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1 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 
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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 
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İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 

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

sistemden çekemez. 

12 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 

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

tutulur. 

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

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

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

hakkına sahip olamaz. 

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

talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 

reddedilir. 

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

ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 

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

etmez. 

16 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan ve birden fazla yazarlı çalışmalarda çalışmayı 

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

bulunmaz ve diğer kişilere bilgi vermez. 
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FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİ ÜZERİNDEN  

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ 

 
1  Günay YILDIZ* 

 

Öz 

 

Farabi, 9. ve 10. yüzyıllarda yaşamış İslam dünyası kökenli bir Türk filozofudur. Farabi’nin siyaset felsefesi 

üzerinden yaptığı değerlendirmeler dikkate alındığında bugünün devlet başkanlığı modeline ait görüşleri öne 

çıkarılabilir. 

 

Bu anlamda, Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısının, ülkemizde uygulanacak Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine benzer yönler barındırmakta olduğu görülmektedir. Ayrılan noktaların ise Başkan’dan ve sistemden 

değil, aristokrasi-demokrasi yönetim modeli tercihinden kaynaklandığı söylenebilir. Farabi aristokrasiyi iyi 

yönetim modeli olarak öne çıkarmıştır. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile demokratik unsurlar ve ideal 

temsili demokrasi öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

 

Bu itibarla, çalışmada Farabi’nin siyaset felsefesi, düşünürün devlet başkanlığı modeline ilişkin görüşleri 

çerçevesinde ele alınmıştır. Buradan hareketle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ülkemizde 

uygulama bulan devlet başkanlığı modeli incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Başkanlık Makamının, kabine 

üyelerinin, bürokratların, bürokrasinin ve kamu personelinin yeni yapıda kurumsal kimliği nasıl kazanabileceği 

tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Farabi, Siyaset, Siyaset Felsefesi, Devlet Başkanlığı Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi 

 

 

THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM  

ON FARABI’S POLITICAL PHILOSOPHY 

 
Abstract 

 

Farabi is a Turkish philosopher who lived in the 9th and 10th centuries and is of Islamic origin. Considering 

Farabi's evaluations of political philosophy, the opinions on the presidential model of today can be emphasized. 

 

In this sense, Farabi's perception of the presidential model seems to be similar to the presidential government 

system that will be implemented in our country. It can be said that the different points are not from the President 

and the system but from the preference of the aristocracy-democracy management model. Farabi put forward the 

aristocracy as a model of good governance. However, with the Presidential government system, democratic 

elements and ideally democracy are being emphasized. 

 

In this respect, in the study, Farabi's political philosophy was explained by his view on the presidential model was 

considered. Also, the model of the presidential system, which is practiced in our country under the name of the 

Presidential government system, was examined. As a result of the study, it is discussed how the Presidential Office, 

members of the cabinet, bureaucrats, bureaucracy and public personnel can gain corporate identity in the new 

structure. 

 

Keywords: Farabi, Policy, Political Philosophy, The Presidential Model, Presidential Government System 

 

 

                                                             
1* TPAO Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Büro Müdürü (gunay81yildiz@hotmail.com) 
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GİRİŞ 

 

Farabi, 9 ve 10. yüzyıllarda yaşamış İslam dünyası kökenli bir Türk filozofudur. Eflatun -

Platon- ve Aristo’nun siyaset felsefesini, İslam’ın temel verileriyle uzlaştırarak özgün bir 

siyaset felsefesi geliştirmiştir. Siyaset felsefesi yapmanın ilkelerini İslam dünyasında ilk defa 

belirlemiş ve kendi dönemine kadar bir ilim olarak ele alınmayan siyaseti, müstakil bir ilim dalı 

olarak kurmuştur (Korkut, 2005:1). 

 

Siyaset felsefesi ve siyaset bilimine önemli katkıları olsa da Müslüman olması hasebiyle yapmış 

olduğu tespitlerinde metafizik ve ameli kaygılarından tamamıyla arınabilmiş olduğunu 

söylemek güçtür. Siyaset teorisinin en çok evrensel olmaya çalıştığı yönlerinde bile, felsefe 

geleneği ile İslami inançları bağdaştırmaya çalıştığı gözlerden kaçmamaktadır. Bununla 

birlikte, bu nokta Farabi’nin sistemindeki evrensel unsurları görmeyi engellememelidir 

(Erdoğan: 1990:72). 

 

Örneğin, çalışmanın özünü oluşturması itibariyle, Farabi’nin siyaset felsefesi üzerinden yaptığı 

değerlendirmeler dikkate alındığında bundan 1000 yıl kadar önce devlet başkanlığı modeline 

ait vurgularını öne çıkarmak mümkündür. Devlet başkanlığı dâhil olmak üzere liderlik üzerine 

söylemleri, doğuştan getirilen yönetsel yeteneklere yaptığı vurgular, siyaset ilminin 

belirlemeden, muğlak olarak bıraktığı hususların belirlenmesi işini Başkana bırakması vb. 

hususlar bu çerçevede değerlendirilebilir. 

 

Bu itibarla çalışmada Farabi’nin siyaset felsefesine dair çalışmalarına değinilmesini müteakip, 

düşünürün devlet başkanlığı modeline bakışını yansıtan bölüme yer verilmiştir. Buradan 

hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ülkemizde tezahür eden devlet 

başkanlığı modelinin nasıl kurumsal bir kimlik kazanabileceğine dair tespitler ve önerilerle 

çalışmanın sonuna gelinmiştir. 

 

Çalışmanın bütününde Cumhurbaşkanlığı makamı ile devlet başkanlığı müessesesi ve Başkan 

unvanı eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Buna benzer şekilde imam, kurucu başkan, ilk yönetici 

ifadeleri de birbirini karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Ayrıca çalışma içerisinde bakanlar 

kurulu yerine kabine, meclis yerine parlamento kelimelerine yer verilerek bütünlük 

sağlanmıştır. 

 

1. FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİ 

 

Siyaset felsefesi, belli bir hayat felsefesinin, siyasi iyi denen değerin ışığı altında siyasal 

şeylerin doğasını araştıran, meşruiyetlerini sorgulayan ve yine siyasal şeyleri en iyi siyasi 

düzenle ilişkileri açısından ele alıp değerlendiren bir değer felsefesi alanı olarak tarif edilebilir 

(Arslan, 1999:155). 

 

Ele alınan konu bakımından Farabi’nin siyaset felsefesi, birçok bakımdan filozofun kendine 

özgü bir teoridir. Bu özgünlüğü anlamlı kılan birçok unsur vardır. Farabi, eğer Çiçero bir kenara 

bırakılırsa, düşünce tarihinde bin yıllık uykuda olan ve artık unutulmaya yüz tutmuş, Stoacı ve 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                          

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 

 

3 
 

Epikürcü ahlaki felsefenin altında sönükleşmiş, Yeni Eflatunculukla -veya Yeni Platonculukla- 

da ilahileştirme ve mistikleştirme adına sosyal ve siyasal alandan ruhi dünyaya çekilmiş olan 

siyaset felsefesini tekrar canlandırmıştır (Korkut, 2005:225). 

 

Buradan hareketle Farabi, siyaseti; temelinde her bir insan ahlakı ve tabiatının bulunduğu 

dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumların iradi fiillerinin “tarif”leri veya “resm”leri kümesi 

olarak tanımlamıştır (Korkut, 2005:28). Bu çerçevede siyasetle ilgili olarak ilm-i medeni, es-

siyasetü’l medeniyye, el-felsefe el medeniyye gibi kavramları kullanmıştır (Korkut, 2005:9). 

Farabi’ye göre siyaset, erdemli siyasal toplumda uygulanan en yüksek sanat olarak, hakiki 

mutluluğun, saadetin elde edilme yollarını göstermektedir (Erdoğan, 1990:73). 

 

Farabi’nin siyaset kurumuna yüklediği bu anlam, onun siyaset ilmine, ilimlerin en faydalısı 

olarak bakışıyla taçlandırılmıştır. Filozofa göre, kişinin bileceği en faydalı ilim, siyaset ilmidir 

(Korkut, 2005:119). Bu itibarla kendisi de siyaset ile yakından ilgilenmiş, siyaset ile ilgili 

birçok eser bırakmış, siyaset üzerine çok farklı perspektiflerle açılımlar yapmıştır. Farabi’nin 

siyaset felsefesine en büyük armağanı İdeal Devlet’tir. Ulaşılması mümkün olmayan bir ütopya 

olarak değil, ulaşılması gereken bir ütopya olarak algılanan (Korkut, 2005:233) bu devletin 

hiyerarşik yapılanma modeli, aristokratik yönetim tarzı içerdiği, erdemli ve mutlak kudrette bir 

Başkan tarafından yönetiminin üstlendiği söylenebilir. Biraz daha ayrıntılı incelemek gerekirse; 

 

Toplumsal-siyasal örgütlenmenin sadece bireysel hayatın mümkün olması ve devam ettirilmesi 

için değil, aynı zamanda onun kalitesinin iyileştirilmesi, niteliğinin yükseltilmesi için de 

zorunluğu olduğu görüşünü savunan (Arslan, 1999:154) Farabi’nin savunduğu yönetim anlayışı 

ise seçkinlerin yönetimi, bir başka deyişle aristokrasidir. Bu anlayışa göre, en iyilerin 

yönetimde olmasının, egemenlik kurmasının, halkın iktidarına, egemenliğine -yani 

demokrasiye- göre daha iyi sonuç vereceği fikri hâkimdir (Arslan, 1999:160). Bu görüşe göre, 

yönetici elit, toplumun yönetiminde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir rol oynayan, 

siyasal iktidar üzerinde etki sahibi olan kişilerden meydana gelmektedir (Kapani, 2000:115). 

