Harp Okulu’nda iken tanıdığını, ona ırkçılık ve 
Turancılık hakkındaki görüşlerini söylediğini, Türkeş’in de onun bütün sözlerine katıldığını 
ve tamamen ırkçı ve Turancı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca kendisine hükümetle alakalı 
tehlikeli mektuplar yazdığını, bu mektuplarda fikirlerini arkadaşları arasında yaydığını 
aktarmıştır (Son Posta, 16 Eylül 1944: 7).6 

Fazıl Hisarcıklı 

İddianameye göre, Fazıl Hisarcıklı Orman Fakültesi’ni bitirdikten sonra girdiği 
ordunun tertemiz havasını ırkçı, Turancı ve menfî düşüncelerle bulandırmaya çalışmıştır. 
1942 yılında Nihal Atsız ile tanışmış, kısa sürede Atsız’a bağlanmış ve başlangıçta 
mecmualara abone bularak ve propaganda yaparak olumsuz hareketlerin esaslı 
elamanlarından olmuştur. Hisarcıklı, yedek subay okulunda Zeki Özgür ve hafta tatillerinde 
Cemal Oğuz Öcal ile bir araya gelerek amaçlarını gerçekleştirmek için iş bölümü yapmak 
suretiyle teşkilatlı ve planlı çalışmak konusunda onları ikna etmiştir. Buna ilave olarak, Nihal 
Atsız ve Reha Oğuz Türkkan’ın tekrar bir araya gelmesini sağlayarak tek bir cephe halinde 
faaliyette bulunulmasında etkili rol oynamıştır. Bunu takiben 1944 yılı Nisan ayı başlarında 
Ankara gençlerini harekete geçirmek için başkente giden Reha Oğuz Türkkan’ın Kadastro 
Mektebi’ndeki toplantısına katılmış ve Nihal Atsız lehine yapılacak işlerde aktif rol 
oynamıştır. Ayrıca, on arkadaşına daha imzalattığı 11 Nisan 1944 tarihli bir mektupta “…Güz 
aylarında toplanan kurultayların engin heyecanını ruhlarımızda yaşatıyoruz.” cümlesi savcı 
tarafından gizli toplantılar düzenledikleri ve buna kurultay adını verdikleri şeklinde 
yorumlanmıştır. Yine Atsız, Cemal Oğuz Öcal ve Zeki Özgür’ün ifadelerinden Hisarcıklı’nın 
ırkçı ve Turancı olduğu sonucu çıkarılmıştır (Cumhuriyet, 10 Eylül 1944: 4). 

                                                             
6 Savcı Kazım Alöç, davadan yıllar sonra tefrika ettiği anılarında 21 Temmuz 1944’te Türkeş’in kendisine bir 
mektup yolladığından bahsetmiştir. Alöç, örfî idarenin altı aylık süresi dolmadan tahkikatın bitmesi gerektiğini 
belirterek tahkikatın gece gündüz devam ettiği ve derinleştirildiği günlerde Türkeş’ten “Çok sayın Yüzbaşım” 
diye başlayan bir mektup aldığını öne sürmüştür. Türkeş, milli duygularının getirdiği heyecanla, düşünmeden ve 
aklına gelmeyecek anlamlara gelen şeyler yazdığını sorgulamadan sonra fark ettiğini belirtmiştir. Yazdıklarını, 
edebî ve parlak cümleler kurmak için kaleme aldığını, 38 gündür tarif edilemez bir üzüntü duyduğunu, vatanını, 
Cumhuriyeti ve İstiklâl Harbi’nin gerçekleştirenleri çok sevdiğini söyleyerek affedilmesini istemiştir. Alöç, 
Türkeş’in edebi ve parlak cümleler yazmış olmaktan kastettiğinin Nihal Atsız’a yazdığı mektuplar olduğunu, bu 
mektuplarda Türkeş’in ordunun tasfiyesini ve hakiki Türk olmayanların askerlikten atılmasını istediğini ifade 
etmiştir. Bkz. Kazım Alöç, “Ordu’da Tasfiye Fikrini Ortaya İlk Defa Alparslan Türkeş Attı”, Yeni Gazete, 1 
Mayıs 1967, s. 5. 
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Reha Oğuz Türkkan 

İddianameye göre, Reha Oğuz Türkkan daha Ankara Gazi Lisesi 10. sınıfında iken 
sınıf arkadaşlarına ırkçılık ve Turancılık propagandası yapmaya başlamıştır. Burada, 
Turan’daki Türkler ile Türkiye’yi birleştirmek, sadece Türk ırkından oluşan büyük bir devlet 
kurmak ve Türk ırkından olmayanların elindeki hükümeti devirerek yönetime geçmek 
maksadıyla sınıf arkadaşlarından Cihat Savaşfer, Hikmet Tanyu, Ceyhun Kansu ve Bülent ile 
anlaşarak Gürem adından bir gizli cemiyet kurmuşlardır. 1938 yılında liseyi bitirmelerinden 
sonra Ergenekon mecmuasını çıkarmaya başlamışlar, Hüseyin Namık Orkun ve Nihal Atsız’a 
giderek Atatürk ve rejime muhalif bir kişinin idaresindeki ırkçı ve Turancı bir gizli cemiyetin 
üyesi olduklarını söylemişler, ikiliye bu gizli cemiyetlerine katılmaları teklifinde 
bulunmuşlardır. Ancak Atsız, liderliği kaptırmak istemediği için bu teklifi reddetmiştir. 
Hüseyin Namık Orkun ise mecmualarına daima yazı vereceğini söylemiş ve bir talebesini 
Türkkan ile tanışması ve cemiyete üye olması konusunda yönlendirmiştir. Ancak söz konusu 
talebe Ziya Özkaynak Türkkan’ın kendisine şunları söylediği öne sürmüştür: 

“Irkçı ve turancı bir hükümet kurmak lazımdır, bu günkü hükümet hiçbir şey 
başaramıyor. Biz hükümeti ele almak için gizli bir teşkilat kurduk. Atatürke muhalif bir 
doktorun idaresindeyiz. Bir çok subaylar cemiyetimize dahildir. Muhafız alayı ve Sarıkışla 
subaylarını elde ederek bu kuvvetlerle merkezden ani bir darbeyi hükümet yapacağız. Ecnebi 
bir hükümetle daima temastayız. Bize silahla yardım edecek. Doğru Büyük Millet Meclisine 
girerek evvelâ mebusları tevkif edip iktidarı alacağız.  İşte benim ihtilal için Almanyadan 
getirdiğim zehirli gaz atan tabancam, sen de gizli cemiyetimize gir.” (Ulus, 12 Eylül 1944: 3). 

Reha Oğuz Türkkan’a iddianamede geniş yer ayrıldığı görülmektedir. Nitekim 
iddianamede Türkkan’ın kurduğu belirtilen Kitapseverler Kurumu’ndan da bahsedilmiştir. 
Türkkan, 1939 yılında tanınmış kişilerin iyi niyetini suistimal ederek onların himayesinde ve 
nüfuzunda merkezi Ankara’da olan Kitapseverler Kurumu isminde bir cemiyet kurmuştur. Bu 
cemiyet görünürde kültürel amaçlarla kurulmuştur. Ancak Türkkan soruşturma ifadesinde 
Kitapseverler Kurumu’nu ırkçılık ve Turancılık propagandası yapmak ve Gürem amaçlarına 
uygun zemin hazırlamak için kurduğunu ve bu yolda neşriyata başladığını ifade etmiştir. 
Konuyla ilgili Nurullah Barıman ifadesinde Kitapseverler Kurumu’nun ırkçılık ve Turancılık 
propagandası yaptığını söylemiş, İsmet Tümtürk ise Nurullah Barıman ve Türkkan ile gizli 
bazı konuları görüşmek için Nutuk’un yeni harflerle basılmış halinden bir şifre oluşturmuş ve 
bu şekilde haberleşmişlerdir. Hikmet Tanyu ve Hamza Sadi Özbek de bunu teyit etmiştir. 
Ayrıca iddianamede Gürem Cemiyeti’nin mührünün CHP’nin altı okuna gönderme yapılarak 
üç ok ve bir yaydan oluştuğu bilgisi verilmiştir (Son Telgraf, 9 Eylül 1944: 4). 

Türkkan, Kitapseverler Kurumu 1940 yılında Halkevleri ile birleştirilince yalnız ve 
gizli olarak faaliyetlerini sürdürmeye karar vermiştir. Böylece 1941 yılında Bozkurt 
mecmuasını tekrar çıkartarak bu mecmua altında Nurullah Barıman, Hikmet Tanyu, Hamza 
Sadi Özbek ve Cihat Savaşfer ile tekrar toplanarak gizli cemiyetlerinin teşkilatını tesis 
etmişlerdir. Türkkan’ın ifadesinde verdiği bilgiye göre bu gizli cemiyet propagandalar ile 
genişlemiş, cemiyete Muzaffer Eriş, Fehiman Altan, Yusuf Kadıgil, Zeki Özgür de dahil 
olmuştur. Cihat Savaşfer’in ifadesinde belirttiğine göre kurdukları Gürem Cemiyeti’nin 
amaçları; Turan’daki Türkleri kurtarıp Türkiye ile birleştirerek büyük bir Türk devleti 
kurmak, bu devleti yönetecek saf Türk ırkından bir hükümet getirmek, bu fikirlere katılmayan 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

61 
 

bugünkü hükümeti süratli ve ani bir şekilde kan dökmeden bir darbe ile devirmekti. Hatta 
kurulacak bu yeni devlette gençlere çizmeli ve külotlu özel bir kıyafet giydirmeyi dahi 
kararlaştırmışlardır (Vatan, 8 Eylül 1944: 5). 

Hüseyin Namık Orkun 

Hüseyin Namık Orkun iddianameye Ziya Özkaynak, Cemal Oğuz Öcal ve Reha Oğuz 
Türkkan’a her fırsatta aynı fikirleri telkin etmek ve Türkkan ile Atsız arasındaki kişisel 
anlaşmazlığı ortadan kaldırmak gibi faaliyetlerle girmiştir. Soruşturmada gizli cemiyetle 
ilgisinin bulunmadığını belirtmiş, ancak savcıya göre Atsız’a yazdığı 21 Nisan 1943 tarihli 
mektupta, Türkkan’ın kendisini çıkardığı broşürden dolayı mahkemeye vermekle tehdit 
ettiğini, eğer böyle bir şey yaparsa mahkemede gizli cemiyeti bütün ayrıntısıyla ortaya döküp 
rezil edeceğini söylemesi ırkçı ve Turacı hareketle yakından alakası olduğunu ve bu hareketi 
arka plandan idare ettiğini göstermektedir (Tasviri Efkâr, 8 Eylül 1944: 5). 

Hasan Ferit Cansever 

İfadesinde yer alan bilgiye göre Hasan Ferit Cansever daha Tıbbiye’de talebe iken 
uzun süre Türk Ocakları’nın genel sekreterliğini yapmıştır. Sıkı ilişkiler içinde olduğu Zeki 
Velidi’nin savaş dönemindeki siyasi ihtiraslarından etkilenerek onunla birlikte Türk Yurdu 
mecmuasını çıkarmaya başlamış, olaylar amaçlarına engel olacak şekilde gelişince yayını 
durdurmuşlardır. Dava sebebiyle yapılan arama sonucunda Cansever’in üzerinde Zeki 
Velidi’den aldığını belirttiği “Tutsak Türk il ve uluslarının temsil komitesi”, “Tutsak Türk 
illeri birliği, dilekler” isimlerini taşıyan vesikalar çıkmıştır. Bu vesikalar Cansever’in Zeki 
Velidi’nin faaliyetlerine ilgisiz kalmadığını düşündürmüştür. Cansever, ülkedeki her yeniliği 
masonluğa bağlayan biridir. Çok atak kişiler olduklarını düşündüğü Atsız ve Türkkan’a itidal 
çağrısı yapmıştır (Akşam, 14 Eylül 1944: 4). 

Liderliği paylaşamadıkları belirtilen Atsız ve Türkkan birbirlerine ırkî suçlamalarda 
bulunduğu sırada Zeki Velidi, Hasan Ferit ve Hüseyin Namık’ın bu iki grubu birleştirerek 
kendilerini bir güç olarak göstermek istedikleri öne sürülmüştür. Zeki Velidi, Reha Oğuz 
Türkkan’a yazdığı 10 Ocak 1943 tarihli mektupta düşmanın eline koz verdiğini, Türkçülerle 
değil düşmanlarla uğraşmasını salık vermiş, düşman olarak da Pertev Naili Boratav’ı ve 
Adnan Cemgil’i göstermiştir. Hüseyin Namık ise Atsız’a yazdığı 3 Şubat 1943 tarihli 
mektupta Reha Oğuz Türkkan’a cevap vermesini istemediğini, bu tartışmaların iyi etki 
yaratmadığını belirtmiştir. Taraflar 7 Mart 1944’te Zeki Velidi’nin Beyazıt’taki evine 
toplanmış, gizli yapılan bu toplantıda varılan anlaşmanın metni ve hepsini beraber gösteren 
bir fotoğraf tespit edilmiştir.  

Saim Bayrak 

İddianamede yer verilen son isim olan Saim Bayrak’ın Sabahattin Ali-Nihal Atsız 
davası sırasında meydana gelen gösteriden sonra Samanpazarı’ndaki bir meyhaneye giderek 
bazı gençlere gösterideki gençleri polislerin yakaladığını, bir genci de vurduğunu, ayın 
dokuzundaki duruşmada 200 kişi ile beraber isyan çıkaracağını söylediği, ayrıca 
cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülmüştür (Vakit, 10 Eylül 1944: 5). 
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Savcı, kökleri derin tarihi varlığına dayanan ve siyasi bir birlik teşkil eden millet 
üzerinde hiçbir esasa dayanmayan ırkçılık fikrinin uygulanmaya çalışılmasını gerçekte millete 
nifak tohumu yaymak olduğunu öne sürmüştür. Sanıkları, ülkeye hizmetleri ve liyakatleriyle 
değer katan kişileri lekelemekle, kendi aralarında sorun olduğu zaman dahi birbirlerine ırkî 
isnatlar yapmakla ve faşist taklitçilerden başka bir şey olmamakla suçlamıştır. Ayrıca 
sanıkların ırkçılık ve Turancılık vasıtasıyla çevrelerine görgüsüz, tecrübesiz ve heyecanlı 
gençleri toplamayı, taraftarlarını arttırarak hükümeti devirmek suretiyle iktidara gelmeyi 
amaçladıklarını belirterek millî ve vatanî ihanetlerinin sabit olduğu gerekçesiyle 
cezalandırılmasını istemiştir (Yeni Sabah, 9 Eylül 1944: 4). 

3. Duruşmalar ve Karar 

7 Eylül’de başlayan davanın ikinci duruşması 11 Eylül sabahı yapılmış, bu duruşmada 
sanıkların sorgulamaları yapılmaya başlanmıştır (Son Posta, 11 Eylül 1944: 3). Nihal Atsız 
avukatı olarak Ömer Cemil’i, Reha Oğuz Türkkan ise Sami Yener’i tutmuştur (Vakit, 12 
Eylül 1944: 4).7 Hakim, avukat tutan ya da tutacak sanıklardan bazılarının dilekçelerini 
okuyup vekâletnameleri incelemiştir. Sanıklardan üçü avukat tutmaktan vazgeçtiklerini, 
diğerleri de tutmak üzere olduklarını bildirmiştir (Vatan, 12 Eylül 1944: 1). 

Davanın ilk günlerinde Vatan gazetesinde çıkan ve Ahmet Emin Yalman’ın kaleme 
alınan makalede, mevcut Türk rejiminin belki uygulamada eksiklikleri veya ıslaha muhtaç 
tarafları bulunduğu, bunları belirleyip eleştirmenin, ideal seviyeye yaklaşmayı istemenin 
rejimi sevmek ve korumak şartıyla her Türk vatandaşının hakkı ve hatta vazifesi olduğun 
belirtilmiştir. Yalman bunun nedeni olarak, söz konusu rejimin ülkeyi kurtarmasını, 
geliştirmesini, dünya gözünde Türkler hakkındaki yanlış fikirleri yıkarak itibar 
kazandırmasını, prensiplerinin akla ve insanlığın ileri görüşlerine uygun olmasını öne 
sürmüştür. Ona göre, Türk vatandaşları rejimin değeri üzerinde her gün uzun uzadıya 
durmaya gerek duymamakta, daha ziyade ideale ve prensibe oranla mevcut aykırı taraflar 
akıllarında yer etmektedir. Fakat rejim iç ve dıştan tehlikeye maruz kalınca işin rengi 
değişmektedir. O noktada şuurlu ve uyanık Türk vatandaşları en değerli varlıklarının tehdit 
altında olduğunu fark eder ve rejimi korumak için bütün vatandaşlar tek bir milli cephe halini 
alır.  

Yalman, Türk rejiminin geçirdiği ciddi tehlikenin derecesini anlamak için Almanya ve 
İtalya’nın akıbetini hatırlamanın yeterli olacağını ifade etmiştir. Ona göre, Almanya’da 
onbaşılıktan terhis edilmiş, işsiz bir bina nakkaşı bir süre Münih birahanelerinde süründükten 
sonra anarşiden, gafletten ve fırsatlardan yararlanarak iktidara gelmiş ve sadece kendi ülkesini 
değil, dünyayı da felakete sürüklemiştir. Keza İtalya’da da hırslı bir köy mektebi hocası anarşi 
yaratmış, karışıklıktan istifade etmiş, sokak gösteriyle iktidara gelerek kendi milletinin ve 
bütün dünyanın başına bela olmuştur. Yalman, Türkiye’nin yaşadığı tehlikenin söz konusu iki 
ülkeden daha büyük olduğunu, çünkü ihtiras, taassup ve cehaletin Türkiye’de de harekete 
geçirildiğini, ayrıca rejimi yıkmaya yönelik hazırlanan harekete Nazilik teşkilatının da destek 
olduğunu öne sürmüştür. Yalman’ın ifade ettiğine göre, Almanya’da en ince tecrübeler 
sonucu oluşmuş yöntemler halkı zehirlemek için tatbik edilmiştir. Ancak İnönü tehlikeyi 
                                                             
7 Vakit gazetesinde Nihat Atsız’ın avukatı olarak İlhami Öner, Reha Oğuz Türkkan’ın avukatı olarak Lami Yener 
isimleri verilmiştir. Türkkan’ın avukatının adında bir harf yanlışlığı olma ihtimali mevcutsa da Atsız’ın 
avukatının ismi farklıdır. 
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görerek çok güzel bir nutukla bunu dile getirmiştir. Daha sonra uzun bir soruşturma devresine 
girilmiş, bu esnada meselenin zannedildiği kadar önemli olmadığını ileri sürenler olmuştur. 
Bunu söyleyenler ya bu cereyanlara meyledenler, ya memleket meselelerini önemsemeyenler 
ya da yüzeysel şekilde hüküm verenlerdir. Örfî İdare Komutanlığı’nın yayınladığı tebliğ ve 
tahkikat kararını berrak, vakarlı, saygı uyandıran ve dürüst olarak değerlendiren yazar, bu 
tebliğ ve tahkikat kararının tehlikenin büyüklüğü hakkında şüpheye yer bırakmadığını 
belirtmiştir. Kendisi mutaassıplar, harisler, cahiller ve gerilik taraftarlarının çok tehlikeli 
silahlarla harekete geçtiğini, terbiye müesseselerini ve gençliği gözüne kestirdiğini ileri 
sürmüştür. Irkçı ve Turancıların da hassas ve ateşli bir genci ifrata ve milli taassuba 
sürüklemenin kolay olduğunu fark ederek harekete geçtiğini, amaçlarına ulaşmalarına da az 
kaldığını dile getirmiştir. (Yalman 1944: 1, 3). 

Duruşmalar 1945 yılının Ocak ayına kadar aralıklarla devam etmiştir. Ekim ayında 
Heybetullah (İdil) da yakalanmış, davası mevcut dava ile birleştirilmiştir (Yeni Sabah, 11 
Ekim 1944: 2). Kasım ayının sonlarında ise sorgulamalar bitmiş, delillerin incelenmesine ve 
şahitlerin dinlenmesine başlanmıştır (Akşam, 22 Kasım 1944: 3). Delillerin incelenmesi ve 
şahitlerin dinlenmesi 1945 yılının Ocak ayı sonlarına kadar devam etmiştir (Cumhuriyet, 27 
Ocak 1945: 5). 2 Şubat’ta ise savcı Kazım Alöç, iddianamesini okumuş ve sanıklarının 
savunmalarını yapmaları için duruşma ileri bir tarihe ertelenmiştir. Alöç hakimlere hitaben, 
bu davanın yeni bir rejim ve yeni bir nizam kurma davası olduğunu öne sürerek sözlerine 
başlamıştır. Devamla, sanıkların hepsinin ilim konusu olarak kitaplarda kalan ırk 
nazariyesinin ülkede uygulanması için faaliyette geçtiğini, bunu ilke olarak kabul edecek bir 
grubun başına geçerek hükümeti ele geçirmek, ırkdaşları ile birleşerek Atsız’ın deyimiyle 
cihanı fethetmek sevdasına kapıldıklarını ileri sürmüştür. İddianameye göre, sanıklar 
kendilerine Türkçüler adını vermiş, kendilerinden farklı gördüklerine de Atatürkçü 
demişlerdir. Onlara göre millet demek ırk demektir ve Türk ırkından olmayanlar acımadan 
tasfiye edilmelidir. Savcı, bu sakat fikirlerin Türk milletini parçalayarak intihara 
sürükleyeceğini ifade etmiştir. Tecrübe ve mantıktan mahrum olduğunu belirttiği sanıkların 
Turancılık fikrini ise şövalyelik, Donkişotluk ve muvazenesizlik olarak değerlendirmiştir. 
Sanıkların, dünyanın içine düştüğü buhranı fırsat bilerek faaliyetlerini arttırdığını, amaçlarını 
rejim davası şeklinde göstererek gençlerin milli duygularını istismar ettiklerini, böylece 
hükümet merkezi ve erkânına karşı gösteriler düzenlediklerini iddia etmiştir. Davanın fikrî 
boyutunun bu şekilde olduğunu belirterek daha sonra kanunî boyutunu açıklamıştır (Akşam, 3 
Şubat 1945: 2). Ardından sanıklar için şu cezaları talep etmiştir (Ulus, 3 Şubat 1945: 2; 
(Vakit, 3 Şubat 1945: 5; Cumhuriyet, 3 Şubat 1945: 3):  

• Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, ve Nurullah Barıman’ın 
gizli cemiyet kurmak suçuyla Türk Ceza Kanunu’nun 171. maddesinin 2. fıkrasına, 
fiilin ve kanunî takibatın başlamasından önce bu cemiyetten ayrılan Heybetullah İdil 
için aynı kanunun son fırkasına dayanarak, 

• Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Muzaffer Eriş, Zeki Özgür, İsmet Tümtürk, 
Hikmet Tanyu ve Fehiman Altan’ın hükümeti darbe ile devirmek için faaliyette 
bulunmak suçuyla Türk Ceza Kanunu’nun 171. maddesinin 2. fıkrasına, Hamza Sadi 
Özbek, Yusuf Kadıgil ve Nurullah Barıman’ın fiilin ve kanunî takibatın 
başlamasından önce gizli cemiyetten ayrıldıkları için aynı kanunun 171. maddesinin 
son fıkrasına dayanarak, 
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• İzinsiz olarak Türkistan Birliği adına faaliyette bulunan Zeki Velidi Togan ve bu 
birliğe üye olan Hamza Sadi Özbek’in Türk Ceza Kanunu’nun 143. maddesine 
dayanarak,  

• Devletin anayasa ile belirlenen vasıflarına muhalif propaganda yaptıkları için Zeki 
Velidi Togan, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Hamza Sadi Özbek, Nurullah 
Barıman, Muzaffer Eriş, Zeki Özgür, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, Hasan Ferit 
Cansever, Hüseyin Namık Orkun, Nihal Atsız, Nejdet Sançar, Orhan Şaik Gökyay ve 
Fazıl Hisarcıklı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine, aynı fiili orduda siyasi 
makale yazarak işleyen Fethi Tevetoğlu’nun, propaganda ve telkinle işleyen Alparslan 
Türkeş’in ve bu fiili ordu mensuplarına karşı işleyen Nihal Atsız’ın Askeri Ceza 
Kanunu’nun 148. maddesine dayanarak,8 

• Hükümet ve TBMM’nin manevi şahsiyetini alenen ve ağır bir şekilde tahkir ettiği 
için Nihal Atsız’ın Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesine dayanarak, 

• Nümayiş tertip, tanzim ve tatbik ederek hükümet merkezinde dahilî ve haricî 
emniyeti ihlal ederek millî menfaatlere zarar verdikleri için Nihal Atsız, Cebbar Şenel 
ve Cemal Oğuz Öcal’ın Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesine dayanarak, 

• Ayrıca; Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Cihat Savaşfer’in Türk Ceza 
Kanunu’nun 31, 33, 69 ve 70. maddelerine, Zeki Velidi Togan, Nurullah Barıman, 
Zeki Özgür, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, Fehiman Altan ve Muzaffer Eriş’in aynı 
kanunun 31 ve 70. maddelerine, Hamza Sadi Özbek’in aynı kanunun 76. maddesine, 
Nihal Atsız, Cemal Oğuz Öcal ve Cebbar Şenel’in aynı kanunun 173. maddesine, 
Nurullah Barıman ve Zeki Özgür’ün Askeri Ceza Kanunu’nun 30. maddesine, Fethi 
Tevetoğlu ve Alparslan Türkeş’in aynı kanunun 32. maddesine, Fethi Tevetoğlu ve 
Alparslan Türkeş hariç bütün sanıkların Harç Tarife Kanunu’nun 50. maddesine 
dayanarak cezalandırılması ve nümayişlerle hiçbir ilgisi olmayan Sait Bilgiç’in beraati 
talep edilmiştir. 

29 Mart’ta Irkçılık-Turancılık Davası’nın son duruşması yapılmış ve sanıklar hakkında 
verilen kararlar açıklanmıştır. Verilen kararlara göre 13 kişi beraat etmiş, geri kalanlar çeşitli 
hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıştır. Beraat edenler; Heybetullah İdil, Hamza Sadi 
Özbek, Muzaffer Eriş, Zeki Özgür, Yusuf Kadıgil, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, Fehiman 
Altan, Hasan Ferit Cansever, Hüseyin Namık Orkun, Orhan Şaik Gökyay, Fazıl Hisarcıklı, 
Sait Bilgiç’tir. Ceza alanlar ve aldıkları cezalar ise şöyledir: 

Zeki Velidi Togan: Hükümeti devirmek için gizli cemiyet kurma suçu sebebiyle 10 
yıl hapis, 4 yıl Adapazarı’nda sürgün cezası verilmiş, kamu hizmetlerinden ömür boyu men 
edilerek kanunî ehliyetleri kısıtlanmıştır. 

Reha Oğuz Türkkan: Propaganda yapma ve gizli cemiyet kurma suçu sebebiyle 5 yıl 
5 ay hapis, 2 yıl Diyarbakır’da sürgün cezasına çarptırılmış, kamu hizmetlerinden ömür boyu 
men edilmiştir. 
                                                             
8 Ulus gazetesinde söz konusu kanunun maddesi olarak 142. madde verilmiştir. Ancak diğer gazetelerde 148. 
madde olarak geçmektedir. 
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Cihat Savaşfer ve Nurullah Barıman: Reha Oğuz Türkkan ile aynı suç sebebiyle 4 
yıl hapse 4 yıl kamu hizmetlerinden men edilmesine karar verilmiş, ayrıca Nurullah Barıman 
Kırşehir’de, Cihat Savaşfer Uşak’ta 1.5 yıl sürgün cezasına çarptırılmıştır. 

Nejdet Sançar: Propaganda suçu sebebiyle 1 yıl 2 ay süreyle hapis cezası verilmiştir. 

Alparslan Türkeş: Propaganda suçu sebebiyle 9 ay 10 gün hapis cezası verilmiştir. 

Fethi Tevetoğlu: Siyasi yazı yazma sebebiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına 
çarptırılmıştır. 

Nihal Atsız: TBMM ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir, nümayiş ve teşvik 
suçlarından toplam 6.5 yıl hapse ve 3 yıl Adana’da sürgün cezasına çarptırılmış, kamu 
hizmetlerinden ömür boyu men edilerek kanunî ehliyetleri kısıtlanmıştır. 

Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal: Propaganda suçu sebebiyle 11 ay hapis cezasına 
çarptırılmışlardır (Son Posta, 30 Mart 1945: 1, 7; Tanin, 30 Mart 1945: 1, 4).  

Davanın sonuçlanmasının ardından Akşam gazetesinde Necmeddin Sadak’ın davayla 
alakalı bir makalesi çıkmıştır. Sadak, meseleyle ilgilenmesinin davayla ilgisi olmadığını, 
Cumhuriyet kanunlarının uygun bulmadığı yollara saparak memlekete hizmet edecekleri bir 
çağda ağır cezalara çarptırılan her vatandaşa karşı ilk duygusunun derin bir acı olduğunu 
belirtmiştir. Ona göre, üzerinde durulacak nokta, bazı kişilerin işlediği suçlar değil bu 
vesileyle ferdî gösterilerine tanık olunan bir akımın derinlik derecesidir. Cumhuriyet 
kanunlarının zararlı görerek engel olduğu ya da cezalandırdığı fiil ve hareketler bunların 
kaynağı olan duygu ve düşüncelerin çok küçük bir kısmının açığa vurulmuş halidir. Bu duygu 
ve düşüncelerin yatıştırılması ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.  

Sadak’a göre, ırkçılığın tehlikesi bir yandan ilme dayanıyormuş gibi gözükerek 
cahilleri avlamasında, diğer yandan sadece bilgi halinde kalmayarak kuvvetli bir düşünce 
şekilde ruhlarda yer etmesinde yatmaktadır. Irkçılık gibi akımlar milletin asilliğini 
karışmamış kanda aramakta ve kendilerine vatanseverliği temel almaktadır. Bu akımlara 
milliyetçilik gururunu okşadığı için inananların çok olduğunu öne süren yazar, yeni bir dünya 
görüşü ve felsefesine dayanma iddiasında olan bu gibi mezheplerin gücünün ilme 
uygunluktan değil mistik ve yarı dini özellikte olmalarından geldiğini öne sürmüştür. Ona 
göre, milletleri yaratan unsurlar arasında kan birliğinin hiçbir rolünün olmadığını, yani 
kandan gelen bir milletin yeryüzünden var olmadığını, ırk denilen unsurun bir zamanlar 
aristokratları savunmak için ileri sürüldüğünü, ancak 60 yıl önce iflas ettiğini anlatmak 
kolaydır. Hiçbir gerçeğe dayanmayan ırkçılığın ülke içindeki zararı milleti parçalayarak 
küçültmekken, ülke dışındaki tehlikesi de ırkdaş aramak bahanesi ile milleti emperyalist 
maceralara sürüklemektir (Sadak, 31 Mart 1945: 1). 

 

4. Değişen Koşullar, Tabutluklar ve Davanın Son Aşaması  

İstanbul Bir Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi’nin sanıklar hakkındaki kararı itiraz 
üzerine İstanbul İki Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından Ağustos 1946’da bozulmuş 
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ve sanıklar 26 Ekim 1946’da tahliye edilmiştir. Dava, 20 Ağustos 1946’da tekrar görülmeye 
başlanmış, 31 Mart 1947’de tüm sanıkların beraat etmesiyle sona ermiştir (Koçak, 2013: 313-
314). Bu süreçte duruşmalarda pek çok kişi şahit olarak dinlenmiştir. Örneğin 10 Aralık 1946 
tarihindeki duruşmada Anadolu Sigorta Kumpanyası İdare Meclisi Üyesi Suphi Soysallı, 
Yeşilköy Tohum Islah İstasyonu Müdürü Doktor Mirza Gökgöl, Ağızlık Ticarethanesi Sahibi 
Hacı Hadi İşan ve Hasan Ferit Cansever dinlenmiştir. Şahitlerden Mirza Gökgöl, 1920-1925 
yılları arasında Almanya’da öğrenim görürken Zeki Velidi’yi tanıdığını, kendisini Türkçü ve 
milliyetçi biri olarak bildiğini belirtmiştir. Ona göre Zeki Velidi’nin amacı Rusya ve Çin 
idaresi altında yaşayan Türkistanlıların oluşturduğu büyük bir Türk birliği meydana 
getirmekti. İkilinin dostlukları II. Dünya Savaşı sırasında da devam etmiş, 1943 yılında bir 
gün Zeki Velidi yanında Ahmet Karadağlı ve eşi ile Mirza Gökgöl’ü evinde ziyaret 
etmişlerdir. Zeki Velidi bu ziyaret esnasında Mirza Gökgöl’e “Almanya’da bulunan esir 
Türklerin durumları çok fenadır. İyi bakılmıyorlar. Çıplaktırlar. Hatta soğuktan yerleri kazıp 
içlerine giriyorlar. Birbirlerine sokulup ısınıyorlar. Yağmurlu ve karlı havalarda bu 
toprakların çökerek altında kalanların öldüğü de oluyor. Bunların yardımına koşmak 
lazımdır. Bunun için bir cemiyet kurmak istiyoruz. Hükümete müracaat edeceğiz. Eğer izin 
verirlerse sizi de cemiyete almak istiyoruz!” demiştir. Gökgöl de cemiyet kurulduğu takdirde 
gireceği karşılığını vermiştir. Şahitlerden bir diğeri Hasan Ferit ise, Zeki Velidi’nin 
kendisinden cemiyetin kurulması için gerekli iznin alınmasında İstanbul Valisi Lütfü Kırdar 
nezdinde aracılık etmesini istediğini söylemiştir. Kendisi de vali ile görüşmüş, vali bir 
nizamname müsveddesi hazırlayıp getirmelerini istemiştir. Bunun üzerine Zeki Velidi 
müsveddeyi hazırlayarak valiye götürmüşse de cemiyetin kurulmasına izin verilemeyeceği 
yanıtını almıştır (Tanin, 11 Aralık 1946: 3). 

Davanın 24 Aralık’daki duruşmasında ise başta Lütfü Kırdar olmak üzere beş şahit 
dinlenmiştir. Vali, Alman-Rus savaşının devam ettiği ve Almanların ilerlediği sıralarda Hasan 
Ferit Cansever’in kendisine gelerek Zeki Velidi Togan ve iki arkadaşının bir yardım cemiyeti 
kuracağından ve kendisinden izin alacaklarından bahsetmiştir. Daha sonra kararlaştırılan gün 
Zeki Velidi, Ahmet Karoğlu ve bir kadın ile valinin huzuruna çıkarak Almanya’da zor 
durumda bulunan Türk ırkdaşlarına yardım etmek amacıyla bir cemiyet kurmak istediklerini 
söylemişlerdir. Vali de bu meselesinin politik mahiyette olduğunu belirterek meseleyi 
hükümete danışmıştır. Hükümet ise Türkistanlılara yardım etmek her ne kadar iyi bir fikir 
olsa da bunun diğer Türkler için kötü sonuçlar doğurabileceğini öne sürdüğü için vali 
cemiyetin kurulmasına müsaade etmemiştir. Ayrıca kendisine yapılan müracaatta 
İstanbul’daki Türkistanlılara yardım edileceğinden bahsedilmediğini ve söz konusu isimlerin 
gizli bir amaçlarının olduğunu sezinlemediğini ileri sürmüştür. Kırdar’dan sonra üniversite 
öğrencisi Ahmet Külahlı, Muharrem Ergin ve Mehmet Taylan dinlenmiş, üç isim de Necdet 
Sançar’ın üniversitede propaganda yaptığını görmediklerini belirtmişlerdir. Şahitlerin 
dinlenmesinin ardından mahkeme Zeki Velidi’nin Fevzi Çakmak, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, Numan Menemencioğlu ve Memduh Şevket Esendal’ın dinlemesi ve Nihal 
Atsız’ın kendilerine yapılan işkenceler için keşif yapılması talepleri reddetmiştir (Vatan, 25 
Aralık 1946: 1, 3; Tanin, 25 Aralık 1946: 3). 

Mahkeme kararında meselenin milliyetçi bir ideolojinin milliyetçi olmayan bir 
ideolojiye karşı ifadeden ibaret olduğu belirtilmiş, suç olmayan bir fikrin cemiyet haline 
gelmesinin de suç olmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca Hikmet Tanyu’nun müracaatı üzerine 
Danıştay üç kişi hakkında yargılama kararı almış, Genelkurmay Başkanlığı da İstanbul Bir 
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Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi başkanı, üyeleri ve savcısı hakkında dava açılmasına karar 
vermiştir. Bunun sebebi işkence iddialarıdır (Koçak, 2013: 316-317).   

Irkçılık-Turancılık davası sorgulamaları yapılırken hem İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde hem de askeri cezaevinde sanıklar kötü koşullarda ve sağlıksız ortamlarda 
kalmışlar, şiddet görmüşler, zaman zaman “tabutluk” adı verilen, bir kişinin ancak ayakta 
durabileceği kadar büyüklükte çimentodan yapılmış hücrelere konulmuşlardır. Hatta sanıklar 
diz kapakları ve dirseklerinden bu tabutluklara sıkı sıkı bağlanmışlar ve başlarının üstünde beş 
yüzer mumluk üç ampül yakılmıştır (Bakiler, 2010: 68-69). Sanıklar arasında yer alan 
Alparslan Türkeş de tutukluların birbirinden korkunç işkenceler ile inletildiğini belirtmiştir 
(Türkeş, 1972: 57). Yine sanıklardan Reha Oğuz Türkkan ise tabutlukta uğradığı işkenceyi 
şöyle anlatmıştır: 

“…Tekrar koridordan geçtik, camlı kapıyı aşarak nezarethane kısmına girdik. Hemen 
oracıkta durduk. Karşımızdaki beton duvarda yan yana dolap kapağı gibi iki kapı duruyordu. 
Polis memuru birini açtı ve yardıma gelen iki resmi polisin elbirliğiyle beni açılan insan 
boyundan biraz daha yüksek deliğe ite kaka soktu. Duvarlardan sarkan iki halka bileklerime 
geçirildi, zincir gerilerek ayaklarım yerden bir karış kesildi ve birden tepemde muazzam bir 
ışık parladı, arkasından kapı veya kapak kapandı. 

Mahut Tabutlukla teşerrüf etmiştim… 

…İki kolumla tavandan sarktığım için ve ayaklarım da yere değmediğinden, tetkikimi 
ancak başımı sağa sola çevirmek suretiyle yapabiliyordum. Bedenimi taşıyan kelepçeler de 
bileğimi çok acıtmaya başlamıştı.  

Tabutluğun dikine uzunluğu, benim gibi orta boylu bir insanın uzanmış kolları ile 
ulaşabileceği kadardı –biraz daha fazla- çünkü ayaklarım yerden bir karış kadar yukarıda 
sallandığına göre, hesaba bir karış daha ilave edebilirsiniz. Genişlik ve enlilik ölçülerine 
gelince, “tabutluk” tabirinin de ifade ettiği şekilde, dikine oturtulmuş uzun bir tabutun 
ebadından farksızdı; benim gibi zayıfça bir insan ancak sığabiliyordu…” (Türkkan, 2011: 
142-143). 