 

Farabi’de siyasetin yöntemi genel olarak tümdengelim olmakla beraber, bu yöntem yere, 

zamana ve şartlara göre değişiklik gösterebilir (Korkut, 2005:27). 

 

Buna mukabil, Farabi’nin sisteminde siyaset, ahlak ve metafiziği, dolayısıyla teorik ve pratik 

felsefeyi kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün olmamaktadır (Korkut, 2005:27). Bunu 

destekler nitelikte Farabi, Kitabu’l Mille adlı eserinde, felsefenin bir parçası olan siyasetin 

araştırma konusunu oluşturan hususlarda bilhassa birtakım boşluklar bıraktığını ve ilerleyen 

bölümlerde üzerinde durulacağı gibi bu boşlukların devlet başkanlığı makamı tarafından 

doldurulması gerektiğine vurgu yapmıştır (Korkut, 2005:28). Bu itibarla, Farabi’nin siyaset 

teorisinde hareket noktası devlet başkanlığıdır (Erdoğan, 1990:73). 

 

Toparlamak gerekirse, Farabi; siyaset felsefesinin temel problematiği olarak ideal devleti 

görmüş, ideal devletin hiyerarşik olarak yapılanması gerektiğini vurgulamış, yönetim biçimi 

olarak aristokrasiyi savunmuş ve aristokratlardan oluşturduğu yönetim katının başına da 

Başkanı geçirmiştir.  
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2. FARABİ’NİN DEVLET BAŞKANLIĞI MODELİ ALGISI 

 

“Farabi’nin Siyaset Felsefesi” adlı ilk bölümde de ifade edilmeye çalışıldığı üzere, Farabi’nin 

siyaset teorisinin hareket noktasını devlet başkanlığı oluşturmaktadır. Hatta Farabi, siyaset 

ilmine, “erdemli ilk başkanlık sanatı” (el-mihnetü’l-melikiyye) demektedir (Korkut, 2005:107). 

Bunu bir yandan kendisinde var olan Platonik etkiyle, bir yandan da çağının siyasal realitesiyle 

açıklamak mümkündür. Bu tutum, İslam siyasi düşüncesindeki hâkim eğilimin, “imam”ın 

vasıfları üstünde yoğunlaşan bir çizgi izlemesiyle de açıklanabilir (Erdoğan, 1990:73). Burada 

Farabi’nin imam demekteki kastı, ilk yönetici bir başka deyişle kurucu başkandır. Bahse konu 

ilk başkan, Tanrı’nın evreni nasıl yönettiğini model alarak yönetecektir (Demirel, 2014:365). 

 

Bu anlamda, siyasal toplumun başkanı veya yöneticisi, evrendeki “ilk sebep”e benzer. 

Evrendeki bütün varlıkların kaynağını ilk sebepten yani Tanrı’dan alması gibi; toplumdaki 

unsurların ve her türlü otoritenin kaynağı da Başkandır (Erdoğan, 1990:74). 

 

Farabi, Başkanı tanımlamak için, filozof, üstün yönetici, hakan, kanun koyucu ve imam gibi 

isimlendirmeler yapmış ve “her ne olursa olsun, yönetme konusunda hiç kimseye ihtiyacı 

olmayan, aktüel bilimlere ve her tür bilgiye sahip, herhangi bir konuda kendisine rehberlik 

edecek bir kimseye ihtiyaç duymayan” açıklamasını yapmıştır (Yılmaz, 2005:55). 

 

Farabi’nin devlet başkanlığı modelinin temelinde, erdem yer almaktadır. Bu sebeple de 

Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısı salt siyaset felsefesinden beslenmemekte aynı 

zamanda ahlak felsefesinin de unsurlarını barındırmaktadır. 

 

Bu itibarla, Farabi’ye göre, toplumu erdem veya erdemsizlik doğrultusunda yönlendiren 

Başkandır ve toplumun niteliği büyük ölçüde Başkanın erdemli olup olmamasına bağlı 

bulunmaktadır. Bu sebeple Farabi, başkanlık statüsünü ikiye ayırarak incelemiştir: Erdemli 

başkanlık ve cahil başkanlık. Birincisi, hakiki mutluluğa götüren pratikleri sağlamlaştıran 

başkanlığı, ikincisi ise sahte mutluluk anlayışlarına bağlı olan başkanlığı ifade etmektedir  

(Erdoğan, 1990:73).  

 

Bu noktada özellikle Farabi’nin toplumun niteliğini Başkana bağlaması düşüncesi kendisine 

taraftar bulmayabilir. Şöyle ki; Farabi’nin, devlet başkanı toplum tarafından seçildiği için, 

toplum nasıl yönetilmek istiyorsa dahası kendileri nasılsa öyle gibi biri tarafından yönetilmek 

istedikleri için kendileri erdemli ise erdemli birini, erdemli değilse erdemli bulmadıkları birini 

Başkanlığa taşıyacakları düşüncesinden hareket etmesi makul karşılanabilecekken Farabi 

yukarıdan tabana bir akış olduğunu savunmuştur. Hâlbuki bu anlamda tabandan yukarıya bir 

akış daha doğru gözükmektedir. Zira salt Başkanın erdemi toplumu erdemli yapmaya 

yetmeyecek, ancak toplumun erdemi Başkanın erdemli kişiler arasından seçilmesine hizmet 

edecektir. 

 

Bununla beraber, Farabi’nin yönetim anlayışı olarak aristokrasiyi savunması, aynı zamanda 

devlet başkanlığı vurgusu yapması günümüzde demokrasi ile yönetilen ülkemizin devlet 

başkanlığı makamının salt aristokratik mi olacağı tartışmasını beraberinde getirebilir. 

Farabi’nin siyasal toplumu demokrasi karşıtı olsa da, demokrasiye yöneltilmiş eleştirileri 
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bulunsa da anti-demokratik olarak ifade edilmemelidir. Çünkü Farabi’nin ideal devletine 

demokratik devlet biçiminden daha uzak olan devlet biçimleri -zaruri devlet, değiştirici devlet, 

hasis devlet, gösterişçi devlet, zorba devlet- bulunmaktadır (Yılmaz, 2005:38) ve demokratik 

devlet, bu devlet biçimlerine göre ideal devlete daha yakın durmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemi bu çerçeveden incelendiğinde, olacak yapının aristokratik birtakım öğeler 

içerse de demokratik olması gerektiği sonucuna ulaşmak mümkündür. 

 

Bu argümanı desteklemek için, halkın egemenliği sonucunda yani demokratik yollar 

kullanılarak seçilen ve ideal temsili demokrasinin bir sonucu olarak görev başına getirilen 

devlet başkanının üst yönetimde aristokratlara da yer verme düşüncesi, gösterilebilir. Bu 

düşünce, Türkiye Cumhuriyetinin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 

Nisan 2018 tarihli Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu’nda şu şekilde dile 

getirilmiştir: 

 

“Hükümet, 24 Haziran -veya Başkanın ilk turda seçilememesi halinde 8 Temmuz-sonrası belli 

sayıda kabineden oluşacak biliyorsunuz, parlamentodan değil. Dışarıdan bu kabineye üyeler 

almamız söz konusu olacak. İş dünyamızdaki pehlivanları da göreceğiz. Bakacağız iş hayatının 

içinde olan arkadaşlardan kabinede istifade etmeyi, milletimiz bize yürü derse, böyle bir görevi 

telakki ederiz.” (http://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-deik-genel-

kurulunda-konusuyor-haber-1334313/) 

 

Farabi’nin devlet başkanlığı modeline dair izlenimleri bu kadarla sınırlı değildir. Farabi’ye göre 

devlet başkanlığı dâhil olmak üzere liderlik, kişinin doğuştan getirdiği yetenek donanımının 

sonucu olan bir maharettir. Gerçi eğitimle yetenekler geliştirilebilir ama kişinin Başkan olması, 

bütün dış faktörlerden bağımsız bir meziyettir (Erdoğan, 1990:73). Sonradan edinilmeyecek, 

doğuştan getirilmiş bu yetenekleri Farabi, şu şekilde sıralamıştır: 

 

1. Vazifesini tam olarak yapabilmesi için, vücudunun tam ve her uzvunun 

tamam olması gerekir. 

2. Kendisine söylenen her şeyi tam olarak kavraması ve maksada uygun olarak 

anlaması lazımdır. 

3. Hafızası çok kuvvetli olmalı ve duyduğu, gördüğü, sezdiği hiçbir şeyi 

unutmamalıdır. 

4. Uyanık ve zeki olmalıdır. 

5. Güzel konuşabilmeli ve meramını net ifade edebilmelidir. 

6. Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmelidir. 

7. Yemeye, içmeye ve kadınlara düşkün olmamalıdır. 

8. Doğruluğu ve doğruları sevmesi, yalandan ve yalancıdan nefret etmesi 

lazımdır. 

9. Ulu ve şerefli olmalı, parayla satın alınmamalıdır. 

10. Adaleti ve adalet ehlini sevmesi, istibdat ve zulümden kaçınması lazımdır. 

11. Mutedil olmalı, adalet isteyene sinirlenmemeli, kendisini kötülüğe davet 

edeni azarlamalıdır. 