Sirkeci’deki meşhur Sansaryan Hanı’nda bulunan tabutluklarda sadece Reha Oğuz 
Türkkan işkence görmemiştir. Nihal Atsız’ın aktardığına göre, Türkkan haricinde Hikmet 
Tanyu, Osman Yüksel Serdengeçti, Orhan Şaik Gökyay ve Hamza Sadi Özbek de tabutlukta 
işkenceye maruz kalmış, Külahlıoğlu Mehmet falakaya yatırılmış, Nejdet Sançar penceresi ya 
da hava deliği olmayan bir hücrede 22 gün kalmış, Zeki Velidi Togan üç gün aç bırakılmış, 
kendisi ise yerin beş metre altında küflü ve rutubetli havası olan adeta bir mezarda kalmıştır.9  
Atsız ayrıca bu işkenceler için Savcı Kazım Alöç’ü suçlamıştır (Mumcu, 1993: 83-84). Kazım 
Alöç ile beraber sorgulamalarda İstanbul Emniyet Müdürü Ahmet Demir ile Ankara’dan 
görevlendirilen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kâmuran Çuhruk da bulunmuştur. Bu iki 
isim sanıklara işkence ettikleri, özellikle sanıkları tabutluklara koydukları gerekçesiyle halk 
tarafından “Tabutluk Kahramanları” olarak anılmaya başlanmıştır (Goloğlu, 1974: 253). 

                                                             
9 Sansaryan Hanı’ndaki bu işkenceler sadece Türkçülerle sınırlı kalmamış, solcularda çeşitli vesilelerle 
işkencelere maruz kalmıştır. Sansaryan Hanı ve tabutluklar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Rıfat N. Bali, 
Tabutluklar, Sansaryan Han ve İki Emniyet Müdürü, Libra Kitap, İstanbul, 2011. 
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Kazım Alöç 1967 yılında gazetede tefrika halinde yayınladığı anılarında Irkçılık-Turancılık 
davası ve tabutluklardan bahsetmiştir. Şüphesiz tek parti rejimi ve onun sıkıyönetiminin 
savcısı olması nedeniyle anıları inkâr, savunma ve suçlama üzerine inşa edilmiştir. Alöç, 
sanıkların birbirleriyle iletişim kurmalarına engel olabilmek için ayrı ayrı hücrelere 
konulduğunu, ancak sorgular başlayınca kendi kendine gizli cemiyetler uyduran Reha Oğuz 
Türkkan’ın bunların ortaya çıkmasından korkarak yan hücredeki arkadaşı ile mors alfabesi 
aracılığıyla iletişim kurduğunu öne sürmüştür. Bunun fark edilmesi üzerine tahkikatın 
selameti açısından Türkkan Birinci Şube Müdürlüğü’nün makam odasının karşısında denk 
gelen koridorun sonundaki küçük nezarete nakledilmiştir. Yüksekliği 2.5 metre, genişliği 1 
metre olan bu hücrede sadece oturulabildiğini belirten Alöç, yalnızca bir gün için o da 3-4 
saatliğine Türkkan’ın buraya konulduğunu belirtmiştir. Dava sanıklarını faşist yöntemleri 
ustalıkla uygulayan kişiler olarak tanımlamış, ülke için zararlı olan ırkçılık ve Turancılık 
hareketlerini gizlemek ve halkın merhamet ve dikkatini başka tarafa yönlendirmek için bu 
hücreye tabutluk adını verdiklerini iddia etmiştir (Alöç, 24 Mayıs 1967: 5). Ancak Alöç, 
birbirine zıt görüşleri savunan, hatta düşmanlık dahi besleyen Türkçü-milliyetçi kesim ile 
solcuların belki de sadece tabutlukların varlığı ve yaşadıkları konusunda aynı fikirde 
olduğunu göz ardı etmiştir. 

Sonraki süreçte Irkçılık-Turancılık Davası 1950 Genel Seçimleri’nde muhalefet 
tarafından propaganda aracı olarak kullanılmıştır (Sefercioğlu, 2009: 29; Darendelioğlu, 
1976: 134). Bu dava Türkçü-milliyetçi grupların kendilerini muhalif ve militan olarak 
görmelerinde bir dönüm noktası olmuş, sanıkların maruz kaldıkları işkence Türkçü-milliyetçi 
hareketin mitolojisinin yanı sıra Türkeş’in de bir “dava adamı/lider” olarak ön plana 
çıkmasına yol açmıştır. Tanıl Bora’ya göre, Türkeş’in Irkçılık-Turancılık Davası ile ilgili 
düşünceleri ise Türkçülüğün kendisine görev edindiği misyonu ve tek parti yönetiminin 
sorumsuz yaklaşımının milli kimlik oluşturulmasında yarattığı boşluğu doldurma hevesini 
özetler niteliktedir. Türkeş, bu “düzmece” davanın genç nesillerin geçmişleriyle gurur 
duyarak yetişmelerine engel olduğunu, gençlerin milletlerinin büyüklüğünü ruhlarında yeterli 
şekilde kutsallaştıramadığını, ülkede kozmopolitlik, züppelik ve komünizmin rahatça 
kendisine alan bularak onları yozlaştırdığını öne sürmüştür (Bora, 2008: 687). 

Sonuç 

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin takip ettiği dış politika iç politikayı da net bir 
biçimde şekillendirmiştir. Bunun en iyi örneklerinden biri Irkçılık-Turancılık Davası 
olmuştur. Zira Almanların savaşı kaybedeceği ve Rusların kazanacağının anlaşılmasıyla 
içeride Türkçü-Turancı kesim üzerindeki baskı arttırılmıştır. Bu baskı Sabahattin Ali-Nihal 
Atsız arasındaki dava ile gün yüzüne çıkmış, bu dava sürecinde yaşananlar Irkçılık-Turancılık 
Davası’nı hazırlamıştır. Dönem, tek parti dönemi olması sebebiyle İnönü’nün mutlak hakimi 
olduğu yıllardır. Nitekim davanın fitili de İnönü’nün 19 Mayıs 1944 yılındaki nutkunda 
Türkçü-Turancı kesimi hedef göstermesiyle ateşlenmiştir.  

Özellikle Sabahattin Ali-Nihal Atsız davasına basının ilgisi ve kaleme alınan 
makalelerin 3 Mayıs nümayişlerinden sonra artması göz önüne alındığında Irkçılık-Turancılık 
Davası için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değildir. Zira gazeteler, davanın ilk 
duruşmasını ve bu duruşmada okunan iddianamenin tamamını ve karar duruşmasını ayrıntılı 
olarak aktarmış, ancak davanın diğer duruşmalarını (sorgulama, delillerin incelenmesi ve 
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şahitlerin dinlenmesi süreçlerini) çok kısa haberlerle, detay vermeden geçmiştir. Daha da ilgi 
çekici olanı, yine Sabahattin Ali-Nihal Atsız davası ile kıyaslandığında aynı zamanda bazıları 
milletvekili olan gazete yazarlarının dava başlamadan önce konuyla ilgili daha fazla yazı 
kaleme alıp, dava esnasında ya da sonrasında çok daha az yazı kaleme almasıdır. Gazetelerin 
davaya yaklaşımını ve takındığı tutumu ise bu makalelerden ve haber başlıklarından görmek 
mümkündür. Zaten gazetelerin o dönem için iktidarın görüşünden farklı bir görüş beyan etme 
şansı yoktur. Nitekim, Ahmet Emin Yalman 21 Mayıs 1944 tarihli yazısında, yaşananların 
olaylara eleştirel bakmayı ve özgür düşünmeyi öğretmesi gerektiğini savunurken o dönemin 
koşullarında iktidarın izin verdiği ölçüde eleştirel bakılabileceğini, yani aslında eleştiri 
yapılamayacağını, özgür düşünmenin ise bütün sınırlarını tek partinin çizdiği bir özgürlük 
olduğunu görmezden gelmiştir. 

Dava sürecince sanıkların oldukça kötü koşullara ve çeşitli işkencelere maruz 
kalmaları davanın yakın dönem Türk siyasi tarihinin akılda kalıcı olayları arasında yerini 
almasının bir diğer sebebidir. Dava sonucunda özellikle Zeki Velidi Togan, Reha Oğuz 
Türkkan ve Nihal Atsız’a ağır cezalar verildiği görülmüştür. Ancak yukarıda da belirttiğimiz 
gibi uluslararası ilişkiler bu davanın seyrini ve sonuçlarını etkilemiştir. Çünkü sonraki süreçte 
davaya yapılan itiraz sonucu tüm sanıklar serbest bırakılarak suçsuz bulunmuştur. Beraat 
gerekçesinde meselenin milliyetçi bir ideolojinin milliyetçi olmayan bir ideolojiye karşı 
çıkmaktan ibaret olduğunun, bununla ilgili cemiyet kurmanın da suç olmadığının belirtilmesi 
akla bir yılda değişenin ne olduğu sorusunu getirmektedir. Bu kararın Sovyetler ile ilişkilerin 
bozulduğu, Amerika ile yakınlaşıldığı ve çok partili sisteme geçildiği bir dönemde verilmesi 
dikkat çekicidir. Dolayısıyla davanın savcının iddia ettikleriyle bağdaşmadığını ve davada 
siyasi kaygılarla hareket edildiğini söylemek mümkündür.  

1940’lı yıllardaki siyasi davaların -Sabahattin Ali-Nihat Atsız Davası’ndan sonra- 
ikinci ayağı olan Irkçılık-Turancılık Davası’nı Hasan Âli Yücel-Kenan Öner Davası takip 
etmiştir. Bu davaların bir bütünün parçaları olduğunun göstergesi, Irkçılık-Turancılık 
Davası’nın kararının açıklanmasıyla Hasan Âli Yücel-Kenan Öner Davası’nın başlaması 
arasındaki zaman yakınlığının Sabahattin Ali-Nihat Atsız Davası’nın karara bağlanması ile 
Irkçılık-Turancılık Davası’nın başladığı süre yakınlığına benzemesidir. 
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ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖRGÜTSEL 
ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

FATMA YILMAZ* 

ÖZ 

Bu çalışma çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerinin ve takım liderlerinin duygusal zekâlarının 
örgütsel özdeşleşmeleri üzerinde etkisinin olup olmadığını ölçmek üzere gerçekleştirilmektedir. Erzincan 
ilindeki çağrı merkezinde çalışanlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 150 kişiye 7 tanesi 
demografik olmak üzere toplam 66 sorudan oluşan anket çalışması yöneltilmiştir. Araştırmada duygusal zekâ ve 
örgütsel özdeşleşmeye ilişkin literatür taramasının ardından, çalışanların demografik değişkenlerinin duygusal 
zekâya ve örgütsel özdeşleşmeye etkisi bunun yanı sıra duygusal zekâ ve alt boyutlarının örgütsel özdeşleşme 
üzerindeki etkileri SPSS paket programı kullanılarak incelenmiştir. Son bölümünde araştırma bulguları 
değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; duygusal zekânın alt boyutlarından iyimserlik/ruh halinin 
düzenlenmesi ve duyguların kullanımı boyutları örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönde anlamlı etki 
yaratırken duyguların değerlendirilmesi ve duygusal zekânın örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, Örgütsel Özdeşleşme, Örgüt, Empati Çağrı Merkezi,  

 

IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON ORGANIZATIONAL 
IDENTIFICATION FOR CALL CENTER PERSONNEL 

Abstract 

This study is being conducted to figure out whether there is any influence of emotional intelligence of 
customer representatives and team leaders on organizational identification or not. A questionnaire consisting of 
total 66 questions that include 7 demographic ones have been directed to 150 people that have been chosen 
among the personnel working in Erzincan call center via random sampling. After the literature review associated 
with emotional intelligence and organizational identification, the effects of demographic variables of personnel 
on emotional intelligence and organizational identification as well as effect of emotional intelligence and its sub-
divisions on organizational identification have been examined through SPSS packet program. In last part, 
findings of the study have been evaluated. According to the study results, optimism/mood regulation and usage 
of emotions that are the sub-dimensions of emotional intelligence have a positive impact on organizational 
identification whereas there is no sensible correlation between evaluation of emotions, emotional intelligence 
and organizational identification. 

Key Words: Emotional Intelligence, Organizational Identification, Organization, Empathy, Call Center 

1. GİRİŞ 

Örgütsel özdeşleşme kavramı “kurumun başarı ya da başarısızlıklarını işgörenlerin kendi 
başarı ya da başarısızlıkları olarak algılamaları, kişilerin kendilerini çalışmış oldukları örgüte 
ait hissetmeleri”  şeklinde tanımlanmaktadır (Mael ve Ashforth, 1992: 103). Çalışanlar, 
kurumlar ile bağlılık ihtiyaçlarını karşılamak, bunun yanında da kendi belirsizliklerini 
minimum seviyeye indirmek için özdeşleşmektedirler. Kurumlar ise işgörenlerin örgüt ile 
özdeşleşmelerini en yüksek seviyede gerçekleştirmek istemektedirler çünkü çalışanlar 
tarafından algılanan özdeşleşme onların performanslarının ve kurum içi davranışlarının 
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olumlu yönde etkileyeceğine inanılmaktadır (Tüzün ve Çağlar, 2008: 1012). Örgütsel 
özdeşleşme kavramının işgörenlerin faaliyetlerini etkileyebilme gücüne ve çalışanların 
üzerinde olumlu etkilere sahip olması sebebiyle fark edilmiş ve bilimsel araştırmalarda 
inceleme konusu olmuştur (Mael ve Ashforth, 1992). 

Bu çalışmanın temel amacı duygusal zekânın örgütsel özdeşleşmeye etkisini incelenmesidir. 
Duygusal zekânın yüksek olması çalışanların örgüt ile aralarındaki bağı güçlendirip 
güçlendirmediği diğer bir ifade ile çalışanların örgütsel özdeşleşmelerini arttırıp arttırmadığı 
mevcut çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde duygusal zekâ ve 
örgütsel özdeşleşmeyi araştıran bir çalışmanın varlığına rastlanmamıştır. 

1.1.Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme, işgören ve örgüt arasında var olan bağ ve ilişkiyi açıklayabilen oldukça 
önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir (Turunç, 2011: 148). Örgütsel özdeşleşmeye 
ilişkin olarak genel kabul görmüş yorum; bu kavramının bilişsel, duygusal ve davranışsal 
unsurlardan oluşmasıdır. Örgüt içerisindeki çalışanlar, kendilerini tanımlarken örgütlerini ne 
kadar fazla kullanıyorlarsa, özdeşleşme duygusu da o derece de güçlü olmaktadır ve örgüt 
içinde bilişsel, duygusal ve davranışsal manada çevrelenmiş demektir (Tüzün ve Çağlar, 
2008: 1016). Ashforth ve Mael 1989 yılında örgütsel özdeşleşmeye ait olan ve bu konuya 
ilişkin yeni bakış açıları getirdikleri makalelerinde çıkarımlarda bulundukları hususlar 
şunlardır (Aliyev ve Işık, 2014: 139):  

- Örgüte yeni katılan bireylerin örgütsel sosyalleşme kapsamında, örgüt kimliğini benimseme 
çabaları örgüt tarafından yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte örgütler; kurumda 
çalışmaya başlayan bireylerin benliklerine kurumsal kimliğin ayırt edici, kalıcı ve en merkezi 
hususlarını yansıtmaya ve benimsetmeye çalışmaktadırlar.  

-Örgütsel özdeşleşme sonucunda işletmeye yeni dahil olan işgörenler örgütlerini 
somutlaştırarak sadakat ve bağlılık göstermeye başlamaktadırlar. Bu sayede de örgütün değer 
ve inançlarını içselleştirmektedirler. 
İşgörenlerin örgüt ile özdeşleşmeleri gerçekleştirilen işlerin daha da anlamlı yapılmasına 
olanak sağlamaktadır ve dolayısıyla bu durum çalışanları çok daha fazla motive etmektedir. 
Örgütsel özdeşleşme, ekonomik etkinlik ve verimliliği arttırmaktadır ve bunu yanında 
işgörenlerin duygusal anlamda kendilerini daha mutlu hissetmelerini de sağlamaktadır (Mael 
ve Ashfort, 2001:199). Aynı zamanda özdeşleşme, örgütsel hedef ve değerleri içselleştirerek 
belirsizliği de azaltmaktadır. Örgütü ile özdeşleşen çalışanlar, örgüt dışındaki bireylerle 
kurdukları iletişim esnasında kendilerini bağlı bulundukları örgütün bir temsilcisi olarak 
görmektedirler, birçok fırsatta ve bir takım kararlar verirlerken kurumun çıkarlarını kendi 
çıkarlarının önünde tutarak hareket etmektedirler. Örgütün değer amaç ve inançlarına karşı 
tavır takınanlardan kendilerini soyutlamaktadırlar. Örgütleri ile özdeşleşmiş bireyler o örgüte 
karşı olumlu tutum geliştirmektedirler (Çakınberk vd., 2011: 93). Özdeşleşme olgusu 
bireylerin içinde bulunmuş olduğu gruba olan aitlik duygusudur. Çalışanların kurum ile 
özdeşleşememe durumları kuruma zarar vermektedir (Elbasch ve Bhattacharya, 2001: 322). 
Çalışanlar, kurumları ile özdeşleştikleri durumlarda kendilerini de kurumla kişiselleştirme 
eğilimine girmektedirler. Böylece işgörenler kendilerini merkezi özelliklere sahip ve kalıcı 
olan bir sosyal grup içinde görmektedirler bu şekilde de örgütsel özdeşleşme güçlenmektedir 
(Polat ve Maydan, 2010: 150). Örgütsel özdeşleşme, işgörenlerin çalıştıkları kurumun 
örgütsel kimliği ile kendi kimliklerini bütünleştirme ve birleştirme derecesidir (Balcı vd., 
2012: 52). Kişinin örgütsel özdeşleşme düzeyi o kişinin kurum üyeliğine ne denli bağlı ve ait 
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olduğunu göstermektedir. Çalışanın benliğinde örgüt üyeliği önemli bir yerdeyse ve diğer 
sosyal üyeliklerinden daha fazla merkezi konumdaysa, bireyin örgütle özdeşleşmesinin de 
yüksek olduğu söylenebilmektedir (Karabey ve İşcan, 2007: 232). Örgütsel bağlılıkta örgüt ve 
çalışan arasında karşılıklı bir alış verişe odaklanan maddesel bir ilişki varken özdeşleşmede 
örgüt ve çalışan arasında benzerlikler ve ortak yönler bulunmaktadır (Van Dick ve diğ., 2004: 
132). Özdeşleşme odlusu bireyin benlik algısını arttırarak; güvenlik ihtiyacı, bir gruba ait 
olma ihtiyacı ve başkalarıyla ilişki içinde olma gereksinimini karşılamakta ve çeşitli 
belirsizlikleri azaltmaktadır. Birey kurum ile özdeşleşerek kendine olan öz saygısını 
artırmakta ve kendisi ile ilgili pozitif düşünceler oluşturmaktadır. Ayrıca özdeşleşme bireyin 
bulunduğu ortamda farklı kimlikler arasında bütünlük sağlayabilmesini, saygın bir kimlik 
ortaya koyabilmesini ve kendisini benzersiz hissetmesini sağlamaktadır (Ashforth vd., 2008: 
335). 

1.2. Duygusal Zekâ 
1995 yılında Daniel Goleman tarafından gündeme gelen ve yayılan duygusal zekâ kavramı; 
kendi kendini harekete geçirebilme, sebat, azim, başkalarının ne hissettiğini anlama ve 
dürtülere hakim olabilmeyi sağlayan temel bir yaşam becerisidir (Tetik ve Açıkgöz, 2013: 
88). Goleman’a göre, bireyin aksiliklere rağmen yoluna devam edebilmesi, kendi kendini 
harekete geçirebilmesi, ruh halini düzenleyebilmesi, dürtüleri kontrol ederek tatmini 
erteleyebilmesi, empati yapabilmesi, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, ve 
umut besleme duygusal zekânın özellikleri arasında sayılabilmektedir. Mayer ve Salovey’e 
göre ise duygusal zekâ, kişilerin kendi ve diğerlerinin duygu ve hislerini gözlemleyip 
düzenleyebilmek; var olan hisleri, çeşitli eylemlere ve hislere rehberlik edebilecek biçimde 
kullanabilmek, şeklinde tanımlanmaktadır. Duygusal zekâ kişilerin duygularını yönetmeyi, 
başka kişilerin his ve duygularını anlayabilmeyi, enerji, bilgi ve diğer becerileri yönlendirerek 
bir takım olumlu veya olumsuz tepkiler vermelerini sağlamaktadır. Kişilerin duygusal zekâ 
becerileri bireysel yaşantılarını etkilediği gibi yapmış oldukları işlerin niteliğini de 
etkilemektedir (Karagözoğlu, 2016: 270). Salovey ve Mayer duygusal zekâ kavramını; sosyal 
zekânın bir alt kümesi ayrıca bireyin kendine ait olan ve diğer bireylere ait olan duyguları ve 
hisleri izleyebilme bunun yanında bu duygular arasında ayrım yapabilme ve buradan elde 
etmiş olduğu bilgileri davranış ve düşüncelerinde kullanabilme becerisi olarak da ifade 
etmektedirler (Özyer ve Alici, 2015: 70). Kişilerin toplum içerisinde var olabilmeleri, 
bireylerarası ilişkilerinin, düşünme ve davranış biçimlerinin kilit noktası olarak ifade edilen 
duygusal zekâ, bireyin kendisinin ve başkalarının hislerini tanıyarak, kendisini motive 
etmektedir. Duygusal zekâ kavramını etkili performans ve gerçek yaşam sonuçları üzerine 
yoğunlaşarak açıklayan Bar-On’a göre, kişinin baskılarla ve günlük talep başa çıkabilme 
yeteneği duygusal zekâyı oluşturmaktadır. Ayrıca  bireylerin iş ve günlük yaşantılarındaki 
başarı ve faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olan ve bilişsel olmayan bütün özellikleri 
kapsamaktadır (Özcan vd., 2016: 289). Duygusal zekâ duyguların kaynağı olmasının yanı sıra 
(Karagözoğlu, 2016: 270) bir kişinin kendi ve başka kişilerin duygularını anlayabilmesi, 
çeşitli duyguları birbirinden ayırt edebilmesi, empati kurabilmesi ve tüm bunları yaşantısında 
etkili bir şekilde kullanabilmesi becerisidir. Duygusal zekâ olgusu kişilerde doğuştan gelen bir 
özellik değil, kişinin çocukluğunda yaşamış olduğu deneyim ve tecrübeler, algılanan duygusal 
eğitim ve çevre ile birlikte geliştirilebilen bir yetenektir (Tetik ve Açıkgöz, 2013: 88). 
Duygusal zekâ başkaları gibi düşünmenin yanında bu kişileri aynı çatıda birleştirerek aynı 
hedef ve amaca ilişkin hareket etmelerini ve hizmet vermelerini sağlamaktır (Bolat vd., 2009: 
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219). Duygusal zekâ olgusu işgörenlerin mesleğe ilişkin beceri ve bilgilerinin desteklenmesi 
ve arttırılmasını sağlamaktadır (Austin ve diğerleri, 2004: 550). 
Duygusal zekâ düzeyi güçlü olan kişiler, var olan iletişim kabiliyetlerinden yararlanarak 
diğerleri ile olan ilişki ve iletişimlerinde duygusal zekâlarını kullanmaktadırlar. Bireyler 
duygu ve hislerine ilişkin değerleri bilip kullanabildikleri derecede iletişim ve işbirliği 
becerileri yükselmektedir. Böylece de çeşitli örgütsel rol ve görevlerini başarı ile yerine 
getirebileceklerdir ve işletmeler de bu durumdan kazançlı çıkmaktadırlar (Arslan vd., 2013: 
171). 
 
2. YÖNTEM 

Çalışmanın amacı; çağrı merkezi çalışanlarının demografik özellikleri dikkate alınarak sahip 
oldukları duygusal zekânın örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2016 yılında Erzincan ilinde faaliyet gösteren çağrı merkezi 
çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 150 müşteri temsilcisi ve takım lideri 
katılmıştır. 

Araştırmanın Varsayımları; 

En uygun ölçme araçlarının kullanılan “duygusal zekâ” ve “örgütsel özdeşleşme” ölçekleri 
olduğu varsayılmaktadır. 
Anketi dolduran katılımcılar samimi görüşlerini yansıtmışlardır. 
Araştırma örneklemi evreni temsil etmektedir. 
Grupların varyansları eşittir. 

Araştırmanın Sınırlılıklar;  

Araştırma 2016 yılında Erzincan ilinde bulunan çağrı merkezi çalışanları sınırlandırılmıştır. 
Veri toplama aracı 7’si demografik olmak üzere toplam 66 soru ile sınırlandırılmıştır. 
 

Çalışmada kullanılan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Ankette ilk olarak demografik 
değişkenler ardından da duygusal zekâyı ve örgütsel özdeşleşmeyi ölçmeye yönelik olarak 
toplam iki ölçek kullanılmıştır. Duygusal zekâ ölçeği olarak 2011 yılında Tatar vd. tarafından 
geliştirilen “Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve 
Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” isimli çalışmadan faydalanılmıştır. Ölçekte 
iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi, duyguların kullanımı ve duyguların değerlendirilmesi 
şeklinde üç farklı boyut bulunmaktadır. Örgütsel özdeşleşme ölçeği Balcı vd. (2012) 
tarafından gerçekleştirilen “Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel 
Vatandaşlıkla İlişkisi: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma” isimli 
çalışmadan alınmıştır. Ölçekte uyum, özdeşleşme ve içselleştirme olmak üzere toplam 3 boyut 
bulunmaktadır. Her iki ölçeğin de cevap kategorisi 5’li likert tipi ölçek derecelemesine tabi 
tutulmuştur ve bu kategoriler (1) “kesinlikle katılmıyorum” (5) “kesinlikle katılıyorum” 
şeklinde derecelendirilmiştir. 

 
3. BULGULAR 

Tablo 1 ve 2’de çalışmaya katılan çağrı merkezi çalışanlarının demografik bilgilerine yer 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çağrı Merkezi Çalışanlarının Demografik Bilgileri 1 

 Cinsiyet Medeni 
durum 

Yaş Eğitim Toplam 

kadın erkek evli bekar 18-
30 

31- 
50 

ortaokul lise önlisans lisans  
 
 

Frekans  96 54 46 104 94 62,7 16 42 70 22 150 
 

Yüzde  64,0 36,0 30,7 37,3 56 37,3 10,7 28,0 46,7 14,7 100,0 
 

 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Çağrı Merkezi Çalışanlarının Demografik Bilgileri 2 

 Gelir Çalışma Süresi Pozisyon Toplam 
1-1000 1001-

2500 
1-3 4-6 7-10 

 
 

Müş. 
Tems. 

Tk. Lid.  

 
Frekans  

107 43 73 71 6 
 
 

119 31 150 

Yüzde  71,3 28,7 48,7 47,3 4,0 
 

79,3 20,7 100,0 

 

Tablo 1 ve tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan çağrı merkezi çalışanlarının yarısından 
fazlasının (farklı kişiler) kadın, bekar, 18-30 yaş aralığında, 1-1000 lira arsında gelire sahip 
olan, 1 ile 3 yıl arasında mevcut iş yerinde çalışan ve müşteri temsilcisi oldukları 
belirlenmiştir. Çalışma süreleri incelendiğinde %48,7’si 1-3 yıl arası, 47,3’ü 4-6 yıl arası 
çalışmakta olup toplamda %96’sı 6 yılın altında aynı iş yerinde çalışmaktadır. Uzun süreli 
çalışma süresi ise %4’tür. Eğitim seviyesi açısından %46,7 ile kurumda en çok önlisans 
mezunlarının bulunduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Çalışanların Duygusal Zekâ Puanlarının Demografik Değişkenlere Göre 
(cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir, pozisyon) T-Testi Sonuçları 

 
 Duygusal Zekâ 

 F Sig t Serb. Der. (2-tailed) 

iki-kuyruklu/ yönlü 
anlamlılık 

Cinsiyet 0,160 

 

0,690 

 

4,887 147 0,000 

4,816 102,849 0,000 

Medeni Durum 0,084 

 

0,772 

 

-,196 147 0,845 

-,190 77,569 0,850 
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Yaş 1,013 

 

0,316 

 

-1,879 147 0,062 

-1,812 103,140 0,073 

Gelir 7,286 

 

0,008 

 

2,583 147 0,011 

2,910 98,456 0,004 

Pozisyon 1,590 

 

0,209 

 

1,653 147 0,100 

1,826 54,325 0,073 

 
Tablo 3 incelendiğinde çağrı merkezi çalışanlarının duygusal zekâları sadece cinsiyet ve 
gelir değişkenine göre farklılık göstermektedir. İlgili tablo incelendiğinde kadınların erkek 
çalışanlara göre duygusal zekâsının daha fazla olduğu görülmektedir. Gelir değişkeni 
açısından ise  (F= 7,286; p<0,05). Grup istatistikleri incelendiğinde 1001-2500 lira arası 
gelir sahibi olanların duygusal zekâsının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 
 

Tablo 4. Çalışanların Duygusal Zekâ Puanlarının Eğitime İlişkin Anova Sonuçları 
 
ANOVA – Duygusal Zekâ   
 Kareler Toplamı df Ortalama Karesi F Sig. 

Gruplar Arası 6873,300 3 2291,100 8,714 ,000 

Gruplar İçi 38121,908 145 262,910   

Toplam 44995,208 148    

 

Tablo 4 incelendiğinde p=0,000<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde çalışanların 
eğitimleri ile duygusal zekâları arasında anlamlı bir fark vardır. Farkın hangi gruptan 
kaynaklandığını anlamak için Tukey Testi sonuçlarına bakılmalıdır. 

Tablo 5.Çalışanların Duygusal Zekâ puanlarının Eğitimlerine Göre Tukey Testi 
Sonuçları 

 
Tukey HSDa,b  - Duygusal Zekâ 
Egitim N Subset for alpha = 

0.05 
1 2 

lise 41 107,926
8 

 

ortaoku
l 

16 108,812
5 

 

ön 
lisans 

70  120,457
1 

lisans 22  125,590
9 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

79 
 

Sig.  ,997 ,647 

 

Tablo 5 incelendiğinde; çalışanlar arasında en düşük duygusal zekâ eğitimi lise olan 
bireylerlerdir. En yüksek duygusal zekâya sahip olanların ise lisans eğitimi almış olan 
çalışanlar olduğu görülmektedir.  

Çalışma süresi ile duygusal zekâ arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 
de anova testi yapılmıştır fakat p>0,05 olduğundan dolayı çalışma mevcut işletmede çalışma 
süresinin duygusal zekâyı etkilemediğini söyleyebiliriz.  

Tablo 6. Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Puanları ile Cinsiyetlerine ve Medeni 
Durumlarına Göre T-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet Medeni Durum 

 F Sig t Serb. 
Der. 

(2-tailed) 

iki-
kuyruklu/ 
yönlü 
anlamlılık 

F Sig t Serb. 
Der. 

(2-tailed) 

iki-
kuyruklu/ 
yönlü 
anlamlılık 

Örgütsel 
Özdeşleşme 

6,293 0,013 5,918 148 0,000 0,291 0,590 -2,530 148 0,012 

5,517 89,287 0,000 -2,448 79,973 0,017 

Uyum  3,360 0,069 5,438 148 0,000 0,065 0,799 -2,390 148 0,018 

5,236 98,191 0,000 -2,356 83,465 0,021 

Özdeşleşme  5,577 0,019 3,937 148 0,000 2,098 0,150 -1,417 148 0,159 

3,645 87,532 0,000 -1,322 74,013 0,190 

İçselleştirme  8,045 0,005 6,127 148 0,000 1,942 0,166 -2,957 148 0,004 

5,692 88,396 0,000 -2,774 74,882 0,007 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere örgütsel özdeşleşme çağrı merkezi çalışanlarının 
cinsiyetlerine göre %95 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Örgütsel özdeşleşme ve alt boyutları olan; uyum, özdeşleşme, içselleştirme 
için p<0,05’tir. Grup istatistikleri incelendiğinde kadınların erkeklere göre örgütsel 
özdeşleşme puanlarının ve alt boyutlarına ilişkin puanların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Medeni duruma ilişkin T-testi sonuçlarına göre özdeşleşme boyutu dışındaki uyum ve 
içselleştirme boyutu buna ek olarak genel anlamda örgütsel özdeşleşme boyutu anlamlı 
farklılık göstermektedir. Özdeşleşme için p>0,05 iken diğer boyutlar için p<0,05. Farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını anlamak için sonuçlar incelendiğinde bekarların örgütsel 
özdeşleşmelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 
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Tablo 7. Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Puanları ile Yaş ve Pozisyonlarına Göre T-
Testi Sonuçları 

 Yaş  Pozisyon  

 F Sig t Serb. 
Der. 

(2-tailed) 

iki-
kuyruklu/ 
yönlü 
anlamlılık 

F Sig t Serb. 
Der. 

(2-tailed) 

iki-
kuyruklu/ 
yönlü 
anlamlılık 

Örgütsel 
Özdeşleşme 

9,330 
 

0,003 
 

-
2,800 

148 0,006 0,0341 
 

0,854 
 

-
3,641 

148 0,000 

-2,558 86,621 0,012 -3,757 48,859 0,000 

Uyum  
6,435 
 

0,012 
 

-
3,355 

148 0,001 0,024 
 

0,878 
 

-
4,216 

148 0,000 

-3,104 90,066 0,003 -4,256 47,424 0,000 

Özdeşleşme  
4,591 
 

0,034 
 

-
1,716 

148 0,088 0,445 
 

0,506 
 

-
2,621 

148 0,010 

-1,622 96,590 0,108 -2,803 51,433 0,007 

İçselleştirme  
1,748 
 

0,188 
 

-
1,218 

148 0,225 0,065 
 

0,799 
 

-
1,488 

148 0,139 

-1,182 105,013 0,240 -1,502 47,403 0,140 

 

18-30 ve 31-50 yaş gruplarının karşılaştırması için yapılan T-testi sonuçlarına göre bu iki yaş 
grubunun örgütsel özdeşleşmeleri birbirinden farklılık göstermektedir. 18-30 yaş grubunun 
örgütsel özdeşleşme ve uyumlarının 31-50 yaş grubuna göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir.  

Çağrı merkezi çalışanlarının çalıştıkları pozisyon kapsamında örgütsel özdeşleşme, uyum ve 
özdeşleşme değişkenleri %95 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. p değeri 0,05’ten küçüktür. Pozisyon açısından sadece içselleştirme boyutu 
için anlamlı bir fark bulunamamıştır. İçselleştirme için; p>0,05. Anlamlı farklılık bulunan 
değişkenler için farklılığın takım liderlerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Takım 
liderlerinin müşteri temsilcilerine göre örgütsel özdeşleşmeleri daha yüksektir. 

Gelir ve örgütsel özdeşleşme arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Tablo 8. Çalışanların Örgütsel Özdeşleşme Puanlarının Eğitim Değişkenine Göre Anova 
Sonuçları 

 
ANOVA  - Örgütsel Özdeşleşme   
 Kareler Toplamı df Ortalama Karesi F Sig. 

Gruplar Arası 3674,634 3 1224,878 5,947 ,001 

Gruplar İçi 30072,199 146 205,974   
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Toplam 33746,833 149    

 

Tablo 8 incelendiğinde p=0,001<0,05 bulunmuştur böylece %95 güven düzeyinde eğitim ile 
örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılığın olduğu söylenebilmektedir. Farklılığın 
hangi eğitim düzeyinden kaynaklandığını anlamak için Tukey testi sonuçlarına bakılmalıdır. 

 
Tablo 9.Çalışanların Duygusal Zekâ puanlarının Eğitimlerine Göre Tukey Testi 

Sonuçları 
 

Tukey HSDa,b  - Örgütsel Özdeşleşme 
Egitim N Subset for alpha = 0.05 

1 2 
lisans 22 48,6818  
ön lisans 70 49,1571  
lise 42 52,5476  
ortaokul 16  65,3750 
Sig.  ,751 1,000 
 
Tukey testi sonuçlarına göre ortaokul eğitimi almış çalışanların örgütsel özdeşleşme puanları 
diğer eğitim gruplarına göre daha fazladır. Örgütsel özdeşleşmesi en düşük olan grup ise 
lisans düzeyinde eğitim alanlardır. Eğitim arttıkça örgütsel özdeşlemenin azaldığını 
söylenebilmektedir. 
Çalışma süresi ve örgütsel özdeşleme arasındaki ilişki incelendiğinde ise anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 
 

Tablo 10. Duygusal Zekâ/Duygusal Zekâ Boyutları ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki 
Korelasyon 

 

 

Örgütsel 
Özdeşleşme 

 İyimserlik/ Ruh 
Halinin 
Düzenlenmesi  

Duyguların 
Kullanımı  

Duyguların 
Değerlendirilmesi 

Duygusal 
Zekâ 

Pearson 
Korelasyon 

0,228** 0,201* -0,146 0,050 

Sig. (2-uçlu) 0,005 0,014 0,076 0,547 

N 150 150 150 150 

 

Tablo 10 incelendiğinde çağrı merkezi çalışanlarının duygusal zekânın boyutlarından 
iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların kullanımı değişkenleri ile örgütsel 
özdeşleşme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p< 0,05). Fakat 
yüksek bir korelasyon sayısına ulaşılamamıştır. Duyguların değerlendirilmesi ve duygusal 
zekâ ile örgütsel özdeşleşme arasında ise %95 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

82 
 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Genel anlamda çağrı merkezi çalışanlarında duygusal 
zekâ örgütsel özdeşleşme üzerinde etkili değildir. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerçekleştirilen çalışmada çağrı merkezi çalışanlarında demografik değişkenlere ilişkin 
olarak duygusal zekânın cinsiyet, gelir ve eğitim değişkenlerine göre farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre duygusal zekâlarının yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Gelir değişkeni açısından ise 1001-2500 lira arası gelir sahibi olanların 
duygusal zekâsının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Orta gelir grubu düşük ve yüksek 
gelir grubuna göre daha yüksek duygusal zekâya sahiptirler. Medeni durum, yaş ve pozisyona 
göre ise duygusal zekâ anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Eğitim değişkeninde anlamlı 
farklılık lisans eğitimi almış gruptan kaynaklandığı için eğitim arttıkça duygusal zekânın 
arttığını söylemek mümkündür. Çalışma süresi ile ilgili olarak duygusal zekâ ve örgütsel 
özdeşleşme arasında anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Kurumda çalışanların demografik 
bilgilerine baktığımızda çalışma yılının genel anlamda düşük olduğu görülmektedir. Kişiler 
kuruma kendilerini ait hissedecek kadar bu örgütte kalmadıklarından ve örgütsel 
özdeşleşmelerinin de gerçekleşmediği söylenebilmektedir. Çağrı merkezi çalışanlarında 
demografik değişkenler açısından örgütsel özdeşleşme incelendiğinde cinsiyet değişkenine 
göre kadınların erkeklere göre örgütsel özdeşleşme puanlarının ve alt boyutlarına ilişkin 
puanların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Medeni durum açısından bekarların örgütsel 
özdeşleşmelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaş değişkenine göre ise genç 
yaştaki çalışanların örgütsel özdeşleşme ve uyumlarının orta yaş ve üzeri çalışanlara göre 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışılan pozisyon bakımından takım liderlerinin müşteri 
temsilcilerine göre örgütsel özdeşleşmeleri daha yüksektir. Gelir ve örgütsel özdeşleşme 
arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Eğitim değişkeni açısından 
değerlendirildiğinde ortaokul eğitimi almış çalışanların örgütsel özdeşleşme puanları diğer 
eğitim gruplarına göre daha fazladır. Örgütsel özdeşleşmesi en düşük olan grup ise lisans 
düzeyinde eğitim alanlardır. Eğitim arttıkça örgütsel özdeşlemenin azaldığını 
söylenebilmektedir. Duygusal zekâ ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki test edildiğinde 
duygusal zekânın örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu söylenememektedir. 
Özdeşleşme bireylerin kendilerini ifade etmelerini ve bu ifadeyi kullanarak yaşamlarına ve 
diğer bireylerle olan ilişki ve iletişimlerine yön vermelerine olanak sağlamaktadır. Bunun 
yanında özdeşleşme bireyin benlik algısını genişletip güçlendirerek; ait olma ihtiyacı, 
güvenlik ihtiyacı ve diğer kişilerle ilişki kurma gereksinimini karşılamakta ve belirsizlikleri 
azaltmaktadır. Birey özdeşleşerek kendine olan öz saygısını güçlendirmekte ve kendisi 
hakkında olumlu düşünceler oluşturmaktadır.  Bunlarla birlikte özdeşleşme ile kişi bulunduğu 
ortamda kendisini ifade edip konumlamasını, saygın bir kimlik ortaya koyabilmesini, kendini 
benzersiz ve eşsiz hissetmesini sağlamaktadır (Cüce vd., 2013: 7). Ayrıca çalışma yaşamında 
verimli iş ilişkileri geliştirebilmek bireyler arası becerileri gerektirmektedir. Son yıllarda 
farklı disiplinlerde gerçekleştirilen çalışmalar, bireyler arası becerilerin kilit noktasının kişiler 
arasındaki etkileşimler esnasında duyguları tanımlama, yönetme ve yorumlama yeteneği 
olduğunu meydana çıkarmışlardır (Konakay, 2013: 123). Duygusal zekânın gün geçtikçe 
üstün performansla olan ilişkisi örgütleri mevcut çalışanların duygusal zekâlarını artırmaya 
yönlendirirken yeni işe alacakları işgörenlerde de duygusal zekâsı yüksek olan bireylerden 
seçmeye yöneltmektedir. Başka kişilerin duygularını doğru bir şekilde okuyabilen bireyler 
çalışma arkadaşları ile olan etkileşimlerinde de daha başarılı olmaktadırlar (Konakay, 2013: 
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125). Goleman insan zekâsının ölçüsü olan duygusal zekânın verimlilik için gerekli olduğunu 
savunmaktadır, duygusal zekâ derecesi güçlü kişilerin çalışma hayatında üst seviyelere 
gelebileceğini ileri sürmektedir (Goleman, 2012). Duygusal zekâ; liderlik, iş tatmini, iş 
performansı, sadakat, bağlılık ve itaat ve benzeri gibi iş yaşantısını ilgilendiren bir çok 
durumda etkili olabilmektedir. Çalışanlara ve işletmelere rekabet gücü verebilen duygusal 
zekâ, bireylerin çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamakla birlikte çalışma yaşamının 
kalitesini de artırmaktadır. İşgörenlerin bağlılık ve performanslarını olumlu yönde 
etkilemektedir (Doğan ve Demiral, 2007: 209). Bunların yanında işletmeler çalışanlarının 
duygusal zekâlarını arttırarak örgütsel özdeşleşmelerini arttırmaya çalışmalıdırlar.   