12. Son olarak da azim ve irade sahibi olmalıdır (Yılmaz, 2005:43-44). 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                          

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 

 

6 
 

Yetenek, maharet demişken, İtalyan ünlü düşünür Niccolo Machiavelli’nin de yetenek, maharet 

kavramına Prens adlı eserinde benzer şekilde yer verdiğini belirtmek gerekir: 

 

“Şans yetenekli kişilere bir fırsat yaratır ve yeteneklerini ortaya koyma 

olanağını sağlar, ancak yetenek olmazsa fırsat boşa gider. Büyük kurucuların 

şansını fırsatlar yaratmıştır, ancak onların yeteneğidir ki fırsatları görüp, 

değerlendirip, yararlanıp ülkelerini başarıya ve mutluluğa ulaştırmalarına 

neden olmuştur. Yetenekleri ile prensliğe gelenler, bulundukları mevkii güçlükle 

kazanmışlardır ama kolaylıkla ellerinde tutmasını becerirler. Sıradan bir kişi 

iken şansın yardımıyla prens olanlar, o mevkiye zahmetsizce gelmişlerdir ama, 

orada kalabilmek için çok çaba harcamaları gerekir, örneğin para karşılığında 

ya da bir bağış sonucunda prensliğin elde edilmesi durumlarında olduğu gibi...” 

(Machiavel: Le Prince et autres texte, chap. V - V, Paris 1962’den aktaran 

Göze, 2000:109-110). 

 

Bu anlamda Farabi, Başkanlık maharetini, hekimlik sanatına benzetmiştir. Nasıl ki, hekimin 

hekimliği, doğrudan doğruya onun tedavi etme yeteneğine ve bu konudaki becerisine bağlı olup 

tedavi edilecek hastaların veya tedavi araç-gereçlerinin bulunmaması onun hekim olarak 

yeterliliğine halel getirmezse; aynı şekilde Başkanın yöneticiliği de sırf onun bu konudaki 

yeterliliğine dayanır ve yönetecek insanlar bulunup bulunmamasına bağlı değildir (Erdoğan, 

1990:73). 

 

Şu halde Başkan, herhangi bir kişi olamaz. Çünkü yöneticilik-yetenek bağlamında iki husus 

öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, yaradılış itibariyle yöneticiliğe yetenekli olunmalıdır. İkincisi 

ise, yönetici olacak kişi, yöneticilikle ilgili yetenekleri kazanmış olmalıdır (Demirel, 2014:364). 

Bu söylemi bir adım daha öne taşımak gerekirse, Devlet Başkanı hem tabiaten yöneticilik 

yeteneğine sahip olmalı, hem de bilge-filozof kişi olmalıdır. Başkan, temel varlık ilkelerini ve 

hakiki mutluluğu bilmelidir ki; bu bilgi doğrultusunda toplumu düzenleyerek, herkesi bu düzen 

içinde hak ettiği yere ve göreve yerleştirebilsin. Onun temel görevi, erdemli siyasal birliği, 

kötülükleri ortadan kaldıracak ve iyilikleri gerçekleştirecek uyumlu bir bütün şeklinde 

kurmaktır (Erdoğan, 1990:75). 

 

Buna mukabil, Farabi’nin Devlet Başkanına biçtiği rolü açıklamaya yardımcı en temel 

argüman, siyaset ilminin belirlemeden, muğlak olarak bıraktığı hususları belirli kılma işini 

Başkana bırakmasıdır. Farabi, bu tespit işinin de siyasi fikri erdemle olacağını belirtmiştir 

(Korkut, 2005:28). Buradan hareketle Başkan, sahip olduğu marifet ve hünerler sayesinde 

kendisine kılavuzluk edecek birini aramadığı gibi (Demirel, 2014:365), kimsenin 

yönlendirmesi altında da değildir; aksine o siyasal toplumun amacını tayin eder ve toplumun 

“cüzleri”ni bu amaca göre tanzim ve sevk eder (Erdoğan, 1990:74). Bu anlamda Başkandan bir 

üst akıl olarak bahsetmek de mümkün görünmektedir.  

 

Farabi’nin düşünce sistematiğinin temelini İslam dünyasına dayandırmasına koşut olarak The 

Supreme Ruler olarak ifade edilen İlk Başkanın kimliğini de peygamber olarak açıkladığını bu 

noktada anti parantez belirtmekte fayda görülmektedir (Erdoğan, 1990:75). 
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Bu tespiti bir yana bırakarak Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile birlikte 

görev başına gelecek ilk Başkana ve Başkanlık Makamının kurumsallaşmasına son bölümde 

yer ayrılmıştır. 

 

3. TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN 

KURUMSALLAŞMASI 

 

95 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümetin kurulduğu ülkemizde askeri darbe anayasalarıyla 

temelleri atılan vesayetçi bir yönetim sistemi kurulmuştur. Askeri, yargısal, bürokratik, 

medyatik, iş dünyasından ve milletine yabancılaşmış aydınlar üzerinden vesayet arayışlarının 

koalisyon dönemlerinde ya da zayıf siyasal iktidar dönemlerinde, Cumhurbaşkanı-Başbakan 

arasındaki gerginlik dönemlerinde büyük oranda arttığı söylenebilir (Bülbül, 2017:3-4). Bu 

anlamda sayılan vesayet kurumlarının baskı ve kontrolü altında işleyen sistemin genel 

tecrübesi, istikrarsız hükümetler, demokrasiye müdahaleler ile ekonomik ve mali krizler olarak 

kendini göstermiştir (Durgun, 2017:1). 

 

Yine darbe döneminin ürünü olan 1982 Anayasası ile vesayeti pekiştiren özellikleri ile güçlü 

bir Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturulsa da bu makamın yetkili ama sorumsuz olması, ilave 

olarak Cumhurbaşkanlığı ile Başbakan ve kabineden oluşan çift başlı yürütme erki arasında 

sıklıkla yaşanan uyumsuzluklar, bürokrasi kaynaklı anti-demokratik müdahaleler ile 

derinleşmiştir. Seçimle oluşan parlamentodan güçlü hükümetlerin çıkmaması nedeniyle oluşan 

siyasi boşluklar vesayet kurumları tarafından doldurulmuştur (Durgun, 2017:1). 

 

Bu sebeplerle yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldıran, tek başına güçlü bir yürütme erki 

içeren, istikrarlı ve etkin bir yönetim modeli için bir sistem değişikliği ihtiyacı hâsıl olmuştur. 

Değişim anlamında parlamenter sistemin açıklanmaya çalışılan sebeplerle terk edilmesi ve 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi öngörülmüştür.  

 

Yeni hükümet sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

olma niteliklerini güçlendirmek, 1961 ve 1982 Anayasaları ile milli irade üzerinde tahakküm 

kuran ve bugüne kadar siyasete demokrasi dışı müdahalelerin odağı olan vesayet yapılarının 

son kalıntılarını ortadan kaldırmak, demokrasi ve hukuk devleti ilkesini güçlendirmek, 1982 

Anayasası’nın mevcut haliyle yasamayı zayıflatan ve sivil siyaset üzerinde bürokratik vesayet 

oluşturan hükümet sistemini demokratikleştirmek ve yürütmedeki çift başlılığı ortadan 

kaldırarak tek başlı güçlü bir yürütme eliyle istikrarlı ve etkin bir yönetim modeli sağlamak 

amacındadır (Durgun, 2017:2). 

 

Bu amaç doğrultusunda şu an bir geçiş süreci yaşandığının bu noktada bilinmesi gerekir ve her 

geçiş sürecinin, birtakım soru işaretleri barındırması, normal karşılanabilir. Bu anlamda çok 

uzun yıllar parlamenter sistem ile yönetildikten sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 

de bu soru işaretlerinin olması doğaldır. Şu aşamada önemli olan bu sistemin ilk günlerinde 

kurumsallaşma adına doğru ve isabetli adımların atılmasıdır. 

 

İlk olarak 2007 yılı Anayasa değişiklikleri, ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 

kabulüyle neticelenen 16 Nisan 2017 tarihli referandum ile başlayan geçiş süreci, 
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gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı seçimiyle ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 

adıyla resmiyet kazanacaktır. Ancak hükümet sistemine resmiyet kazandırılması demek, en 

azından şu an için kurumsallaşma anlamı taşımamaktadır. Kurumsallaşma için yapılması 

gereken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrası yapının ayrıntılı olarak tasarlanması ve 

uygulamaya aktarılmasıdır. 

 

Bu aşamada yapılacakların, özgün, Türkiye’ye özel, ülke dinamiklerini dikkate alan, diğer 

başkanlık hükümeti uygulamalarından gerekli dersler çıkarılmış şekilde düzenlenmiş olması 

büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı makamının kendisinin ifa etmesi 

icap eden kurumsallaşma adımları ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya 

aktaracak kabine, bürokratlar, bürokrasi kurumu, kamu personeli vb. unsurlardan beklenen 

kurumsallaşma adımları olarak iki farklı alt başlık altında, birtakım öneriler sunulup, kurumsal 

kimlik kazanımı adına tespitte bulunulabilir. 

 

3.1. Cumhurbaşkanlığı Makamının Kurumsallaşması 

 

Demokratik bir yarışma ile ve halkın teveccühü ile seçilecek Devlet Başkanı’nın işgal edeceği 

makam üzerinde mutlak bir etkisi olabileceği şimdiden söylenebilir. İdeal temsili demokrasinin 

bir göstergesi olan bu makam ilk kez bu şekliyle kullanılacağından göreve gelen Başkan’ın 

bizzat kendisinin makamın kurumsallaşmasına katkı sunacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. 

 

Zira Farabi’nin işaret ettiği doğuştan getirilen yetenekler ve muğlak bırakılan konularda üst akıl 

olması, belirleyici olması gibi durumlar da bu kurumsallaşmaya sunulacak katkının işaretleri 

olarak görülebilir. 

 

Kurumsallığı getirecek bir başka temel değer, farklılaşma ve aynı hatalara tekrar ve tekrar 

düşmemektir. Bu itibarla, demokratik ilke ve kurallar çerçevesinde kalkınma ve demokratik 

istikrar hedefine dönük olarak, Türkiye’deki mevcut sistem ile dünyadaki başkanlık 

sistemlerinde tecrübe edilen tıkanıklıkların engellenmesi amacıyla karma bir sistem tercih 

edilmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere bazı ülkelerdeki 

uygulamalarda sistemin kilitlenmesine yol açan sabit süre görev yapma durumu, ülkemizde 

yaşanmayacaktır. Zira Başkan ve parlamentoya karşılıklı olarak seçimleri yenileyebilme yetkisi 

verilmiş, olası bir sistem kilitlenmesinin önüne proaktif bir anlayışla geçilmiştir (Durgun, 

2017:3-4). Başkan’a ve parlamentoya tanınan bu karşılıklı yetki, Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sisteminin Türkiye’ye özgü niteliğinden kaynaklanmakta olup (Uzun, 2017), kurumsallaşma 

anlamında çok değerli kabul edilmelidir. 

 

Bununla birlikte yasama ve yürütme arasında kurulacak uyum da tek başlı yürütme ilkesine 

dayalı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaşmasına hizmet edecektir. Bu 

anlamda yasama ve yürütme arasında uyumlu bir işbirliğinin oluşmasını desteklemek ve 

muhtemel siyasi tıkanmaları önlemek için Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 

eşzamanlı yapılması kuralı getirilmiştir (Durgun, 2017:3). 

 

3.2. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Temel Unsurlarının Kurumsallaşması 
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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, merkez teşkilatıyla, taşra teşkilatıyla tüm idari 

yapılanmaya büyük yenilikler getireceği muhakkaktır. Bu anlamda bu sistemin temel unsurları 

bakımından icracı ve yürütücü olarak öne çıkan aktörler; kabine üyeleri, bürokrasi, bürokratlar 

ve kamu personelidir. Bu aşamada, sayılan aktörler bakımından yeni sistemin yaratacağı 

değişime bakmak isabetli olacaktır. 

 

3.2.1. Kabine Üyeleri Yönünden Yeni Sistem 

 

Milletvekili olan seçilmiş kişilerin aynı anda kabinede yer alamamaları durumu, bu yeni sistem 

ile getirilen bir değişikliktir. Başkan kabineyi, siyasilerden, bürokratlardan, düşünce 

önderlerinden tayin edebileceği gibi çalışma içerisinde değinildiği üzere iş dünyasındaki 

aktörler arasından da seçebilecektir. Belki sağlık bakanının sağlık sektöründen, kültür 

bakanının sanat camiasından, spor bakanının sporun içinden tanınmış, bilinen kişiler arasından 

seçilmesi de o camiaların sıkıntılarının kabine nezdinde çözüme kavuşturulması anlamında 

düşünülebilecektir. 

 

Bununla birlikte mevcut siyasal sistemimizde Bakanlar, istisnalar dışında Parlamentodan 

seçilmektedir. Bu haliyle Bakanlar aynı zamanda bir partinin, bir ilin milletvekili 

konumundadırlar. Bu durumun bir sonucu olarak Bakanlık uygulamalarında yerel, etnik, 

ideolojik nedenlerle kayırmacı uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Cumhurbaşkanlığı 

hükümet sisteminde Bakanların büyük oranda parlamento dışından seçileceği -parlamento 

içinden seçilse dahi o kişinin milletvekilliği düşeceği- için yerel, ideolojik etkilerden uzak, daha 

uzun vadeli hizmet üretebilme potansiyeli artış gösterecektir (Bülbül, 2017:5-6). 

 

İlave olarak, aynı kişinin ayını anda hem kabinede görev alma hem de milletvekili olma imkânı 

ortadan kalktığı için yeni hükümet sistemi ile birlikte hiç kimse ayını anda hem yasama hem de 

yürütme organı içinde görev alamayacaktır. Bu uygulama ile birlikte kuvvetler ayrılığı 

bağlamında da önemli bir adım atılmış olduğu söylenebilir (Durgun, 2017:6). 

 

3.2.2. Bürokrasi, Bürokratlar ve Kamu Personeli Yönünden Yeni Sistem 

 

Türkiye’de bürokrasi, hizmet üretmek yerine statüko, oligarşi vb. üretmektedir. Bir bürokrat, iş 

yapmaktan kaçınamayacağı kadar güçlü bir siyasal iktidar varsa, mevzuatta işi yapmamak için 

sığınabileceği hiçbir hüküm yoksa, işi yaptığı takdirde hiçbir risk ve eleştiri almayacaksa, ancak 

bir hizmet üretme moduna girebilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile getirilecek 

yeni düzenleme ile Başbakanlığın ve Cumhurbaşkanlığının birleştirilmesi, bürokrasinin olası 

farklı telkinler nedeni ile hizmet üretmekten kaçınmaması için olumlu bir işlev görecektir. 

Koalisyonlar ve/veya her an değişebilecek parlamento aritmetiği nedeniyle, sürekli 

pozisyonunu koruma duygusu / korkusu içerisinde, bürokrasinin inisiyatif almama, aktif 

olmama refleksi azalacak, böylelikle bürokrasi çalışacak, çalışmak zorunda kalacaktır (Bülbül, 

2017:8-9). 

 

Ayrıca, yeni hükümet sistemi ile birlikte, sayısı ve niteliği yeterli üst düzey personelin tek elden, 

Cumhurbaşkanlığı makamınca seçilmesinin önü açılacaktır. Böylece kamuda, genel müdür ve 

üstü kadroda bulunan yaklaşık 500 kamu üst yöneticisi, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından 
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atanacaktır (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/553302.aspx). Bu üst düzey makamlara 

takdir edilecek personel için mühim olan, giriş sınavına tabi olmaksızın yapılacak bu istisnai 

atamalarda da, herkes tarafından kabul gören birtakım esaslar ve kıstasların aranmasıdır. Bu üst 

düzey yöneticilerde liyakat, ehliyet, performans ve bilgi birikimi yanında belli bir kıdem yılı 

gibi birtakım somut kıstaslar aranmalıdır. Bu somut kıstasların da atamalardan önce, 

kamuoyunun ortak mutabakatıyla tespiti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kadrolarını 

etkileyeceğinden, kurumsallaşma adına önemli bir adımı teşkil etmektedir.   

 

İlk olarak 3 Kasım 2019’da yapılacağı kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Haziran-

Temmuz 2018 tarihine kaydırılması -ilk turda Başkan seçilebilirse 24 Haziran, seçilemediği 

takdirde 8 Temmuz- neticesinde takvim oldukça sıkışmış ve kamu personeli mevzuatındaki 

boşlukların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürürlüğe girmeden önce giderilmesi mümkün 

olmamıştır. Kısa vadede mevzuat değişimi anlamında en temel gereksinim olarak 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu öne çıkmaktadır. Yeni hükümet sistemini yürütecek kadroların 

değişikliklerden doğrudan etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda ilk olarak ele alınması 

elzem olan kanun, Devlet Memurları Kanunu’dur. Bu sayede kamu personel rejiminin 

sistematize edilmesi sağlanacaktır. 

 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Türk-İslam düşünürlerinden Farabi; siyaset üzerine çok düşünmüş, çok çalışmış ve özgün bir 

siyaset felsefesi geliştirmiştir. Buna göre; siyaset felsefesinin temel problematiği olarak ideal 

devleti görmüş, ideal devletin hiyerarşik olarak yapılanması gerektiğini vurgulamış, yönetim 

biçimi olarak aristokrasiyi savunmuş ve aristokratlardan oluşturduğu yönetim katının başına da 

Başkanı geçirmiştir.  

 

Farabi’nin devlet başkanlığı modelinin temelinde, erdem yer almaktadır. Bu sebeple de 

Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısı salt siyaset felsefesinden beslenmemekte aynı 

zamanda ahlak felsefesinin de unsurlarını barındırmaktadır. 

 

Farabi’nin liderlik-yetenek saptamasını devlet başkanlığı modeli içerisinde 

değerlendirdiğimizde, Başkanın lider olduğuna, liderin yetenekli olduğuna dair önermelerine 

ulaşmak mümkündür. Bu itibarla Başkan, herhangi bir kişi olamaz. Çünkü yöneticilik-yetenek 

bağlamında iki husus öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, yaradılış itibariyle yöneticiliğe yetenekli 

olunmalıdır. İkincisi ise, yönetici olacak kişi, yöneticilikle ilgili yetenekleri kazanmış olmalıdır. 

O halde devlet başkanlığı makamını dolduracak doğal liderin yetenekleri konusunda da, 

yetenekli olduğu konusunda da şüphe bulunmayacağı açıktır. 

 

Bununla beraber, Farabi’nin yönetim anlayışı olarak aristokrasiyi savunması, aynı zamanda 

devlet başkanlığı vurgusu yapması günümüzde demokrasi ile yönetilen ülkemizin devlet 

başkanlığı makamının salt aristokratik mi olacağı tartışmasını beraberinde getirebilir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu çerçeveden incelendiğinde, olacak yapının aristokratik 

öğeler içerse de demokratik olması gerektiği sonucuna ulaşmak mümkündür. 
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Tüm bu sayılanlar birlikte düşünüldüğünde, Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısının, 

ülkemizde uygulanacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine benzer yönler barındırmakta 

olduğu görülmektedir. Ayrılan noktaların ise Başkan’dan ve sistemden kaynaklı olduğu ileri 

sürülemez. Ortak olmayan hususların genel anlamda aristokrasi-demokrasi yönetim modeli 

farklılığından kaynaklandığı söylenebilir. 