İlerde yapılacak olan çalışmaların daha büyük bir örneklem ile ve ayrıca farklı sektörlerde de 
yapılması sağlanabilir. Ayrıca mevcut değişkenlerinin farklı işletmelerde ve farklı daha farklı 
bulgulara yol açıp açmayacağı test edilebilir. Bu durum çalışma bulgu ve sonuçlarının 
genellenmesinin yapılması açısından fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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TEKNOLOJİ-GİTAR İLİŞKİSİ: MANYETİKLER ve EFEKTLER  
 

Cihan TABAK1 
 

ÖZ 
 

Müzikal enstrümanlar geçmişten günümüze dek çeşitli değişimler göstermiştir. Çağın ve müzik anlayışının 
etkileri altında hem akustik hem de teknik olarak gelişmişlerdir. Gitarlar da diğer enstrümanlar gibi bu 
değişim sürecinden geçmiştir. Yaşanan sosyolojik olaylar ve etkileri sonucu ortaya çıkan müzikler, büyük 
bir hızla bilinen teorik-pratik kuralların yerine yenilerini eklemiştir. 19. yüzyıldan bu yana büyük 
değişimler gösteren gitarlar sadece akustik olarak değil, çağın teknolojik gelişmelerine de kendi adapte 
etmiştir. Gitarın solo ve eşlik çalgısı olarak kullanıma sahip olması birçok müzik türünde ön sıralarda yer 
almasını sağlamıştır. Bu nedenle; icra edilen müzik türlerindeki ihtiyaçlara göre şekillenen gitar ailesi kendi 
içerisinde de farklılıklar göstermeye başlamıştır. 20. yüzyıl içerisinde bu farklılıklar ve değişimler sadece 
gitar üzerinde değil, yanında ve gitara entegre olarak kullanılacak ve ona güç kazandıracak cihazların ve de 
yazılımların var olmasını, gelişmesini de sağlamıştır. Araştırmanın kapsamını; gitar üzerinde kullanılan 
manyetikler ve efektler oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; gitarın sahip olduğu akustik tınıyı geliştiren, 
işleyen, aktarıma yardımcı olan bazı ekipmanların detaylı bir incelemesini yapmaktır. Bu bağlamda konu ile 
ilgilenen müzisyen ve bireylerin bilgi dağarını genişlemesi hedeflenmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, gitar, efekt, işlemci, manyetik. 
 

RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY AND GUITAR  
PICK-UP AND EFFECTS 

 
Abstract 

 
Musical instruments have shown various changes from past to present. Musical instruments are developed 
both acoustically and technically under the influence of the age and music. Like other instruments, guitars 
have gone through this process of change. The resulting sociological phenomena and the resulting music as 
a result of the influences, at a rapid pace, replaced the known rules with new ones. The guitars, which have 
undergone major changes since the 19th century, adhered not only to acoustics but also to technological 
developments of the times. The use of the guitar as a solo and accompaniment ensured that it was placed in 
front of many types of music. Therefore; shaped according to the needs of the music performed at the 
differences in types of guitar began to show itself. In the 20th century these differences and changes not 
only on the guitar, the guitar and the alongside and will be used as an integrated device to provide power it 
and also the existence of the software, it also provided development. The scope of the study; pick-up and 
effects on the guitar. The purpose of this research; is to conduct a detailed review of some of the equipment 
that improves, processes and transfers acoustic guitar sound. In this context, it is aimed to expand the 
information circulation of musicians and individuals interested in the subject. 
 

Keywords: Technology, guitar, effect, processor, pick-up. 
 

GİRİŞ 
1800’lü yıllarda başlayan sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler hayatı birçok alanda 
etkilemiştir. Temel olarak süreç içerisinde üretimin artmasıyla beraber teknoloji atılımlarının 
farklı sektörlere sıçraması bazı geleneksel yapıların da değişmesine sebep olmuştur. Bu 
değişim müzik alanında akustik tınıların yanı sıra yıllar içinde dijital tınıların da ortaya çıkıp 
gelişmesini sağlamıştır.  
 

                                                             
1 Dr. Öğr. Üyesi, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi ABD, 
cihantabak@harran.edu.tr 
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Gitar ailesi (klasik, akustik, elektro…vs.) bu değişimi en önde yakalayan enstrümanlardan 
olmuştur. Geçmiş yüzyıllardan bu yana çeşitli akustik değişimlere uğrayan gitar 1900’lü yıllar 
içerisinde farklı tel kullanımları, farklı kasa tasarımlarıyla ve elektrik akımını sağlayacak ve 
bu akım ile farklı sesleri elde edilmesini sağlayacak eklentiler ile çok farklı bir ses 
yelpazesine ulaşmıştır. Ses farklılıklarının oluşması için şüphesiz ki elektrik akımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tellerin salınımı ile oluşan tınının dijital olarak aktarılması ve bu aktarım 
sonucunda bu sesi işlenmesi için bir takım cihazların gelişimi son yüzyıl içerisinde 
gerçekleşmiştir.  

 
1. MANYETİKLER 
Manyetikler akustik tınıya sahip enstrüman üzerindeki tellerin titreşimini elektrik sinyallerine 
çeviren aletlerdir. Çalışma sistemi indüksiyon prensibidir ki bunun en iyi örneği dinamodur. 
İki sarım içinde mıknatısı hareket ettirdiğimizde iki uç arasında bir gerilim meydana 
gelmektedir. Buna benzer şekilde manyetiklerde de mıknatıstan etkilenen teller iç mekanikte 
bulunan sarımlarla etkileşime girmektedir. Bu etkileşim ile bir elektrik akımı meydana 
gelmektedir. Mini voltlarla tanımlayabileceğimiz bu akım sinyal görevi de görmektedir. 
Ortaya çıkan bu sinyalin yeterli düzeye taşınması sonucu sesleri duyabiliriz (Başaran, 1981).  
 
Manyetikler genel olarak üç maddenin birleşiminden oluşmaktadır. Alüminyum, Nikel ve 
Kobalt birleşiminden oluşan bu madde AlNiCo olarak tanımlanmaktadır. Bu maddeden 
oluşan manyetiklerde her bir tel için ayrı uç bulunmaktadır (Durmaz, 2009). Bunun yanı sıra; 
manyetiklerdeki sarım sayısı mıknatıs gücü çıkışa verilen güç ile birebir ilişkilidir. Sarım 
sayısının arttırılması ile beraber manyetikteki tiz duyarlılığı da azalmış ve ses temizliği 
arttırılmış olacaktır.  
 
Manyetikleri “Single Coil” ve “Humbucker” olarak ikiye ayırabiliriz. “Single Coil” olarak 
isimlendirilen manyetikler tek sarımlıdır. En belirgin özellikleri tiz tınılara olan duyarlılıkları 
ve yüksek düzeyde ses ayrımlarıdır. Ancak bu özelliklerin yanı sıra tek bobin olmaları 
nedeniyle “Humbucker” manyetiklere göre biraz daha gürültülü çalışırlar. Bu manyetiklerin iç 
aksamlarına bakıldığında; iki adet kablo (toprak ve canlı uç) görülmektedir. Canlı uç ile 
manyetiklerin tellerden elde ettiği sinyaller taşınırken, devrenin tamamlanması toprak kablosu 
ile gerçekleşmektedir. Toprak kabloları “Star Grounding” adı verilen tek merkezde 
toplanmaktadır (Hosken, 2007).  

   
Şekil 1. Single Coil manyetik örnekleri 

 
İkinci tür olan “Humbucker” manyetikler ya da diğer ismiyle “Double Coil” manyetikler 
“Single Coil” manyetiklere göre daha gürültüsüz çalışmaktadır. Bu manyetikler iki adet 
“Single Coil” manyetiğin birleşmesinden oluşmaktadır. Bu manyetiği oluşturan iki tekil 
manyetiğin fazları birbirlerine ters orantılıdır. Bu sayede gürültü oranı diğer türe göre 
azaltılmaktadır. Gürültü düzeyi ters faz ile yok edilmeye çalışılmaktadır (Hosken, 2007). 
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Diğer manyetik türüne göre tiz duyarlılığı azdır, tonları daha yumuşaktır. Bunu sebebi yüksek 
çıkışa sahip olmasıdır.  

   
Şekil 2. Double Coil (Humbecker) manyetik örnekleri 

 
Manyetikleri aktif ve pasif olarak da bir ayrım yapmak mümkün olmaktadır. Bu manyetikler 
tellerden titreşim sonucu alınan sinyallerin hiçbir elektronik değişime maruz kalmadan 
iletildiği manyetiklerdir. Yaygın kullanıma sahiplerdir ve tel tınısı manyetiğin yüksekliğin ve 
sargısına bağlıdır. Aktif manyetikler ise tellerden elde edilen titreşimi devreleri ile bozulmaya 
uğratan manyetiklerdir. Bu manyetikler dokuz voltluk bir güç kaynağı kullanmaktadır. Bu 
sayede sinyalin güçlendirilen, üzerinde var olan kısa bantlara sahip ekolayzır ile gelen sinyali 
değiştirerek çıkış yapması sağlanmaktadır.  

 
2. EFEKTLER 
Gitar üzerindeki tellerin oluşturduğu titreşimi benzetim yoluyla farklı ses ve tınılara 
dönüştürülmesi için kullanılan dış etkenler efekt olarak tanımlanabilir. Günümüz 
teknolojisinde efektler hem yazılım hem de donanım olarak kullanılabilmektedir. Gitar 
üzerinde farklı efekt türlerinin kullanılmasındaki önemli etkenlerin başında gitarın farklı 
birçok müzik türünde yer almasıdır. Müzik türlerinin birbirinden farklı tınılarını yakalamak ve 
seslendirmek için efekt yazılımları ve donanımları kullanılmaktadır. Örneğin; bir rock müzik 
için distortion veya overdrive, blues için chorus ya da genel tını arayışı için kullanılan reverb 
gibi tercihler bunun açık bir göstergesidir.  
 
Geçmiş yıllarda ses kayıt stüdyolarında kullanılması tercih edilirken günümüz canlı 
performanslarında da vazgeçilmez bir parça olarak yerini almış durumdadır. Geçmişe göre 
maliyetlerin düşmesi ve seri üretime geçilmesi de buna neden olmuştur. Efektlerin 
kullanılmaya başlamasıyla birlikte gitar üzerindeki çalış tekniklerinin değişimi yanı sıra 
gitaristlerin yaratıcılıkları da gelişim göstermiştir.  
 
Efektler birkaç başlık altında incelenebilir. Ses seviyesinde değişiklik yapan, frekans 
değiştirici, sesin duyum zamanını değiştirici ve diğer efektler olarak dört ana başlıkta 
toparlanabilir. Tüm bu gruplar içerisinde toplamda 50’ye yakın efekt türü incelenebilir. 
Buradaki incelemede gitaristler için popüler olarak kullanımda olan efektlerin tanımlamaları 
ile araştırma sınırlandırılmıştır.  

 
2.1. Equalizer 
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Genel olarak ses frekanslarını belirli parametreler doğrultusunda düzenlemek amaçlı 
kullanılan bir efekttir. Belirli parametreler Hertz (Hz) biriminde ayarlanmaktadır. Ses 
dalgasının bir saniyedeki titreşimi 1 Hz olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgiye dayanarak 
hazırlanmış olan equalizer çeşitli aralıklarda Hz birimlerinin hacimsel olarak arttırılması ya da 
azaltılması ile gelen tınının daha koyu veya daha tiz yapıya ayarlanması amaçlanmaktadır. 32, 
64, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Hertz düzeyinde 10 ayrı parametreye sahip 
ve her biri için ayrı ayrı +12dB/-12dB volume fader’a sahip bir equalizerin kullanımı 
düşünüldüğünde 32-125 Hertz arası bas frekans, 250-1000 Hertz arası orta (mid) frekans, 
2000-16000 Hertz tiz frekans tonlamasın için kullanılmaktadır. Kişisel tercihlere göre 
yaratılacak bir gitar tınısı yanı sıra gitarın sahip olduğu ses aralıkları da (82-1200 Hertz) göz 
önünde bulundurulursa daha sağlıklı tonlamalar yapılacağı düşünülebilir. Ancak burada esas 
önem taşıyan nokta seslendirilmek istenen müzik türünün gitardan beklentisidir. Natürel bir 
equalizer tonlama yerine göre daha bas veya daha tiz bir tonlama da tercih edilebilir 
(Hindemith, 2007).  

 

 
Şekil 3. On bantlı bir equalizer örneği 

 
2.2. Reverb 
Bir yansıma efektidir. Yansıma olarak belirtilen bu etki sesin duyuma gelene kadar ki 
seyahatini tanımlamaktadır. Bir ortamdaki sesin kulağımıza gelen dalgaları sadece kaynaktan 
direk olarak gelen ses dalgaları değildir. Direk gelen sesle birlikte ortam içindeki duvar, tavan 
ve yerden yansıyan sesler de kulağımıza gelmektedir. Normal şartlar altındaki duyacağımız 
sesin yalın halinden çok daha dolu ve geniş aralıkta bir halini işitmiş oluruz. Bu durumu 
reverb olarak tanımlamamız mümkündür. Doğal ortamda oluşmuş olan bu reverb etkisini 
dijital olarak sağlamaya yarayan yazılım ve harici efektler günümüzde kullanılmaktadır. Sesin 
bu derinliğe sahip olabilmesi için efekt cihazları ses rastlantısal olarak tekrarlar ve bu da geniş 
bantta sesin derinlik kazanmasını sağlar. Benzer olarak değerlendirilebilecek eko efekti sesi 
sürekli tekrar ettiği için bir yankı simülasyonu sağlar. Buradaki etki tamamen sesin zengin bir 
tınıya sahip olmasıdır (Önen ve Pasinlioğlu, 2011).  
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Şekil 4. Reverb ve Echo efektlerinin görsel anlatımı 

 
2.3. Delay 
Orijinal sesin bir veya daha fazla tekrarlanmasını sağlayan bir efektidir. Tekrarlanmak üzere 
geçici hafızaya alınan sesler sona eklenir ve birinci sese başka bir ses eşlik ediyor gibi bir 
efekt elde edilir. Geçmiş yıllarda bu efekt makara bantlarla elde edilmiştir. Bu sistem için en 
az iki okuma kafasıyla kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan delay efekti dijital ortamda 
kaydedilir ve bu dijital kayıt sayesinde orijinal ses doğala en yakın halde tekrar 
seslendirilebilir. Makara bantlar ile yapılan delay efekti kaliteli bir hassasiyete sahip 
olmamakla birlikte özelliklerinden ötürü tiz frekanslarda kayıt problemleri yaşanabilmektedir 
(Zeren, 2010). Makara usulü delay efekti sıcak ve yumuşak tonlu olması sebebiyle 
günümüzde de çok yaygın olmasa da kullanılmaktadır.  
 
Günümüzde sıklıkla kullanılan delay efektleri birden fazla tekrardan oluşan ve orijinal sesten 
önde olan kısa süreli tekrarlarla kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Elde edilen bu sık 
tekrarlı delay efekti panlama ile stereo olarak kullanılabilir. Buna en iyi örnek olarak “ping 
pong” delay’dir. Burada kullanılan isimden de anlaşılacağı üzere, orijinal ses üzerine sık 
tekrarlı alınan ses örneklemleri soldan sağa sağdan sola bir panlama ile duyulmaktadır. Diğer 
bir tür delay efekti de “doubling” delay’dir. Diğer efektten farkı tek bir örneklemin kısa süreli 
bir gecikme ile anı ses seviyesinde tekrarlanması ile oluşmaktadır. Buradaki sağlanan 
kazanım üretilen ve sonrasında tekrarlanan sesi paralel bir uyum içinde seslendirildiği hissi 
yaratmaktadır. Burada tekrarlama süresi uzadığı takdirde delay türünün adı değişir ki bu delay 
efektine slapback delay denmektedir (Önen ve Pasinlioğlu, 2011; Öcek, 2010).  

 

 
Şekil 5. Delay efektinin ses dalgaları ile örneklenmesi 

 
2.4. Chorus 
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Orijinal sesin hafızaya alınıp çıkışından yakın bir süre içerisinde gecikmeye maruz kalması ve 
sesin başka enstrümanlar tarafından da çalınıyormuş gibi bir simülasyon ortamı sağlayan efekt 
chorus’tur. Gecikmeden kastedilen süre ortalama 10-20 milisaniyedir. Bu sayede elde edilen 
ses gitarın kendi tınısına nazaran daha dolgun olacaktır. Sanki vokal bir koro gibi gitardan da 
elde edilen sesler çoklu olarak duyulmaktadır. Çok sayıda gitar aynı anda çalıyormuş gibi bir 
etki yaratılmaktadır. 

 

 
Şekil 6. Chorus efektinin frekans bandı üzerinde örneklenmesi 

 
2.5. Phaser 
Her ses sinüs dalgaları meydana getirmektedir. Bu dalgalar ses dalgası olarak 
adlandırılmaktadır. Gitarda meydana getirilen bir sesin oluşturduğu ses dalgası bir faz olarak 
da nitelendirilebilir. Bu efektin özelliği, titreşim sonucu oluşan sinyalin fazını orijinal sese 
göre kaydırılmış halde birleştirerek sesin sanki hareketli bir kabinden duyuluyormuş gibi 
duyulmasını sağlar.  

Şekil 7. Phaser efektinin frekans bandı üzerinde örneklenmesi 
 
Yan taraftaki grafikteki iki sinyal fazını ayrı ayrı dinlediğimizde farkı anlamamız pek de 
mümkün olmayacaktır. Ancak iki faz birlikte dinlendiğinde oluşan farklılık belirginleşecektir. 
Sinyalin başlangıç noktasına 0 derece dersek ilk tümsek 90 derece sonraki doğruya üzerindeki 
temas noktası 180 derce alt tümsek 270 derece ve devamındaki doğruya ikinci temas 
noktasına 360 derece diyebiliriz. Buradaki sinyalin fazı 180 dereceli bir farklılığa göre bir 
efekt yaratacaktır. Bu efekt de phaser efektinin en bilinen halini oluşturmaktadır. Phaser 
kullanımı bu bilinen halin 4 katına kadar uygulanabilmektedir. Phaser efekti 720 derecelik faz 
kaydırmasına kadar sağlanabilmektedir. Etkiyi net bir şekilde anlayabilmek için efekti devre 
dışı bırakarak anlamak hiç şüphesiz ki (Bypass) mümkündür ki bu durum diğer tüm efektler 
için geçerli olacaktır. Bu efekte en yakın etkiyi sağlayan flanger efekti olacaktır (Öcek, 2010).  

 
2.6. Flanger 
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Phaser efektine benzer bir çalışma şekli vardır. Flanger efekti, değişken-gecikmeli bir sinyal 
ile orijinal sesi birleştirir. Burada bahsedilen gecikme ortalama 10 milisaniyedir. Phaser 
efektine göre daha rezonans içermektedir. Orijinal gelen ses sinyali ikiye ayrılır ve bu ayrılan 
bölüm gecikmeye maruz bırakılır. Bu gecikme sayesinde seslendirilen orijinal hal daha yavaş 
bir şekilde de çalınıyormuş gibi bir etki yaratılır. Frekansta bir dizi çukur üretmek için orijinal 
ile birlikte değişen gecikmeli bir sinyal karıştırılır.  
 
Flanger efekti ve kademeleri arasındaki önemli fark; flanging çok sayıda çukur noktası üretir 
ve bu çukur noktalarının arasındaki tepelerin armonik olarak ilişkili olmasını sağlar. Bir 
frekans spektrumu boyunca eşit olarak yayılmış az sayıda çukur noktası oluşturulur. Çukur 
noktaları orijinal seslendirmede hiçbir sese karşılık gelmemektedir. Bu nedenle tremolo 
efektin de yakınlık oluşturmaktadır (Önen ve Pasinlioğlu, 2011; Öcek, 2010).  
 

 
Şekil 8. Flanger efektinin frekans bandı üzerinde örneklenmesi 

 
Yukarıda da belirtildiği gibi; phaser efektinden ayrıldığı nokta orijinal sesin armoniklerinde 
diğer sesin üretilmesidir. Buradaki önemli olan yaratılan gecikme ile ikinci sinyalin düzeyini 
belirleyen bir çukur ve bu çukurların ne kadar hızlı olacağını belli eden bir oran, miktarı belli 
eden rezonans, gecikmedeki sinyalin seviyesinin ayarlanması için yoğunluk ayarlamasının 
bulunmasıdır.  

 
2.7. Tremolo 
Bu efekt gitarın ses hacmi üzerinde ses seviyesi kontrolünü hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı 
çevirmedeki etki gibi bir etki yaratmaktadır. Bu etkinin yaratılabilmesi için gelen sinyal geri 
planda belirlenen oranlarda düzenli olarak azaltılır ve artırılır. Buradaki etki bir osilatör ile 
voltajın ayarlanması ya da başka bir deyişle voltajın sürekli azalıp artmasıyla oluşmaktadır. 
Osilatör çeşitli dalga biçimlerini (sinüs, üçgen, kare, vb.) üretebilir ve bu dalga biçimleri gelen 
ses sinyali üzerinde etkiler yaratmaktadır. Sinüs dalgası yumuşak bir tremolo etkisi yaratırken 
kare dalga daha hızlı bir etki yaratacaktır.  
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Şekil 9. Tremolo efektinin ses dalgaları üzerinde örneklenmesi 

 
2.8. Wah-Wah 
Wah pedalı, insan sesine benzer “va-u” ses etkisi yaratan bir ton ile karakterize edilir. Tabi ki 
gitar bu efektten yararlanan ilk enstrüman değildir. 1920’li yılların başlarında trompet 
sanatçıları şapka ya da ufak kapak benzeri materyallerle trompet ağzını kapatıp açarak 
enstrümanlarının sesinde “wah-wah” etkisi yaratmışlardır. 
 
Gitar için bu efekte bakıldığında; ayakla kontrol edilen ve volume pedalına benzeyen tipte bir 
aparat ile bu etki yaratılmaktadır. Bu pedal gelen ses sinyalindeki dar aralıklı bir frekans 
aralığını kuvvetlendirerek sinyalde bir tepe oluşturur ve pedala basıldığında bu tersine 
çevrilir. Pedala basıldığında “wah”, baskı kalktığında “u” şeklinde bir ses elde edilir. Bu baskı 
sürekliliğinde gitardan gelen sinyal üzerinde sürekli frekans değişikliği (500-1000 Hz) 
oluşmaktadır.  

 

 
Şekil 10. Wah-Wah efektinin frekans bandı üzerinde örneklenmesi 

 
2.9. Compressor 
Sıkıştırıcı ta da daraltıcı olarak değerlendirilebilecek olan compressor dinamik ses frekans 
aralığını sıkıştırmaktadır. Sinyal seviyesi kullanıcı tarafında belirlenen eşiğin üzerine 
çıktığında, eşiğin üzerinde kalan kısım belli oranda baskılayan ve eşiğin altına düşüldüğünde 
devreden çıkan bir efekttir. Compressor’ün devreye girme çıkma hızı ayarlanabilmektedir. Bu 
efekt kullanıldığında ortalama sinyal düzeyinde bir düşüş yaşanacaktır. Kaybedilen sinyal 
seviyesini geri kazanabilmek için make-up gain ayarları yapılmalıdır. Bu sayede sinyalin tepe 
noktaları baskılanıp ortalama sinyal düzeyi genel olarak arttırılmış olacaktır. Sinyalin tepe 
noktaları kırılıp, make-up gain işlemi ile yükseltildiği zaman dinamik aralık yükseltilmiş 
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olacaktır ve bu aralık kontrol altına alınan gitar ses dengeli, sürekli yükselip alçalmayan bir 
seviyede kalacaktır (Önen, 2012). 

 

 
Şekil 11. Compressor efektinin ses dalgaları üzerinde örneklenmesi 

 
2.10. Drive 
Drive tonlar gelen sinyal seviyesinin bazı deformelere uğratılması sonucu oluşturulan 
efektlerdir. Birçok türü mevcuttur (blues drive, combo drive, metal zone, power stack, vb.) 
ancak burada overdrive ve distortion tonları üzerinde durulacaktır.  
 
Overdrive efekti, gitar sinyalinin amflikatöre fazla olarak gönderilmesi sonucu yüklenme ile 
oluşmaktadır. Fazla yüklenme sonucu amflikatörlerde orijinal ses bir bozulmaya uğrar ve 
bunun sonucu olarak gelen sinyalin üst-alt noktaları bir kesilmeye uğrar. Bu kesilme sert bir 
şekilde değil aksine yumuşak bir şekilde olmaktadır ki bu sebeple doğal tonlar elde 
edilebilmektedir.  
 
Distortion efekti ise; rastlantısal olarak ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında gitar 
amfilerinin yapıları (güç ve kalite) şimdiye göre sınırlı yapıdadır. Volume ayarı 
yükseltildiğine sinyal seviyesi bozulmaya başlar ve gürültü olarak adlandırılan ses ortaya 
çıkar. İlk zamanlarda istenmeyen ve gürültü olarak nitelendirilen sesler sonraları müzisyenler 
tarafından kullanılmaya başlamıştır. Kayıtlar esnasında da tercih edilmeyen bu gürültünün 
önlenebilmesi için birçok para harcanmıştır (Önen ve Pasinlioğlu, 2011; Öcek, 2010).  

 

 
Şekil 12. Drive efektinin frekans bandı üzerinde tepe noktalarının sert ve yumuşak 

kesilmesinin örneklenmesi 
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Bu efekt gelen sinyali düzgün olmasına rağmen fazla yükleme ile bozmaya başlar. Bu 
bozulma transistörlü bir devre ile lambalı bir devrede farklı şekillerde olacaktır. Efekt 
tarafından yaratılan bu gürültü ya da kabul gören adıyla distortion, gelen sinyali fazlaca 
yükselttiği için dip gürültü yaratmaktadır. Çeşitli şekillerde bunu önlemek mümkündür. 
Örneğin; bir noise gate ya da gate kullanarak veya kullanılan kabloların sinyal aktarım 
özelliklerine ve kablo çaplarının kalınlıklarına dikkat ederek dip gürültüyü azaltabilir hatta 
yok edilebilir.  

 

  
Şekil 13. Drive efektinin frekans bandı üzerinde tepe noktalarının asimetrik 

kesilmesinin örneklenmesi 
 

SONUÇ 
Yirminci yüzyıl ile ivme kazanan teknoloji hayatımızın her alanını etkilemektedir. Günlük, iş 
ve şahsi zamanlarımızın vazgeçilmez birer unsuru haline gelmiştir teknolojik aygıtlar. 
Hayatımızın bu denli içerisinde yer alan ve olmazsa olmaz olan teknoloji hiç şüphesiz ki 
varoluşundan bu yana sürekli değişim gösteren müzik için de olacaktır.  
 
Müziğin her alanında yaşanan ve yaşanacak olan teknolojik gelişmeler yapılan işleri ve türleri 
de doğru orantılı olarak etkilemiştir ve etkileyecektir. Bu değişim sürecinden de akustik 
gelişiminin dışında en çok etkilenen enstrümanlardan biri de gitar ailesi olmuştur. Gerek yeni 
türlerinin ortaya çıkışı (akustik, elektro, midi gitar, vb.) gerekse yepyeni müzik türlerini 
etkilemiş olması (blues, caz, funk, vb.) ile müzik dünyasında zamanla öncü öncü 
enstrümanlardan biri haline gelmiştir. Bu sebeple gitar çalan birinin sadece enstrümanı 
bilmesi yeterli olmayacaktır.  
 
Günümüz şartları değerlendirildiğinde; gitar ile müzik yapmaya karar veren bir müzisyenin 
icra etmek istediği müzik türüne göre gerek burada belirtilen gerekse burada anlatılanın 
dışında 50’ye yakın efekt modellemesi hakkında bilgi sahibi olması ve deneyim kazanması 
gerekmektedir. Aksi takdirde sadece gitar çalabilmek yeterli olmayacaktır.  
 
Tüm bunların dışında yazılımların da ayrıca incelenmesi faydalı olacaktır. Çünkü donanımsal 
desteğin yanı sıra özellikle yaşadığımız yüzyıl içerisinde gelişim gösteren müzik yazılımları 
çok büyük kolaylıklar ve zengin bir bakış açısı bize sunmaktadır. Bunlarla birlikte 
harmanlanan bir gitar performansı artık günümüz için vazgeçilmez bir yere gelmektedir.  
 
 

http://www.akademikbakis.org/


 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

96 
 

KAYNAKLAR 
 
Başaran, E. (1981). Ses frekans tekniği. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 
 
Durmaz, S. (2009). Müzik teknolojisi ve Audio Terimler Sözlüğü. İstanbul: Cinius Yayınları 
 
Hindemith, P. (2007). Ses işçiliği. İstanbul: Norgunk Yayıncılık 
 
Hosken, D. (2007). An introduction to music technology. USA: Routledge 
 
Öcek, C. (2010). Elektrogitar efektleri ve Amplifikatörler. İstanbul: Pan Yayıncılık 
 
Önen, U. (2012). Ses kayıt ve müzik teknolojileri. İstanbul: Çitlembik Yayınevi 
 
Önen, U. ve Pasinlioğlu, T. (2011). Synthesizer teknolojileri ve programlama. İstanbul: 
 Çitlembik Yayınevi  
 
Zeren, A. (2010). Müzik fiziği. İstanbul: Pan Yayıncılık 

http://www.akademikbakis.org/


 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

97 
 

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNSAN SERMAYESİ MODELİ İLE ÜCRET TAHMİNİ: BURSA 
ÖRNEĞİ 

 

Mehmet ÇINAR1                                             Ramazan ÖZ2 

 
Öz 

 

Çalışanların sektörel ücretlerinin tespitinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa’da çalışan 
2000 kişiye anket uygulanmıştır. Bursa sanayisi içerisinde tekstil sektörünün payı yaklaşık %15’e karşılık 
gelmektedir. Dolayısıyla uygulanan anketin %15’i 300 çalışan tekstil sektörü çalışanıdır. İlk olarak, cinsiyet ayrımı 
yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı insan sermayesi modeli çerçevesinde ücret modelleri 
tahmin edilmiştir. Genel modellerde, kullanılan bağımsız değişkenlerin tamamı ücret üzerinde anlamlı etkiye sahip 
olduğu görülmektedir.  

Buna karşın kadın ve erkekler için tahmin edilen modeller karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
Hem kadın hem de erkekler için tahmin edilen ücret modelinde; eğitim yılı, yabancı dil bilgisi ve ehliyetinin olması 
değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Farklı olarak erkeklerin ücret modelinde deneyim, ofis 
programları kullanım bilgisi ve medeni durum değişkenleri de çalışan ücreti üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  

Model tahmin sonuçları incelendiğinde, tekstil sektöründe erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre 
ücretlerinin ortalama %10 daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, ehliyeti olan kadın çalışanların, ehliyeti 
olmayan kadın çalışanlara göre yaklaşık %16 daha fazla ücret aldıkları, bu kadın çalışanın yabancı dil bilgisinin 
olması durumunda ücretinde ilave %16’lık bir artış daha olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla tekstil sektöründe 
yabancı dil bilgisine sahip ve ehliyeti olan kadınlar işgücüne katılımı için daha fazla ücret talep ettikleri 
söylenebilir. Erkek çalışanlar için de, benzer durumların olmasına rağmen, erkek çalışanlarda yabancı dil bilgisi 
ücret üzerinde biraz daha önem arz etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ücret, İnsan sermayesi modeli, Tekstil sektörü, Bursa.  

THE WAGE ESTIMATION WITH HUMAN CAPITAL MODEL FOR TEXTILE 

SECTOR: THE CASE OF BURSA 

Abstract 
 

 In order to determine the factors that are effective in determining the sectoral wages of the employees, 
survey was applied 2000-person in Bursa. The share of the textile industry in Bursa corresponds to approximately 
15%. Therefore, 15% of the applied survey is 300 employees working in the textile sector. Firstly, without 
discrimination of sex, later on wage models were estimated in the framework of human capital model for men and 
women. In the general models, it is seen that all of the independent variables used have significant effect on wage.  

 However, when the predicted models for men and women are compared, the following conclusions are 
reached.  In the estimated wage model for both men and women; year of education, knowledge of foreign languages 
and having a driver's license were statistically significant. Differently, men's experience in the wage model, office 
programs usage information and marital status variables have a positive effect on the working wage. 

 When the model estimation results are examined, it is found that in the textile sector, male workers’ wages 
are on averagely 10% higher than female worker. Besides it was determined that female employees who have a 
driver’s license are charged about 16% more than female employees who do not have a driver's license, and that 
                                                             
1 Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, mcinar@uludag.edu.tr. 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü, 
ramazan.oz@outlook.com. 
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this female employee has an additional 16% increase in their pays if they have foreign language knowledge. 
Therefore, it can be said that women who have foreign language knowledge in the textile sector and who have a 
driver license are demanding more wages to participate in the labor force. For the male workers, although similar 
cases is valid foreign language skills are a little more important in men working on the wage. 

Keywords: Wage, Human capital model, Textile sector, Bursa.  

 

GİRİŞ 

 Ücret, çalışanların yaşamlarını sürdürmek, kendi ve bakmakla yükümlü olduğu 
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bedensel veya zihinsel olarak çalışma sonucu elde 
ettikleri parasal düzey olarak tanımlanabilir. Çalışan bireylerin ücret seviyelerinin belirli 
özelliklere göre farklılık arz edip etmediği önemli bulgular ortaya koyacaktır. Nihayetinde 
farklı özellik ve yeteneklere sahip bireylerin aynı ücreti alması beklenmemektedir. Bu nedenle 
çalışan bireylerin sahip oldukları özelliklerin aldıkları ücretler üzerindeki önemi ve derecesi, 
işgücü piyasasında çalışanların adil ücret seviyelerinin belirlenmesi açısından gereklidir. Diğer 
bir ifadeyle çalışanların özelliklerine bakarak alacağı ücreti tahmin etmek ve ücret artışı için 
çalışanın sahip olması gereken özellikleri ortaya koymak işgücü piyasasının istikrarlı olmasını 
sağlayacaktır.  

 Ancak doğaldır ki çalışanın yaşadığı yer ve cinsiyet faktörleri başta olmak üzere birçok 
değişkene göre ücretler arası farklılıklar sözkonusu olacaktır. Diğer değişkeler aynı kalmak 
koşuluyla cinsiyete göre ücret farklılığı başta gelir dağılımının adaletsizliğini ve dolayısıyla 
özellikle kadınların işgücüne katılımı üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Ücret eşitsizliği, 
bilhassa özel sektörde çalışan kadınlarda yaygın olarak görünmektedir. Özel sektörde birçok 
çalışma sahasında kadınlar için “eşit işe eşit ücret” ilkesi geçerli olmamakla birlikte, çoğu 
zaman erkeklere nazaran kadınların daha düşük ücretle istihdam edildiği bilinmektedir. Her ne 
kadar son yıllarda istihdam edilen kadınlara ödenen ortalama ücret farkı biraz daraldıysa da, 
erkeklere ödenenin çok daha altındadır. Daha düşük ücretli sektörlerde daha fazla yer alan 
kadınlar, erkeklerle aynı mesleki kategorilerde olsa bile, ortalama olarak kadınlar daha düşük 
ücret alabilmektedirler (Cam, 2003:7). 

 Tabi ki ücretler üzerinde etkili olan faktörler sadece cinsiyet değişkeni değildir. 
Cinsiyetin yanında eğitim ve deneyim gibi değişkenlerin önemli olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla bir çalışanın ücreti birçok faktöre bağlı olacaktır. Bu yapı literatürde Becker (1964) 
insan sermayesi modeli ile açıklanmaktadır Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, insan 
sermayesi modeli, işgücünün heterojen olduğuna yani insanların birbirinden farklı özelliklere 
sahip olduğuna dayanmaktadır. Kişilerin farklı özelliklere sahip olması sebebiyle firmaların 
çalışanlara farklı ücretler ödemesine olanak tanımaktadır. Ancak çalışan özellikleri ücret 
farklılıkları açısından önem arz ettiği gibi, işin yapısı ve piyasa aksaklıkları (başarısızlığı) da 
ücret farklılıklarının sebepleri arasında sayılabilir (San, 2011:4). Nitekim işgücünün homojen 
bir yapıda olmaması uzun dönemde ücretler arası farklılıkların artmasına sebep olmaktadır 
(Törüner ve Lordoğlu, 1991: 78-79).  