 

Bu saptamadan hareketle Farabi’nin aristokrasi temelli yönetim modelini en iyi model olarak 

gören anlayışına karşılık Türkiye’nin yeni hükümet sisteminin daha demokratik olunması 

yönünde bir amaçla kurgulandığı belirtilebilir. Zira yeni hükümet sistemi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliklerini güçlendirmek, 

1961 ve 1982 Anayasaları ile milli irade üzerinde tahakküm kuran ve bugüne kadar siyasete 

demokrasi dışı müdahalelerin odağı olan vesayet yapılarının son kalıntılarını ortadan 

kaldırmak, demokrasi ve hukuk devleti ilkesini güçlendirmek, 1982 Anayasası’nın mevcut 

haliyle yasamayı zayıflatan ve sivil siyaset üzerinde bürokratik vesayet oluşturan hükümet 

sistemini demokratikleştirmek ve yürütmedeki çift başlılığı ortadan kaldırarak tek başlı güçlü 

bir yürütme eliyle istikrarlı ve etkin bir yönetim modeli sağlamak amacındadır.  

 

Bu amaç doğrultusunda şu an bir geçiş süreci yaşandığının bu noktada bilinmesi gerekir ve her 

geçiş sürecinin, birtakım soru işaretleri barındırması, normal karşılanabilir. Bu anlamda çok 

uzun yıllar parlamenter sistem ile yönetildikten sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için 

de bu soru işaretlerinin olması doğaldır. Şu aşamada kurumsal kimlik kazanımı adına önemli 

olan bu sistemin ilk günlerinde kurumsallaşma adına doğru adımların atılmasıdır. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK MALİYESİNE 

GETİRDİĞİ YENİLİKLER 

Recep TEMEL1 

Öz 

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk devletinin yönetim 

şeklinin özüne dair düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerle Parlamenter demokratik sistemden Türkiye’ye 

özgü ismiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Yeni sistem birçok alanda yenilikler 

getirmektedir. Bu alanlardan bir tanesi belki de en önemlilerinden bir tanesi mali yapıya ilişkin düzenlemelerdir. 

Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türk mali yapısına getirdiği yeniliklerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Özellikle yeni sitemde mali otoritenin kim olduğu, vergi ödevinin hukuki dayanağında bir 

değişiklik olup-olmadığı, Türk hukuk mevzuatında yeni bir hukukî form olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 

vergi ödevine ilişkin bir düzenleme yapılıp-yapılamayacağı ve de tarihten bugüne yasama organlarının en temel 

yetkilerinden birisi olan Bütçe Hakkı’nın yeni sistemde nasıl şekillendiğinin üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada yöntem olarak konuya ilişkin eski ve yeni mevzuatın karşılaştırılması esas alınmıştır. Ayrıca mali 

yapıda meydana gelen değişmelere ve bunların muhtemel sonuçlarına dair ileri sürülen farklı görüşler tespit 

edilmiştir. Bu bilgilerin ışığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türk mali yapısındaki değişim 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Maliye, Mali Otorite, Vergi Ödevi, Bütçe Hakkı  

INNOVATIONS OF THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM FOR THE TURKISH 

ECONOMY 

ABSTRACT  

Law No. 6771 on the Amendment of the Constitution of the Republic of Turkey includes regulations about the 

essence of the form of government of the Turkish State. With these regulations it has been switched to, with a 

name unique to Turkey, presidential government system from parliamentary democratic system. The new system 

has new layouts in many fields. One of these fields, perhaps one of the most important ones, is the regulations on 

the financial structure. 

In this study, it was aimed to determine the innovations brought to the Turkish financial structure by the 

Presidential Government System.  It has been covered that especially in the new system who is the financial 

authority, whether there is a change in the legal authority of the tax office or in the legal basis of the tax treaty; 

whether there would be a implementation of the tax obligation with the existence of the Presidential Decree, which 

is a new legal form in the Turkish legal legislation, and how would the Power of the Purse, which has been one of 

the most essential forces of the legislative body, be shaped in the new system.  

As a method of study, a comparison of old and new legislation on the subject was taken as basis. In addition, 

different opinions were put forward on the changes in the financial structure and their possible consequences. In 

the light of this information, the change in the Turkish financial structure owing to the Presidential Government 

system has been covered. 

Keywords: Presidential Government System, Public Finance, Financial Authority, Tax Obligation, Power of the 

Purse 

                                                             
1 Dr. Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, recep.temel@bozok.edu.tr 
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GİRİŞ 

 

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 

getirilen düzenlemelerle Türk devletinin hükümet etme anlayışında değişikliğe gidilmiştir. 

1982 Anayasası’nın mahiyetine ilişkin yapılan düzenlemelerle Parlamenter sistemden, 

yapıcılarının ifadesiyle Türkiye’ye özgü özellikleri itibariyle ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’ne2 geçilmiştir. Bu çalışmada 6771 Sayılı Kanunla mali yapıya getirilen yeniliklerin 

neler olduğu ele alınmış ve bunların cari mali yapıda ne gibi sonuçlarının olacağı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

1.  CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE MALİ OTORİTE 

 

Mali yapı ve faaliyetler meşruiyetini normlar hiyerarşisinde tanımlanmış olan başta anayasa ve 

kanunlar olmak üzere hukukî düzenlemelerden alırlar. 1982 Anayasası’na göre yasa yapma 

yetkisi yasama organına (1982 Anayasası, 7. Madde, TBMM) yasaları uygulama yetkisi ve 

görevi de hukuk kuralları çerçevesinde kullanılmak şartıyla yürütme organına (1982 Anayasası, 

8. Madde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Bu çerçevede Parlamenter sistemde 

en üst mali otorite, Cumhurbaşkanı ve yasama organından (TBMM) güvenoyu almak suretiyle 

yürütme erkini kullanacak olan Bakanlar Kurulu (Bu kurulun başı Başbakan’dır) olmaktadır. 

Parlamenter sistemde Başbakanın sevk ve idaresindeki Bakanlar Kurulu mali yapıya ilişkin 

sürecin yöneticisidir. Gerek bütçenin hazırlanması gerekse de yasama organından geçtikten 

sonra yürütülmesi yetki ve görevine sahip olunması hükümet etmenin doğal sonucudur. Bu 

sistemde her ne kadar Cumhurbaşkanı, yürütme içerisinde tanımlansa bile siyasî bir kimliği 

olmaması ve siyaseten sorumluluk taşımaması onu, otorite bakımından hükümete göre daha 

geri planda tutmaktadır (Gözler,2010:587-619). Mali ve diğer uygulamalardan dolayı yasama 

organına karşı sorumluluğun Bakanlar Kurulu’nda olması da Cumhurbaşkanı’nın sistem 

içerisindeki sembolik konumunu açıklamaktadır.  

Parlamenter demokrasinin Türkiye uygulamasında Cumhurbaşkanı’nın bu konumu onu mutlak 

anlamda yetkisiz kılmamaktadır. Her ne kadar tasarrufları münasebetiyle hukukî bir 

sorumluluğu olmasa dahi Cumhurbaşkanı, öncelikle en çok oyu alan siyasi parti genel başkanını 

hükümeti kurmakla görevlendirir. Başbakanın belirlediği bakanları (Maliye Bakanı dâhil) atar, 

yasama organından gelen mali yapıya ilişkin yasaları imzalar, tekrar görüşülmesini arzu 

ediyorsa meclise iade eder (Bütçe Kanunu hariç). Gerek gördüğü takdirde mali yasaların 

anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa Mahkemesi’nde dava açar; üçlü kararnameye tabi 

maliye bürokratlarının atanmasını, ilgili Bakan ve Başbakanla birlikte imzalar. Ancak bütün 

bunlar Cumhurbaşkanı’nın Parlamenter sistemde mali otoritenin başı olarak tanımlanması için 

yeterli değildir. Emsallerine nazaran geniş yetkilere sahip olmakla beraber sorumsuz olan 

                                                             
2 Yeni düzenlemeler çerçevesinde getirilen sistemin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi” olarak isimlendirilmiş 

olmasına getirilen eleştiriler vardır. Anayasa Hukukçusu Kemal Gözler bu değişiklikleri yapanların maksatlarının 

Başkanlık sistemi veya Türk tipi bir Başkanlık sistemi getirmek olduğu bilinmekle beraber getirilen sistemin 

Başkanlık sistemi ile ilgisinin olmadığını ileri sürmektedir. Henüz daha değişiklikler referanduma sunulmadan 

önce yazdığı bir makalesinde konuyu etraflı bir şekilde ele almıştır (Gözler,  

http://www.anayasa.gen.tr/neverland.htm, Erişim Tarihi: 28.06.2018). 

http://www.akademikbakis.org/
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Cumhurbaşkanı’ndan ziyade Bakanlar Kurulu idarî, siyasî ve hukukî tasarruflarıyla öne çıkar 

ve sorumluluk taşır. 