 Bu çalışmada çalışanların ücret düzeylerini etkileyen faktörlerin neler olduğu ve bu 
faktörlerin ücretler üzerindeki dereceleri araştırılmaktadır. Bu amaçla Bursa’da 2000 çalışana 
anket uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan örneklem sayısının büyük olması elde edilen 
sonuçların güvenilirliğini artırmaktadır. Literatür araştırmalarında kadın çalışanların 
ücretlerinin erkek çalışanlara göre daha düşük olduğu sonucu hakimdir. Çalışmada bu hipotezin 
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Bursa’da çalışanlardan elde edilen veriler ile sınanacaktır. Dolayısıyla çalışmanın temel önemi 
ve literatüre katkısı ilk defa bu denli büyük bir örneklem verileriyle Bursa’da çalışanların ücret 
düzeylerini belirlemesi ve bu ücretleri etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.  

 Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde çalışan ücretleri ile ilgili daha önce 
yapılmış bazı çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve model 
yapıları tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümde ampirik bulgular yorumlanmıştır. Beşinci ve son 
bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

İLGİLİ LİTERATÜR  
 Çalışan ücretlerini etkileyen faktörleri doğrudan ele alan çalışmaların sınırlı olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak ücret ve ücret farklılığını farklı yönleriyle ele alındığı 
çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalar farklı dönemler ve birimler (şehirler) almalarına 
rağmen elde ettikleri sonuçlar itibariyle bazı ortak bulgulara ulaşılmaktadır. Bazı çalışmalardan 
bazıları şu şekilde özetlenebilir. 

 Dustmann ve Soest (1997) çalışamalarında Batı Almanya için 1994-1993 dönemini ele 
alarak kamu ve özel sektörde ücret farklılığını ortaya koymayı hedeflemişlerdir. Temel insan 
sermayesi modelini kullanarak ulaştıkları sonuçlara göre; kamu sektöründe çalışanların kadın 
ve erkeklerin ortalama ücret düzeylerinin özel sektöre göre daha yüksek düzeyde olduğunu, 
cinsiyete göre incelediklerinde ise oluşan ücret farklılıkları kadınlarda daha belirgin olarak 
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan eğitim değişkeni çerçevesinde ücret farklılığı için ortaya 
konulan sonuç; erkekler için kamu ve özel sektör alanında ücret düzeyleri benzer yapıda iken 
kamu sektöründe kadınların daha yüksek ücret aldığı sonucuna varmışlardır. 

 Javanovic ve Lokshin (2004), Rusya İşgücü Anketini kullanarak 1997 yılında 
Moskova’da ücret farklılığını temel insan sermayesi modeli ile açıklamışlardır. Analiz 
sonuçlarına göre elde ettikleri bulgular; kamu ve özel sektör alanında ücret farklılıkları cinsiyet 
bağlamında ele alındığında erkekler için %14,3 ve kadınlar için bu fark %18,3 düzeyindedir. 
Diğer taraftan özel sektörde çalışan erkeklerin aldıkları ücret düzeyi kadınlara göre %23,7 daha 
fazla ücret geliri elde ettikleri sonucunu bulmuşlardır. 

 Danh ve Hoang (2006) çalışmasında, Vietnam Yaşam Standartı Endeksini kullanarak 
Vietnam’da temel insan sermayesi modeli ile kamu ve özel sektörde çalışan kadın ve erkekler 
arasındaki ücret farklılığını araştırmıştırlardır. Elde ettikleri bulgular ise erkekler için ücret 
düzeyinin kamuda özel sektöre göre %23 daha düşük olduğunu ve kadınlar için ise bu durumun 
%14 düzeyinde olduğunu belirlemişlerdir.  

 Casero ve Seshan (2006), Djibouti için Hanehalkı Anketi’ni temel insan sermayesi 
modeli çerçevesinde ele alarak ücret farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Çalışmada, Eğitim ve 
deneyim değişkenlerini birlikte inceleyerek kamu ve özel sektördeki ücret farklılıklarının temel 
sebebinin kamu sektöründeki primlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taraftan 
çalışma sadece eğitim değişkeni için incelendiğinde ortaöğretim sonrası eğitime sahip 
bireylerin özel sektörde daha yüksek düzeylerde ücret geliri ettiklerini ortaya koymuşlardır. 

 Gürler ve Üçdoruk (2007) çalışmalarında, 2002 Hanehalkı Bütçe Anketlerinden 
yararlanarak Türkiye genelinde kadın ve erkeklerin işgücüne katılım kararlarını belirleyen 
etmenleri araştırmışlardır. Çalışmalarında cinsiyete göre gelir farklılığının olup olmadığı, 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, gençlerde işgücüne 
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katılım yaşlılara göre daha fazladır. Kadınlar için eğitim işgücüne katılımı en fazla etkileyen 
değişkendir. Eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım artmaktadır. Evli olmak erkeklere 
nazaran kadınların işgücü piyasasında yer almalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Erkekler 
için ise evli ve çocuk sahibi olmak işgücüne katılımı artırmaktadır. 

 Hyder (2006) çalışmasında İşgücü Anketi’ni kullanarak Pakistan için temel insan 
sermayesi modelini kullanarak ücret farklılıklarını kamu ve özel sektör bağlamında 
incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara bakıldığında Özel sektörde çalışan erkeklerin kadınlara göre 
%34,4 oranında daha fazla ücret geliri elde etmektedirler. Yaş değişkenini ele aldığında kamu 
ve özel sektörde ücret belirlenmesinde önemli bir etken değilken eğitim değişkeni ücret 
düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 Göksu ve Öz (2008) çalışmalarında, çalışanların etkin bir ücret yönetiminin işletmeye 
sağlayacağı yararlara yönelik bakışlarının demografik faktörlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Kahramanmaraş'ta KOBİ niteliğindeki 
Hizmet fabrikalarında çalışan çalışanların; etkin ücret yönetimi konusunda düşüncelerini 
ölçmek amacıyla 25 Hizmet fabrikasında 485 çalışana anket yoluyla veri toplanmıştır. 
Çalışanların demografik özellikleri açısından bazı önermelerde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya 
konmuştur. 
 Gül (2009) çalışmasında, kamu kurumlarında çalışan memur ve yöneticilerin ücret 
beklentileri ve kariyer olanakları ile iş tatmini ve performans arasındaki ilişkileri araştırmak 
amacıyla planlanmıştır. Ayrıca yaş, kıdem ve cinsiyet gibi demografik özelliklerin söz konusu 
değişkenler üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Araştırmanın verileri Karaman Valiliğinde 
görev yapan 116 çalışandan toplanmıştır. Araştırma sonucunda demografik özelliklerden 
sadece eğitim düzeyinin çalışanların ücret, kariyer, iş tatmini ve performans düzeylerini 
farklılaştırmakta olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 Aminu (2011) çalışmasında Genel Hanehalkı Anketi ile 1998 yılı için Nijerya’da ücret 
düzeyine ilişkin yaptığı çalışmada temel insan sermeyasi modelini kullanarak kamu sektöründe 
çalışanların özel sektöre göre daha yüksek bir ücret geliri elde ettiği sonucuna ulaşmıştır. 

 San (2012) çalışmasında, firma büyüklüklerinin, ücret farklılıklarına ve ücret 
ayrışmasına etkileri Türkiye emek piyasası özelinde ele alınmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun düzenlemiş olduğu 2002-2008 Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanılmıştır. 
Yapılan analizde, büyük firmalarda çalışanların ortalama ücretlerinin daha yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Ele alınan dönemde, büyük firmalarda çalışanların ücret değişkenlikleri 
düzenli olarak bir azalma gösterirken, küçük firmalarda çalışanların ücret değişkenliği daha 
yüksek çıkmıştır. Sadece firma büyüklükleri dikkate alındığında, ücret yapılarının yakınsadığı 
görülmüştür.  

 Yamak vd. (2012) çalışmalarında, Türkiye’de bireylerin işgücü piyasasına katılım 
kararını etkileyen temel faktörlerin neler olduğunu belirlemeye çalışmışlardır. Bu amaçla 2008 
yılı Hanehalkı Bütçe Anketinden yararlanılarak gerek kır-kent ve gerekse de kadın-erkek 
ayrımında işgücüne katılım üzerinde etkin olan değişkenler lojistik regresyon modeli ile analiz 
etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre bireylerin işgücüne katılım kararları üzerinde en fazla 
etkili olan değişkenlerin yıllık kullanılabilir gelir, eğitim, yaş, hanehalkının büyüklüğü ve 
medeni durum değişkenlerdir.  
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 Çelik ve Selim (2013), ücret farklılıklarının özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında 
sıkça rastlanan bir durum olduğunu, bu farklılığın bireysel özelliklerden kaynaklanabileceği 
gibi piyasa aksaklıklarından da kaynaklanabileceğini ifade etikleri çalışmalarında, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun hazırlamış olduğu 2011 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması mikro 
veri setini kullanmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de yerleşim yerleri 
bakımından ücret farklılığının var olduğu söylenilebilmektedir. Bu farklılık erkekler lehinedir. 
Yani erkekler kadınlara göre daha fazla ücret almaktadır. Eğitim ve deneyim faktörlerinin özel 
sektör için daha fazla önem arz ettiği, özellikle kadın çalışanların ücretlerinde önemli bir artış 
sağladığı gözlenmektedir. 

 Onuk (2017) çalışmasında, temel insan sermayesi modelini kullanarak ücret farklılığına 
neden olan sosyoekonomik değişkenleri analiz etmektir. 2015 yılı içerisinde İstanbul genelinde 
uygulanan 496 tüketici davranışı anketi sonuçları bağlamında temel modeli destekler nitelikte; 
eğitim seviyesi ve deneyim arttıkça alınan ücretin de farklılaştığı görülmektedir. Kadınların 
erkeklere nazaran iş gücüne katılımının daha az olduğunu ve aynı eğitim seviyelerinde 
olmalarına rağmen erkeklere göre daha düşük ücret aldıklarını bulmuştur. 

 Akgül ve Etci (2017) çalışmalarında, eğitim, yaş, medeni durum gibi bireylerin istihdam 
edilme olasılıklarını etkileyen faktörlerin gücünün cinsiyetler arasında farklılık gösterip 
göstermediği sorusunun yanıtlanabilmesi amacıyla 2004 ve 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi 
mikro veri setleri kullanılarak söz konusu açıklayıcı değişkenlerin gücü her iki cinsiyet için test 
edilmiştir. Bu amaçla standart lineer bir probit modeli yaklaşık 600 bin gözlemden oluşan veri 
setine uygulanmış ve sonuç olarak başta eğitim ve medeni durum olmak üzere hemen hemen 
tüm açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

VERİ ve MODEL 

 Tekstil sektöründe çalışan bireylerin ücret düzeylerini etkileyen değişkenleri ortaya 
koymak amacıyla, Bursa merkez ilçelerinde ikamet eden ve 10 temel sektörde çalışan toplam 
2000 çalışana anket uygulanmıştır. Bu temel sektörler dikkate alındığında, Bursa sanayisi 
içerisinde tekstil sektörünün payı yaklaşık %15 oranındadır. Dolayısıyla çalışmada da 2000 
çalışanın, 300’ü tekstil sektöründe çalışan olacak şekilde anket uygulanmıştır. Benzer durum 
diğer sektörler için de uygulandığından, çalışmada elde edilen 2000 çalışana ilişkin bilgiler 
Bursa sanayisini ve dolayısıyla sektörlerini temsil etme gücüne sahip olacaktır.  

 Çalışmada kullanılan bağımlı değişken tekstil sektöründe çalışanın aldığı aylık ortalama 
ücrettir ve TL olarak ölçülmektedir. Modelde kullanılan bağımsız değişkenler ise şu şekildedir: 
Eğitim, Deneyim, Yabancı Dil Bilgisi, Ofis Programları Kullanım Becerisi, Ehliyetinin olup 
olmaması, Medeni Durum ve Cinsiyet değişkenleridir. Tablo 1’de bağımlı ve bağımsız 
değişken tanımları yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Değişken Tanımları ve Kısaltmaları 

Değişken Kısaltma Ölçüm ve Tanım  

Ücret iY  TL 
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Eğitim 1iX  Yıl 

Deneyim 2iX  Yıl 

Yabancı Dil Bilgisi 3iX  
Yabancı Dil Bilmiyor= 0 

Yabancı Dil Biliyor= 1 

Ofis Kullanım Becerisi 4iX  

Çok Kötü=1 

Kötü=2 

Orta=3 

İyi=4 

Çok İyi=5 

Ehliyet 5iX  
Yok= 0 

Var= 1 

Medeni Durum 6iX  
Bekâr= 0 

Evli= 1 

Cinsiyet 7iX  
Kadın= 0 

Erkek= 1 

 

 Bağımsız değişkenlerin çalışan ücreti üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla 
tahmin edilecek ekonometrik regresyon modeli iki şekilde ele alınacaktır. Bunlardan ilki Temel 
İnsan Sermayesi Modeli: 

 

 lnYi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 − β3Xi2
2 + ui    (1) 

 

şeklinde tanımlanmaktadır. İkinci olarak ise, temel insan sermayesi modeli ilave bağımsız 
değişkenler modele eklenerek genişletilmiş biçimi şe şekildedir: 

 

lnYi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 − β3Xi2
2 + β3Xi3 + β4Xi4 + β5Xi5 + β6Xi6 + β7Xi7 + ui 

         (2) 

 Burada ui~(0, 𝜎2) olarak dağılan hata terimidir. Denklem (1) ve (2) literatürle uyumlu 
olarak  logaritmik doğrusal yapıda olduğundan bağımsız değişkendeki birim değerlik değişim 
karşısında bağımsız değişken 100*β𝑖 (i=1,2,,…,7) kadarlık etki yaratacaktır. İnsan Sermayesi 
Modeli olarak tanımlanan modelde temel eğitim ve deneyim değişkenlerinin logaritmik ücretler 
üzerinde pozitif etkisi olması beklenmektedir. Modelin daha genel biçimiyle sunulan Denklem 
(2)’de, kullanılan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde genelde pozitif etkisi 
olması beklenmektedir. Örneğin çalışanın eğitimi ve deneyiminin bir yıl artması alacağı ücret 
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üzerinde pozitif etkisi olacağı beklenmektedir. Veya çalışanın yabancı dil bilgisine ve ofis 
program bilgisine sahip olması da yine alacağı ücretler üzerinde pozitif etki etki yaratması 
beklenmektedir. 

AMPİRİK BULGULAR 
 Çalışan bireylerin ücret düzeylerini etkileyen değişkenleri ortaya koymak amacıyla, 
elde edilen sonuçlar iki başlıkta incelenmektedir. İlk olarak çalışmada kullanılan değişkenlere 
ilişkin betimsel istatistikler ele alınmaktadır. Daha sonra ise tahmin edilen ekonometrik 
regresyon model sonuçları yorumlanmaktadır.  
Betimsel İstatistikler 
 İlk olarak çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikleri vermekte yarar 
vardır. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken bireyin aldığı aylık ücrettir. Betimsel istatistik 
sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2: Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Kadın Erkek  Kötü Orta İyi 

Cinsiyet %27.2 %72.8 Ofis Program Bilgisi var 

mı? 

%37.8 %52.3 %9.9 

 Bekâr Evli  Ortalama 

Medeni Durum %35.8 %64.2 Eğitim 10.62 Yıl 

 Hayır Evet Ücret 2235.92 TL 

Ehliyet var mı? %26.5 %73.5 Deneyim 15.43 Yıl 

Yabancı Dil Biliyor 

mu? 

%72.8 %27.2    

 

 Çalışan bireylerin %27.2’si kadın %72.8’i erkeklerden oluşmaktadır. Bu sonuçlar 
Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile uyumludur. Çalışma istatistiklerine göre Bursa’da 
yaşayan bireylerin %29.3’ü Kadın iken, %70.7’si Erkektir. Yani örneklem oranlarının anakütle 
oranlarına oldukça yakın olduğu görülmektedir. Çalışanların %35.8’i bekâr iken, %64.2’si evli 
bireylerden oluşmaktadır. 

 Çalışan bireylerin %37.8’i ofis programlarını kullanmayı bilmemekte, %52.3’ü orta 
derecede bilmekte ve %9.9’u ise iyi derecede bilmektedir. Ayrıca çalışanların %72.8’i yabancı 
dil bilgisine sahip değilken, %27.2’si yabancı dil bilmektedir. Yani yaklaşık dört kişiden bir 
kişi yabancı dil bilgisine sahiptir. Çalışanların %73.5’inin ehliyeti var, %26.5’inin ise ehliyeti 
yoktur.  

 Çalışanların eğitim yıl ortalamasının 10.62 yıl olduğu, aylık ortalama ücretlerinin 
2235.92 TL olduğu ve ortalama deneyimlerinin 15.43 yıl olduğu görülmektedir.  

Model Tahmin Sonuçları 
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 Çalışanların ücret düzeylerini belirlemek üzere yedi regresyon modeli tahmin 
edilecektir. Bu modellerden ilkinde cinsiyet değişkeni kullanılmamıştır. İkincisi ve üçüncü 
modellerde temel insan sermayesi modeli kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı tahmin 
edilmiştir. Dördüncü model ve sonrakiler de ise genişletilmiş insan sermayesi modeli farklı 
özellikler çerçevesinde yeniden ele alınmışlardır. Buna göre Tablo 4’te, Model 1-Model 7 
tahmin sonuçları sunulmaktadır.  

Temel “İnsan Sermayesi Modeli”nde, çalışan eğitimi, deneyimi ve deneyimin karesi 
bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Buna göre ekonometrik regresyon model tahmin 
sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’te sunulmaktadır. Tablo 4’te tekstil sektörü için temel “İnsan 
Sermayesi Modeli” tahmin sonuçlarını içermektedir.  

Tablo 4: Temel İnsan Sermayesi Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Log(Ücret) Model 1: Tüm Çalışanlar 

Değişkenler Parametre Stand. Hata Prob. 

Kesme 6.835926 0.082813 0.0000 

Eğitim 0.040178 0.005713 0.0000 

Deneyim 0.025797 0.005812 0.0000 

Deneyim^2 -0.000405 0.000137 0.0035 

 

Determinasyon Katsayısı: R^2 0.193663   

Düzeltilmiş R^2 0.182730   

Kalıntı Kareler Toplamı 39.08295   

F-istatistiği (Prob.)   17.71299 (0.0000)  

Gözlem Sayısı 300   

Not: Standart hatalar heteroskedastisiti ve otokorelasyon problemlerine karşı Newey-West 

HAC yaklaşımıyla hesaplanmış tutarlı standart hataları göstermektedir.  

 Tahmin sonuçları incelendiğinde bağımsız değişkenlerin tamamının istatistiksel anlamlı 
olduğu görülmektedir. İlaveten parametrelerin işaretleri beklentilere uygun olarak elde 
edilmiştir. Modelin kalıntı kareler toplamı 39.08295 bulunmuştur. Hesaplanan F-istatistiği 
17.71299 bulunmuş ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Modelin determinasyon 
katsayısı 0.1937 ve düzeltilmiş determinasyon katsayısı 0.1827 bulunmuştur. Dikkat edilirse 
determinasyon ve düzeltilmiş determinasyon katsayıları için oldukça yakın değerler elde 
edilmiştir. İki değer arasındaki fark oldukça az olduğundan, bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken üzerinde öneme sahip olduğu söylenebilir. Düzeltilmiş determinasyon katsayısına 
göre, serbestlik derecesi dikkate aldığında, eğitim, deneyim ve deneyimin karesi çalışan 
ücretlerindeki değişimin yaklaşık %18’ini açıklamaktadır  
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Bağımsız değişkenlerden eğitim yılı değişkeni incelendiğinde, çalışan bireyin eğitimi 
bir yıl arttığında ücretleri yaklaşık ortalama %4.02 artmaktadır. Parametrenin işareti 
beklentilere uygun olarak tahmin edilmiştir. Marjinal etkiyi elde etmek amacıyla ortalama 
değerler yerine yazılırsa, çalışanın eğitiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin 
(0.040178*2235.92≈)89,88 TL artacağı görülmektedir.  

Deneyim değişkeni ise çalışan bireyin deneyimi bir yıl arttığında ücretleri yaklaşık 
ortalama %2.58 artmaktadır. Fakat çalışan deneyimindeki artış doğrusal olarak ortalama ücreti 
artırmasına rağmen, bu artış azalan oranda gerçekleşmektedir. Diğer bir ifadeyle deneyimin 
karesinin -0.000405 bulunması iki parametrenin de işaretlerinin beklentilere uygun olduğunu 
göstermektedir. Marjinal etkiyi elde etmek amacıyla ortalama değerler yerine yazılırsa, 
çalışanın deneyiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin ((0.025797-
2*0.000405*15.43)*2235.92≈) 29.74 TL artacağı görülmektedir.  

 Dikkat edilirse, tekstil sektörü için eğitim ve deneyim değişkenlerinin her ikisi de, 
çalışan ücretleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olsa da, parametre büyüklüğü 
itibariyle bakıldığında çalışanın eğitim düzeyi, deneyimine göre ücret üzerinde daha etkili 
olduğu söylenebilir. Bu durumun kadın ve erkek çalışanlar arasında farklılık gösterip 
göstermediğini ortaya koymak amacıyla, temel İnsan Sermayesi Modeli, hem kadın hem de 
erkek çalışanlar için sırasıyla Model 2 ve Model 3 olarak ayrı ayrı tahmin edilmiş ve sonuçlar 
Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5: Cinsiyete Göre Temel İnsan Sermayesi Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: 

Log(Ücret) 
Model 2: Kadın Çalışanlar Model 3: Erkek Çalışanlar 

Değişkenler Parametre Stand. Hata Prob. Parametre Stand. Hata Prob. 

Kesme 6.763388 0.137842 0.0000 7.021366 0.104016 0.0000 

Eğitim 0.040825 0.010080 0.0001 0.040234 0.006811 0.0000 

Deneyim 0.034387 0.016393 0.0392 0.021541 0.006961 0.0022 

Deneyim^2 -0.000498 0.000581 0.3935 -0.000327 0.000152 0.0325 

 

Determinasyon Katsayısı: 

R^2 0.262039 
  

0.125406 
  

Düzeltilmiş R^2 0.233656   0.113145   

Kalıntı Kareler Toplamı 0.328334   30.47131   

F-istatistiği (Prob.)   9.232236 (0.0000)     10.22833 (0.0000)  

Gözlem Sayısı 82   218   
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 Tablo 5 incelendiğinde gerek kadın çalışanlar gerekse erkek çalışanlar için tahmin 
edilen modellerin benzer sonuçlara sahip olduğu ve genel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 
Determinasyon katsayısının kadın çalışanların yer aldığı Model 2’de %26 açıklama gücüne 
sahip olduğu, buna karşın erkek çalışanları içeren Model 3’te ise %12 açıklama gücüne sahip 
olduğu gözlenmektedir.  

Tahmin edilen parametreler incelendiğinde ise, kadın çalışanlarının eğitiminin bir yıl 
artması durumunda ortalama ücretleri %4.08 artarken, erkek çalışanların eğitimlerinin bir yıl 
artması durumunda ortalama ücretlerinin %4.02 artacağı görülmektedir. Her iki modelde de 
eğitim değişkeni istatistiksel olarak anlamlı olduğundan hem kadın çalışanlar hem de erkek 
çalışanlar açısından eğitim değişkeninin, çalışanın alacağı ücret üzerinde yaklaşık aynı düzeyde 
belirleyici güce sahip olduğu ortaya konulmaktadır. Marjinal etkiler dikkate alındığında kadın 
çalışanın eğitiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin (0.040825*2235.92≈)91.28 
TL artacağı, buna karşın erkek çalışanın ortalama ücretinin (0.040234*2235.92≈)89.96 TL 
artacağı görülmektedir.  

Deneyim değişkeni incelendiğinde ise durumun biraz farklılaştığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle kadın bir çalışanın deneyimi bir yıl arttığında aldığı ortalama 
ücret %3.44 artarken, erkek bir çalışanın deneyimi bir yıl arttığında alacağı ortalama ücret 
%2.15 artacaktır. Yani kadın çalışanların deneyiminin artması, erkek çalışanlarının deneyimin 
bir yıl artmasına göre alacağı ücret üzerinde yaklaşık %1.3 fark yaratacaktır. Marjinal etkiler 
dikkate alındığında kadın çalışanın deneyiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin 
((0.034387-2*0.000498*15.43)*2235.92≈)42.52 TL artacağı, buna karşın erkek çalışanın 
ortalama ücretinin ((0.021541-2*0.000327*15.43)*2235.92≈)25.60 TL artacağı görülmektedir. 
O halde kadın bir çalışanın deneyiminin bir yıl artması erkek bir çalışanın deneyiminin bir yıl 
artmasına göre ortalama ücreti üzerinde 16.92 TL daha fazla etki yapmaktadır.  

Son olarak deneyim değişkenin karesi beklendiği üzere negatif bulunmuş ancak, kadın 
çalışanlar için istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Erkek çalışanlarda ise negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu durum deneyimdeki ücret artışının zaman içerisinde erkek 
çalışanlarda kadın çalışanlara göre daha hızlı azalış etkisi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu 
sonuç deneyimli kadın çalışan sayısının deneyimli erkek çalışana göre daha az olması 
sebebiyle, ücretler üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Genişletilmiş “İnsan Sermayesi Modeli” çerçevesinde modele yeni ilave değişkenler 
eklendiğinde, tekstil sektörü için çalışan ücretleri üzerinde etkili olan özelliklerin neler olduğu 
daha açık bir şekilde ortaya konulacaktır. Tablo 6 ve 7’de tekstil sektörü için genişletilmiş 
“İnsan Sermayesi Modeli” tahmin sonuçlarını içermektedir.  

 Genişletilmiş İnsan Sermayesi Modeli tahmin sonuçları incelendiğinde bağımsız 
değişkenlerin her iki model içinde bütün olarak alındığında, tüm bağımsız değişkenlerin 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Model 4 ve Model 5 sonuçları arasında büyük 
benzerlik olduğundan, burada sadece Model 5 sonuçları yorumlanmaktadır. Model 5’de 
hesaplanan F-istatistiği 13.49714 bulunmuş ve istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. 
Düzeltilmiş determinasyon katsayısı yaklaşık 0.25 olarak bulunmuştur. Yani serbestlik derecesi 
dikkate alındığında bağımsız değişkenler ücretlerdeki değişimlerin yaklaşık %25’ini 
açıklamaktadır.  
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Tablo 6: Genişletilmiş İnsan Sermayesi Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: 

Log(Ücret) 

Model 4: Cinsiyet Etkisi 

Olmadan 

Model 5: Cinsiyet Etkisi 

Olduğunda 

Değişkenler Parametre Stand. Hata Prob. Parametre Stand. Hata Prob. 

Kesme 7.035698 0.124579 0.0000 7.019913 0.120968 0.0000 

Eğitim 0.025908 0.006793 0.0002 0.025762 0.006794 0.0002 

Deneyim 0.019570 0.005957 0.0011 0.017888 0.006048 0.0034 

Deneyim^2 -0.000320 0.000135 0.0189 -0.000303 0.000134 0.0247 

Yabancı Dil Bilgisi 0.157734 0.056437 0.0055 0.157462 0.056038 0.0053 

Ofis Programları Bilgisi 0.047398 0.020093 0.0190 0.052167 0.019566 0.0081 

Ehliyet 0.165314 0.043352 0.0002 0.138890 0.038798 0.0004 

Evli 0.137522 0.052878 0.0098 0.128236 0.052233 0.0147 

Erkek - - - 0.103666 0.050153 0.0396 

 

Determinasyon Katsayısı: 

R^2 
0.260136   0.270635   

Düzeltilmiş R^2 0.242400   0.250584   

Kalıntı Kareler Toplamı 35.86100   35.35214   

F-istatistiği (Prob.)   14.66677 (0.0000)     13.49714 (0.0000)  

Gözlem Sayısı 300   300   

Not: Standart hatalar heteroskedastisiti ve otokorelasyon problemlerine karşı Newey-West 

HAC yaklaşımıyla hesaplanmış tutarlı standart hataları göstermektedir.  

 İlk olarak Model 5’te kullanılan eğitim yılı değişkeni incelendiğinde, çalışan bireyin 
eğitimi bir yıl arttığında ücretleri ortalama %2.58 artmaktadır. Marjinal etkiler dikkate 
alındığında çalışanın eğitiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin 
(0.025762*2235.92≈)57.60 TL artacağı görülmektedir. İkinci olarak çalışan bireyin deneyimi 
bir yıl arttığında alacağı ücret ortalama %1.79 artmaktadır. Fakat modelde deneyim değişkenin 
karesinin negatif bulunması, beklendiği gibi deneyim arttıkça çalışanın alacağı ücretin artacağı, 
fakat bu artışın azalan oranda olacağı anlamına gelmektedir. Marjinal etkiler dikkate 
alındığında çalışanın deneyiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretinin ((0.017888-
2*0.000303*15.43)*2235.92≈)19.09 TL artacağı görülmektedir. 

 Çalışan bireyin yabancı bilgisinin ücretler üzerinde de olumlu bir etkisi olduğu model 
sonuçlarından açıkça görülmektedir. Tahmin sonuçları incelendiğinde çalışan bireyin yabancı 
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dil bilgisinin aldığı ücret üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu gözlenmektedir. Diğer 
bir ifadeyle, yabancı dil bilgisi olan bir çalışan, yabancı dil bilgisi olmayan çalışana göre 
%15.75 daha fazla ücret almaktadır.  

 Çalışanın ofis programları kullanım becerisinin olması yine beklentiler yönünde, 
ücretler üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır. Daha açık bir şekilde, ofis programları bilgisi 
olan bir çalışan, ofis programlarını kullanamayan bir çalışana nazaran yaklaşık %5.22 daha 
fazla ücret almaktadır. Yine tahmin sonuçlarına göre, çalışan bireyin ehliyetinin olması 
durumunda, ehliyeti olmayan çalışana göre ücreti ortalama %13.89 daha fazladır. 

 Çalışan bireyin medeni durumu ile aldığı ücret arasında pozitif bir ilişki tahmin 
edilmiştir. Bu değişken için sıfır kategorisi bekâr çalışanı gösterirken, 1 kategorisi evli çalışanı 
göstermektedir. Buna göre evli olan bir çalışan bekâr olan çalışana göre ortalama olarak %12.82 
daha fazla ücret aldığı tahmin edilmiştir. Bu sonuç bekâr çalışanların daha düşük ücretlerle 
çalışmaya razı olduklarını veya işyerinin evli olan bi,r çalışanın daha düzenli bir yaşamı olması 
sebebiyle uzun vadede ilgili çalışana güvendiği ve bu güveni de çalışanın ücretlerine 
yansıttığını da göstermektedir.  

Son olarak çalışan erkeğin aldığı ortalama ücret çalışan kadınlara göre %10.37 daha 
fazladır. O halde tekstil sektöründe erkek çalışanlar ile kadın çalışanlar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ücret farkı olduğu söylenebilir. 
 Tablo 6’da elde edilen bu sonuçlar incelendiğinde modelde kullanılan bağımsız 
değişkenlerin çalışanların ücretleri üzerinde anlamlı ve beklentilerle uyumlu sonuçlar elde 
edildiği görülmektedir. Ancak çalışan ücretlerini etkileyen bağımsız değişkenlerin cinsiyete 
göre farklılık arz edip etmediğini belirlemek amacıyla model kadın ve erkekler için yeniden 
tahmin edilmiştir. Sonuçlar Tablo 7’de sunulmaktadır. 

Tablo 7: Cinsiyete Göre Regresyon Model Tahmin Sonuçları 
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Bağımlı Değişken: 

Log(Ücret) 
Model 6: Kadın Çalışanlar Model 7: Erkek Çalışanlar 

Değişkenler Parametre Stand. Hata Prob. Parametre Stand. Hata Prob. 

Kesme 6.675765 0.194756 0.0000 7.276987 0.155441 0.0000 

Eğitim 0.036527 0.011257 0.0018 0.021020 0.008710 0.0167 

Deneyim 0.024162 0.017706 0.1765 0.015084 0.007043 0.0334 

Deneyim^2 -0.000412 0.000596 0.4917 -0.000261 0.000144 0.0705 

Yabancı Dil Bilgisi 0.150191 0.079220 0.0619 0.150013 0.074552 0.0455 

Ofis Programları Bilgisi 0.014438 0.037127 0.6985 0.077370 0.023727 0.0013 

Ehliyet 0.163528 0.076272 0.0353 0.129639 0.040438 0.0016 

Evli 0.123826 0.087813 0.1627 0.136925 0.061378 0.0267 

 

Determinasyon Katsayısı: 

R^2 
0.343324   0.211477   

Düzeltilmiş R^2 0.281206   0.185193   

Kalıntı Kareler Toplamı 7.482463   27.47254   

F-istatistiği (Prob.)   5.526966 (0.0000)      8.045825 (0.0000)  

Gözlem Sayısı 82   218   

Not: Standart hatalar heteroskedastisiti ve otokorelasyon problemlerine karşı Newey-West 

HAC yaklaşımıyla hesaplanmış tutarlı standart hataları göstermektedir.  

 Tablo 7’de gerek kadın çalışanlar gerekse erkek çalışanlar için tahmin edilen 
genişletilmiş insan sermayesi modellerinin genel olarak anlamlı oldukları görülmektedir. 
Dolayısıyla her iki modelinde uyumunun iyiliğinin olduğu söylenebilir.  

Tablo 7 incelendiğinde genişletilmiş insan sermayesi modelinde eğitim değişkenin hem 
kadın çalışanlar hem de erkek çalışanlar için ücretler üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi olduğu, ancak bu etkinin kadın çalışanlarda daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, kadın çalışanlarının eğitiminin bir yıl artması durumunda ortalama ücretleri %3.65 
artarken, erkek çalışanların eğitimlerinin bir yıl artması durumunda ortalama ücretlerinin %2.10 
artacağı görülmektedir. Marjinal etkiler dikkate alındığında kadın çalışanın eğitiminin bir yıl 
artması durumunda ortalama ücretinin (0.036527*2235.92≈)81.67 TL artacağı, buna karşın 
erkek çalışanın ortalama ücretinin (0.021020*2235.92≈)46.99 TL artacağı görülmektedir.  

Fakat deneyim ve deneyim değişkeninin karesi incelendiğinde, kadın çalışanlar için 
anlamlı bulunamamışken, erkek çalışanlarda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Erkek 
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çalışanların sonuçlarını içerin Model 7 için parametre değeri ise 0.015 gibi düşük bir değere 
sahiptir. Yani, deneyim erkek çalışanların ücretleri üzerinde etkili olmasına rağmen ücretler 
üzerinde önemli bir fark yaratmadığı söylenebilir. Daha ziyade modele eklenen ilave bağımsız 
değişkenlerin artık belirleyici bir yapısının olduğu görülmektedir.  

İster kadın çalışanlar isterse erkek çalışanlar olsun, bu çalışanların yabancı dil bilgisinin 
olması, aldıkları ücretler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Daha açık bir 
ifadeyle, yabancı dil bilen bir kadın çalışanın ortalama ücreti, yabancı dil bilmeyen bir kadın 
çalışanın ücretine göre yaklaşık %15 daha fazladır. Benzer durum erkek çalışanlar açısından da 
geçerlidir.  

 Yabancı dil bilgisinde görülen bu benzer etkinin ofis programları kullanım becerisinde 
olmadığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, bir kadın çalışanda ofis programları bilgisinin olup 
olmamasının ortalama ücretleri üzerinde bir anlamlı bir etkisi olduğu bulunamamışken, ofis 
programları kullanım bilgisinin erkek çalışanların ortalama ücretleri üzerinde anlamlı etkisi 
olduğu görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle ofis programları kullanım bilgisi olan bir erkek 
çalışanın ortalama ücreti ofis programlarını kullanmayı bilmeyen bir erkek çalışana göre 
yaklaşık %7.74 daha fazladır.  

 Tahmin sonuçları kadın çalışanların ehliyetinin olmasının ortalama ücreti üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. Yani ehliyeti olan bir kadın çalışanın, ehliyeti olmayan bir kadın 
çalışana göre %16.35 daha fazla ücret aldığını göstermektedir. Bu fark erkek çalışanlarda 
istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, yaklaşık %13 seviyesindedir.  

 Son olarak medeni durum değişkeninin ücretler üzerindeki etkisinin kadın çalışanlar 
için istatistiksel olarak anlamlı etkisi olmadığı, buna karşın erkek çalışanların ücretleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu bulunmuştur. Yani evli erkek çalışanların bekâr erkek 
çalışanlara göre ortalama ücreti ise %13,69 daha fazla olduğu bulunmuştur.  

 O halde model sonuçları genel olarak ele alındığında, erkek bir çalışanın sahip olduğu 
özelliğin aldığı ücreti üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu söylenebilir. Buna karşın kadın bir 
çalışan için bu durum böyle değildir. Kadın bir çalışanın ücreti üzerinde etkili olan faktörler 
önem sırasına göre; ehliyetinin olması, yabancı dil bilgisinin olması ve eğitim düzeyidir. Bu 
sonuçlar açık bir biçimde tekstil sektöründe erkek bir çalışanın aldığı ücret ile kadın bir 
çalışanın aldığı ücret arasında fark olduğunu ve erkek çalışanın kadınlara nazaran daha fazla 
ücret aldıklarını ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 
 Ücret farklılıkları gelişmekte olan ülkelerde temel sorunlardan birisi olarak ele 
alınmaktadır. Ücret farklılıklarının ortaya çıkma sebepleri bireylerin sahip oldukları nitelikler, 
kır-kent ayrımı ve sektörel bazdaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

 Bu çalışmanın amacını oluşturan tekstil sektöründe ücret düzeyinin belirlemesine ilişkin 
öncelikle temel insan sermayesi modeli genel anlamda ve cinsiyet ayrımı yapılarak ele 
alınmıştır. Daha sonra genişletilmiş insan sermayesi modeli ile temel insan sermayesi modeline 
ek olarak yabancı dil bilgisi, ofis programları bilgisi, ehliyet ve medeni durumun tekstil 
sektöründe çalışan bireylerin elde ettikleri ücret düzeyindeki etkisi araştırılmıştır.  

 Temel insan sermayesi modeli genel olarak değerlendirildiğinde tekstil sektöründeki 
tüm çalışanlar için eğitimin ve deneyimin bir yıl artması ortalama ücret düzeyinde artışa yol 
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açmaktadır. Diğer taraftan cinsiyet ayrımı göz önüne alındığında kadın ve erkek için eğitimin 
süresi bir yıl artış göstermesi ortalama ücret düzeyini arttırmaktadır. Deneyimin bir yıl artması 
durumunda kadınların erkeklere göre daha yüksek ortalama ücret geliri elde etmektedirler. 