Türkiye uygulaması özelinde yürütmenin bu çift başlılığının, özellikle Bakanlar Kurulu ile 

Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımlarının farklı olması halinde bazı zamanlarda anlaşmazlıklara, 

uyuşmazlıklara sebep olduğu bir vakıadır.3 Diğer yandan 2014 yılı itibariyle 

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi ve anayasada tanımlanmış yetkilerini kullanan 

bir Cumhurbaşkanlığı makamının ortaya çıkması (Karatepe ve diğerleri,2017:23) yetki ve 

sorumluluk dengesini oldukça sarsmıştır.4  

6771 Sayılı Kanunla getirilen ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak isimlendirilen 

sistem, 1982 Anayasası’nın yürütmeye ilişkin maddesinde yaptığı düzenleme ile Parlamenter 

sistemdeki yürütmenin çift başlılığını ortadan kaldırmıştır.5 Böylelikle Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan arasındaki yetki-sorumluluk denklemindeki orantısızlık da giderilmiştir. Bu otorite 

karmaşasının ve çok başlılıktan kaynaklanan yetki ve sorumluluk dengesizliğinin yeni sistemle 

izalesini Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan şu şekilde açıklamaktadır: 

“Yürütmenin hâlihazırda iki olan başı, yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan tek 

bir isimde birleşiyor. Böylece milletimiz, yetkiyi kime verdiğini, sorumluluğu 

kimin üstlendiğini, dolayısıyla gerektiğinde kimden hesap soracağını en 

başından biliyor.”(Erdoğan,2017:11)   

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı 

yürütmenin tek otoritesi sıfatıyla yetki ve sorumluluk denkleminde en üst mercii konumuna 

                                                             
3 Parlamenter sistemin Türkiye uygulamasında Cumhurbaşkanı ile Hükümetin başı sıfatıyla Başbakan arasında 

anlaşmazlıkların sebebi farklı siyasi yaklaşımlara sahip olmaktan kaynaklanabildiği gibi aynı siyasi 

partiden/gelenekten gelen Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar arasında da anlaşmazlıklar yaşanabilmiştir. Örneğin 

2000-2007 seneleri arasında Başbakanlık yapmış olan Abdullah Gül, R. Tayyip Erdoğan ile farklı siyasi gelenekten 

olan Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer arasında anlaşmazlıklar yaşandığı gibi yine bu dönemde aynı gelenekten 

olan Başbakan Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer arasında da anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Yine 

daha önceki yıllarda Tansu Çiller ile Süleyman Demirel ve Mesut Yılmaz ile Turgut Özal arasında da 

anlaşmazlıklar yaşanmıştır (Doğan, http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/kuzu-kuzu-biliyor-ama-

carpitiyor,16233, Erişim Tarihi: 29.06 2018).    Yalçın Doğan yazısının genelinde 1950’li yıllardan bu tarafa Türk 

siyasi hayatında yer yer yürütmenin paydaşları arasında ihtilaflar olmasına rağmen bunun çift başlılık olarak 

yorumlanamayacağına vurgu yapmaktadır. 
4 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde R.Tayyip Erdoğan oyların %51,79’unu alarak 

halk tarafından seçilen ilk (genel sıralamada 12.) Cumhurbaşkanı oldu (Resmi Gazete, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140828M1-1-1.pdf, Erişim Tarihi:29.06.2018).  Bu sonuçlardan 

sonra R. Tayyip Erdoğan daha etkin ve Anayasa’da tanımlanmış yetkilerini aktif olarak kullanan bir konumda 

olacağını beyan etmiştir.  Yeni sisteme kadar geçen dönemde, Başbakanların, kurucusu olduğu siyasi partiden 

olmaları münasebetiyle uyum içerisinde çalışılmış, siyasi bir krize mahal verilmemiş ve yürütmenin çift 

başlılığından kaynaklanabilecek anlaşmazlıklar yaşanmamıştır.  
5 Öncelikle 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 104. Maddesine 6771 Sayılı 

Kanun’la yapılan değişiklikle “Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” ibaresi eklenerek yürütmenin başının 

kim olduğu netleştirilmiştir. Ayrıca yine 1982 Anayasası’nın Yürütme Yetkisi ve Görevini düzenleyen  “Yürütme 

yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 

kullanılır ve yerine getirilir.” şeklindeki 8.Maddesi metninden  “Bakanlar Kurulu “ibaresi çıkarılmıştır. 

http://www.akademikbakis.org/
http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/kuzu-kuzu-biliyor-ama-carpitiyor,16233
http://t24.com.tr/yazarlar/yalcin-dogan/kuzu-kuzu-biliyor-ama-carpitiyor,16233
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140828M1-1-1.pdf
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gelmektedir.6 Meşruiyetini seçmenlerin yarısından fazlasının olumlu tercihinden alan 

Cumhurbaşkanı’nın, Parlamenter sistemdeki Bakanlar Kurulu gibi TBMM’nden güvenoyu 

almak zorunluluğu da yoktur. Diğer taraftan bu düzenleme Cumhurbaşkanı’nın denetlenmesini, 

meşruiyetinin kaynağı olan seçmenlerin siyasî denetimiyle sınırlamaktadır. TBMM’nin, 

“Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetlemek”7 görevi ile yasamanın denetleme araçlarından 

birisi olan Gensoru’nun8 kaldırılması birlikte düşünüldüğünde, yürütmenin başı ve aynı 

zamanda en üst mali otorite olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanların tasarruflarının denetlenmesi 

yasama organının yetki alanının dışına çıkarılmaktadır. 

Parlamenter sistemde maliye teşkilatının başı Maliye Bakanıdır. Başbakan tarafından belirlenen 

Maliye Bakanı, Başbakana karşı ve meclis denetim araçları çerçevesinde TBMM’ne karşı 

sorumludur. Yeni dönemde daha önce müsteşarlık düzeyinde örgütlenen Hazine, Maliye 

Bakanlığı bünyesine katılarak bakanlığın adı “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olmuştur. Bu 

sistemde Anayasa’nın 104. Maddesinin yeni düzenlemesi gereği diğer bakanları olduğu gibi 

Hazine ve Maliye Bakanını atama ve görevine son verme yetkisi de Cumhurbaşkanı’na 

verilmiştir. Bu demektir ki, ilgili bakanın sorumluluğu Cumhurbaşkanı’na ve Gensoru 

haricindeki diğer denetim araçları vasıtasıyla TBMM’ne karşı olacaktır.9 Bunun yanı sıra 

Maliye Bakanlığı’nın üst kademe yöneticilerinin atanması, görevlerine son verilmesi ve 

                                                             
6 Bilhassa maliye bürokrasisi özelinde yapılacak atamalara ilişkin kararlar Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde 

olacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 104. Maddenin yeni şeklindeki “Üst kademe 

kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.” ibaresinden anlamak mümkündür.  Böylelikle Parlamenter sistemde 

kimi zaman Hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan anlaşmazlıklara bağlı olarak bürokratların atanmasının 

geciktirilmesi veya imzalamamak sebebiyle gerçekleştirilememesi gibi meseleler yaşanmayacaktır. 
7 Bu konuda 6771 Sayılı Kanundan önce 1982 Anayasası’nın TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. 

Maddesinin içeriğinden “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda 

kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek”   ibareleri çıkarılmıştır. Yeni haliyle Madde 87: 

“TBMM’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun 

tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası 

antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel 

ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri 

yerine getirmektir.” şekline dönüşmüştür (Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası,   

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm, Erişim Tarihi:27.06.2018; Resmi Gazete,  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm, Erişim Tarihi:27.06.2018). 
8 1982 Anayasası’nın 99. Maddesinde düzenlenen Gensoru, 6771 Sayılı Kanunla tamamen kaldırılmıştır. Bu 

konuda özellikle Gensorunun kaldırılmış olmasının, yeni sistemde Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun 

bulunmaması sebebiyle doğal olduğu ve cumhuriyet tarihi boyunca parlamenter sistemde Gensoru ile düşürülen 

Hükümet sayısının 2, Bakan sayısının 2 olması sebebiyle işlevsel bir tarafının olmadığı yönünde değerlendirmeler 

de mevcuttur (Coşkun,2017:13;Gülener ve diğerleri, 2017:12). 
9 Bu konuda 9 Temmuz 2018 tarih ve 30743 Sayı, (3. Mükerrer)  Resmi Gazetede yayımlanan 703 Sayılı 

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 213.Maddesi’nin f bendiyle 5018 Sayılı 

KMYKK’nun 10.Maddesinde yapılan değişiklik oldukça dikkat çekicidir. Bu değişiklikle geçmişte Bakanlar, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve 

TBMM’ne karşı sorumlu tutulularken artık Bakanların bahse konu sorumluluğu sadece Cumhurbaşkanı’na karşı 

olacaktır. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere yasamanın bakanları denetleme imkânı oldukça azalmaktadır 

(Resmi Gazete,  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf, Erişim Tarihi:12.07.2018). 

http://www.akademikbakis.org/
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf
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bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi de Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile gerçekleştirilecektir.10 

2. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE VERGİ ÖDEVİ VE 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 

 

6771 Sayılı Kanunla getirilen önemli yeniliklerden bir tanesi Cumhurbaşkanı’na yürütme 

yetkisinin kullanımında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapma yetkisinin 

verilmesidir (6771 Sayılı Kanun, 8. Madde). Parlamenter sisteme göre daha güçlü bir yürütme 

mantığıyla kurgulanan yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın vergi yükümlülüklerine ilişkin ne gibi 

yetkilerinin bulunacağı ve bunların uygulamalarının nasıl olacağı merak konusudur. Öncelikle 

şunu belirtmek gerekir ki, vergi yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir tasarrufun ancak bir 

kanunla olabileceğini kayıt altına almış bulunan 1982 Anayasası’nın 73. Maddesi yeni sistemde 

de korunmuştur.11 Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi yükümlülüklerine 

ilişkin bir düzenleme yapılması mümkün değildir. 

Yeni sistemde mali yükümlülükler getiren, yürürlükte olanları değiştiren veya yürürlükten 

kaldıran bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olamayacağını teyit eden başka hükümler de 

mevcuttur. İlk olarak 104. Maddenin yeni şeklindeki “Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 

ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer 

alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.” hükmü buna 

engeldir (Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm, 

Erişim Tarihi: 27.06.2018; Resmi Gazete, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm, Erişim Tarihi: 27.06.2018; 

Doğrusöz,  https://www.dunya.com/kose-yazisi/yeni-donemin-vergi-hukuku/389738, Erişim 

Tarihi:29.06.2018).  Zira vergi ödevi 1982 Anayasası’nın dördüncü bölümünde “Siyasi Haklar 

ve Ödevler” başlığı altında yer alan bir düzenlemedir (Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası, 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm, Erişim Tarihi:29.06.2018). İkinci olarak 

ancak kanunla düzenlenebilecek mali yükümlülükler hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile düzenlenemeyecektir. Üçüncü olarak vergi mükellefiyetine ilişkin bir kanun 

söz konusu ise bu konuda bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacaktır. Dördüncü 

olarak bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, kanunla getirilmiş mali düzenlemeden farklı bir 

durum olması halinde kanun hükmü esas alınacaktır.  Beşinci olarak Cumhurbaşkanlığı 

                                                             
10 Bu konuda 9 Temmuz 2018 tarih ve 30743 Sayı, (3. Mükerrer)  Resmi Gazetede yayımlanan 703 Sayılı 

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. Maddesiyle Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat 

ve Görevlerini düzenleyen 13.12.1983 ve 178 Sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıştır., 213. Maddesiyle de 5018 

Sayılı KMYKK’nun 5. Maddesinin 2.Fıkrası aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir “İlgili kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 

Cumhurbaşkanınca belirlenir ve izlenir.” şekline dönüştürülmüştür (Resmi Gazete,  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf, Erişim Tarihi: 12.07.2018). 
11 “Vergi Ödevi” başlıklı 73. Maddenin 3. Fıkrası “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” şeklindedir ve yeni sistemde de aynen korunmuştur. 

http://www.akademikbakis.org/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm
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Kararnamesi’nde yer alan mali bir konuya ilişkin TBMM tarafından yasal düzenleme yapılması 

halinde kararname hükümsüz kalacak yerine kanun ikame olunacaktır.12 

 

6771 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin B bendi ile 1982 Anayasası’nın 73 Maddesinin 4. 

Fıkrasındaki ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi çıkartılmış ve yerine ‘Cumhurbaşkanı’ ibaresi 

getirilerek fıkra “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde 

değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilebilir.” şekline dönüştürülmüştür.13 Bu fıkra 

hükmü çerçevesinde Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu’na verilmiş olan, kanunla 

düzenlenmiş kimi mali yükümlülüklerde muafiyet, istisna ve indirim oranlarının ilgili kanunda 

belirlenmiş üst ve alt limitler arasında değiştirilebilme yetkisi yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na 

verilmiştir. Bu düzenleme ile kanun koyma yetkisinin (mali konularda) yasama organından 

alınıp yürütme organına verildiği şeklinde yorumlar yapılmaktadır. Ersan Öz Parlamenter 

sistemde tartışmalı olan bu yetkinin kullanımının  “verginin fiilen uygulamadan kaldırılması 

anlamına geleceğinden Cumhurbaşkanı’na ait olmaması gereken bir yetki” olduğu 

görüşündedir (Öz, https://www.denizligazetesi.com/yeni-sistemde-vergilendirmede-kanunilik-

ve-yetki-makale,63006.html, Erişim Tarihi:29.06.2018).    Diğer taraftan Mahfi Eğilmez 

katıldığı bu yorumu temellendirmek için vergilendirme yetkisinin Magna Carta’dan bu tarafa 

yasama organına ait bir yetki olduğu bilgisini kaynak olarak almaktadır (Eğilmez, 

http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-ekonomik.html, 

Erişim Tarihi:29.06.2018). 

Bu değerlendirmede ileri sürülen iddiayı doğru kabul etmek mümkün değildir. Zira 73. 

Maddenin 4. Fıkrasındaki düzenleme yürütme organının tasarrufuyla mali yükümlülükler 

getirmek değildir. Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu’nun (yürütmenin ana unsuru) 

inisiyatifine bırakılmış bu yetki kanunla düzenlenmiş bir alanda muafiyet, istisna ve indirim 

oranlarının alt ve üst limitleri arasında yürütme organının uygun görmesi halinde tercih 

yapabilmesinden ibarettir.14 Şayet burada itiraz her iki sistemde yani hem Parlamenter hem de 

yeni getirilen sistemde, mali bir yükümlülükten - velev ki kanunla düzenlenmiş olsa bile -  

muafiyet, istisna ve indirimler adı altında hiç kimsenin ve herhangi bir konunun vergilendirme 

dışı bırakılmaması gerekliliği ise bu durumda itirazın anlamlı olacağı düşünülebilir. 

                                                             
12 Bu konudaki düzenleme şu şekildedir: “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, 

kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüz hale gelir.” Maddenin muhtevası mali konular esas alınarak 

değerlendirilmiştir. Bakınız 6771 Sayılı Kanunun yayımlandığı 11 Şubat 2017 Tarih ve 29976 Sayılı Resmi 

Gazete, 8. Madde 
13 6771 Sayılı Kanunun Yayımlandığı 11 Şubat 2017 Tarih ve 29976 Sayılı Resmi Gazete, 16. Madde/B Bendi 
14 Muafiyet ve İstisna Vergi Hukuku’nda kanunla, ekonomik ve sosyal gerekçelerle belli kişilerin ve belli 

vergilendirme konularının geçici veya sürekli olarak kısmen ya da tamamen vergilendirme dışı bırakılmasıdır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen Esnaf Muafiyeti ve Eğitim, Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası bu 

cinsten düzenlemelerdir (Pehlivan, 2017:189-191). Yine Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28.Maddesi hükmü 

çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na genel oran olan %10’u dört katı kadar artırma (%40) ve %1’e kadar indirme 

yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu ilgili kanunla kendisine verilmiş bu yetkiyi farklı ürünleri baz alarak belirlenen 

sınırlar içerisinde farklılaştırarak uygulamıştır (Türk Vergi Kanunları, 2010:364).  

http://www.akademikbakis.org/
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6771 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin B bendindeki düzenlemeyle 1982 Anayasası’nın dış 

ticaretin düzenlenmesine ilişkin olan 167. Maddesinin 2. Fıkrasındaki ‘Bakanlar Kurulu’ 

ibaresi çıkarılmış ve yerine ‘Cumhurbaşkanı’ ibaresi konularak fıkra yeniden düzenlenmiştir.15 

Bu düzenlemeyle Parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu’na, özellikle dış ticaretin 

düzenlenmesi konusunda, vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali külfetler getirme 

yetkisi getirilmiştir. Ancak böyle bir yetkinin kullanılabilmesi için TBMM’nin, Bakanlar 

Kurulu’na bir kanunla yetki vermesi esastır. Bu yetki yeni sistemde - tıpkı Parlamenter sistemde 

olduğu gibi – TBMM’nin Cumhurbaşkanı’na bir kanunla yetki vermesi durumunda 

kullanılabilecektir. Mahfi Eğilmez yasama organının gerek Parlamenter sistemde Bakanlar 

Kurulu’na gerekse de yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na bu yetkiyi vermesini, yürütme 

organının yasama organının yerini alması şeklinde yorumlayıp eleştirmektedir. Hatta yeni 

sistemde seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın yerine atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın da bu 

yetkiyi kullanabilecek olmasının konuyu iyiden iyiye tartışmalı hale getireceğini ileri 

sürmektedir (Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-

ve-ekonomik.html, Erişim Tarihi:29.06.2018).  

3. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NDE BÜTÇE HAKKI  

 

Bütçe Hakkı maliye biliminin en önemli konularından birisidir. Tarihi arka planı itibariyle 

13.yüzyılın ilk çeyreğine dayanan bir geçmişi vardır. İngiltere kralı Yurtsuz John’un toplum 

üzerindeki mutlak iktidarı, İngiliz halk temsilcilerinin (Baronlar/Feodal Beyler) mücadeleleri 

sonucunda sınırlandırılmış ve 15 Haziran 1215 tarihinde tarafları bağlayan Magna Carta 

Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) isimli tarihi belge imzalanmıştır.  Bu belgenin, 

kralın vergi koyma keyfiyetini sınırlandıran ve halk temsilcilerinden oluşan bir meclisin onayı 

olmaksızın kullanılamayacağını hükme bağlayan 12. Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: 

 “Kendimiz için kurtuluş akçesi, büyük oğlumuzun şövalye olması ve 

‘yalnızca bir kere’ büyük kızımızın evlenmesi sebepleriyle toplananlar 

dışında krallığımızda genel onaylama olmadan hiçbir vergi ve yardım 

toplanamayacaktır. Bu sebeplerle de ancak makul bir yardım toplanabilir. 