 Genişletilmiş insan sermayesi modeli sonuçlarına göre tüm çalışanlar için 
değerlendirildiğinde; eğitimin ve deneyimin bir yıl artması ortalama ücret düzeyini de 
arttırmaktadır. İlaveten yabancı dil bilgisi olan çalışanın yabancı dil bilgisi olmayan çalışana 
göre %15,75, ofis programları bilen çalışanın bilmeyen çalışına göre %5,22, ehliyeti olan 
çalışanın olmayana göre %13,89 ve son olarak evli bir çalışanın bekar bir çalışana göre %12,82 
daha fazla ortalama ücret almaktadır. Genişletişmiş insan sermayesi modeli cinsiyet ayrımı 
yapılarak incelendiğinde ise; eğitimin yılı bir yıl arttığında kadınlar erkeklerden ortalama daha 
yüksek ücret elde etmektedirler. Deneyimin süresinin bir yıl artması kadınlarda anlamlı bir 
etken değilken erkeklerde ise çok düşük düzeyde bir ortalama ücrette artış sağlamaktadır. 
Çalışanın yabancı dil bilgisinin olup olmaması kadın ve erkekte benzer bir durum 
göstermektedir. Yabancı dil bilen kadın ya da erkeğin bilmeyen yabancı dil bilmeyen kadın ya 
da erkeğe göre ortalama %15 gibi bir ücret artışı sağladığı görülmektedir. Ofis programları 
kullanım becerisi kadınlarda anlamlı bir etken değilken, ofis programları bilen erkek çalışanlar 
bilmeyen erkeklere göre ortalama %7,74 ücret düzeyinde artış sağlamaktadır. Diğer önemli bir 
değişken olan ehliyet için, ehliyeti olan kadın çalışanlar ehliyeti olmayan kadın çalışına göre 
ortalama %16,35 daha fazla ücret almakta bu durum erkeklerde ise ortalama %13 düzeyinde 
bir ücret artışı göstermektedir. Son olarak medeni durum değişkeni için ele alındığında 
kadınların medeni hali anlamlı bir etkiye sahip değilken, evli erkekler bekar erkeklerden 
ortalama %13,69 oranında daha fazla ücret almaktadır. 

 Sonuç olarak değerlendirmek gerekirse, tekstil sektöründe erkeklerin bireysel olarak 
sahip oldukları özelliklerin aldıkları ücret üzerinde önemli bir faktör iken bu durum kadın 
çalışanların aldıkları ücrette eğitim düzeyi, yabancı dil bilgisi ve ehliyet sahibi olması faktörleri 
daha önem arz etmektedir. Bütün sonuçlar genel olarak ele alındığında tekstil sektöründe kadın 
ve erkek çalışanların aldıkları ücret düzeyinde anlamlı bir fark olduğu ve erkek çalışanların 
kadın çalışanlardan daha yüksek ücret geliri elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
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MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN SONUÇLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE 

UYARLANMASI 
Ahmet AKIN* Sümeyye ÖZKAYA† 

 
ÖZ 

Bu çalışmanın amacı “Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları” Ölçeği’ni (MSÖ; Kim, 2010) Türkçe’ye uyarlamak, 
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 
284 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı Faktör Analizinde 10 maddeden oluşan iki boyutlu 
(olumlu sonuçlar, olumsuz sonuçlar) modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²=109.09, sd=34, RMSEA=.088, 
NNFI=.95, NFI=.94, CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları olumlu 
sonuçlar alt boyutu için .88, olumsuz sonuçlar alt boyutu için .89 olarak bulunmuştur. Ulaşılan sonuçlar, uyarlanan 
Türkçe formun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçiliğin sonuçları, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

 

ADAPTATION OF THE CONSEQUENCES OF PERFECTIONISM SCALE TO 
TURKISH 

Abstract 

This study investigated the validity and reliability of the Turkish Version of the “Consequences of Perfectionism” 
Scale (COPS; Kim, 2010). The study group consisted of 284 undergraduate students from Education Faculty of 
Bülent Ecevit University. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the ten items loaded on two 
factors (positive consequences, negative consequences; x²=109.09, sd=34, RMSEA=.088, NNFI=.95, NFI=.94, 
CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042). Internal consistency reliability coefficients were .88 for positive consequences 
subscale, .89 for negative consequences subscale. The obtained results present that the adapted Turkish Version 
of the Consequences of Perfectionism Scale is a valid and reliable instrument. 

Keywords: Consequences of perfectionism, validity, reliability, confirmatory factor analysis 

 

GİRİŞ 
Mükemmeliyetçilik kişinin kusursuz olmak için çaba göstermesi ve kendisi için ulaşılması güç, 
yüksek standartlar belirlemesi ile karakterize olan, çoğunlukla kendisinin yahut çevresinin 
davranışlarına karşı aşırı eleştirel tutumlar sergilemenin de eşlik ettiği bir kişilik eğilimi olarak 
tanımlanır (Flett & Hewitt, 2002). Literatür incelendiğinde bu eğilimin ve alt boyutlarının 
belirlenmesi, etkilerinin incelenmesi üzerine giderek artan sayıda araştırmanın yapıldığı 
görülmektedir (Enns & Cox, 2002; Stoeber & Otto, 2006). Buna karşın mükemmeliyetçiliğin 
yapısı konusunda birbirinden farklı görüşler bulunmakta, ne tür psikolojik değişkenlerle ilişkili 
olduğu ve sonuçları hakkında ise daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Shafran & 
Mansell, 2001; Kim, 2010). 

Kaç farklı mükemmeliyetçilik türünden ve boyutundan bahsedilebileceği konusunda görüş 
ayrılıkları bulunmasına rağmen, yaygın olarak mükemmeliyetçiliğin çok boyutlu olduğu kabul 
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edilmektedir (Hewitt, Flett, Besser, Sherry, & McGee, 2003; Stoeber, 2012). Bu konuda Hewitt 
ve Flett (1991) “kendine yönelik mükemmeliyetçilik”; “diğerlerine yönelik 
mükemmeliyetçilik” ve “sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik” olarak adlandırılan üç boyutlu 
bir model önermiştir. Mükemmeliyetçi tutumların yöneldiği odağı temel alarak oluşturulan üç 
boyutlu model ayrıca bu tutumların işlevsel olmadığı varsayımına dayanmaktadır (Shafran & 
Mansell, 2001). İçsel bir motivasyonla gelişen; kusurlardan arınık olmak isteği, kendisi 
hakkında aşırı yüksek beklentilere sahip olma ve mükemmel olmaya çalışma durumu kendine 
yönelik mükemmeliyetçiliğe işaret etmektedir (Stoeber, 2015). Diğerlerine yönelik 
mükemmeliyetçiler aynı beklentilere çevresindeki insanlar için sahipken; sosyal kaynaklı 
mükemmeliyetçiler ise dış motivasyon temelli mükemmeliyetçi düşünceler ve çevresinin 
beklentilerine uyma çabası ile hareket eder (Hewitt & Flett, 1991). 

İki boyutlu bir başka modelde ise mükemmeliyetçiliğin davranış ve düşünce düzeyindeki 
ayrımı yapılarak; “mükemmeliyetçi çaba gösterme” ve “mükemmeliyetçi endişeler” şeklinde 
gerçekleşebileceği vurgulanmıştır (Stoeber & Otto, 2006). Mükemmeliyetçi çaba gösterme, 
kişinin kendisi için çok yüksek performans kriterleri belirlemesi, kusursuz olmaya çabalaması 
durumlarını ifade eder. Mükemmeliyetçi endişeler ise; başkaları tarafından eleştirilmekten 
korkma, hata yapmaktan çekinme ve ulaştığı noktayı yetersiz bulma gibi düşünceleri içerir 
(Gotwals, Stoeber, Dunn, & Stoll, 2012). Bu iki mükemmeliyetçilik türü arasında çoğunlukla 
ters bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir (Stoeber, Hoyle, & Last, 2013).  

Mükemmeliyetçiliğin yapısına dair üçüncü bir ayrım ise, uyumlu-uyumsuz 
mükemmeliyetçiliktir (Rice & Preusser, 2002; Chang, 2006). Klasik olarak uyumsuz ve işlevsiz 
bir kişilik özelliği şeklinde değerlendirilen mükemmeliyetçiliğin bir takım psikolojik 
problemler için risk faktörü sayılabileceği öne sürülmüştür (Handley, Egan, Kane, & Rees, 
2015). Mükemmeliyetçiliğin çeşitli boyutlarının depresyon ve depresif semptomlar (Sherry, 
Sherry, Hewitt, Mushquash, & Flett, 2015), anksiyete ve anksiyete duyarlığı (Maloney, Egan, 
Kane, & Rees, 2014; Stoeber, Schneider, Hussain, & Matthews, 2014), kişilik bozuklukları 
(Sherry, Gralnick, Hewitt, Sherry, & Flett, 2014), intihar riski (Hewitt, Caelian, Chen, & Flett, 
2014) ve yeme bozuklukları (Egan, Wade, & Shafran, 2011) ile ilişkili olduğu bulunmuştur. 
Ancak pek çok araştırmada mükemmeliyetçiliğin her alt boyutu uyumsuzlukla aynı yönde ve 
derecede ilişkili değildir. Ayrıca bazı araştırmalarda, olumsuz mükemmeliyetçiliğin 
uyumsuzluğun belirleyicisi değil; sonucu olabileceği ortaya konulmuştur (Gautreau, Sherry, 
Mushquash, & Stewart, 2015). Sosyal fobi gibi mükemmeliyetçilikle yakından ilişkili olduğu 
düşünülen bozukluklarda uyumsuzluğun etkisinin azalmasıyla mükemmeliyetçiliğin bazı alt 
boyutlarında düşüş görülmesi de (Ashbaugh, Antony, Liss, Summerfeldt, McCabe, & Swinson, 
2007) bu kanıyı güçlendirmektedir. Buna göre sağlıksız biçim veya düzeyde belirmesi olumsuz 
sonuçlarla ilişkili olabilse de mükemmeliyetçilik her anlamda olumsuz bir özellik olarak 
görünmemektedir. 

Sağlıklı ya da uyumlu mükemmeliyetçiliğin öznel iyi oluşu arttırdığı, bunun yanında psikolojik 
stresi düşürebileceği ve kişiyi başa çıkma becerileri, öz saygı, akademik başarı gibi alanlarda 
güçlendirebileceği düşünülmektedir (Andrews, Burns, & Dueling, 2014). Kişinin kendine 
yönelik yüksek hedefler ve standartlar belirlemesine dayalı mükemmeliyetçilik; utanca veya 
başarısızlığa karşı duyulan korku ile negatif ilişkiliyken, çalışma motivasyonunu ve başarının 
ardından duyulan mutluluğu ise yükseltmektedir (Klibert, Langhinrichsen-Rohling, & Saito, 
2005; Sagar & Stoeber, 2009). Kendine yönelik mükemmeliyetçiliğin sosyal açıdan da olumlu 
sonuçları vardır ve diğer mükemmeliyetçilik yönelimlerinin aksine, güvenli bağlanma (Rice & 
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Mirzadeh, 2000), çevresindeki bireylere duyarlı olma, sosyal normları önemseme gibi nitelikler 
üzerinde etkilidir (Stoeber, 2015). Bunun yanında problemli sonuçlara yol açabilen diğer iki 
yönelim gibi kendine yönelik mükemmeliyetçilik de; başarısızlık, beklenmedik bir hata yahut 
aşırı stres durumunda depresif semptomlara kaynaklık edebilmekte, bu durum da 
mükemmeliyetçiliğin kişiden ve durumdan duruma değişebilen yapısını ortaya koymaktadır 
(Benson, 2003). 

Hata yapmaya karşı aşırı duyarlılık ile karakterize olan mükemmeliyetçi endişelerin aksine, 
mükemmel olmak için gösterilen çabanın kişiyi olumlu biçimde etkileyebileceği belirtilmiştir 
(Stoeber, 2012). Mükemmeliyetçi çabaların başarı umudu ve çalışma motivasyonunu artırdığı 
bilinmektedir (Stoeber & Rambow, 2007). Ayrıca mükemmeliyetçi endişeleri bulunmayan 
ancak bunun için çaba gösteren kişilerde yaşam doyumunun daha yüksek olması beklenir (Hill, 
Huelsman, & Araujo, 2010). Mükemmel olmak ile ilgili duyulan endişeler, mükemmellik için 
gösterilen çabanın olumlu etkilerini baskılamaktadır (Smith, Saklofske, Yan, & Sherry, 2015). 
Mükemmeliyetçiliğe karşı düşük endişe duyma ve yüksek çaba göstermenin, sonuçları daha 
olumlu bir mükemmeliyetçilik türü olduğu ve sağlıklı mükemmeliyetçilik olarak 
değerlendirilebileceği tespit edilmiştir (Smith, Saklofske, Yan, & Sherry, 2016). Bu tür 
mükemmeliyetçiliğe sahip kişilerin; sosyal uyum, sorumluluk, akademik başarı, psikolojik 
sağlamlık ve özgüven düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiş, bu yargıya temel teşkil 
edecek çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Stoeber & Otto, 2006). 

Görüldüğü gibi mükemmeliyetçiliğin sonuçları kişinin mükemmel olmakla ilgili eğilimlerine 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Literatürde mükemmeliyetçiliğin yapısını ve türlerini 
belirlemek adına gerçekleştirilmiş oldukça fazla sayıda çalışmanın varlığı fark edilmektedir 
(Stoeber & Otto, 2006). Ancak mükemmeliyetçiliğin olumlu ve olumsuz ne tür sonuçlara yol 
açtığını direk olarak inceleyen ilk ölçme aracı Kim (2010) tarafından geliştirilen 
“Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları” Ölçeğidir. Türkçe literatürde ise benzeri bir ölçme aracı 
bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; “Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları” Ölçeğini Türkçe’ye 
uyarlayarak, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 

 

1. YÖNTEM 
1.1. Çalışma Grubu  
Çalışmanın verileri, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinden 284 
lisans öğrencisinin gönüllü katılımıyla elde edilmiştir. Örneklemi oluşturan kişi sayısı 
Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından faktör analizi için verilen ölçütler göz önünde 
bulundurularak belirlenmiştir. Buna göre faktör analizi için 300 kişiden oluşan örneklem “iyi”, 
500 kişi “çok iyi” ve 1000 kişi “mükemmel” olarak değerlendirilmektedir.  

1.2. Veri Toplama Aracı  
Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeği (MSÖ): Mükemmeliyetçiliğin sonuçlarını incelemek ve 
psikometrik ölçümünü gerçekleştirebilmek amacıyla Kim (2010) tarafından geliştirilen 
MSÖ’nün olumlu sonuçlar ve olumsuz sonuçlar olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. 
Olumlu sonuçlar alt boyutunda 6, olumsuz sonuçlar alt boyutunda 4 madde bulunan MSÖ, 5’li 
likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir  (‘1’Bana Hiç Uygun Değil - ‘5’ Bana Tamamen 
Uygun). Kim (2010) alt boyutların iç tutarlılık güvenirlik katsayılarını, olumlu sonuçlar alt 
boyutu için .93, olumsuz sonuçlar alt boyutu için ise .85 olarak bulmuştur. MSÖ’nün olumlu 
sonuçlar alt boyutu; olumlu duygulanım (r= .32), yüksek standartlar (r= .65) ile pozitif, depresif 
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semptomlar (r= -.22) negatif ilişkili bulunmuştur. Olumsuz sonuçlar ise negatif duygulanım (r= 
.28) ve depresif semptomlar (r= .17) ile pozitif ilişkili bulunmuştur (Stoeber, Hoyle, & Last, 
2013).  

1.3. İşlem 
Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması çalışmasında öncelikle ilgili 
yazara e-mail yoluyla ulaşılarak gereken izin sağlanmıştır. Uyarlama çalışmasının ilk adımı 
olarak orijinal ölçek İngilizceye hakim 3 öğretim üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bunun 
ardından oluşturulan Türkçe form geri tercüme edilip İngilizce orijinal formla karşılaştırılmış 
ve tutarlılığı incelenmiştir. Sonrasında ise denemelik Türkçe formun oluşturulması için 
maddeler anlam ve gramer açısından bir kez daha değerlendirilmiş, gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. Elde edilen Türkçe form, psikolojik danışma ve rehberlik ile ölçme ve 
değerlendirme alanlarından 2 öğretim üyesince gözden geçirilmiş, anlaşılaması güç veya birden 
fazla şekilde anlamlandırılabilecek ifadelerin varlığı araştırılmış; görüşleri doğrultusunda 
Türkçe formun son hali oluşturulmuştur. MSÖ’nün geçerlik düzeyi, doğrulayıcı faktör analizi 
(DFA) ile yapı geçerliği incelenerek ölçülmüştür. MSÖ’nün güvenirliğinin tespiti için iç 
tutarlık yöntemi kullanılmış, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel analizler, SPSS 13.0 ve LISREL 8.54 paket 
programları kullanılarak yürütülmüştür. 

 

2. BULGULAR 
2.1. Güvenirlik ve Madde Analizi  
MSÖ’nün maddelerinin ayırt ediciliği ve amaca uygun biçimde işlerliği madde analizi yapılarak 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ölçeğe ait düzeltilmiş madde toplam korelasyon 
katsayılarının .52 ile .82 aralığında sıralandığını ortaya koymuştur. Bulgular Tablo 1’de 
sunulmuştur. MSÖ’nün Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları olumlu sonuçlar alt 
boyutu için .88, olumsuz sonuçlar alt boyutu için .89 olarak bulunmuştur. 

Tablo 1: Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeği Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyonları 

Faktör Madde 
no 

Düzeltmiş 
Madde 
Toplam 

Korelasyon 
Katsayıları 

Madde 
Silindiğinde 
Cronbach 

Alfa 
Katsayısı 

Faktör Madde 
no 

Düzeltmiş 
Madde 
Toplam 

Korelasyon 
Katsayıları 

Madde 
Silindiğinde 
Cronbach 

Alfa 
Katsayısı 

Olumlu 
Sonuçlar 

1 ,71 ,86 

Olumsuz 
Sonuçlar 

7 ,78 ,85 

2 ,82 ,84 8 ,79 ,84 

3 ,82 ,85 9 ,75 ,86 

4 ,57 ,89 10 ,71 ,87 

5 ,81 ,85 11   
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2.2. Yapı Geçerliği  
Doğrulayıcı Faktör Analizi. MSÖ’nün yapı geçerliğinin incelenmesinde, asıl ölçek formunun 
iki faktörlü yapısının doğrulanması için DFA kullanılmıştır. Sonuçta ulaşılan yapının orijinal 
formla örtüştüğü görülmüştür. Elde edilen uyum indekslerine (x²=109.09, sd=34, 
RMSEA=.088, NNFI=.95, NFI=.94, CFI=.96, IFI=.96, SRMR=.042) göre, iki boyutlu 
MSÖ’nün iyi uyum verdiği tespit edilmiştir (Hu & Bentler, 1999). Doğrulayıcı faktör 
analizinden elde edilen faktör yükleri Şekil 1’de sunulmuştur.  

 
Şekil 1: Mükemmeliyetçiliğin Sonuçları Ölçeğine Ait Faktör Yükleri ve Path Diagramı. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmanın amacı, Kim (2010) tarafından geliştirilmiş olan MSÖ’yü Türkçeye uyarlayarak 
geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Ölçeğin uygulandığı kişi sayısı geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarının yürütülmesi için istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterliği karşılamaktadır 
(Tabachnick & Fidell, 2007). MSÖ’nün yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analiziyle 
incelenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizinin sonuçları değerlendirildiğinde, uyum 
indeksi sınırlarına göre, modelin iyi bir uyum sergilediği; iki boyuttan oluşan orijinal faktör 

6 ,52 ,89 12   
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yapısının geliştirilen Türkçe formun son halinin faktör yapısıyla uyuştuğu görülmüştür (Hu & 
Bentler, 1999). 

MSÖ’nün yüksek güvenirlik katsayıları ölçeğin yeterli düzeyde güvenirlik sağladığını 
göstermiştir. Ölçme araçlarının araştırma amacıyla kullanıma uygunluğu için öngörülmüş olan 
güvenirlik düzeyinin .70 olduğu (Sipahi, Yurtkoru, & Çinko, 2008) dikkate alındığında, 
MSÖ’nün güvenirliğine yönelik olarak ulaşılan bulgular ölçeğin bu ölçütü karşıladığını ortaya 
koymuştur. Madde analizi sonucunda ise ölçekteki tüm maddelerin madde-toplam korelasyon 
katsayılarının .30 üzerinde olduğu görülmüştür. Madde-toplam korelasyon katsayılarının 
değerlendirilmesinde .30 ve daha fazla bulunan sonuçların, ölçülmesi amaçlanan özellik 
açısından ayırt edici olarak nitelendirildiği (Özdamar, 2004) düşünüldüğünde, ölçeğin madde 
toplam korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.  

Mükemmeliyetçiliğin sonuçlarının çeşitli olgular ve bireylerin mükemmeliyetçilik düzeyleri 
karşılaştırılarak incelenmesi kavramın daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayacaktır. Ancak bu tür 
araştırmaların yalnız tek bir açıdan olumlu veya olumsuz sonuçları yordayabilmesi mümkün 
olduğundan mükemmeliyetçiliğin sonuçlarının her iki boyutu da kapsayacak ve genel bir 
şekilde ölçülmesine ihtiyaç duyulmakta, MSÖ ile bunun karşılanması amaçlanmaktadır. İleride 
gerçekleştirilecek araştırmalarda çeşitli uyum bozucu davranışlar veya psikolojik problemler 
ile mükemmeliyetçilik arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin ne yönde geliştiğinin daha net 
anlaşılabilmesi amacıyla bu alt boyutların incelenmesi mümkün olabilir. Mükemmeliyetçiliğin 
olumlu sonuçlarının ne gibi değişkenlerle bağlantılı olduğu da ele alınması gereken bir diğer 
önemli noktadır. Bunun yanı sıra, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yol açabilen 
mükemmeliyetçiliğin, kişilerde bireysel olarak nasıl bir tablo oluşturduğunun bilinmesi, olumlu 
sonuçların artırılması ve olumsuz sonuçlar üzerinde değişiklik sağlanması için ilk adımı 
oluşturacaktır. Bu sebeple mükemmeliyetçi özellikteki bireylere sunulacak psikolojik yardım 
ve rehberlik hizmetlerinde de MSÖ’nün etkin olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ulaşılan bulgulara dayanarak MSÖ’nün Türkçe 
formunun kullanıma hazır olduğunu belirtmek mümkündür. Sonraki çalışmaların ölçeğe ait 
test-tekrar test güvenirliğini incelemesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada ölçeğin yalnızca 
üniversite öğrencilerine uygulanmış olması dolayısıyla farklı demografik özelliklere sahip 
gruplar üzerinde araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakta, bu sayede çeşitli değişkenlerin 
mükemmeliyetçiliğin sonuçları üzerindeki etkisinin de incelenebileceği düşünülmektedir. 
Ayrıca, geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuş farklı ölçme araçları ile ilişkisi üzerinden ölçeğin 
uyum geçerliği de incelenebilir.  
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SİNEMADA ARAPLARIN TEMSİLİNE BİR ÖRNEK: “KESKİN NİŞANCI” FİLMİ 

Güliz ULUÇ                        Ayhan KÜNGERÜ 
Öz 

Hollywood kendi egemen ideolojik sinemasal anlatısını kurarken, dünyanın diğer halklarına karşı önyargılı 
davranmakta ve belirli basmakalıp yapılardan hareket etmektedir.  Bu basmakalıp temsillere yoğun bir şekilde 
maruz kalanlarda Ortadoğulular ve Araplardır. Hollywood Sineması’nda Araplar yoğun olarak barbar, terörist, 
radikal ve Müslüman olarak temsil edilmektedirler. Bu temsiller bir taraftan Arapları öteki olarak kurarken, diğer 
taraftan da Amerikan politikalarının içselleştirilmesine hizmet etmektedir. Bu çalışmada Hollywood sinemasında 
Arap kimliğinin temsiline dair değişik sinema filmlerinden örnekler verildikten sonra Arapların ötekileştirilmesi 
pratikleri son dönem Arap temsiline örnek teşkil edeceği düşünülen 2014 yılı yapımı “Keskin Nişancı” 
(American Sniper) adlı film özelinde, ideolojik film eleştirisi yöntemi ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu 
bağlamda filmdeki ana karakter Chris Kyle üzerinden ABD’nin Irak işgalindeki politikalarının meşrulaştırılıp, 
yüceltildiği ve onun karşısında Arapların filmde kullanılan negatif basmakalıp önyargılar ile “vahşiler” olarak 
ötekileştirildiği ve terörist olarak genelleştirildiği gözlemlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hollywood Sineması, Arap Temsilleri, Vahşiler, Öteki, Kurtarıcı Kompleksi  

AN EXAMPLE OF THE REPRESENTATION OF ARABS IN CINEMA: 
“AMERICAN SNIPER” 

Abstract 

While setting its own dominant ideolojical cinematic narrative, Hollywood is biased to worlds’ other nations and 
is acting within particular stereotyped structures. Yet, those exposed to these stereotyped representations are the 
Middle Esterners and Arabs. Arabs are intensely represented as “barbaric, terrorist, radical and Muslim in 
Hollywood Cinema. These representations, on the one hand, forms Arabs as other and on the other hand serves 
internalization of American policies. In this study, following the exemplifying of various movies about the 
representation of Arabian identity, othering practices of Arabs, specifically in the movie American Sniper, 2014 
which is considered to be set an example in the current representation of Arabs are tried to be analyzed. In this 
context, through the main character Chris Kyle in the movie, it is observed that policies of the U.S. in the 
invasion of Iraq have been legitimized and exalted and on the contrary, with the negative preconceptions used in 
the movie, Arabs are othered as “savages” and generalized as terrorists.  

Keywords: Hollywood Cinema, Arabs Representation, Savages, Other, Savior Complex 

GİRİŞ 
Sinema temsil politikalarının uygulama alanı bulduğu en önemli mecralardan biri olarak 
ortaya çıkmaktadır. Hollywood sinema endüstrisi her dönemde Amerikalı olmayı yüceltirken, 
ötekileştirdiği halkların temsilini de günün politikasına göre gerçekleştirmektedir.  

Kovboy filmleri on yıllar boyunca Amerikan mitinin bir temsilini sunarken, yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Kızılderilileri de kafa-derisi yüzen, medeniyetten nasibini 
almamış düşmanlar olarak betimlemiştir. Bu durum spagetti Western filmlerinde Clint 
Eastwood’ın canlandırdığı karakterler karşısında acizleşen, salt kötü Meksikalılar olarak 
kendini göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşı anlatan filmlerde de öteki 
“düşman” rolünü Almanlar ve Ruslar üstlenmiştir.  

Soğuk Savaşın sona ermesiyle Amerika aradığı düşmanı terörist Ortadoğulular ve Araplarda 
bulurken, Hollywood Sineması da filmlerinde olumsuz basmakalıplaştırmayı 
gerçekleştireceği ötekisine kavuşmuştur. 

                                                         
 Prof. Dr., Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, gulizuluc@yahoo.com 
 Arş. Gör., Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, akungeru@gmail.com 
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Arap temsilleri yüzyıllar içerisinde olgunlaşan Oryantalist unsurların izlerini taşırken, bu 
temsiilerde çeşitli basmakalıp yapılar ortaya çıkmaktadır. Televizyon ve sinemada Araplar ve 
Ortadoğulular hakkında yaygın 5 yaygın basmakalıplaştırmanın kullanıldığı söylenebilir 
(Nittle 2017). Bunlardan ilki çöldeki Araplardır. Araplar çöl ve deveyle birlikte sunulur. 
İkincisi Arapların kötü ve terörist olarak sunulmasıdır. Üçüncü basmakalıplaştırma, Arapların 
barbar olarak temsilidir. Dördüncüsü Arap kadınların kapalı, başörtülü ve dansöz olarak 
sunulmalarıdır. Son olarak Araplar Müslüman ve yabancı olarak gösterilirler. 

Bu çalışma kapsamında son dönem Arap temsiline örnek teşkil edeceği düşünülen 2014 
yapımı “Keskin Nişancı” (American Sniper) filmi seçilmiştir. Filmde, bir taraftan Arapların 
temsili incelenirken, diğer taraftan ana karakter Chris Kyle üzerinden Amerikan 
politikalarının temsili de irdelenmektedir. Böylece Amerikalı karakter üzerinden Arapların 
nasıl ötekileştirildiğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Yukarıda beşli kategorileştirmeye 
bakılacak olursa filmde Arapların barbar, kötü, terörist, Müslüman, kapalı, başörtülü olarak 
temsil edildiği gözlemlenebilmektedir. Çalışma ideolojik film eleştirisi yöntemi ile “Keskin 
Nişancı” (American Sniper) filminde Araplara yönelik Amerikan politika ve bakışının nasıl 
temsil edildiğini ve ötekileştirmenin nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.  
Bu bağlamda filmdeki diyaloglar üzerinden ötekileştirmenin nasıl yapıldığı gösterilmeye 
çalışılmaktadır.  

Arap Kimliği Üzerine 
Edward Said (2003: 324) Batı’nın “Arap zihniyeti” ya da “Arapların mizaç ve karakteri” 
olarak oluşturduğu imgelemi “Şarkiyatçılık” adlı eserinde şöyle tarif eder: 

“Araplar… disiplin sağlamada ve birlik oluşturmadaki yetersizliklerini 
kanıtlamışlardır… Organizasyon ve koordinasyon eksiklikleri gösterdikleri gibi, 
işbirliği konusundaki yeteneklerini gösterir bir ipucu da yoktur. Ortak yarar ya da 
karşılıklı kazanç için yapılan ortak eylemeler onlara yabancı gelmektedir. Araplar 
potansiyellerini geliştirmek ve toplumdaki konumlarını tanımlamak, gelişime ve 
değişime ilişkin inanç taşımak konusunda çok az bir şansa sahiptirler ve kurtuluşu 
da ancak öbür dünyada bulabilirler.”  

“Arap zihniyeti”ne dair literatürde birçok çalışma mevcut olup bunların çoğunda Arapların 
Batı tarzı endüstrileşmeye, gelişmeye ve beraberinde de demokratikleşmeye direnç 
gösterdikleri belirtilir.  Örneğin Raphael Patai (aktaran Uluç, 2009:327-328) “Arap Zihniyeti”  
adlı çalışmasında Araplar’ın durgunluğunu ve geri kalmışlığını tanımlarken psikolojik ve 
kültürel tanımlamalara gönderme yaparken, kitabının bir bölümünde “problem”in kitabının 
adında da belirtildiği gibi zihinsel yapılanmaya dayandığını iddia eder. Ona göre Araplar 
kendilerini geleneksel kültürlerinden ayırmalarına izin vermeyen bir tür marjinallik 
duygusuna sahip olup kendi eksiklikleri ve hataları konusunda suçu başkalarına atma 
eğilimine sahiptirler ve bu bağlamda Arap zihniyetine göre Batı hazırda beklemekte olan bir 
günah keçisi olarak suçlamaların çoğunu ve hatta kaçınılmaz bir biçimde nefreti 
üstlenmelidir.  

George Orwell 1939’da Marakeş’te gördükleri üzerinden Arapları şöyle betimler (Aktaran 
Said, 2003: 263):  

“Burası gibi, en az yirmi bin insanın sırtındaki paçavralardan başka hiçbir şeye 
sahip olmadığı iki yüz bin nüfuslu bir kasabada gezindiğinizde, insanların nasıl 
yaşadıklarını, dahası ne kadar kolay ölüp gittiklerini gördüğünüzde, insanlar 
arasında yürüdüğünüze inanmak güç gelir. Tüm sömürge imparatorlukları bu 
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gerçek üzerine kurulu aslında. İnsanların yüzleri kara, ne kadar da çoklar! Sahiden 
sizin etiniz gibi mi etleri? Adları da var mı? Yoksa arılar ya da mercan sinekleri 
kadar bireysellikten uzak, bir tür ayrımlaşmamış kara malzemeden mi ibaretler 
sadece? Yerden bitiveriyorlar, birkaç yıl ter döküp açlıktan kıvrandıktan sonra 
gerisingeri mezarlıktaki adsız tepeciklerin altına giriveriyorlar, kimse de 
yokluklarının farkına varmıyor. Mezarlar bile güneşin altında çabucak yerle 
yeksan olup gidiveriyor.”  

Sania Hamady (Aktaran Said, 2003: 325-327) “Arapların Mizacı ve Karakteri/ Temperament 
and Character of the Arabs” adlı  çalışmasında Arapların şimdiye değin, disiplinli ve kalıcı 
bir birlik kurma becerisine sahip olmadıklarını kanıtladıklarını, ortak heyecan patlamaları 
yaşadıklarını ama sabır gösterip çoğunlukla gönülsüz katıldıkları ortak girişimleri 
sürdürmediklerini,  örgütlenmede eşgüdüm ve uyum eksikliği sergilediklerini, kaldı ki birlikte 
çalışma yeteneğine sahip olduklarını da gösteremediklerini, ortak yarar ya da karşılıklı çıkar 
sağlayacak ortaklaşa hareketlere yabancı olduklarını, dolayısıyla çetin, engelleyici bir ortamda 
yaşayan Arabın, olanaklarını geliştirme, toplumdaki konumunu belirleme konusunda pek bir 
şansı olmadığını söyler. 

Said (2005: 324-325) Arapların, Avrupalılar ve Amerikalılardan farklı olarak, bireysellik 
duygusuna, şahsi hayat görüşüne sahip olmadıkları, Rönesans, Reform ve Aydınlanma süre-
cinden geçmiş Avrupa ve Amerika kültürlerinin sevgi, dürüstlük ve anlayış gibi değerlerinden 
nasiplenmemiş olduklarına dair yanlış yargıyı eleştirirken hiçbir kültür ya da medeniyetin 
kendi kendine var olmadığını; hiçbirinin bireysellik ve aydınlanma gibi değerlerin tümüyle 
dışında olmadığını; hiçbirinin toplumsallık, sevgi, yaşama verilen değer ve diğer temel insani 
vasıflar olmaksızın yaşayamayacağını, Fas’tan Basra Körfezi’ne dek, Araplar tarafından 
üretilen edebiyat, sinema, tiyatro, resim, müzik ve popüler kültür ürünlerinin muazzam 
çeşitliliğine bir bakıldığında bunun görülebileceğini, Arapların gelişmişliğinin göstergesinin, 
sadece verimlilik veya sanayi üretim istatistiklerinin yeterli düzeyde olup olmadığı değil, aynı 
zamanda bu sayılanlar da olduğunu belirtir. 

Bu söylemin en tipik örneklerinden olan, 1882 ile 1907 arasında İngiltere’nin Mısır’daki 
temsilcisi ve efendisi Cromer Lordu Evelyn Baring’in iki ciltlik yapıtı “Modern Mısır/ 
Modern Egypt”da Arapların budalalığı, enerji ve girişkenlik yoksunluğu, aşırı dalkavukluğu, 
dümen çeviriciliği, kurnazlığı, hayvanlara eziyet edişleri sergilenir. Şarklılar yoldan da, 
kaldırımdan da yürüyemezler (karışmış akıllarıyla zeki Avrupalının hemen kavradığı şeyi, 
yollarla kaldırımların yürünsün diye yapıldığını anlayamazlar): müzmin yalancıdırlar, uyuşuk 
ve şüphecidirler, her durumda Anglo-Sakson ırkının açıklığının, dolaysızlığının, asaletinin 
karşıtıdırlar (Said, 2003: 48-222). Aşağıda, yukarıdaki satırlarda Patai, Orwell, Hamady, 
Baring gibi dönemlerinin önemli yazar ve düşünürlerin çalışmalarından örneklerle 
betimlenmeye çalışılan Araplar hakkındaki önyargılarla yüklü, olumsuz, indirgemeci ve 
genelleyici düşünce ve değerlendirmelerin sinema filmlerindeki yansımaları farklı film 
örnekleri üzerinden incelenecektir.  

Sinemada Arapların Temsili  
Said’e (2003: 300) göre, sinemada ve televizyonda Arap, ya bir şehvet düşkünüdür ya da kana 
susamış bir namussuz. Cinselliğe aşırı düşkün bir ahlaksız, sadist, kalleş, süfli biri olarak çıkar 
ortaya. Köle taciri... deveci… sarraf... yanardöner bir alçak: Sinemadaki bazı geleneksel Arap 
rolleridir bunlar. Arap lider (çapulcuların, korsanların, “yerli” asilerin lideri), tutsak alınmış 
Batılı kahraman ile sarışın kızı hırıltılı sesiyle tehdit ederken görülür sık sık: “Adamlarım sizi 
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gebertecek, ama önce biraz eğlenmek istiyorlar.” Konuşurken müstehcen imalarla yüklü 
bakışlar atar: Rudolph Valentino’nun Şeyh filminin günümüzdeki biçimidir bu. 

William Booth (aktaran Uluç. 2009: 80) ise “Kötü Araplara İlişkin Hollywood Stereotipleri/ 
‘Reel Bad Arabs’ Takes on Hollywood Stereotyping” başlıklı makalesinde, Hollywood’un 
Araplarla ilgili olarak İngilizcede b harfi ile başlayan 3 kelimeye “dansözler, milyarder 
şeyhler ve bombacılar” (belly dancers, billionaire sheiks and bombers) tiplemelerine 
takıntısını vurgularken bu üç unsurun Arap eleştirisinde her zaman kullanıldığını söyler. 
William Booth, “Televizyon Arapları-The TV Arab, Makara Kötü Araplar- Reel Bad Arabs,  
Suçlu? 9/11 Sonrası Hollywood’un Araplar Hakkındaki Hükmü- Guilty? Hollywood‘s 
Verdict on Arabs after 9/11’nın” yazarı Lübnan kökenli Profesör Jack Shaheen’in 
araştırmaları boyunca binlerce film ve televizyon şovu izlediğini, bulduğu şeyin ise 
ekranda fazlasıyla kötülenen, iftira edilen insanlar olduğunu söylemektedir. Sinemanın 
ilk dönem filmlerinden, daha yakın tarihli “Sleeper Cell” ve “24” gibi popüler televizyon 
şovlarına uzanan periyodda Shaheen, Arap kadınlarının ya “çölün gülleri” olarak göbek dansı-
oryantal yaparken ya da gözleri dahi gözükmeyen simsiyah kumaş yığınları şeklinde iki 
stereotip üzerinden sunulduklarını belirtir.  Arap erkekleri ise eğer eğlencelik soytarılar veya 
yapmacık kibar halı satıcıları ya da ahlaksız şeyhler olarak temsil edilmemişlerse (ki 
yapımlarda genellikle yağ tulumu sultanların sarışın Batılı kadınlara zaafı vurgulanmaktadır!) 
o zaman patlak gözlü uçak korsanı-bombacıdırlar. James Cameron’un Gerçek Yalanlar-True 
Lies (1994) adlı filminde Arnold Schwarzenegger‘in baş kötü karakter Salim Abu Aziz’i füze 
fırlatarak öldürmesi ya da Kutsal Hazine Avcıları- Raiders of the Lost Ark (1981) filminde 
Indiana Jones’un kendisine kılıç savuran iri yarı Arap’a karşılık olarak omuz silkip silahı ile 
vurması sahnelerinde olduğu gibi filmlerde Araplar sadece tehlikeli değil aynı zamanda  son 
derece beceriksiz olarak temsil edilirler. Negatif Arap steorotipi ile yüklü filmlere örnek 
olarak  bir James Bond filmi olan Asla Asla Deme- Never Say Never Again (1983) filminde 
Kim Basinger kötü dişlere sahip pis, açgözlü Araplara açık artırma ile satılmaya çıkarılır, 
Geleceğe Dönüş- Back to the Future (1985) filminde ise aniden bir çift Libyalı “kaba saba 
insan” ellerinde makineli tüfeklerle Christopher Lloyd’un canlandırdığı Dr. Brown’u 
öldürmek için  meydana çıkarlar, Gelinin Babası II- Father of the Bride Part II (1995) 
filminde Eugene Levy zavallı Steve Martin’i dolandıran yoğun aksanlı Bay Habib olarak 
temsil edilir, Disney’in Oscar ödüllü Alaeddin/ Aladdin (1992) filmi şu şarkı sözleri ile başlar: 
“Oh, ben bir ülkeden geldim, çok uzak bir yerden,  deve kervanlarının dolaştığı, eğer 
yüzünüzü beğenmezlerse, kulağınızı kestikleri yerden, ilkeldir fakat evimdir!” Şarkının 
sözleri Arap kökenli Amerikalıların protestosundan sonra değiştirilmiştir (aktaran Uluç. 2009: 
81-82). 
Kurgusal yapımlarda Arapların en olumlu temsil örneklerinin Avrupa kumarhanelerinde para 
saçan playboylar olabileceğini  belirten  Akbar’a göre (aktaran Uluç. 2009: 369)  Arapların 
Körfez savaşı sırasında imgelemi ise “deve jokeyleri” ve “çöl zencileri” idi. Arap teröristlerin 
Goodyear balonunu kullanarak Süper Kupa futbol karşılaşmasına saldırdığı Black Sunday 
(1997) ve yine Arap teröristlerin ABD elçiliğine saldırdığı Death Before Dishonor (1987), 
Chuck Norris’ in oynadığı ve Arap teröristlerin böcek sürüsü gibi ezildikleri The Delta Force 
(1986), çocukların babalarını radikal bir Orta Doğu devletinden kurtarmak için jet uçurdukları 
Iron Eagle (1986), Charlie Sheen’in Orta Doğulu teröristleri kovaladığı ve yakaladığı Navy 
Seals (1990), eski Deniz Kuvvetleri Bakanı ve Virginia senatörü Jim Webb’in hikâyesinden 
uyarlanan,  Samuel L. Jackson ve Tommy Lee Jones’un başrolünde oynadıkları, Yemen’deki 
ABD elçiliği kuşatmasına dair Rules of Engagement (2000) anti-Arap yapımlara örnektir 
(Aktaran Uluç, 2009:82-83) 

http://www.akademikbakis.org/
http://projects.washingtonpost.com/staff/email/william+booth/
http://www.washingtonpost.com/ac2/related/topic/Hollywood?tid=informline
http://www.washingtonpost.com/ac2/related/topic/Arnold+Schwarzenegger?tid=informline
http://www.washingtonpost.com/ac2/related/topic/Virginia?tid=informline
http://www.washingtonpost.com/ac2/related/topic/Jim+Webb?tid=informline
http://www.washingtonpost.com/ac2/related/topic/Samuel+L.+Jackson?tid=informline


 
 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  

126 
 

Yazar Amos Oz’un  “My Michael” (1967) adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Dan 
Wolman tarafından çekilen “Michael Sheli” (1974) adlı filmde Hannah Gonan adlı genç bir 
kadının sıkıcı evliliğinden bir kaçış yolu olarak, çocukluk arkadaşları Halil ve Aziz adlı Arap 
ikizlerle ilgili hayali maceralara  yönelmesi ile Paul Bowles’ın “The Sheltering Sky” (1949) 
adlı romanından uyarlanan, Bernardo Bertolucci’nin yönettiği ve “Çölde Çay” (1990) olarak 
Türkçeye çevrilen aynı adlı filmde 1947 yılında Kuzey Afrika’ya seyahat eden Amerikalı Kit 
Moresby adlı kadının Arap  Tuareg kabilesinden Belqassim ile karşılaşmasının sonuçları 
şaşırtıcı derecede birbirine benzerdir.  Her ikisinde de Arap erkeklerle karşılaşan Batılı kadın 
fiziksel ve mental olarak zarar görür, akli kontrollerini yitirir, karanlığın ve deliliğin 
derinliklerine gömülürler. “Michael Sheli”deki Arap ikizler, “The Sheltering Sky”’daki  Arap 
Belqassim gibi vahşi hayvanları çağrıştırmaktadır. Arap erkeğini vahşi, içgüdüsel, ilkel bir 
yaratık olarak gören bu bakış açısı Araplara ilişkin ondokuzuncu yüzyıl Avrupa stereotipleri 
içinde belirgin olup adı geçen filmler söz konusu bakış açısının yirminci yüzyıl edebiyatında 
da az ya da çok bozulmadan korunduğunu göstermektedir (Aktaran Uluç. 2009: 197-200). 
“Michael Sheli”’deki Arap ikizler ile “The Sheltering Sky”daki  Belqassim arasında kurulan 
birliktelik Araplara ait coğrafyanın geleneksel ahlakın ihlal edildiği ve  edebe  saldırıldığı bir 
yer olarak resmedildiği sömürgeci söylemi yansıtır. 

Sömürgeci söylemin karakteristik bir özelliği de çeşitli zıt inançları aynı anda kapsamasıdır. 
Bertolucci’nin filme aldığı The Sheltering Sky, Araplar hakkında birbirine zıt sayısız inancı 
işler: Araplar hem neşeli hem saldırgandır, hem konuksever hem reddedendir, hem 
kirlenmemiştir hem haşere istilasına uğramıştır. Araplar hem cezbedici biçimde güzel hem de 
garip bir biçimde iğrençtir. Onların sağlıklı, heykelsi ya da dejenere olmuş, şeytani vücutları 
vardır. Onlar menfaat gözetmeksizin başkalarını düşünen davranışlar sergileyebildikleri gibi 
paragöz de olabilirler ve kolaylıkla ahlaksız davranışlar sergileyebilirler. Bertolucci’nin bu 
yaklaşımında Arap kültürü hem mükemmel hem de kötücüldür (aktaran Uluç. 2009: 201).  

1. Dünya savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğunun bölgedeki hakimiyetini sonlandırarak 
Arap yarımadasını İngiltere’nin manda rejimi altına sokmak amacıyla Arapları içi boş 
bağımsızlık vaatleriyle Osmanlı’ya karşı kışkırtarak 1916 yılında gerçekleşen ve “Arap 
Ayaklanması” olarak adlandırılan olayın başat aktörlerinden biri olan İngiliz subay ve casus 
Arabistanlı Lawrence’ı (Thomas Edward Lawrence) konu alan yönetmen David Lean’in 
Arabistanlı Lawrence- Lawrence of Arabia (1962) filminde Lawrence, Arapların özgürlüğünü 
sözüm ona kendisine amaç edinmiş bir  kişilik olarak sunulup dağınık kabileler halindeki 
Araplar ise filmde sözde Osmanlı  “baskısı” altında gösterilirken bundan “kurtulabilmek” için 
Lawrence’ın onları yönlendirmesine muhtaç, aciz bir halktır. Organizasyon ve koordinasyon 
yetersizlikleri, öz bilinç geliştirme yeteneksizlikleri nedeniyle eyleme geçebilmek için Batılı 
bir yabancıya muhtaç Arap güruhun yer aldığı Arabistanlı Lawrence filmi basmakalıp bir 
Arap algısına ve başarısız bir sunuma sahiptir.  

Değişik zamanlarda çekilen tüm bu filmlerde Arap kimliğine dair söz konusu çarpık bakış 
açısı, son dönem Hollywood sinemasında Arap temsiline örnek teşkil edeceği düşünülen, 6 
dalda Oscar adayı olan ve Clint Eastwood’un yönetmenliğini yaptığı  2014 yılı yapımı 
“Keskin Nişancı” (American Sniper) adlı film örnekleminde sorgulanarak eleştirilecektir. 

Çalışmanın Yöntemi ve Örneklemi 

                                                         
 Orijinal adı “Esirgeyen Gökyüzü” olarak çevrilebilen film, Türkiye’de İtalyanca adından tercüme ile “Çölde 

Çay” adı ile vizyona girmiştir. 

http://www.akademikbakis.org/
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Bu çalışmada 2014 yapımı “Keskin Nişancı” (American Sniper) filmi ideolojik film 
çözümlemesi yoluyla analiz edilmeye çalışılmaktadır. Yöntem, bir taraftan metinlerin 
arkasındaki ideolojik arka planın ortaya çıkarılmasını sağlarken, öbür taraftan buna neden 
olan söylemlerin de incelenmesini de gerektirmektedir: “İdeolojik film eleştirinin amacı, tüm 
sınıfların düşünce ve yaşam biçimine derin bir biçimde işlemiş olan ve egemen ideolojinin 
kendisini sürdürmesini sağlayan kültürel, filmsel pratiklerin ve söylemlerin açığa 
çıkarılmasını sağlayarak özgürleşim yolları önermektir ( Özden, 2000:141-145).” 

Film, ABD Savunma Bakanlığı'ndan teyit edilen bilgilere göre 4 kez katıldığı Irak savaşında 
160'ın üzerinde Iraklıyı öldüren, deniz kuvvetlerinde görev yapmış olan ABD'li keskin nişancı 
Chris Kyle’ın hayat hikayesine dayanmaktadır. Bu çalışmada “Keskin Nişancı” filmindeki 
ana karakterin nasıl bir işlev üstlendiği ve film boyunca düşmanlaştırılan Arap karakterlerin 
nasıl temsil edildiği sorularından hareket edilmektedir. Bir tarafta Amerikan değerlerinin 
temsilcisi olarak temsil edilen Chris Kyle karakteri, diğer tarafta da film boyunca yok etmeye 
çalıştığı Arap karakterler bulunmaktadır.  

11 Eylül saldırısı ve devamındaki gelişmeler filmin olay örgüsünde önemli bir yer 
tutmaktadır. 11 Eylül saldırısından hemen sonra Hollywood yapımlarında dehşeti arttırmaktan 
çok azaltma eğilimi görülmüş, ne var ki bu eğilim uzun soluklu olmamıştır:  

“11 Eylül’den günler ve haftalar sonra Hollywood geçici olarak 1990’lar sonu ana 
akım sinemaya hakim olan aşırı şiddet yüklü gösterimlerden vazgeçti. Dünya 
Ticaret Merkezi’ni gösteren sekanslar yeniden kurgulanmış ve halkın 11 Eylül’ün 
dehşetinden kaçışını sağlamak için “aile” filmlerinin yayına veya üretime 
sokulmasında acele edilmiştir. Ancak tahmin edileceği üzere, talihin bu ters 
dönmesi çok uzun sürmemiş ve yakın zamanda Hollywood bir hayli başarılı 
olduğu  “yık ve yak” filmlerine kaldığı yerden devam etmiştir.”  (Dixon, 2004: 3). 

Hollywood Bush döneminin saldırgan ve müdahaleci dış politikasına da seyirci kalmamıştır. 
Filmler yaşanılan dönemin bir aynası konumundadır:  

“İçinde bulunduğumuz dönemin bazen gizli kalmış tasvirlerini 2000’li yılların 
önemli filmlerinde açıkça görmek mümkündür. Görece barış ve refah içindeki 
Clinton-Gore döneminden Bush-Cheney yönetiminin militarist müdahaleciliğine 
ve türlü türlü krizine geçiş, 11 Eylül’den önce ve hemen sonra çekilen savaş ve 
siyasi gerilim filmlerinde öngörülmüştür…11 Eylül’de New York’taki Dünya 
Ticaret Merkezine ve Pentagona düzenlenen terörist saldırılardan önce Hollywood 
filmleri, ABD topraklarına düzenlenen terörist saldırılar ve çeşitli terörist 
grupların saldırı tehditleri gibi konuları işlemiştir (Kellner,2013,s.36)” 

Filmin Konusu  

Chris Kyle Teksaslı olduğunu özellikle belirten bir kovboydur. Kardeşiyle birlikte rodeo 
yarışmalarına katılmaktadır. Chris bir gün televizyonda yurt dışındaki Amerikan 
büyükelçiliklerinde patlama olduğunu görür ve askere yazılmaya karar verir. Kara 
Kuvvetleri’ne gittiğinde onu SEAL’e1 yönlendirirler. SEAL belli ki ABD’nin en seçkin 
askerlerine sahiptir. Chris eğitimini başarıyla tamamlamış ve keskin nişancılık eğitimine 
yönlendirilmiştir. Barda Taya isimli bir kızla tanışır ve beraber olmaya başlarlar. Bu arada 
Chris de eğitimine devam etmektedir. Bir sabah Taya Chris’i salona çağırır. Televizyon 
alevler içinde çöken kuleleri göstermektedir. 11 Eylül saldırıları gerçekleşmiştir. Chris 
                                                         
1 Deniz, hava ve karada savaşabilen ABD özel kuvvetleridir (military.com, 2017). 
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gözlerini televizyondan ayıramaz. Chris ile Taya evlendikleri gün Chris’in Irak’a 
görevlendirildiğini öğrenirler. Chris Irak’ta yaptığı atışlarla ve öldürdüğü kişi sayısı ile efsane 
lakabını almıştır. Film boyunca Chris’in diğer askerleri kurtarmak için yaptıklarına ve düşman 
safındaki keskin nişancı Mustafa ile arasında geçen mücadeleye tanık oluruz. Chris Iraklıları 
vururken, Mustafa ise Amerikalı askerleri vurmaktadır. Filmin sonlarında Chris Mustafa’yı 
vurur ve artık evine döner. Amerika’da ise savaşta yaralanmış askerlerle ilgilenmeyi sürdürür. 
Bir gün destek olduğu bir gazi tarafından öldürülür ve film Chris’in cenazesini gösteren 
gerçek görüntülerle sona erer. 

Chris Kyle ve Amerikan Müdahaleciliği 
ABD 11 Eylül saldırısı sonrasında terörü destekledikleri ve kitle imha silahı barındırdıkları 
gerekçesiyle önce Afganistan’ı sonra da Irak’ı işgal etmiştir. ABD ve koalisyon güçleri 
tarafından işgalin adı “Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” olarak adlandırılmıştır. Bu 
Amerikan müdahaleciliğinin somutlaşmış halidir. Irak ötekileştirilip yasadışı ilan edilmiştir: 
“Washington ve Londra, Irak’ı komşuları ve bütün dünya için bir tehdit oluşturan “haydut bir 
devlet” olarak ilan ettiler. Irak “yasadışı” bir ulustur (Chomsky, 2002: 11). Amerika “Şer 
Ekseni” ilan ettiği ülkelere karşı, kendini savunamayacak ülkeleri koruma ve dünya düzenini 
yeniden eski haline getirme görevini üstlenmiştir. “Keskin Nişancı” filmi de söz konusu 
Amerikan müdahaleciliğini “Amerikalı olmak” ın unsurlarından biri olarak tasvir eder.  
Chris’in babası yemek masasında dünyada üç çeşit insan olduğundan bahseder:  

“Koyun, kurt ve çoban köpeği. Bazı insanlar bu dünyada kötülüğün olmadığına 
inanır. Ne zaman karanlık kapılarını çalsa kendilerini nasıl koruyacaklarını 
bilmezler. Böyleleri koyun olanlardır. Sonra avcılar gelir. Zayıfları avlamak için 
şiddete başvurular. Onlar da kurt olanlardır. Bir de sürüyü koruması gereken 
saldırı ve üstünlük yetenekleri olanlar vardır. Kurtlara göğüs geren böylelerine 
ender rastlanır. Onlar ise çoban köpekleridir. Ailemizde koyun falan 
yetiştirmiyoruz. Kurt olursanız da sizi dövmekten beter ederim. Ama yine de 
kendimizi koruyacağız. Birisi sizle kavga ederse ya da kardeşine vurmaya 
çalışırsa karşılık vermeniz için izin veriyorum… Öyleyse kim olduğunu 
biliyorsun. Gayeni biliyorsun.” 

Filmde dayak yiyen kardeşini kurtaran Chris Kyle çoban köpeğini temsil ederken, çoban 
köpeği metaforu ile Amerikan müdahaleciliği de meşrulaştırılmaktadır. Birinci Körfez 
Savaşı’nda Kuveyt’i Irak işgalinden kurtaran ABD, Irak işgali ile birlikte de Irak’ı demokrasi 
ve özgürlüğe inanmayan Iraklılardan kurtarmaya çalışırken, kendi topraklarındaki insanların 
da güvenliğini sağlamaktadır. Bekçi/çoban köpeği olmanın getirdiği sorumluluklar vardır ve 
bunlar mutlaka yüklenilmelidir. Gaye bellidir. “Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” bir taraftan 
Amerikan müdahaleciliğini yansıtırken, diğer taraftan özgür dünyanın kurtarıcısı olarak 
ABD’yi işaret eder.  

Chris Kyle’ın ABD’nin gelmiş geçmiş en ölümcül keskin nişancı olmasında üç aşama 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Amerikan elçiliklerine düzenlenen saldırılardır: Chris 
kardeşiyle otururken televizyon haberini görür: “Tanzanya, Darüsselam ve Kenya 
Nairobi’deki Amerikan elçiliklerinde patlatılan bombaların birilerinin Birleşik Devletlere 
karşı savaş açma girişiminin bir parçası olduğu çok açık. Düşmanımızın kim olduğu hala 
netlik kazanmamıştır. Asıl amacın elçilikleri hedef alıp Amerikalıları öldürmek olmadığı 
açıkça ortadadır.” Haberde dikkat çeken unsurlar eylemin faalinin kim olduğunun belli 
olmaması ve saldırıların savaş açma girişiminin bir parçası olduğudur. Olayın savaş açma 
girişiminin bir parçası olarak gösterilmesi ABD’nin ileride açacağı savaşların onaylanışı ve 
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meşrulaştırılması gibidir. ABD, kendisine açılan savaşlara karşılık vermiştir. Irak işgaline 
giden yolun ve Chris’in askere gitmesinin ilk aşaması budur. Bu haberden sonra askere gider 
ve SEAL’a katılır. İkinci dönüm noktası 11 Eylül saldırılarıdır. Chris’in televizyonda ikiz 
kulelerin yıkılışını gördükten sonra eğitim sırasında keskin nişancı tüfeğiyle yaptığı sahneye 
geçeriz. Bu düşman askerlerinin başına gelecekleri göstermektedir. Chris eğitimi sırasında 
hedefi vuramadığı atışların ardından konsantrasyonunu bozan bir yılanı vurur: “Nefes alırlarsa 
daha iyi vuruyorum.” der.  Üçüncü aşama ise Irak Savaşı’nın başlamasıdır. Evlendiği gün 
göreve çağrılır ve asker arkadaşlarıyla birlikte gururla “Hooyah” çekerler. Zaman artık 
aldıkları askeri eğitimi uygulama zamanıdır. Bu üç aşama Chris Kyle’ı en ölümcül keskin 
nişancı olarak tarihe taşıyacakken, ABD’yi de Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’nu 
gerçekleştirmeye yaklaştıracaktır. 

Chris Kyle: “Efsane” ve Kurtarıcı Kompleksi 
Chris Kyle’a efsane lakabını kazandıran keskin nişancılıkta gösterdiği maharettir. Kyle, 
“Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu” ndaki görevinde öldürdüğü insan sayısından ötürü ABD 
tarihinin gelmiş geçmiş en ölümcül keskin nişancısı unvanını almıştır. “Efsane” lakabı da 
bundan dolayı takılmıştır. “Efsane” lakabı Kyle’ın ne kadar kişiyi öldürdüğü ve ne kadar 
Amerikalıyı kurtardığıyla ilişkilidir.  

Keskin Nişancı filmi Amerika’nın mesihvari kurtarıcı kompleksini de yüceltmektedir. Mesih 
kompleksi psikolojisi “kişinin günün kurtarıcısı olduğuna veya yakın gelecekte öyle olacağına 
inandığı karmaşık bir psikolojik hal” olarak ifade edilmektedir (flowpsychology, 2017).  Chris 
ilk önce kurtarıcı kompleksiyle Amerikan milliyetçiliğini birleştirir: Bardayken Taya’nın 
SEAL’dakilerle ilgili dediklerine karşılık verir: “Ben-merkezci olduğumu nereden çıkardın? 
Ülkem için hayatımı vermeye hazırım ben… Çünkü burası dünyanın en güzel ülkesi ve onu 
korumak için elimden gelen her şeyi yaparım.” Böylece, kendini diğer insanlar için feda eden 
kurtarıcı Mesih figürü film boyunca Chris karakterinde kendini bulur.  

Chris Kyle’in kurtarıcı olduğu düşüncesinin ortaya çıktığı diğer bir sahne de Irak’ta evlerin 
aranmasında bahriyelilerin tecrübesiz olduğunu düşünen Chris’in onlara koçluk yapmayı 
istemesidir. Ekip arkadaşı Marc Lee buna itiraz eder: “Hayır yapamazsın. Bizi gözetlemen 
gerekiyor… Ev ev dolaşmak en ölümcül iştir. Bir çeşit kurtarıcı kompleksin mi var senin?” 
Chris ise sadece kötüleri yakalamak istediğini söyler. Keskin nişancı tüfeğinden baktığında 
bahriyelilerden birinin vurulduğunu görür ve aşağı ineceğini söyler. Ne var ki, bu dünyaya 
herkes Chris gibi kurtarıcı içgüdüsüyle gelmemiştir: 

Chris: “Bahriyelilerle ev temizlemeye gidiyorum ben. Geliyor musun?” 

Goat: Tabii ki de gelmiyorum. Olmaz adamım. Hayatımı seviyorum ben. Evime canlı dönmek 
istiyorum. Kapı çalmak benim görevim değil. Yanlış görevi seçen onlar. Ben elimi bile 
sürmeyeceğim.” 

Chris: “Tamam, öyle olsun. Eğer seni aşağıda görmezsem, bir daha sakın seni de 
görmeyeyim.” 

Chris, Amerika’ya geri döndüğünde artık eskisi gibi olmadığı yönünde karısı Taya tarafından 
eleştirilir. Tansiyonu yüksektir, aklı karısında ve doğacak çocuğunda değildir, Chris savaşın 
devam etmekte olduğunu ve insanların öldüğünü söyler: “Kimse bu konudan bahsetmiyor 
bile. Sanki hiçbir şey olmamış gibiler. Elimizde telefonlar, basit basit hayatlarımızı yaşıyoruz. 
Haberlerde bile geçmiyor. Kimse umursamıyor. Orada bir savaş oluyor, bense burada 
alışveriş merkezine gidiyorum. Burada değil, orada olmam gerekiyor.” Böylece Chris’in 
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ağzından Amerikan halkının Irak işgali konusundaki vurdumduymazlığı eleştirilmektedir. 
Amerikan askerleri Irak’ta savaşırken, insanların alışveriş merkezine gitmeyi düşünmesi 
Chris’i rahatsız eder.    

Filmin sonlarında, Chris doktorla görüşmektedir. Doktor 160’ın üzerinde kişiyi öldüren biri 
olarak Chris’in keşke olmasaydı dediği şeyler olup olmadığını sorar: “Ben öyle değilim. 
Hayır… Sadece dostlarımı koruyordum. Askerlerimizi öldürmeye çalışıyorlardı ve ben 
yaratıcımla buluşmaya ve açtığım her ateşin hesabını vermeye hazırım. Aklımdan çıkmayan 
şey kurtaramadığım dostlarım. Orada olmaya hazırım ve bunu yapabilirim ancak orada 
değilim. Buradayım. Bıraktım.” der. Böylece ABD’nin Irak işgali sırasında ölen milyonlarca 
Iraklı için pişmanlık duymadığı öğrenilir. Hissedilen pişmanlık sadece ölen Amerikalı 
askerler içindir. Düşman, Amerikalıları öldürmeye çalıştığı için yok edilmiştir. Doktor, 
hastanede kurtarılacak çok kişi olduğunu söylediğinde Chris tekrar bir gayeye kavuşmuş olur: 
Kurtaracağı yeni askerler vardır. Filmin başından beri ona “Efsane” lakabını kazandıran da 
durmak bilmeyen kurtarıcılık düşüncesidir. O diğer insanlar için vardır. Onları kurtarırken 
kendini de gerçekleştirmektedir. 

Felluce: Herkes Terörist 

“Keskin Nişancı” filmi Irak işgalini meşrulaştırmak, orada yaşananları haklılaştırmak ve Chris 
Kyle’ı kahraman olarak göstermek için olay örgüsünün içine küçük bir nüans yerleştirir. Bu 
da şehrin Amerikan askerleri tarafından boşaltılmış olduğudur: “Felluce’ye hoş geldiniz. Eski 
Orta Doğu’nun yeni vahşi Batısı. El-Kaide kellelerinize ödül koydu. Dünya çapındaki 
radikaller ise kelle toplamak için sınırları istila etmeye başladı… Şehir boşaltıldı. Ortada 
dolanan asker çağında bir erkek varsa, sizi öldürmek için oradadır.” Birinci görevin açılış 
sahnesi her şeyi açıklar niteliktedir. Operasyon Felluce’de geçmektedir. Artık eski Ortadoğu 
ortadan kalkmıştır. Irak işgal edilmiştir; fakat orada yerel halka karşı savaşılmamakta, El-
Kaide ve dünyanın her yerinden gelen radikallere karşı savaşılmaktadır. Hepsi Amerikan 
askerlerinin kellerini istemektedir. Şehirde yaşayan halkın başka yerlere gönderildiği 
anlaşılmaktadır. Son olarak şehir boşaltıldığından dolayı Felluce’de bulunan birileri varsa 
Amerikalıları öldürmek için oradadır. Bu da film boyunca Chris’in eylemlerinin 
meşrulaştırılması, öldürmek için iznin verildiği anlamına gelmektedir 

Şehrin boşaltıldığı bilgisi izleyiciyi şehirde bulunan herkesin terörist olduğu önermesine 
götürür. Sadece asker çağındaki erkekler değil herkes potansiyel teröristtir. Filmin başında 
Amerikan birlikleri Felluce sokaklarında ilerlemektedir. Chris keskin nişancı tüfeğinden 
baktığında Iraklı bir kadın ve çocuk görür. Kadın ve çocuk Amerikan askerlerinin olduğu yere 
doğru ilerlemektedir. Kadın taşıdığı Rus yapımı el bombasını çocuğa verir. Çocuk bomba ile 
birlikte askerlere doğru koşarken Chris onu vurur ve daha sonra bombayı yerden alıp koşan 
annesini de vurur. Chris’in ilk öldürdüğü kişi Iraklı bir çocuktur. Chris’in yanındaki asker: 
“Şeytan kadına bak” der. Chris’in dürbününden bakınca sadece askerlik çağındaki erkekler 
değil, kadınlar ve hatta çocuklar da terörist olabilmektedirler. Bir anne çocuğunun eline 
bomba sıkıştırıp onu askerlerin üzerine gönderebilecek kadar insanlıktan uzaklaşmıştır. Chris 
kadın ve çocuğu vurduktan sonra birliğine döndüğünde daha önce böyle bir şeyle 
karşılaşmadığından bahseder: “Annesi eline el bombası tutuşturup askerleri öldürmesi için 
yolladı. Daha önce karşılaşmadığım şeytanca bir düşünceydi.” Burada anne figüründeki Iraklı 
kadın şeytanlaştırılarak ötekileştirilmektedir. Çocuğunun eline bomba verip ölüme 
gönderecek kadar radikalleşmişlerdir. Çocuklar da terörist babalarının küçük birer kopyası 
gibidirler. Bir başka sahnede ise Chris gene dürbününden birliği izlemektedir ve bazuka ile 
birliğe ateş etmekte olan bir teröristi vurur. Hemen yandaki küçük çocuk etrafa bakar ve 
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bazukayı eline alır ve zor bela kaldırır, sanki çocuk terörist olmak için yaratılmıştır. Chris onu 
vurmadan birden çocuk Amerikan askerlerine doğrulttuğu silahı elinden bırakır ve kaçar. Bu 
sahneler Irak’ta yaşayan insanlar üzerindeki terörist basmakalıp yargısını göstermektedir. 
Irak’ta yaşayan küçük bir çocuk içinde bile apriori olarak bir terörist yatmaktadır. Bir bakıma, 
Chris’de küçük yaşlarda beliren kurtarıcılık ve çoban köpeği olma düşüncesi, Iraklı 
çocuklarda yok etmek ve terörist olmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Vahşiler: Iraklı Araplar 
Felluce’dekilerin terörist olarak temsil edilmesinin dışında Chris tarafından “vahşiler” olarak 
tanımlanırlar. Oxford Sözlüğü’nde (2017) vahşilerin konumuza uyan iki tanımı 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ilkel ve barbar olarak kabul edilen bir grubun üyesi olmak, 
ikincisi de acımasız ve kötü olan insan anlamlarıdır. Filmde, Arapların temsilinin bu iki 
tanıma da uyduğu görülmektedir. Chris Amerika’ya döndüğünde televizyonda Amerikan 
askerlerinin vurulma görüntülerini görür ve karısı Taya’ya şunları söyler: “Öldürdüklerini 
kaydeden bir keskin nişancıydı o. Adı Mustafa. Videoları sokaklarda satıyor. Bunlar 
Amerikan askerleri… Canım onlar vahşi insanlar. Onlar kahrolası vahşiler.” Mustafa 
öldürdüğü askerlerin görüntülerini televizyonda yayınlayacak kadar ahlak yoksunu bir keskin 
nişancıdır. Chris ise sadece vahşileri öldürmektedir ve bunu Amerikan askerlerini kurtarmak 
için yapmaktadır. Komutanı albay, Chris Irak’a geri döndüğünde onlar için şöyle der: “Bu 
vahşilerin ödünü koparmanı ve herifin (Kasap) izini bulmanı istiyorum.” “Kasap” acımasız 
bir katildir. Amerikalılara bilgi verdiğini düşündüğü Iraklıları matkapla öldürmektedir. 
Amerikalılara yardım eden şeyhin oğlunun kafasını da matkapla deler. “Kasap” lakaplı 
Iraklı’nın yaptıkları genellenerek tüm Iraklılara mal edilir ve hepsi “vahşi” olarak yaftalanır.  
“Terörist” kelimesi Amerikalılara karşı caydırıcı eylemde bulunanlar için ifade edilirken, 
filmde sıklıkla Araplar için kullanılan “vahşi”nin daha totalize edici ve kapsayıcı bir anlamı 
vardır. Vahşiler Irak’ta yaşayan tüm Arapları temsil etmektedir. 

Arapların vahşi ve teröristten sonraki bir diğer temsili de Amerikan askerlerinin eğittiği Irak 
güçleridir. Amerikan askerlerinin eğittiği Iraklı askerlerde filmdeki karakter Biggles 
tarafından “kahrolası hacı askerleri !” olarak nitelenir. Böylelikle onlara teröristlerle 
savaşmalarında yardım eden Araplar dahi ötekileştirilmekte, “hacı” olma durumu üzerinden 
Müslüman olmak ve İslam aşağılanmaktadır. Öbür taraftan diğer bir temsil de şeyh temsili 
olup şeyh Felluce’deki evinde eşleriyle birlikte yaşamaktadır. Amerikalılara, yüz bin dolar 
vermeleri karşılığında, Kasap kod adlı teröristi yakalamaları için yardım edeceğini söyler ama 
oğlunun kafası “Kasap” tarafından matkapla delinir ve kendisi de vurulur.  

Irak’ta Chris ve ekibiyle çatışan Arapların yüzleri kapalıdır, örtülmüştür. Yüzlerinin kapalı 
olması terörist temsilini güçlendirmektedir. Bir yerde “suratsızlar (uglies)” olarak 
nitelendirilirler. Amerikalılarla savaşanlar ya terörist, ya vahşi ya da suratsızdır. Bu durum 
film boyunca kendini hissettir.  

SONUÇ 
Keskin Nişancı (American Sniper) Amerikan yayılmacılığının ve politikalarının izdüşümünü 
taşıyan, 6 dalda Oscar adayı olmuş ve en iyi ses kurgusu dalında da bu ödülü kazanmış bir 
filmdir.  Altı dalda adaylık bir anlamda da, filmdeki Chris Kyle üzerinden gerçekleşen 
Amerikalı ve düşmanı Arap temsillerinin Akademi tarafından meşrulaştırılması gibidir. 

Film, Chris Kyle karakterini “efsane” olarak kurarken, Iraklı Arapları da düşman, terörist ve 
vahşi olarak inşa etmektedir. Felluce’de kadın, erkek ve çocuk herkes terörün bir parçasıdır. 
Kadınlar anne figürü üzerinden çocuğunu canlı bomba yapacak kadar şeytanlaştırılırken, 
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erkekler de çocukların kafasını matkapla delecek kadar vahşileştirilmektedir. Çocuklar da 
terörist babalarının birer kopyası olma yolunda ilerlemektedir. 

Chris Kyle’ın keskin nişancı dürbününden bakıldığında kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden 
izleyici tüm Iraklıları hedef olarak görmektedir. Bu hedefler çarşaflı bir kadın, küçük bir 
çocuk, yüzlerini kapatan Iraklı teröristler veya Kyle gibi keskin nişancı olan Mustafa 
karakteridir. Film Iraklıların Arap ve Müslüman olmalarıyla cihatçı ve El-Kaideli olmayı bir 
potada eritmektedir. Böylece filmde her Arabın cihatçı ve El-Kaideli olduğu algısı 
oluşturulmaktadır.  

Filmin gösterime girmesinden kısa bir süre sonra Arap Amerikan Ayrımcılık Karşıtı Komite 
(The American-Arab Anti-Discrimination Committee-ADC) tarafından Arapları ve 
Müslüman Amerikalıları hedef alan şiddet dolu mesajlarda önemli derecede artış olduğu 
gözlemlenmiştir (Islamweb, 2015). Tehditlerin çoğu sosyal medya platformları olan Facebook 
ve Twitter üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bir Twitter kullanıcısı “Keskin Nişancı” filminin 
kendisinde Arapları vurma isteği yarattığını ifade etmiştir (Boroff, 2015). Söz konusu tespit 
ve değerlendirmeler filmde Araplara yönelik olarak kullanılan olumsuz söylemin Amerikan 
toplumu içinde yansımalarını bulduğunu göstermektedir.  

Chris Kyle ve diğer Amerikan askerlerinin Irak’ta yaptıkları hakkında derin bir bağlam 
sunmayan  “Keskin Nişancı” filmindeki bazı sahnelerde ve diyaloglarda Amerika’nın neden 
Irak’ta olduğuna dair göstergeler yer almaktadır. Chris bir sahnede şöyle der: “Burada şeytan 
var. Onu gördük… Bu şerefsizlerin San Diego ya da New York’a gelmelerini ister misin? Bu 
pislikten daha fazlasını koruyoruz.” ABD askerlerinin orada bulunmaları sebebinin Amerikan 
halkını korumak olduğu anlaşılmaktadır. Filmde Irak halkının savaşta neler yaşadığı hakkında 
herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bunun yerine Kyle ve silah arkadaşları tarafından 
“vahşiler” olarak adlandırılmaktadırlar. Görüldüğü üzere, “Keskin Nişancı” filmindeki Arap 
temsilleri Hollywood’un tarihsel Arap temsilleri ile de benzerlik göstermektedir. Jack Sheen 
konu ile ilgili temel teşkil edecek çalışmasında şöyle demektedir: “Hollywood’un çarpıtılmış 
merceğinden bakıldığında Araplar farklı ve tehditkar görünmektedir. Irksal ve dini çizgiden 
çıkan basmakalıplar Amerikan sinemasında derin bir şekilde yerleşmiştir. 1896’dan bu güne 
kadar film yapımcıları toplu bir şekilde Arapları –vahşi, kalpsiz, barbar dinci fanatikler ve 
özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler olmak üzere medeni Batılıları terörize etmeye eğilimli 
para delisi kültürel ötekiler- 1 numaralı halk düşmanı olarak itham etmektedirler” (Shaheen, 
2003: 172).  

Chris Kyle, bir taraftan ailesinin yanında olmak isteyen, ancak bir taraftan da asker 
arkadaşlarını kurtarma içgüdüsüne engel olamayan karmaşık yapıdaki bir karakter olarak 
sunulurken, filmde Araplar tek boyutlu bir şekilde barbar olarak sunulurlar. Bir sahnede Chris 
ve ekibi bir eve girerler. Evin babası onları bayram sofrasına davet eder ve sofrada herkesin 
yeri olduğunu söyler. Ancak adam evinde cephanelik saklayan bir düşmandır. Bu durum 
Arapların izleyiciler tarafından, ne kadar cana yakın davransalar da hiçbir zaman 
güvenilmemesi gereken insanlar olarak algılanmasına neden olur. Öbür taraftan filmin 
başında Chris’in Iraklı anne ve çocuğu vurmasıyla geyiği vurma sahnesi paralel bir şekilde 
verilmektedir. Bu sahne Irak’ın vahşi doğası ile Chris’in “vahşiler” olarak tanımladığı 
Iraklıların temsili arasındaki paraleliği doğrular. Iraklıların vahşiler olarak tanımlanması aynı 
zamanda onların insani özelliklerden mahrum olduğunu düşündürtmektedir. “Eski 
Ortadoğu’nun yeni vahşi batısı” olarak tanımlanan Felluce’de yaşayan Araplar “vahşiler” 
olarak değersizleştirilir ve ötekileştirilirken film, Araplara yönelik tarihsel olarak varolan 
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“kahraman Amerikan düşman Araba karşı” şeklindeki olumsuz klişe temsillere bir yenisini 
eklemektedir.  

Toplumlar, ırklar ve dinlere dair yanlış temsiller ve mesajlarla yüklü sinema filmleri halkların 
birbirini doğru anlayıp yorumlamasını engellemekte,  önyargıların artarak ötekileştirici ve 
ayrımcı uygulamaların yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Arapları “tehlikeli”, “şiddet 
yanlısı” bir halk olarak gösteren bu indirgemeci ve çarpık bakış açısı toplumları 
kutuplaştırmadan başka bir şeye hizmet etmemektedir. Filmlerde Arapların çatışma üzerinden 
karakterize edilmesi, düşman ya da tehdit unsuru olarak algılanmalarını, Araplara antipatiyle 
yaklaşılmasını sonuçlamaktadır. Böylelikle, temsillerin çarpık olması dünyayı algılama 
biçimimize dair ciddi bir sorunsal oluşturmaktadır. Bilinçli bir izleyici olarak bu tür kışkırtıcı, 
negatif imajlarla dolu medya ürünlerine karşı üzerimize düşen görev, bu tuzaklara düşmeyip, 
ötekileştiren söylemleri sorgulamaktır. Filmlerde uygulanan sığ yaftalama ve kutuplaştırma 
taktiklerinin farkında olarak, günümüz dünyasında toplumsalar arası ilişki ve bağların 
öneminin ayırdında olmaktır.  
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL GİYSİLERİNİN GELİR DURUMUNA GÖRE 

İNCELENMESİ1 
 

 
Seher AKDENİZ2                               Gülçin ÜSTÜN3 

 

ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; Ankara’daki lise öğrencilerinin okul giysilerine yönelik memnuniyet durumları ve 
sorunları ile ilgili görüşlerinin gelir durumuna göre belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, Ankara’nın lise 
kısımlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise Ankara ilinde eğitim veren 6 
farklı lisenin öğrencilerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 420 kişi olarak belirlenmiştir.  
Araştırma sonuçlarına göre, halen kullanılan lise okul giysi modellerinin ergonomik açıdan vücut ölçülerine 
uygun olmadığı, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına 
dayanarak gelir durumuna göre lise öğrencilerinin okul giysileri konusunda görüşlerinin alınması, 
değerlendirilmesi ve isteklerini dikkate alarak yeni tasarımlar oluşturulmasına dikkat edilmesi, öğrencilerin 
memnuniyeti açısından önerilebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: lise öğrencileri, gelir durumu, ergen, okul giysileri, okul giysi tercihleri. 
 
 
HIGH SCHOOL STUDENTS’ OF UNİFORMS INVESTİGATION ACCORDİNG TO 

THE INCOME STATUS 
 
 

Abstract 
The purpose of this study, of high school students in Ankara is determined intend to school uniforms satisfaction 
state and problems related views. The population of the study consisted of parts of the secondary education 
schools in Ankara. The sample group of the study with a simple random sampling of students from 6 different 
high school education in Ankara, which is designated as selected 420 people. According to the survey, currently 
used school uniforms that do not comply with ergonomically body size models, it was determined that students 
respond to the expectations and needs. According to the survey, the income situation of opinion on the form 
taken by high school students, assessing and considering the request to pay attention to the creation of new 
designs, suggested in terms of student satisfaction. 
 
Key words: high school students, ıncome status, adolescents, school uniforms, uniforms of option. 
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GİRİŞ 

Giysiler sosyal bir varlık olan insanın en önemli ve vazgeçilmez parçalarından birisidir. 
Yaşam boyunca farklı tarz ve özelliklerde üzerimizde taşıyacağımız bu parçaların kişiye 
rahatlık, mutluluk ve konfor hissini vermesi çok önemlidir. Giysilerin insanoğlunun geçirdiği 
değişime paralel olarak evrimleştiği ve artık üzerimizde taşıdığımız her bir parçanın ayrı bir 
dili ve özelliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Giysi konusu, dış görünümün yanı sıra 
konfor açısından da büyük önem taşımaktadır (Ünal, Öndoğan, 2006).  

Okul giysilerinde dayanıklı kumaşlar ve termal konforu sağlayan doğal lifler kullanılmalıdır. 
Okul giysileri bedene uygunluk, kullanışlılık, termal koruma sağlaması ve estetik görüntü vb. 
niteliklere sahip olmalıdır (Ağaç, Yıldız, 2008: 306).  Okul giysi kullanımında öğrencilerin 
kendilerini rahat ve mutlu hissedip ifade edebilmeleri önemlidir. Okul giysisi giyen 
öğrencilerin rahat hareket etmesini sağlayan beklenti ve tercihlerine göre üretim ve tasarım 
yapmak, okul giysisine yüksek konfor performansı kazandırılması açısından gereklidir.  

Ergonomi ilkelerine dayanarak oluşturulması gereken giysi grupları: iş elbiseleri, iç 
çamaşırları, uyku giysileri, ev-hafta sonu giysileri, okul giysileri, bebek giysileri, hamile 
giysileri, büyük beden giysileri gibi özel kullanım amaçlı giysilerdir (Solak, 2003: 415).  
Ergonomik yaklaşım, korunmak ve rahatlık için ne kadar önemliyse, sosyal tatmin için de 
giysi tercihinde de o kadar önemlidir. Giysilerin içinde rahat hareket edebilmek, rahat 
hissetmek ancak bedene uygun, rahat hareket sağlayan, hava şartlarına uygun giysilerle 
sağlanır (Vural ve diğerleri, 2006: 343). Yakartepe (1995)’e göre; hareket etme, kol uzatma, 
adım atma vb. gibi tasarımın doğru yapılması ile oluşturulan giysinin uyumu gibi konfor 
öğelerini içermektedir. Kişinin beden ölçülerine uygun olmayan bir giysi, şık görünmeyeceği 
gibi rahatsızlık hissi de verir. Bu durumun sebebi, sıklıkla kalıbın, dolayısı ile giysinin beden 
ölçülerine uygun olmamasından kaynaklanmaktadır (Şener, Atmaca, 2009: 62). 

Forma kelimesi; Latincede; “formattus”, Fransızcada; “format”; şekil, biçim, biçimlendirilmiş 
sözcüğünden türetilmiştir. Yapılan tarihsel bir takım araştırmalara göre okul giysileri 16. yy’ 
da İngiltere’de düşük gelirli ailelerin çocukları ile yetim olan çocukları ayırt etmek amacıyla 
ortaya çıkmıştır (Üstün, Çeğindir, 2006: 2). Ergenler yaşamlarının 15 ile 19 yaş arasındaki en 
önemli 4 yılını ise lise eğitimi aldıkları dönemde geçirmektedirler. Türk eğitim sisteminde; 
öğrenciler bu dönemde lise eğitimini geçirdiği okulun belirlediği okul giysisini giymek 
zorundadır.  

Okul giysisi giymenin fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan birçok amacı vardır. Okul 
giysilerinin asıl amacının; bireye ve çevresine, belirlenen bir gruba dâhil olma ayrıcalığının 
hissettirilmesi ve bu grubun üyesi olma bilincinin yüklenmesi olduğu ifade edilir (Üstün, 
Çeğindir, 2006: 2). Bu nedenle ergenlerin en önemli yaş dönemlerinin büyük bir kısmında 
üzerlerinde sürekli taşıyacakları okul giysilerinin her açıdan taşıdığı özellikler önem 
kazanmaktadır. 

Okul giysi tasarımında dikkat edilmesi gereken faktörlerden en önemlileri fonksiyonellik ve 
uygunluktur (Ağaç, Yıldız, 2008: 308). Öğrencilerin okullara göre giydikleri tek tip okul 
giysileri, öğrencilerin diğer bireylerden kolay ayırt edilmesini ve hangi okula ait olduklarının 
anlaşılmasını sağlamaktadır (Kıral, Kıral, 2009:  60). 
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Türkiye Eğitim sisteminin son yıllarında gündeme sık getirilen konuların en başında "okul 
ortamında öğrenci giysisi" konusu olmuştur. Ülkemiz "giysi" düzenlemeleri açısından 
zenginlik göstermektedir. Memurlar, güvenlik güçleri ilk sıralarda olmak üzere hemen her 
meslek grubunun ve hatta öğrencilerin de yazılı yönetsel metin niteliğinde özel "kıyafet 
yönetmelik" düzenlemeleri vardır (Açıkalın, 2003: 5). 

Daha çok 14-18 yaş aralığındaki ergenlerin kendilerini ifade edebilmek amacıyla sarf ettikleri 
çabaları, süse ve giysiye karşı gösterdikleri ilgileri, özenti ve ihtiyaçları görmezden gelinemez 
(Akça, Baran, Bıçakçı, 2011: 176). Öğrenci tüm gününü okulda geçireceğinden okula 
giderken giyeceği giysisini kendi, isteği ve zevki doğrultusunda seçebilmeli, kişiliğini net bir 
şekilde giysisi aracılığıyla yansıtabilmelidir (Dinçer, 2005: 7). Ergenlik dönemde uyum, diğer 
dönemdekilere nazaran daha önemlidir. Bu çağdakiler, sevdikleri arkadaşlarının giyindikleri 
şekilde giyinmeyi arzularlar (Pamuk, 2002: 23). 

Ergen bireylerin dış görünüşüne diğer yaş gruplarından oldukça fazla odaklandıkları 
görülmektedir. Ergenler daha çok giysilerinin çeşitli bedenleri, özellikleri ve fiziksel 
görüntüleriyle ilgilenir, gerçek ya da hayali kusurlarını örtmek amacıyla ayrıca kozmetik, saç 
biçimi ve giysi kullanma yoluna gitmektedirler (Dinçer, 2005: 2).  

Modayı takip etmek arzusu göz önüne alındığında kişilerin gelir düzeyleri alım gücünü 
etkilemektedir. Gelir düzeyleri iyi olan aileler için giyim ihtiyaçları karşılamaktan ziyade 
çeşitliliği ve lüksü arttırmak içindir (Pamuk, 2002: 25). Genellikle kişi sayısı çok olan aileler 
gelirlerinin büyük bölümünü giysiye harcamak üzere ayırmak zorundadırlar. Buna karşın gelir 
düzeyi az ya da çok olsun herkesin giysi tercihinde ekonomik olması gerekmektedir (Güdül 
ve Karakülah, 1993: 15). 

Giysiye ayrılan harcamaların, büyük oranda müşterilerin sosyo-ekonomik düzeylerinden 
etkilendiği belirlenmiştir. Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan ailelerle ilgili yapılan 
çalışmalarda kentlerde yaşayan ailelerin giysi giderlerinin, kırsal kesimlerde yaşayan ailelere 
oranla daha çok olduğu ve gelir seviyesi arttıkça giysi alımının artış gösterdiği gözlenmiştir 
(Aydinç, 2001: 18). 

Gelir düzeyi düşük öğrencilerin gittiği devlet veya vakıf okullarında okul giysileri genellikle 
yoksul, yetim çocuklar için eşitleme işlevi görmektedir. Bu durumun günümüz Türkiye’si için 
de geçerli olduğu söylenebilir (Hesapçıoğlu, Gıorgettı, 2009: 1737). 
Dünyada güçlü eğitime sahip olan saygın okullarda genel olarak okul giysileri 
kullanılmaktadır (Gür, Özoğlu, Coşkun, Görmez, 2012: 13).  Eğitimin devlet tarafından 
verildiği ya da belli bir düzen içinde olan bilhassa milli değerlerin yeniden ortaya çıkmasının 
temel amaç olduğu eğitim sistemlerindeki okullarda okul giysileri kullanılmaktadır. Hong 
Kong, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan vb. devletlerde tarihsel zaman içinde 
öğrenciler yönetimin belirlediği okul giysileri kullanırken diğer devletler okul okul giysileri 
kullanmamıştır. İngiltere, Birleşik Devletler ve Fransa vb. devletlerde ise öğrenciler okul 
giysileri kullansalar da bütün öğrencilerin tek tip okul giysileri kullanmasına ilişkin merkezi 
uygulamalar yapılmamıştır (Hesapçıoğlu, Gıorgettı, 2009: 1719).  

Türkiye’de öğrencilerin okul giysilerine yönelik yapılan ilk düzenleme çalışmaları 1981 
yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde yönetmelik değişikliği 
yapılarak, liselerdeki giysiler birtakım kurallara uyulması koşuluyla serbest bırakılmıştır 
(www.tekstildershanesi.com.tr). 2008 yılı eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni 
öğrenci giysi düzenlemesi uygulanacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nca, alternatif 
okul giysi modelleri kamuoyuna sunulmuştur. Okulların, öğrenci okul giysilerini sunulan okul 
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giysi modellerinden seçmeleri söz konusudur. MEB 2008’deki yönetmelikte belirtildiği gibi, 
okul disiplini içerisinde öğrencilerin rahat edebecekleri kıyafetleri kullanmaları amacıyla 
duyurulmuştur. 27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e bağlı bulunan okul öğrencilerinin kılık-
kıyafetlerine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesine dair verilen Bakanlar Kurulu’nun 
kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (Gür, Özoğlu, Coşkun, Görmez, 2012: 14).  
Yönetmelik ile konulan sınırlamalar dışında lise, ortaokul, ilkokul ve okul öncesinde kılık-
kıyafet serbest olmuştur. Öğrenciler okullarda ve sınıf, şubelerde okul giysisi giymek için 
zorlanamayacak. Fakat öğrenci velilerinin en az yüzde altmışının onayı ile MEB‟e bağlı 
bulunan özel kurum lise, ortaokul, ilkokul ve okul öncesinde okul yönetimlerince okul 
kıyafeti belirlenebilecek (http://gundem.milliyet.com.tr/siyahonlugunartikalbumlerdekalan 
seruveni / gundem/gunde mdetay/01.12.2012/1635397/default.htm). 

Artık Türkiyede farklı okul giysi uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada da klasik okul 
giysileri kullanan okullar ile daha spor okul giysileri kullanan okullar, öğrencilerin gelir 
durumuna göre karşılaştırılmış ve öğrencilerin okul giysilerine ilişkin görüşleri elde edilerek 
gençlerin okul giysileri tercihleri, beklentileri ve yaşadıkları sorunların ne olduğuna 
değinilmiştir. Gelişen teknoloji ile kumaşların daha fazla özellikler kazanması, okul 
giysilerinde ihtiyaca göre değişiklik yapılabilmesi olanağını sağlamaktadır. Bu nedenle gelir 
durumuna göre lise öğrencilerinin okul giysileri seçiminde karşılaştıkları sorunları ve okul 
giysilerinde aradıkları özellikleri belirleyerek elde edilen sonuçlar yönünden yeniden 
yapılandırabilmek açısından bu çalışma önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın sonuç ve 
önerileri, giysi tasarımcılarının yeni oluşturacakları okul giysilerinde dikkate alması gereken 
noktalara işaret edeceğinden önemlidir. 
Bu çalışma Ankara ilindeki farklı 6 lisenin 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden 420 öğrenciye 
hazırlanarak uygulanan anketlerden alınan cevaplar ile sınırlıdır.  Bu araştırma; lise 
öğrencilerinin gelir durumları ile bağlantılı olarak beklentilerine uygun okul giysileri 
giyemediği, memnuniyetsizlik ve sorun yaşadığı, seçilen örneklem grubunun Ankara’daki 
bütün okulları temsil ettiği varsayımlarına dayanır. 

Bu araştırmanın amacı; Ankara’daki lise öğrencilerinin gelir durumuna göre okul giysilerine 
yönelik memnuniyet durumları, beklentileri ve sorunları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. 
Bu araştırma, nüfusun bir bölümünü kapsayan lise öğrencilerinin okul giysilerinde 
karşılaştıkları giysi problemlerini belirlemek, onların tercih ve beklentileri doğrultusunda 
üretici firmalara önerilerde bulunmak konu ile ilgili kişilerin dikkatini çekmek ve bu konuda 
araştırmalara yol göstermek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 
İnsanların yaşamında önemli bir yere sahip olan giyim, bazı tüketici grupları açısından  daha 
fazla önem kazanmaktadır. Özellikle lise öğrencilerinin ergenlik döneminde  olmalarından 
dolayı vücutlarındaki fiziksel değişiklikler nedeniyle giysilerinin önemi  daha da artmaktadır. 
Fonksiyonel ve rahat okul giysileri lise öğrencilerinin fiziksel ve duygusal rahatlığını 
etkilemektedir. Öğrencilerin beklentilerini karşılayan renk, kumaş ve tasarım açısından 
ergonomik tasarlanmış okul giysileri fiziksel aktiviteyi de etkileyeceğinden lise öğrencilerinin 
kendilerine olan güvenlerini de arttıracaktır.  
Araştırma: “Lise öğrencilerinin gelir durumuna göre okul giysilerine ilişkin görüşleri 
nelerdir?” problem cümlesi ile; 
Lise öğrencilerinin okul giysileri ile ilgili tasarım, kullanım ve satın alma özellikleri gelire 
ilişkin olarak farklılaşmakta mıdır? 

Lise öğrencilerinin okul giysilerinde kalıp formundan kaynaklanan problem düzeyleri gelire 
ilişkin olarak farklılaşmakta mıdır? alt problemlerini içermektedir. 
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Bu tür araştırmalar Türkiye’de yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yapılan araştırma; lise 
öğrencilerinin okul giysileri ile ilgili beklentilerini karşılayacak nitelikte tasarımların 
oluşturulabilmesi için bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmada izlenen bilimsel yöntem açıklanmış ve araştırmanın modeli, evren 
örneklemi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve değerlendirilmesi aşamalarında yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.   

Araştırma modeli 

Bu araştırma, genel tarama modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Araştırmada; verilerin 
elde edileceği örneklem grubunun tespiti için öncelikle Ankara ilindeki liselerin okul giysileri 
incelenmiştir. Okul giysileri araştırma konusu olarak incelenmiş klasik ve spor giyim tarzını 
yönetmelik kapsamınca benimseyen okulların giysileri iki farklı grup olarak gelir düzeyine 
göre değerlendirilmiştir. 

Evren ve örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara’nın lise kısımlarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu 
amaçla araştırma örneklemini oluşturacak bireyler Ankara’daki liselerden basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Kaç birey seçileceğini belirlemek için örneklem büyüklüğü 
formülünden yararlanılmıştır (Yamane, 2010: 124). Ankara’daki lise öğrenci sayısı resmi 
olarak 318 677 kişidir (2011-2012 Milli Eğitim İstatistikleri: 104).  

Araştırmanın örneklem grubu, Ankara’da eğitim veren ve kullandıkları okul giysileri, spor ve 
klasik giyim tarzı olarak gruplandırılan 6 farklı lisenin öğrencilerinden basit seçkisiz 
örnekleme yöntemiyle seçilen 420 kişi oluşturmaktadır. Okulların belirlenmesi aşamasında 
Ankarada’ki 3 ilçe olan Çankaya, Yenimahalle ve Mamak seçilmiştir. Her bölgede spor ve 
klasik giyim tarzını tercih eden okullar tespit edilerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Spor giyim 
tarzını yönetmelik kapsamınca tercih eden okullarda kız öğrenciler; tişört, etek, pantolon, swit 
short, hırka, gömlek, pantolon etek,  kazak giyerken erkek öğrenciler ise; gömlek, tişört, 
pantolon, kravat, kazak, hırka, uzun kollu penye üst giysi parçası giymektedirler. 
Klasik giyim tarzını yönetmelik kapsamınca tercih eden okullarda kız öğrenciler; tişört, 
gömlek, etek, pantolon, süveter, hırka giyerken erkek öğrenciler ise; tişört, gömlek, pantolon, 
kravat, süveter, hırka, ceket giymektedirler. 

Veril toplama aracı 

Anket formunun son hali uzman görüşleri alınarak ve farklı çalışmaların anket soruları 
incelenerek oluşturulmuştur. Anket soruları likert ve seçenekli sorulardan oluşmaktadır.  

http://www.akademikbakis.org/


                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  

140 
 

Örnekleme spor okul giysileri kullanan öğrenciler için ayrı ve klasik okul giysileri kullanan 
okul öğrencileri için ise farklı olmak üzere iki ayrı anket uygulanmıştır. 
Veri toplama aracı; uzman görüşleri alınarak kapsam geçerliliği sağlanmış ve bu yönde anket 
soruları ile ilgili gerekli değişiklikler yapılmıştır. Pilot çalışma, klasik ve spor giyim tarzını 
benimseyen 60 öğrenciye uygulanmıştır. Pilot çalışma sonrası ankette yer alan Likert ölçeğine 
sahip soruların güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bu bağlamda Cronbach alfa değeri okul 
giysilerinin kumaş özelliklerine sahip ölçek için .76, okul giysilerinin kullanım özelliklerine 
ilişkin ölçek için .75 olarak elde edilmiştir. 
Anket formu Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra, Ankara ilinden basit 
seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen okullardaki öğrencilere gönüllülük esasına dayanarak 
ders süresi içerisinde ortalama 20 dakikada uygulanmıştır. Uygulama öncesinde Ankara’daki 
3 adet ilçe Çankaya, Yenimahalle ve Mamak olarak belirlenmiştir. Bu ilçelerden seçilen 
liselerden ikişer adedi, spor giyim ve klasik giyim tarzını yönetmelik kapsamınca tercih eden 
okullar olarak seçilmiştir. Tespit edilen 6 okulun rastgele seçilen 10. ve 11. sınıflarına 
hazırlanan anket uygulanmıştır.  

Veri analizi 

Çalışmada demografik değişkenlere göre karşılaştırmalarda hangi testin kullanılacağına karar 
vermek için verilerin normal dağılmış evrenden gelip gelmediği, yani normallik varsayımının 
sağlanıp sağlanmadığı, Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Normallik varsayımı 
sağlandığı için çalışmada parametrik testler kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki 
ilişkilerin araştırılmasında ki-kare testleri kullanılmıştır.  

Veriler uygulanan anket doğrultusunda değerlendirilip yorumlandıktan sonra, çalışma için 
yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgular 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyi göz önünde 
bulundurularak yorumlanmıştır. Çalışma sonucu elde edilen verilerin analizlerinin yapılması 
ve yorumlanması için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular; bu bölümde verilmektedir. Birinci alt başlıktaki 
bulgular; öğrencilere ilişkin kişisel bilgileri içerirken, diğer alt başlık ise araştırma konusuna 
ilişkin bulguları içermektedir. Okul giysilerinin genel olarak aynı özelliklere sahip olduğu 
görülmüş, bununla birlikte giysi parçaları üzerinde model ya da kumaş açısından bir takım 
değişikliklerin söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Spor ve klasik giyim tarzını yönetmelik 
kapsamınca tercih eden okullarda okul giysileri;  
50. Yıl Lisesi klasik okul giysi türü (Çankaya): Kız öğrenciler; beyaz tişört ve gömlek, pilili 
lacivert etek, lacivert pantolon lacivert süveter ve hırka. Erkek öğrenciler; beyaz tişört ve 
gömlek, lacivert pantolon, lacivert kravat, lacivert süveter, hırka, lacivert ceket. 
Atatürk Anadolu Lisesi spor okul giysi türü (Çankaya): Kız öğrenciler, lacost bordo tişört, gri 
etek, kanvas gri pantolon, siyah swit short. Erkek öğrenciler; lacost bordo tişört, kanvas gri 
pantolon, siyah polar, kravat.  
Halide Edip Lisesi klasik okul giysi türü (Yenimahalle): Kız öğrenciler, beyaz klasik gömlek, 
tişört, gri pilili etek, gri yüksek bel pantolon, kenarı beyaz çizgili lacivert hırka, lacivert 
süveter. Erkek öğrenciler; beyaz klasik gömlek, tişört, gri pantolon, lacivert kravat, lacivert 
ceket, lacivert süveter. 
Batıkent Anadolu Lisesi spor okul giysi türü (Yenimahalle): Kız öğrenciler; beyaz ya da krem 
gömlek, lacost tişört, camel kanvas şort etek, camel kanvas pantolon, gri kazak, hırka, süveter. 
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Erkek öğrenciler; beyaz ya da krem gömlek, lacost tişört, camel kanvas pantolon, kırmızı 
beyaz çizgili kravat, kahverengi kazak.  
Hurin Yavuzalp Lisesi klasik okul giysi türü (Mamak): Kız öğrenciler; beyaz gömlek; lacivert 
pilili etek, gri, siyah pantolon, lacivert süveter, hırka. Erkek öğrenciler; beyaz gömlek, gri ya 
da siyah pantolon, lacivert ya da siyah kravat, lacivert süveter, ceket.   
Başkent Anadolu Lisesi spor okul giysi türü (Mamak): Kız öğrenciler; camel ya da mavi polo 
tişört, kanvas füme şort etek, kanvas füme pantolon, camel ya da mavi uzun kollu penye üst 
giysi parçası, bej ya da gri hırka. Erkek öğrenciler; mavi lacost tişört, füme kanvas pantolon, 
mavi uzun kollu penye üst giysi parçası, bej ya da gri hırka olarak tespit edilmiştir. 

Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

Örneklem grubunu oluşturan öğrenci grubunda erkeklerin ve kızların cinsiyet dağılımı %50 
oranında eşit olarak sağlanmıştır. Katılımcıların %19.7’sini 51-55 kg ve %19.1 oranı ile 56-60 
kg ağırlığında olan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin aile gelir 
durumu dağılımlarında 1701 TL ve üzeri aile gelirine sahip olan öğrencilerin en yüksek orana 
sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırma konusuna ilişkin sorulara ait öğrenci görüşlerinin gelir durumuna göre 
karşılaştırılması 

Bu bölümde öğrencilerin okul giysileri ile ilgili biçimsel beklenti ve tercih durumları gelire 
göre karşılaştırılmış ve sadece istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunan tablolara yer 
verilmiştir.  

Tablo 2. Gelire göre Öğrencilerin Pantolon Fermuar Dikim Tekniği İstekleri Ki-Kare Testi 
Dikim 
tekniği 

 0-750 751-
1000 

1001-
1700 

1701 ve 
üzeri 

Toplam Ki-
kare 

p 

Tek  
Taraflı 

Sayı 2 6 17 39 64 19.18* .02 
% 5.3 7.0 14.5 21.8 15.2 

Çift  
Taraflı 

Sayı 3 6 8 14 31 
% 7.9 7.0 6.8 7.8 7.4 

Patletli Sayı 10 21 36 54 121 
% 26.3 24.4 30.8 30.2 28.8 

Gizli Sayı 23 53 56 72 204 
% 60.5 61.6 47.9 40.2 48.6 

Toplam Sayı 38 86 117 179 420 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde, okul pantolonunda olması istenen fermuar dikim tekniği ile gelir 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

9 19.18 = ; p<.05]. Buna 
göre okul pantolonunda tercih edilen fermuar dikim tekniğinin gelire göre farklılık gösterdiği 
söylenebilir. Oranlar incelendiğinde en fazla tercih edilen fermuar dikim tekniğinin gizli 
fermuar dikim tekniği olduğu görülmüştür. Gizli fermuar dikim tekniği geliri 1000 TL ve 
altında olan ailelerin çocuklarında daha fazla tercih edilmiştir. Ayrıca gelir arttıkça tek taraflı 
dikim tekniği isteğinin de arttığı görülmüştür.  
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Tablo 3. Gelire göre Öğrencilerin Pantolon Kemer Dikim Tekniği İstekleri Ki-Kare Testi 

Model  0-750 751-
1000 

1001-
1700 

1701 ve 
üzeri 

Toplam Ki-
kare 

p 

Düz Sayı 1 6 22 19 48 25.35* .01 
% 2.6 7.0 18.8 10.6 11.4 

Köprülü Sayı 16 37 42 73 168 
% 42.1 43.0 35.9 40.8 40.0 

Pervazlı 
Bel 

Sayı 3 5 9 26 43 
% 7.9 5.8 7.7 14.5 10.2 

Ucu Üçgen 
Kapamalı 

Sayı 16 35 34 45 130 
% 42.1 40.7 29.1 25.1 31.0 

Ucu Düz 
Kapamalı 

Sayı 2 3 10 16 31 
% 5.3 3.5 8.5 8.9 7.4 

Toplam Sayı 38 86 117 179 420 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde, okul pantolonunda olması istenen kemer dikim tekniği ile gelir 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

12 25.35 = ; p<.01]. Buna 
göre okul pantolonunda tercih edilen kemer dikim tekniğinin gelire göre anlamlı farklılıklar 
gösterdiği söylenebilir. Diğer yandan tablodaki oranlar incelendiğinde en fazla tercih edilen 
kemer dikim tekniğinin köprülü dikim tekniği olduğu bunu ucu üçgen kapamalı tekniğin takip 
ettiği görülmüştür. Gelir arttıkça ucu üçgen kapamalı şekle ilişkin tercih düzeyinin azaldığı 
dikkat çekmiştir.   

Tablo 4.  Gelire göre Öğrencilerin Roba Model İstekleri Ki-Kare Testi 

Roba 
Modeli 

 0-750 751-
1000 

1001-
1700 

1701 ve 
üzeri 

Toplam Ki-
kare 

p 

Robasız Sayı 6 15 8 35 64 21.06* .01 
% 35.3 27.3 14.0 43.2 30.5 

Düz 
Kesikli 
Roba 

Sayı - 5 13 11 29 
% - 9.1 22.8 13.6 13.8 

Üçgen 
Kesikli 
Roba 

Sayı 9 29 27 26 91 
% 52.9 52.7 47.4 32.1 43.3 

Verev 
Kesikli 
Roba 

Sayı 2 6 9 9 26 
% 11.8 10.9 15.8 11.1 12.4 

Toplam Sayı 17 55 57 81 210 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* p<.05 

Tablo 4 icelendiğinde, klasik okul gömleği giyen öğrencilerin tercih ettikleri roba modelleri 
ile gelir düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

9 21.06 = ; 
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p<.01]. Tabloya göre, geliri 1701 TL ve üzeri olan ailelerin çocukları en fazla robasız 
modelini tercih ederken geliri 1700 TL ve altında olan ailelerin çocukları en fazla üçgen 
kesikli roba modelini tercih etmişlerdir.  

Tablo 5. Gelire göre Öğrencilerin Etek Model Detay Değişikliği İsteği Ki-Kare Testi 

Seçenekler Cevap 
 0-

750 
751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve 

üzeri 
Toplam Ki-

kare p 

Okul Eteğinin 
Fermuar 
Yerinin 
Değiştirilmesini 
İstiyorum 

Evet Sayı 8 25 21 39 93 14.59* .02 
% 32.0 59.5 38.9 43.8 44.3   

Kısmen Sayı 2 7 3 14 26   
% 8.0 16.7 5.6 15.7 12.4   

Hayır Sayı 15 10 30 36 91   
% 60.0 23.8 55.6 40.4 43.3   

 Toplam Sayı 17 55 57 81 210   
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

* p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde, okul eteğinin fermuar yerinin değiştirilmesini isteme durumu ile gelir 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 14.59 = ; p<.05]. Bu 
seçenek için öğrenci oranı 0-750 TL gelir arasında %32 iken 751-1000 TL arasında 
%59.5’dir.  

Tablo 6. Gelire göre Öğrencilerin Okul Giysileri Satın Alırken En Çok Dikkat Ettikleri 
Özellik Ki-Kare Testi 

Özellik  0-
750 

751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve 

üzeri 

Toplam Ki-
kare 

p 

Uzun Ömürlü 
Olması 

Sayı 2 8 11 20 41 37.73** .00 
% 5.3 9.3 9.4 11.2 9.8 

Kullanışlı 
Olması 

Sayı 12 20 21 27 80 
% 31.6 23.3 17.9 15.1 19.0 

Marka 
Olması 

Sayı 2 4 12 43 61 
% 5.3 4.7 10.3 24.0 14.5 

Görüntüsünün 
Şık Olması 

Sayı 6 21 24 38 89 
% 15.8 24.4 20.5 21.2 21.2 

Üzerimde 
Güzel 
Durması 

Sayı 16 33 49 51 149 
% 42.1 38.4 41.9 28.5 35.5 

Toplam Sayı 38 86 117 179 420 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

** p<.01 

Tablo 6 incelendiğinde, okul giysileri satın alınırken en çok dikkat edilen özellik ile gelir 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

12 37.73 = ; p<.01].  
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Oranlar incelendiğinde, en çok dikkat edilen özellik okul giysilerinin öğrencinin üzerinde 
güzel durma özelliğidir. 0-750 TL gelir arasında bu seçeneğe ilişkin oran %42.1 iken 1701 TL 
ve üstü gelir durumunda %28.5’tir. Ersoy, Arpacı ve Demirci’nin (2004)’te yaptığı 
çalışmalarında, öğrencilerin giysi ve ayakkabı satın almadan önce piyasa araştırması 
yapmalarına ihtiyaç duyduğuna, sadece markaya değil,  kalitesi ile fiyatın da beraber 
değerlendirilerek tercihte bulunmalarına önem vermeleri gerektiğine değinmişlerdir (Ersoy, 
Arpacı, Demirci, 2004: 10-11). Ağaç ve Çeğindir (2006)’da yaptıkları araştırmalarında, 
öğrencilerin, giysi alırken öncelikle tarzlarını yansıtmasına önem verdiklerine, daha sonra 
ürününü kaliteli olmasına dikkat ettiklerine değinmişlerdir. Öğrencilerin genellikle moda 
ürünler yerine beğendikleri giysileri tercih ettikleri kişisel beğenilerini önemsedikleri 
görülmüştür (Ağaç, Çeğindir, 2006: 1) 

Okul giysilerinin kalıp formundan kaynaklanan problemlere ait öğrenci görüşlerinin 
gelire göre karşılaştırılması 

Bu bölümde öğrencilerin okul giysilerinin kalıp formu ile ilgili yaşadıkları problemler ve 
memnuniyet durumları gelire göre karşılaştırılmış ve sadece istatistiksel açıdan anlamlı fark 
bulunan tablolara yer verilmiştir.  

 

 

Tablo 7. Gelire göre Öğrencilerin Tişört/Gömlek Yakasında Yaşadığı Problem Ki-Kare Testi 

Seçenek Cevap  0-
750 

751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve 

üzeri 

Toplam Ki-
kare 

p 

Yaka 
Çevresi 
Boynuma 
Göre Çok 
Geniş 

Evet Sayı 8 27 44 49 128 13.15* .04 
% 21.1 31.4 37.6 27.4 30.5 

Kısmen Sayı 3 16 25 43 87 
% 7.9 18.6 21.4 24.0 20.7 

Hayır Sayı 27 43 48 87 205 
% 71.1 50.0 41.0 48.6 48.8 

 Toplam Sayı 38 86 117 179 420  
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* p<.05 

Tablo 7 incelendiğinde, yaka çevresinin boyuna göre geniş olması durumu ile gelir arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 13.15 = ; p<.05]. Oranlar 
incelendiğinde, yaka çevresinin geniş olması probleminin 0-750 TL aralığında, diğer gelir 
aralıklarına göre daha az olduğu görülmüştür.   

Tablo 8. Gelire göre Öğrencilerin Tişört/Gömlek Belinde Yaşadığı Problem Ki-Kare Testi 

Seçenek Cevap  0-
750 

751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve 

üzeri 

Toplam Ki-
kare 

P 

Bel Evet Sayı 17 23 57 72 169 13.94* .03 
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Ölçüsü 
Uygun 
Değil 

% 44.7 26.7 48.7 40.2 40.2 
Kısmen Sayı 10 21 18 45 94 

% 26.3 24.4 15.4 25.1 22.4 
Hayır Sayı 11 42 42 62 157 

% 28.9 48.8 35.9 34.6 37.4 
 Toplam Sayı 38 86 117 179 420  

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* p<.05 

Tablo 8 incelendiğinde, bel ölçüsünün uygun olmaması problemi ile gelir arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 13.94 = ; p<.05]. Oranlar incelendiğinde, 751-
1000 TL arasındaki gelir düzeyi için oranın diğer düzeylere göre daha düşük olduğu 
görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. Gelire göre Öğrencilerin Okul Giysileri Pantolon Paçasında Yaşadığı Problem Ki-
Kare Testi 

Seçenekler Cevap 
 

0-750 751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve 

üzeri 
Toplam Ki-

kare p 

Paça 
Genişliği 
Çok Geniş 

Evet Sayı 13 36 71 87 207 15.51* .02 
% 34.2 41.9 61.2 48.6 49.4   

Kısmen Sayı 5 11 15 30 61   
% 13.2 12.8 12.9 16.8 14.6   

Hayır Sayı 20 39 30 62 151   
% 52.6 45.3 25.9 34.6 36.0   

 Toplan Sayı 38 86 117 179 420   
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

* p<.05 

Tablo 9 incelendiğinde, pantolon paça genişliğinin çok fazla olması ile gelir arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 15.51 = ; p<.05]. Problem, 0-750 TL 
arasındaki gelir düzeyi için %34.2, 1001-1700 TL aralığı için  %61.2 oranında görülmüştür.  

Tablo 10. Gelire göre Öğrencilerin Okul Giysileri Bedeninde Yaşadığı Problemleri Ki-Kare 
Testi 

Seçenekler Cevap  0-750 751-
1000 

1001-
1700 

1701 
ve Toplam Ki-

kare p 
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üzeri 

Gömlek 
Boyu Kısa 

Evet Sayı 2 6 8 22 38 15.51* .02 
% 11.8 10.9 14.0 27.2 18.1   

Kısmen Sayı 1 2 7 13 23   
% 5.9 3.6 12.3 16.0 11.0   

Hayır Sayı 14 47 42 46 149   
% 82.4 85.5 73.7 56.8 71.0   

Göğüs 
Çevresinde 
Yığılma 

Evet Sayı 3 22 11 26 62 14.78* .02 
% 17.6 40.0 19.3 32.1 29.5   

Kısmen Sayı - 9 5 12 26   
% - 16.4 8.8 14.8 12.4   

Hayır Sayı 14 24 41 43 122   
% 82.4 43.6 71.9 53.1 58.1   

Bedendeki 
Cep 
Yerleri 
Uygun 
Değil 

Evet Sayı 9 30 36 31 106 16.50* .01 
% 52.9 54.5 63.2 38.3 50.5   

Kısmen Sayı 1 7 6 25 39   
% 5.9 12.7 10.5 30.9 18.6   

Hayır Sayı 7 18 15 25 65   
% 41.2 32.7 26.3 30.9 31.0   

 Toplan Sayı 38 86 117 179 420   
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   

* p<.05 

Tablo 10 incelendiğinde, gömlek boyunun kısa olması problemi ile gelir arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 15.53 = ; p<.05]. Bu problem en az 751-1000 TL 
aralığında (%10.9) en fazla ise 1701 TL ve üstünde görülmüştür (%27.2). Göğüs çevresinde 
yığılma problemi ile gelir arasındaki ilişki ise anlamlı bulunmuştur [ 2

6 14.78 = ; p<.05]. Bu 
problem en fazla 751-1000 TL aralığında (%40) en az ise 0-750 TL arasında görülmüştür 
(%17.6). Benzer şekilde,  bedendeki cep yerlerinin uygun olmaması problemi ile gelir 
arasında da istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu görülmüştür [ 2

6 16.50 = ; p<.05]. Bu 
problemin en fazla 1001-1700 TL aralığında (%63.2) en az ise 1701 TL ve üzerinde olduğu 
görülmüştür (%38.3).   

SONUÇ 

Öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen fermuar dikim tekniğinin gizli fermuar dikim 
tekniği olduğu görülmüştür. Gizli fermuar dikim tekniği geliri 1000 TL ve altında olan 
ailelerin çocukları tarafından daha fazla tercih edilmiştir. En fazla tercih edilen kemer dikim 
tekniğinin köprülü dikim tekniği olduğu bunu ucu üçgen kapamalı tekniğin takip ettiği 
görülmüştür. Klasik okul gömleği giyen öğrencilerden geliri 1701 TL ve üzeri olan ailelerin 
çocuklarının en fazla robasız modeli tercih ettikleri tespit edilirken, geliri 1700 TL ve altında 
olan ailelerin çocuklarının en fazla üçgen kesikli roba modelini tercih ettikleri görülmüştür. 
Kız öğrencilerin okul eteğinin fermuar yerinin değiştirilmesini isteme durumu 0-750 TL gelir 
aralığında en az görülür iken 751-1000 TL gelir aralığında en fazla görülmüştür. Okul 
giysileri satın alınırken en çok dikkat edilen özellik ile gelir arasındaki ilişki sonucuna göre 
tüm öğrenciler için en çok dikkat edilen özelliğin okul giysilerinin öğrencinin üzerinde güzel 
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durma özelliği olduğu tespit edilmiştir. Yaka çevresinin boyuna göre geniş olması problemi 
tüm öğrenciler için gelir düzeyi 1701 TL ve üstünde olanlarda daha fazla görülmüştür.  Tüm 
öğrenciler için bel ölçüsünün uygun olmaması problemi 751-1000 TL arasındaki gelir 
düzeyinde daha düşük oranda karşılaşılan bir problem olduğu görülmüştür. Tüm öğrenciler 
için okul giysilerinin pantolon paça genişliğinin çok fazla olması probleminin 1001-1700 TL 
arasındaki gelir düzeyi için daha fazla karşılaşılan bir sorun olduğu tespit edilmiştir. Gömlek 
boyunun kısa olması problemi en az 751-1000 TL aralığında, en fazla ise 1701 TL ve 
üstündeki gelir düzeyindeki tüm öğrenciler için karşılaşılan bir sorun iken, göğüs çevresinde 
yığılma problemi en fazla 751-1000 TL aralığında görülmüştür. Bedendeki cep yerlerinin 
uygun olmaması problemi en fazla 1001-1700 TL aralığında görülmüştür.  
Bu sonuçlar doğrultusunda okul giysileri seçiminde öğrencilere ve öğrencilerin okul giysileri 
tercihini yönlendiren anne babalara, eğitimcilere, yöneticilere, tasarımcılara ve tüketicilere 
şunlar önerilebilir:  
Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak öğrencilerin gelire göre biçimsel beklenti ve yaşanılan 
sorun düzeyleri, memnuniyet ve tercih durumları doğrultusunda ortak noktalar yaratılmalıdır. 
Ankara’da öğrenciler okul giysileri ile ilgili sorun yaşamaktadır ve okul giysileri kullanım 
açısından memnun değillerdir. Lise öğrencilerinin okul giysileri oluşturulurken bireylerin 
ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması, beklentilerini yansıtan model ve 
kumaşların seçilmesi, daha kullanışlı okul giysilerinin oluşturulması gerekmektedir. Okul 
giysileri öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri, sağlıklı olmaları ve estetik görünmeleri 
açısından önemlidir. Tüketici firmalar ergenlerin fiziksel gelişim süreçlerinin farklılık 
gösterebileceği düşüncesiyle okul giysileri üretimlerinde uygun tasarımlar oluşturarak üretim 
yapmalıdır.   
Yapılan bu çalışma ile gelir durumuna göre öğrencilerin okul giysilerinden memnun olmadığı, 
kulanım ve konfor açısından sıkıntılar yaşadığı, beklentilerine uygun olarak okul giysilerinin 
olmadığı, öğrencilerin beklentilerine uygun modellerde ve renklerde, farklı kumaş ve 
dokumalarda tasarlanan daha spor ve kullanışlı okul giysileri istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Var olan sıkıntılar dikkate alınarak öğrencilere uygun okul giysileri oluşturulması, hazır giyim 
endüstrisini, okul yöneticilerini ve ailelerin doğru kararlar vermesini sağlayacaktır.   
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KONSERVATUVAR TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Zeynel TURAN1 

Öz 

Bu araştırmada, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümü son sınıf öğrencilerinin Müzik Eğitimine yönelik 
öz-yeterlik algı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde öğrenimlerine devam eden 5 üniversitenin Türk Müziği 
Devlet Konservatuvarları Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma, Dicle Üniversitesi 
(n=28), Ege Üniversitesi (n=20),  Gaziantep Üniversitesi (n=21), Giresun Üniversitesi (n=23)  ve Sakarya 
Üniversitesi (n=14)  olmak üzere, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 
ve çalışmaya gönüllü olarak katılan, 4. Sınıf öğrencileri ile tamamlanmıştır. Toplam 106 kişiden oluşan çalışma 
grubunun 52’si erkek (%49,1), 54’ü (%50,9) kadındır.  Araştırmada, Özmenteş (2011) tarafından geliştirilen ve 
23 maddeden oluşan “Müzik Öğretimi Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 
(sürüm 20.0) ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Analizlerde, ilişkisiz gruplar için t-Testi ile Tek Faktörlü 
Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, konservatuvar Türk halk oyunları 
bölüm mezunlarının müzik öğretimi özyeterlik durumlarının orta seviyede (3,65) olduğu görülmüştür. Bu 
durumda Türk halk oyunları bölüm öğrencilerinin müzik öğretimi öz-yeterlikleri “yeterli düzeydedir” demek güç 
olmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre; “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenim gören 4. 
sınıf öğrencilerinin, Müzik Öğretimine yönelik Öz-yeterlikleri, cinsiyet ve öğrenim gördükleri okullar 
değişkenine göre pozitif yönde eğilim göstermektedir denilebilir. Ancak her ne kadar bu iki değişkene göre çıkan 
sonuç pozitif eğilim gösterse de, yapılan analizler sonucunda Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencilerinin Müzik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik algıları orta seviyede kalmıştır. Bu durumda, 
konservatuvar Türk halk oyunları bölüm öğrencilerinin lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin yanı sıra, 
müzik öğretmenliği mesleğiyle örtüşen alan derslerine de yoğunluk verilmelidir denebilir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları, Halk 
Dansları, Müzik Öğretmenliği, Özyeterlik. 

A SURVEY OF MUSIC TRAINING SELF-EFFICACIES OF STUDENTS AT 
CONSERVATOIRES TURKISH FOLK DANCE DEPARTMENTS 

Abstract 

This research investigates whether or not the self-efficacy perception levels of senior students at conservatoires’ 

Turkish folk dance departments regarding music training differ based on various factors. The study group of the 

research consists of students continuing their studies at Turkish Folk Dance Departmens of Turkish Music State 

Conservatoires  from 5 universities in the 2016-2017 academic year. The research was conducted through 

voluntary participation of senior students continuing their studies at Turkish Folk Dance Departmens of Turkish 

Music State Conservatoires from Dicle University (n = 28), Ege University (n = 20), Gaziantep University (n = 
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21), Giresun University (n = 23) and Sakarya University. The study group consists of 106 people, 52 (49.1%) of 

which are male, while 54 of which (50.9%) are females. The research employs the "Music Instruction Self-

Efficacy Scale" consisting of 23 items developed by Özmentes (2011). The data obtained in the study were 

analyzed and evaluated through SPSS (version 20.0). Analyses employ the One-way Analysis of Variance 

(ANOVA) with t-Test for unrelated groups. The results of the research suggest that self-efficacy levels of 

graduates of Turkish folk dance department at conservatoires’ regarding music training are intermediate (3,65). 

In this case, it is difficult to postulate that the music training self-efficacy levels of the Turkish folk dance 

students are "adequate".  The results of the study, on the other hand, might suggest that the self-efficacy senior 

students studying at conservatoires Turkish folk dance departments towards music training show a tendency 

towards positive regarding the variables of students’ genders and the schools where they study.  Notwithstanding 

the positive tendency of these two variables, the music training self-efficacy levels of graduates of Turkish folk 

dance department at conservatoires remain intermediate. This might suggest that Turkish folk dance students at 

conservatoires should receive courses related to music education major during their undergraduate studies. 

Key Words: State Conservatory of Turkish Music, Folk Dance , Music Education, Self-

Efficacy 

GİRİŞ 

 Eğitimin en temel taşlarından biri olan öğretmen, kendisine yüklenmiş olan görevleri, 
hedefleri ve eylemleri en üst düzeyde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ancak bu görevlerini 
yerine getirirken bazı içsel faktörlerin etkisinde olması muhtemeldir (Duru, 2014). 
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki açıdan kendilerini yeterli hissetme durumları 
son zamanlarda üzerinde oldukça fazla durulan konulardan biridir ve bunun için “öz-yeterlik 
inancı ya da öz-yeterlik algısı” kavramları kullanılmaktadır (Özdemir, 2008). 

Öz-yeterlik, bireyin belirli bir alanda performans göstermesi için gerekli etkinlikleri 
organize edip başarılı olarak gerçekleştirme kapasitesine ilişkin kendi yargısıdır (Bandura, 
1986: akt. Senemoğlu, 2005). Diğer bir deyişle öz-yeterlik bireyin gelecekte karşılaşabileceği 
güç durumların üstesinde gelmede ne derece başarılı olabileceğine ilişkin kendi hakkındaki 
inancıdır (Yokuş, 2014).  

Öz-yeterlik kavramı ilk defa Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramında ele alınmıştır. 
Bandura öz-yeterlik kavramını, davranışların oluşmasında etkili olan bir nitelik ve bireyin, 
belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma 
kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı olarak tanımlamaktadır (Bandura, 1977). 

Bandura, bir işe yönelik sonuç beklentilerinin altında kişinin o işteki yeterliğine ya da 
yapabilirliğine ilişkin düşüncelerinin yer aldığını fark etmiş ve Mesleki Müzik Eğitimi Alan 
Öğrencilerin özyeterliği’ni, kişinin tasarlanmış bir hedefe ulaşmak için yapması gereken işleri 
düzenleyebilmesine ve yerine getirebilmesine ilişkin sahip olduğu yeterlik inancı olarak 
tanımlamıştır (Özmenteş, 2014). 
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Meslek seçimini bir gelişim süreci olarak gören gelişim kuramcıları, meslek seçiminin 
bir anda verilen kararlarla açıklanamayacağı vurgusuna dikkat çekmektedirler. Onlara göre 
birey bir işe girme çağına gelinceye kadar oluşan, gelişen ve büyük ölçüde geri dönülmez olan 
davranış örüntülerinin birikimi sonucunda bir mesleğe ilgi duyup yönelmektedir (Aytekin, 
2005). 

İnsanlar genellikle kendilerini yetkin gördükleri alanlarda çalışmayı seçerler. Bununla 
birlikte, özyeterlik inançları, bir insanın bir işi bitirmeye ve o işteki güçlükler ile mücadele 
etmeye yönelik ne kadar çaba harcayacağını belirler. Özyeterlik inançları ayrıca kişilerin 
düşünce biçimlerini ve duygusal tepkilerini de etkiler. Kişinin bir konu ile ilgili özyeterlik 
inancı düşük ise o konuyu olduğundan daha zor ve karışık olarak algılayabilir, öğretim 
sürecine kendilerini tam olarak vermez, öğrenme istekleri azdır ve zorluklarla 
karşılaştıklarında ise yüzleşmek istemeyebilirler. Özyeterlik inançları yüksek olan bireyler 
karşılarına çıkan işler ya da konular karşısında daha az korku ve stres yaşarlar (Özmenteş, 
2011; Girgin, 2015; Bandura, 1993). 

Öğretmenlerin özyeterlik algıları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri 
yerine getirmeleri, görev ve sorumluluklarının üstesinden gelebileceklerine olan inançları ile 
yakından ilişkilidir. Öğretmen özyeterliğini, kendi alanlarına yönelik öğretme 
performanslarına ilişkin kendi yeteneklerine olan inançları olarak tanımlayabiliriz. (Ekinci, 
2013). 

Müzik öğretmeni adayı, mesleki yaşantısı boyunca ihtiyacı olan bilgi ve beceriyi, alanı 
ile ilgili lisans programından edinmektedir. Bu bilgi ve becerilere zamanla, mesleki deneyim 
de eklenir. Bir müzik öğretmeni yapılanmış malzemenin yanı sıra, özgün sentezlemeye ihtiyaç 
duyar. Dersin amaçlarına ulaşması ve kaliteli bir müzik eğitimi verilebilmesi için, müzik 
öğretmeninin alanda yeterli olmasına ek olarak, yaratıcı yönünü de geliştirmiş olması 
önemlidir (Batıbay ve Piji, 2006). 

Nitelikli müzik eğitimcisi tanımlanırken çoğunlukla sesini ve çalgısını iyi 
kullanabilen, müzik kültürü donanımlı ve estetik bireylerden söz edilir. Bu özelliklerin anlam 
kazanması, beden dilini kullanma yetisiyle yakından ilişkilidir. Ancak beden dilini kullanma 
yetisinin geliştirilmesi genellikle göz ardı edilmektedir (Özevin, 2006). Öğretmen adaylarının 
bilgi, beceri ve deneyim bakımından kendilerini algılama ve kendilerini yargılama biçimi, 
meslek yaşamları boyunca etkili öğretim hizmeti vermelerinde ve karşılaştıkları pedagojik 
zorluklarla baş edebilmelerinde önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2008).  

 
Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Müziksel kimlik gelişimi açısından çok önemli olan müzik eğitiminin, beceri odaklı 
bir özelliğe sahip olduğu düşünülebilir. Dersin amaçlarına ulaşılabilmesi için müzik 
öğretmeninin müzik teorisi ve terminolojisi, müzik sayma yeteneği ve müziğin yapısı 
hakkında temel bir bilgiye sahip olmasının yanı sıra, öğrencilerinin yaratıcılığını geliştirici 
farklı araçlarla ritim çalışmaları yapmaları, müzik eşlikli oyunları kullanmaları ve 
öğrencilerine müziksel farkındalık kazandırmaları beklenir. 

Müzik ve sahne sanatları alanında sanatçı yetiştiren konservatuvarlar, ülkemizin 
kültürünü ve sanat eğitimini şekillendiren mesleki müzik eğitimi veren kurumlarımızdandır. 
Ancak bu kurumlardan mezun olan öğrenciler, günümüz koşullarında iş istihdamlarının 
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sağlanmaması gibi nedenlerden dolayı müzik öğretmenliği mesleğini seçebilmektedirler 
(Yazıcı ve Ilgım, 2015). 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencileri öğrenim 
gördükleri 4 yıllık süre boyunca Türk müziğine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Temel Müzik 
Eğitimi, Piyano, müzik derslerine eşlik edecekleri ikinci bir Çalgı Dersi, Halk Müziği 
Repertuarı, Okul Müziği, Ritim Eğitimi, Temel Hareket Eğitimi ve özel alan dersi olan Halk 
Oyunları Dersleri gibi birçok alanda eğitim almaktadırlar. Eğitimini tamamlayan bölüm 
öğrencileri, konu ile ilgili birimlerden alacakları formasyon eğitimi sonunda, MEB tarafından 
Müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedirler.  

Buradan hareketle, müzik ve dans konularında kendilerini yetiştirmek zorunda olan 
halk oyunları bölüm öğrencilerinin “Müzik Öğretimi Öz-yeterlikleri” hakkındaki algılarının 
ölçülmesi, bu dersin amaçlarına ulaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Gerek uygulamalı, gerekse gözleme dayalı yapılan birçok çalışmada Müzik Öğretmeni 
Adaylarının, Müzik öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri hakkında çalışmaların varlığı 
gözlenmektedir. Oysa Konservatuar Türk Halk Oyunları Bölümleri ile ilgili literatür 
tarandığında konu ile ilgili çalışmaların sayıca yok denecek durumda olması dikkati 
çekmektedir ve bu durumu incelemeyi değerli kılmaktadır.  

Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenim gören 4. Sınıf müzik 
öğrencilerinin, Müzik Öğretme Öz-yeterliklerinin belirlenmesi bu çalışmanın konusunu ve 
amacını oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, konu ile ilgili alandaki eksikliğin 
giderilebilmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

 

Çalışmanın Problem Cümleleri 

Bu araştırmada, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenim gören 4. 
sınıf öğrencilerinin Müzik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik algılarının bazı değişkenlere göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.  

1- Konservatuvar Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-
yeterlik algıları ne düzeydedir? 

2- Konservatuvar Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-
yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

3- Konservatuvar Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-
yeterlik algıları öğrenim gördükleri okul değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 
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Araştırma Modeli 

Bu araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri, 
geçmişte ya da halen var olanbir durumu var olduğu haliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır (Karasar, 2007:77). 

Çalışma Grubu 

Araştırmaya, Türkiye’de 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 
8 Üniversitesinin Türk Müziği Devlet Konservatuvarları Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencileri dâhil edilmiştir. Ancak 4. Sınıf düzeyinde öğrencisi olmayan bölümler 
düşünüldüğünde, bu çalışma toplamda 5 bölüm üzerinden yürütülmüştür.  

Çalışma, Dicle Üniversitesi (n=28), Ege Üniversitesi (n=20),  Gaziantep Üniversitesi 
(n=21), Giresun Üniversitesi (n=23)  ve Sakarya Üniversitesi (n=14)  olmak üzere, 
Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden ve çalışmaya 
gönüllü olarak katılan, 4. Sınıf öğrencileri ile tamamlanmıştır. Toplam 106 kişiden oluşan 
çalışma grubunun 49’u erkek (%46,2), 57’si (%53,8) kadındır.   

Araştırma grubunu oluşturan adayların demografik özelliklerine ilişkin betimsel 
istatistikler aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Araştırma Grubu Cinsiyetlerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

   
Toplam Dicle Ege Gaziantep Giresun Sakarya 

Cinsiyet 
Erkek 16 6 9 10 8 49 

Kadın 12 14 12 13 6 57 

Toplam 28 20 21 23 14 106 

 
Tablo 2. Araştırma Grubuna İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişkenler Kategori N % 
 

Cinsiyet Erkek 
Kadın 

49 
57 

46,2 
53,8 

 
 
Yaş Grupları 

21-22 
23-24 
25-26 
27-28 
29 yaş ve Üzeri 
 

22 
34 
29 
15 
  6 

20,7 
32 

27,4 
14,2 
5,6 

Mezun Olunan Lise Türü Güzel Sanatlar Lisesi 
Düz Lise 

  3 
103 

2,8 
97,2 

http://www.akademikbakis.org/


 

                     AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                       Sayı: 67        Mayıs-Haziran  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  
 

155 
 

Lisans Öncesi Eğitmenlik  
Yapma Durum 

Yapmış 
Yapmamış 

73 
33 

68,9 
31,1 

 
 
Lisansa Başlama Nedeni 

Halk Oyunları Öğretmeni Olmak 
Halk Oyunlarını Öğrenmek 
Müzik Öğretmeni Olmak  
Halk Oyunları Ve Müzik Öğretmeni Olmak  
Diğer  
 

38 
  6 
40 
14 
  8 
 

35,8 
5,7 

37,7 
13,2 
7,5 

 
 

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada Özmenteş (2011) tarafından geliştirilen ve 23 maddeden oluşan “Müzik 
Öğretimi Öz-yeterlik Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayısı .924, Spearman Brown yöntemi ile hesaplanan iki yarı güvenirlik 
katsayısı .895’tir (Özmenteş, 2011:33). 23 maddeden oluşan ölçeğin puanlandırılması 
“kesinlikle katılmıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” arasında değişen 5’li derecelendirmeye 
göre yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek puanlar en düşük 23 ve en yüksek 115 arasında 
değişmektedir. Katılımcıların demografik bilgilerinin elde edilmesinde kişisel bilgi 
formundan yararlanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (sürüm 20.0) kullanılarak analiz edilmiş ve 
değerlendirilmiştir. Araştırmada belirlenen değişkenler yönünden Türk Halk Oyunları Bölüm 
Öğrencilerinin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla, “frekans ve yüzdelik” 
hesaplamaları yapılmıştır. Cinsiyet ve öğrenim gördükleri okul değişkenlerine göre Müzik 
Öğretmeni Özyeterlik Ölçeğine verdikleri toplam puan açısından anlamlı farklılık olup 
olmadığını belirlemek için ilişkisiz gruplar için t-Testi ile Tek Faktörlü Varyans Analizinden 
(ANOVA) yararlanılmıştır.  

BULGULAR 

Bu bölümde, Türk Halk Oyunları Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Müzik Öğretimine 
yönelik özyeterlik algılarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri okulları bakımından hangi 
düzeyde olduğu yönünde yapılan analizlerin sonuçları yer almaktadır.  

Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren ve 4. sınıf öğrencisi olan 5 Bölüm 
üzerinden yapılan bu çalışmaya katılan bireylerin ölçeğe verdikleri puan ortalamaları 
bakımından verilerin Normal Dağılıma Uygunluğu Testi ve Varyansların Eşitliği Testi 
sonuçları Tablo 3 ve 4’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3: Verilerin Normal Dağılıma Uygunluğu Testi 

Okulu Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. (p) 
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Dicle ,127 28 ,200 

Ege ,191 20                   ,055 

Gaziantep ,100 21 ,200 

Giresun ,161 23            ,126 

Sakarya ,139 14 ,200 
 

Tablo 3 incelendiğinde uygulamaya katılan bireylerin toplam sayısının 106 olduğu ve 
katılımcı sayısının 50’den büyük olması durumunda kullanılacak olan Kolmogorov-Smirnov 
testi sonuçlarına göre; Dicle Üniversitesi p= ,200 (p >0,05),  Ege Üniversitesi p= ,55 (p 
>0,05),  Gaziantep Üniversitesi p= ,200 (p >0,05),  Giresun Üniversitesi p= ,126 (p >0,05),  
Sakarya Üniversitesi p= ,200 (p >0,05), olduğu gözlenmektedir. Bu verilere göre (p >0,05) 
verilerin normal dağılıma uygun olduğu görülmektedir. 

 

 

 

Tablo 4: Varyansların Homojenliği Testi 

Levene Statistic df1 df2 Sig. (p) 

1,644 4 101 ,169 

 

Tablo 4’te yer alan Levene Statistic sonuçların incelendiğinde, ölçeğe verilen ortalama 
puanlar bakımından varyansların homojen dağıldığı p=,169 (p>0,05)  görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre varyanslar arasında fark yoktur denebilir.  

Araştırmanın Birinci Alt Problemi 

Araştırmanın birinci alt problemi, “Konservatuar Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları ne düzeydedir?” olarak 
belirlenmiştir. 

Birinci alt probleme ilişkin verilerin sonucunu belirlemek amacıyla yapılan 
tanımlayıcı istatistik sonuçları tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algı Düzeyleri 

No İfadeler Ortalama Std. Sapma 

S1. Müzik derslerinde çalgı kullanmak konusunda yeterliyim. 3,09 0,93 
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S2. Müzik derslerinde öğrencileri derse etkili bir biçimde motive 
edebileceğimi düşünüyorum. 

4,02 0,90 

S3. Ses eğitimi konusunda yeterliyim 2,78 1,11 
S4. Müzik derslerinde öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebileceğime 

inanıyorum. 
3,85 0,97 

S5. Müzik derslerinde kullanılabilecek değişik öğretim yöntemlerini 
uygulama konusunda kendimi yeterli hissetmiyorum 

3,54 1,13 

S6. Müzik derslerinde öğrencilere doğru solfej yaptırabilirim. 3,60 0,86 
S7. Bir müzik çalgısını öğrencilerime doğru bir biçimde öğretebilecek 

yeterliliğe sahibim. 
3,22 1,07 

S8. Bir müzik topluluğunu başarı ile yönetebilirim 3,23 1,07 

S9.  
 

Belirli gün ve haftalarda müziksel etkinlikleri düzenlemek konusunda 
yeterli değilim. 

3,59 1,06 

S10 Bir müzik parçasını kendim öğrenecek kadar yeterliyim. 3,74 1,05 
S11 Müzik derslerinde öğrencilerime çeşitli ritmik etkinlikler yaptırabilirim 4,19 0,93 

S12 Müzik derslerinde öğretim teknolojilerini kullanma konusunda yeterli 
değilim. 

3,46 1,05 

S13 Bir okul şarkısını öğrencilerime doğru bir biçimde öğretebileceğime 
inanıyorum 

4,12 0,86 

S14 Müzik derslerinde sesimi etkili bir biçimde kullanabilirim 3,41 1,19 

S15 İstiklal Marşını doğru bir biçimde yönetebilirim 4,09 0,96 
S16 Bir okul şarkısını ritmik eşlik yaptırarak çalıştırabilirim 4,05 0,95 
S17 Bir okul şarkısına çalgı ile eşlik edebilecek yeterliliğe sahip değilim. 3,33 1,16 

S18 Müzik dersleri sayesinde öğrencilerime müziği sevdirebileceğimi 
düşünüyorum 

4,14 0,87 

S19 Müzik öğretiminde sürekli daha iyi öğretim yolları bulabilecek 
yeterliliğe sahibim. 

3,66 0,94 

S20 Öğrencilerin müzik ile ilgili sorularını doyurucu bir şekilde 
cevaplayabilirim 

3,48 0,89 

S21 Bir öğrenci herhangi bir müzik kavramını öğrenme konusunda güçlük 
çekiyorsa, o öğrencinin o kavramı daha iyi anlamasına nasıl yardımcı 
olabileceğimi bilemiyorum. 

3,87 0,94 

S22 Müzik derslerinde konuları başarılı bir biçimde öğretemeyeceğimi 
düşünüyorum 

3,84 1,04 

S23 Müzik derslerinde öğretmek için yeterli şarkı dağarcığına sahibim. 3,65 1,00 

 Toplam 83,95  
 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin ölçeğe verdikleri puan 
ortalamalarına göre, en yüksek ortalamanın, S11 “Müzik derslerinde öğrencilerime çeşitli 
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ritmik etkinlikler yaptırabilirim” (4,19) olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise S3 “Ses 
eğitimi konusunda yeterliyim (2,78) olduğu görülmektedir. Ölçekten elde edilen madde 
ortalama puan toplamlarının 83,95 olduğu görülmektedir. Puan ortalamalarının aritmetik 
sonucuna göre (83,95/23) ölçekten elde edilen puan ortalamasının 3,65 olduğu görülmektedir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda denilebilir ki “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik seviyeleri orta düzeydedir (3,65)”. 
 

Araştırmanın İkinci Alt Problemi 

Araştırmanın ikinci alt problemi, “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları cinsiyet değişkenine göre farklılık 
göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. 

İkinci alt probleme ilişkin verilerin sonucunu belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız 
Örneklemler t-Testi istatistik sonuçları tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 6: Cinsiyet Bakımından Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının Bağımsız Örneklemler t-

Testi sonuçları 

  Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma Sig. (2-tailed) 

Ortalama 
Erkek 49 3,6903 ,662 

,567 
Kadın 57 3,6247 ,483 

 

Tablo 6 incelendiğinde, “P” değerinin ,567 olduğu (p=,567) (p>,0,05) görülmektedir. 
Bu durumda, Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Müzik 
öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları bakımından cinsiyetler arasında anlamlı fark yoktur 
denilebilir. 

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemi 

Araştırmanın üçüncü alt problemi, “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm 
öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları öğrenim gördükleri okul 
değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. 

Üçüncü alt probleme ilişkin verilerin sonucunu belirlemek amacıyla yapılan Anova 
Testi istatistik sonuçları tablo 6’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 7: Öğrenim Gördükleri Okullar Bakımından Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının 

Anova Testi sonuçları 

 Kareler Toplamı Serbestlik Derecesi Kareler Ort. F P 
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Gruplar Arası 5,861 4 1,465 5,217 ,001 

 

Konservatuvar Türk Halk Oyunları bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Müzik öğretimi öz-
yeterlik durumlarının öğrenim gördükleri okullara göre Anova testi sonuçlarına göre, “P” 
değerinin, ,005’den küçük olduğu gözlenmektedir (p= ,001,  p< 0,005). Bu sonuca göre 
öğrenim gördükleri okullar bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark vardır denilebilir.   

Yukarıdaki sonuca göre hangi okullar arasında farklılığın olduğunu belirleyebilmek 
amacıyla yapılan Post Hoc Testi sonuçları aşağıda tablo 8’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 8: Öğrenim Gördükleri Okullar Bakımından Müzik Öğretimi Öz-Yeterlik Algılarının 

Post Hoc (Tukey HSD) Testi sonuçları 

Okulu Okulu Ortalama Farkı Std. Sapma Sig. P 

Dicle 

Ege -,60932* ,15517 ,001 

Gaziantep -,18789 ,15300 ,735 

Giresun -,05988 ,14915 ,994 

Sakarya ,08851 ,17348 ,986 

Gaziantep 

Dicle ,18789 ,15300 ,735 
Ege -,42143 ,16559 ,089 

Giresun ,12800 ,15996 ,930 
Sakarya ,27640 ,18286 ,558 

Giresun 

Dicle ,05988 ,14915 ,994 
Ege -,54943* ,16204 ,009 

Gaziantep -,12800 ,15996 ,930 
Sakarya ,14839 ,17966 ,922 

Sakarya 

Dicle -,08851 ,17348 ,986 

Ege -,69783* ,18468 ,002 

Gaziantep -,27640 ,18286 ,558 

Giresun -,14839 ,17966 ,922 
 

Tablo 8 incelendiğinde, varyansların eşitliği durumunda kullanılacak olan Tukey HSD 
testi sonuçları görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda Ege Üniversitesinin diğer 
üniversiteler ile ortalamaları bakımından oldukça farklı olduğu gözlenmektedir p< ,05 (p= 
,001 / ,009). Araştırmaya katılan üniversitelerin ortalamaları bakımından Ege Üniversitesine 
en yakın ortalama değere sahip Gaziantep Üniversitesi (p= ,89) olduğu gözlenmektedir.  

Bu sonuçlara göre denilebilir ki; “Araştırmaya katılan üniversiteler arasında Ege ve 
Gaziantep üniversitelerinin Halk Oyunları Bölüm Öğrencilerinin, araştırmaya katılan diğer 
üniversite öğrencilerine göre Müzik Öğretimi öz-yeterlikleri daha yüksektir”.  
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TARTIŞMA  

Araştırma sonunda elde edilen bulgular, ilgili bölümlerin içinde tablolar halinde 
belirtilerek, yorumlaması yapılmıştır. Bu bölümde, araştırmaya ait bulgular ve yorumları, 
alandaki yayınlar ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırmaya katılan Konservatuvar Türk Halk 
Oyunları Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin ölçeğe verdikleri puan ortalamalarına göre, puan 
toplamlarının 83,95 olduğu görülmektedir. Puan ortalamalarının aritmetik sonucuna göre 
(83,95÷23) ölçekten elde edilen puan ortalamasının 3,65 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda denilebilir ki “Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin müzik 
öğretimine ilişkin öz-yeterlik seviyeleri orta düzeydedir (3,65)”. 

Yazıcı (2014), Türk halk oyunları bölümü öğrencilerinin müzik öğretimi özyeterlik 
düzeyleri ile ilgili yaptığı çalışmasında (Dicle Üniversitesi Örneği) “Türk Halk Oyunları 
bölümü son sınıf öğrencilerinin müzik öğretimine ilişkin özyeterlik puanlarının düşük 
düzeyde olduğunu” sonucuna vararak, “Öğrencilerin müzik alan bilgisine, müziksel davranış 
biçimlerine, öğretim bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik aldıkları 
eğitimin yeterli olmadığı; müzikte bilgi birikimlerine ve müzikte uygulama becerilerine güven 
duymadıkları gibi çeşitli sorunların varlığı tespit edilmiştir” şeklinde yorumda bulunmuştur. 

Yazıcı ve Kılıç (2015), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Konservatuvar 
öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarını araştırdığı çalışmasında, 
“Müzik öğretmenliği mesleğini seven, bu mesleğe yönelik olumlu tutumlara sahip olan, bu 
meslek alanını seçmek isteyen GSF ve konservatuvar öğrencileri eğitim-öğretim sürecinde 
belirlenmeli ve belirlenen öğrencilerin müzik öğretmenliği mesleği ile ilgili dersler 
alabilmeleri sağlanmalıdır” sonucuna ulaşmışlardır.  

Yegül (2014), Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim 
Dallarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz-yeterlik algılarını 
belirlemeye yönelik yaptığı çalışmasında “okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde 
yürütülen müzik derslerinin, öğretmen adaylarının müzik öğretimine ilişkin öz-yeterlik 
inançlarını daha yüksek düzeye taşıyacak içerik ve etkinlikler bağlamında iyileştirilmesi 
gerekmektedir” sonucuna ulaşmıştır.  

Yokuş (2014), müzik öğretmeni adaylarının eğitme-öğretme öz-yeterliklerinin ne 
düzeyde olduğunu belirlemek üzere yaptığı çalışmasında, “öz-yeterliğin eğitim-öğretim 
sürecinde başarı ve motivasyon gibi pek çok faktörle pozitif yönde ilişkisi olduğu göz önüne 
alındığında müzik öğretmeni adaylarının öğrenimleri sürecinde öz-yeterlik algılarını 
güçlendirmeye yönelik bireysel ihtiyaçların dikkate alınarak öğretim yapılması, bu kapsamda 
öğrenci niteliklerine uygun olarak çeşitli öğretim yaklaşımlarının kullanılması önerilebilir” 
sonucuna ulaşmıştır.  

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin Tablo 6 incelendiğinde, Konservatuvar Türk 
Halk Oyunları Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Müzik öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları 
bakımından cinsiyetler arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.  

Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik özyeterliklerinin cinsiyete 
göre fark göstermediği bulgusu bazı çalışmalarla tutarlılık göstermektedir. Milli (2015), 
müzik öğretmeni adaylarının genel özyeterlikleri ile müzik yeteneğine yönelik 
özyeterliklerinin belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında “müzik öğretmeni adaylarının 
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genel özyeterlikleri cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark göstermemektedir” sonucuna 
ulaşmıştır. Akbulut (2006), Müzik Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Öz Yeterlik 
İnançlarını araştırdığı çalışmasında ”müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri bakımından 
müzik dersine ilişkin özyeterlik inançlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın 
bulunmadığı görülmüştür” sonucuna ulaşmıştır. Yokuş (2014), Müzik Öğretmeni Adaylarının 
Eğitme Öğretme Öz-Yeterliklerini belirlemeye yönelik çalışmasında “Cinsiyet değişkeni 
açısından değerlendirildiğinde, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyet değişkenine göre 
istatistiksel olarak birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır” sonucuna ulaşmıştır. 

Araştırmanın üçün alt problemine ilişkin tablo 7 ve tablo 8 incelendiğinde,  
Konservatuvar Türk Halk Oyunları bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin Müzik öğretimi öz-yeterlik 
durumlarının öğrenim gördükleri okullara göre gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu 
gözlenmiştir.   Yapılan analiz sonucunda Ege Üniversitesinin diğer üniversiteler ile 
ortalamaları bakımından oldukça farklı olduğu gözlenmektedir. Araştırmaya katılan 
üniversitelerin ortalamaları bakımından Ege Üniversitesine en yakın ortalama değere sahip 
Gaziantep Üniversitesi olduğu görülmüştür. 

Çağdaş eğitim anlayışına göre sanat/müzik alanında temel amaç; motivasyonları 
yüksek, yaratıcı düşünen, üreten, sadece alan bilgisiyle sınırlı kalmayıp gerek güncel ve 
sosyal konularda, gerekse evrensel alanlarda kendilerini geliştirebilen öğrenciler ve 
öğretmenler yetiştirmektir (Özden, 2003:50-55). 

Özyeterliğin beceri odaklı bir özellik olması insanların birçok şeye olduğu gibi müzik 
konusunda da bir özyeterlik inancına sahip olduğunu düşündürtmektedir. Müzik özyeterliği 
müziksel kimlik gelişimi açısından önemlidir (Özmentaş, 2014). Zayıf öz-yeterlik inançlarına 
sahip öğretmenlerde, belli görevleri yerine getirme aşamasında güçlü özyeterlik inancına 
sahip olan öğretmenlere nazaran gerginlik, stres ve hoşnutsuzluk duyguları ve yaşantıları 
ortaya çıkmaktadır (Ekinci, 2013). 

Nitelikli bir müzik öğretmeni, bireyin dengeli, başarılı, duyarlı ve mutlu olmasını 
sağlamak için müzik eğitimi derslerinde sesini ve çalgısını etkin bir şekilde kullanabilmesinin 
yanında; çocuğun gelişimine katkı sağlayacak oyun, müzikli oyun, danslardan da etkin bir 
şekilde yararlanabilmelidir. Çocukların müzik eğitiminde şarkı söyleme, çalgı çalma, temel 
müzik bilgilerinin kazanılması için bedensel olarak da aktif olarak katılabilecekleri oyunların 
ve dansların da eklenmesiyle müzik eğitim ve öğretimi daha işlevsel ve etkin hale geleceği 
düşünülmektedir (Karkın ve Kılıç, 2011).  

Müzik dersleri, artık yalnızca tahta başında flütle işlenen bir ders değil, öğrencinin 
kendisini içinde bulacağı, doğrudan doğruya katılıp kendi istediği, içinden geldiği ritmi ve 
ezgiyi beden diliyle de ifade edebileceği, böylece davranışlarını özgürce sergileyebileceği bir 
ifade ortamıdır (Batıbay ve Piji, 2006). Müzik eğitimindeki kazanımlara uygun olarak “Oyun, 
Dans, Devinim” ekseninde ilgili yöntemlerden yararlanılması dersin işlenişinde ayrı bir önem 
taşımaktadır” şeklinde belirtilmiştir (MEB, 2006: 13) 

Yukarıdaki çalışmalarda da belirtildiği gibi nitelikli bir müzik eğitimcisi tanımlanırken 
çoğunlukla sesini ve çalgısını iyi kullanabilen, çocukların ve gençlerin müziksel davranışlar 
kazanmalarına katkı sağlayacak oyun, müzikli oyun ve danslardan da etkin bir şekilde 
yararlanabilmeleri beklenebilir.  
 

SONUÇ 
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Türk Halk Oyunları bölüm öğrencileri, Konservatuvar eğitimleri boyunca Temel 
Müzik Eğitiminin yanı sıra, Türk Müziği Solfej ve Kuramları, Ritim, Dans ve Hareket konulu 
birçok alanda eğitim almaktadırlar. Tüm bu alanların sentezlenmesi ile elde edilecek bilgi ve 
deneyimler, müzik dersleri sırasında bireylerin müziksel davranışlarına olumlu katkılar 
sağlayacaktır şeklinde düşünülebilir.  

Ancak bu araştırmanın sonuçlarına göre, konservatuvar Türk halk oyunları bölüm 
mezunlarının müzik öğretimi öz-yeterlik durumlarının orta seviyede (3,65) olduğu 
görülmektedir. Bu durumda Türk halk oyunları bölüm öğrencilerinin müzik öğretimi öz-
yeterlikleri “yeterli düzeydedir” demek güç olacaktır. Ayrıca bu sonuç, Yazıcı’nın (2014) 
çalışma sonucu ile de birebir örtüşmektedir.  

Bu çalışmanın sonucuna göre denilebilir ki; “Konservatuvar Türk Halk Oyunları 
Bölümlerinde öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin, Müzik Öğretimine yönelik Öz-
yeterlikleri, cinsiyetler arası ve öğrenim gördükleri okullar değişkenine göre pozitif yönde 
eğilim göstermektedir. 

Her ne kadar çıkan sonuç pozitif eğilim gösterse de, konservatuvar Türk halk oyunları 
bölüm öğrencilerinin lisans döneminde aldıkları müzik eğitiminin yanısıra, müzik 
öğretmenliği mesleğiyle örtüşen alan derslerine de yoğunluk verilmelidir.  
 

ÖNERİLER 

Bu araştırma, Türkiye’de Konservatuvar Türk Halk Oyunları bölümü mezun 
adaylarının “Müzik Öğretimi öz-yeterlikleri” ile ilgili geniş çapta yapılan ilk çalışmadır.  

Araştırma sonuçlarına göre bu alana ilişkin şunlar önerilebilir;  

• Konservatuvar Türk Halk Oyunları bölüm mezunlarının öncelikle kendi alanlarında 
öğretmenlik yapmaları sağlanmalıdır.  

• Bu çalışma, ilgili alan ve formasyon dersleri almış, Türk Halk Oyunları Bölüm 
Mezunu olan “Müzik Öğretmeni Adayları” ile tekrarlanabilir. 

• Müzik öğretmenliği mesleğini seven, bu mesleğe yönelik olumlu tutumlara sahip olan, 
bu meslek alanını seçmek isteyen konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencileri, 
eğitim-öğretim sürecinde belirlenmeli ve belirlenen öğrencilerin müzik öğretmenliği mesleği 
ile ilgili dersleri lisans döneminde alabilmeleri sağlanabilir. 

• Müzik Öğretmeni olmak isteyen Türk Halk Oyunları Bölüm öğrencilerinin, öz-yeterlik 
algılarını güçlendirmeye yönelik ihtiyaçları dikkate alınarak, müzik öğretmenliği alanına 
yönelik öğretim planlaması ve yaklaşımlarının kullanılması önerilebilir. 

• Bu çalışmanın kapsamı genişletilerek, Konservatuvarların diğer bölümlerine de 
(Temel Bilimler, Ses Eğitimi, Çalgı Yapım) uygulanması önerilebilir.   
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