Londra şehrinden de istenecek yardımlarda da benzer şekilde hareket 

edilecektir.”(İlal,1968:216-7) 16 

 Tarihi seyir içerisinde tekâmül eden “Bütçe Hakkı” meclislerin olmazsa olmaz nitelikteki bir 

hakkı konumuna dönüşmüştür. Mutlak iktidarların tasfiyesiyle birlikte temsilî demokrasilerde 

yani ister Başkanlık, ister Yarı Başkanlık isterse de Parlamenter sistemde olsun parlamentolar, 

                                                             
15 1982 Anayasası’nın 167. Maddesinin 2. Fıkrasının yeni hali “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak 

üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 

yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Cumhurbaşkanı’na 

yetki verilebilir.” şeklindedir.  
16 A. Metin Uracin çalışmasında 12. Maddeyi şu şekilde tercüme etmektedir: 

“Krallığımızda, ülkemizin Genel Meclisinin izni olmadıkça zorla, askerlik hizmeti karşılığı olarak vergi ya da 

yardım parası alınamaz. Fiziksel varlığımızın diyet verilerek esaretten kurtarılması, en yaşlı oğlumuzun 

şövalyeliğe kabul töreni veya en büyük kızımızın ilk evliliği durumları bunun dışındadır. Bu üç amaç için makul 

bir yardım talep edilebilir. Londra kentinin yardım paraları da benzer bir biçimde ayarlanacaktır.” (Uracin, 

http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/Magna2017-2.pdf, Erişim Tarihi: 02.07.2018). 
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kamu maliyesi ile ilgili yetkilerini demokratik yoldan seçilmiş yürütme organı ile 

paylaşmışlardır. Bununla beraber parlamentoların varlık nedenleri olan mali yetkilerini 

devretmek konusunda belli ölçüde kıskanç davrandıklarını söylemek yanlış olmaz (Çağan, 

2009:183). Bu yetki paylaşımına rağmen parlamentonun Bütçe Hakkı’na ilişkin konumunu, 

Parlamenter sistemde uzun sayılabilecek bir süre Maliye Bakanlığı yapmış olan Kemal 

Unakıtan aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

 “Bütçe Hakkı, parlamentoların vazgeçilmez haklarından birisidir. Bütçe 

Hakkı, devletin nerelere ne ölçüde para harcaması gerekeceğine ve bu 

harcamalar dolayısıyla da halkın ne kadar vergi ödeyeceğine, millet adına 

parlamentoların söz sahibi olmasıdır. Parlamenter demokrasilerde, önce 

bütçelerin parlamento tarafından onaylanması ve bütçe uygulaması sona 

erdikten sonra da uygulama sonuçlarının denetim yetkisinin yine 

parlamentoya ait olması, bütçe hakkının gereğidir.” (Unakıtan,2009:28).  

Modern anlamda kamu maliyesinde “bütçenin hazırlık aşamasından başlayıp uygulama 

süresince devam eden ve en son uygulama sonuçlarının denetimi ile son bulan” (Bağlı,2012:51) 

Bütçe Hakkı’nın, 6771 Sayılı Kanunla getirilen sistemde nasıl bir boyut kazandığının 

değerlendirilmesi mali bakımdan elzemdir. 

3.1. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI-GÖRÜŞÜLMESİ-KABUL EDİLMESİ 

 

1982 Anayasası’nda mali konulara ilişkin hükümler dördüncü bölümünün birinci kısmında yer 

almıştır. Bu kısımda mali işlemler, 161. Madde “Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması”, 162. 

Madde “Bütçenin Görüşülmesi”, 163. Madde “Bütçelerde Değişiklik Yapılabilmesi Esasları”, 

164. Madde “Kesinhesap” başlığıyla düzenlenmişti. 6771 Sayılı Kanun’la getirilen değişiklikle 

bu dört madde hükümleri tek maddede (161. Madde) ve “Bütçe ve Kesinhesap” başlığı altında 

toplanmıştır. 

Yürütmenin kuvvetlendirilmesi merkezli yeni sistemde bütçenin hazırlanması görevi 

Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. Daha önce Bütçe Kanunu Tasarısı şeklinde Bakanlar Kurulu’na 

ait olan bu görev yeni sistemde Bütçe Kanunu Teklifi şeklinde mali yılbaşından en az yetmiş 

beş gün önce olmak üzere hazırlanıp Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ne sunulacaktır. 

TBMM’ne gelen Bütçe Kanunu Teklifi öncelikle Bütçe Komisyonunda17 görüşülecektir. Bütçe 

Komisyonunun kaç üyeden oluşacağı ve siyasi temsil düzeyinin nasıl olacağı 1982 

Anayasası’nın eski 162.Maddesinde18 düzenlenmiş olmasına rağmen 6771 Sayılı Kanunla 

                                                             
17 Anayasada Bütçe Komisyonu olarak isimlendirilen bu komisyon TBMM İç Tüzüğü’nün komisyonları 

düzenleyen 20. Maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu şeklinde isimlendirilmiştir (TBMM İç Tüzüğü, 

https://www.tbmm.gov.tr/docs/ictuzuk.pdf, Erişim Tarihi:05.07.2018). 
18 1982 Anayasası’nda Bütçe Komisyonunun kaç üyeden oluşacağı ve siyasi temsilin nasıl sağlanacağı 

hususundaki düzenlemesi 162. Madde’nin 2.Fıkrası’nda “Bütçe tasarıları ve rapor, kırk üyeden kurulu Bütçe 

Komisyonunda incelenir. Bu komisyonun kuruluşunda, iktidar grubuna veya gruplarına en az yirmi beş üye 

verilmek şartı ile siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulur.” şeklinde 

düzenlenmişti. 

http://www.akademikbakis.org/
https://www.tbmm.gov.tr/docs/ictuzuk.pdf
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getirilen değişiklikte Bütçe Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı ve siyasi temsilin nasıl 

olacağı hususunda bir düzenleme yoktur. 

Bütçe Komisyonunun yapısına ilişkin yapılan bu düzenleme Bütçe Hakkı çerçevesinde 

eleştirilmektedir. İşlevi bakımından diğer komisyonlar arasında en önemlilerinden birisi sayılan 

Bütçe Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı ve de özellikle bu komisyonda muhalefetin ne 

düzeyde temsil edileceğinin anayasal bir hükümle korunmamış olması getirilen en temel 

eleştiridir (Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-

ekonomik.html, Erişim Tarihi:29.06.2018). Lâkin bu eleştiriden hareketle bilinçli bir boşluk 

oluşturulduğu düşünülebilirse de, bu yersiz bir değerlendirme olacaktır. Zira bu konuda 1982 

Anayasası’nın TBMM’nin İç Tüzüğü’ne ilişkin 95. Maddesinin “İçtüzük hükümleri, siyasî parti 

gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda 

düzenlenir.” şeklindeki hükmü boşluğu doldurmakta ve hatta yürütme lehine olan eski 

düzenlemeye göre daha adil bir temsil sağlamaktadır (Yüksel,2017:266). 

Yeni sistemde farklı olan diğer bir durum Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda 

kabul edilmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Eski durumda Bakanlar Kurulunun Bütçe 

Kanunu Tasarısı, zorunlu sebeplerle mali yılbaşına kadar karara bağlanamadığında TBMM’nin, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK) 19. Maddesi gereğince 

Geçici Bütçe Kanunu çıkartmak19 suretiyle kamu hayatının aksamasına mani olunması kayıt 

altına alınmıştı. 6771 Sayılı Kanun Geçici Bütçe Kanunu çıkartılmasını anayasal bir hüküm 

haline getirmektedir. Yine Geçici Bütçe Kanunu’nun da çıkartılamaması durumunda yeni Bütçe 

Kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanacağı anayasal bir hüküm olarak getirilmiştir.20 

Bu düzenlemenin Bütçe Hakkı’nın ihlali yönünde bir tasarruf olduğuna dair görüşler söz 

konusudur.  Bu düzenlemeyle geçici de olsa gelirleri toplama ve harcamaları yapma yetkisini 

ihtiva eden bütçenin, parlamento dışında tek kişiden oluşan yürütmenin kararıyla bir çeşit 

otomatik sisteme bağlanmasının doğru olmadığı ileri sürülmektedir. Aynı zamanda böyle bir 

tasarrufun parlamentoyu, önüne gelen bütçeyi kabul etmek yönünde baskılayacağı 

düşünülmektedir (Eğilmez, http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-

ekonomik.html, Erişim Tarihi:29.06.2018).21  Özellikle Geçici Bütçe Kanunu’nun çıkarılamaması 

                                                             
19 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 19.Madde, 3.Fıkra: “Zorunlu nedenlerle Merkezî 

Yönetim Bütçe Kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, Geçici Bütçe Kanunu çıkarılır. Geçici 

bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici 

bütçe uygulaması altı ayı geçemez.” (Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf, Erişim Tarihi:03.07.2018). 
20 6771 Sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 161. Maddenin 4.Fıkrası: “Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe 

konulamaması halinde, Geçici Bütçe Kanunu çıkarılır. Geçici Bütçe Kanunu’nun da çıkarılamaması 

durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre 

artırılarak uygulanır.” (Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm, Erişim 

Tarihi:03.07.2018).   Bu konuda 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 Sayılı KHK’nin 213. Maddesiyle 5018 

Sayılı KMYKK’nun 19. Maddesi’nin 3. Fıkrası yeni duruma uyumlu hale getirilmiştir (Resmi Gazete,  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf, Erişim Tarihi:12.07.2018). 
21 Böyle bir tasarrufun ABD’ndeki Başkanlık Sisteminde Başkana verilen bir yetki olmadığından hareketle, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde böyle bir düzenlemenin getirilmesinin yasama organına ait olan Bütçe 

Hakkı’nın yasamanın elinden alınması şeklinde yorumlar mevcuttur (Yıldırım,  

http://www.akademikbakis.org/
http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-ekonomik.html
http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-ekonomik.html
http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-ekonomik.html
http://www.mahfiegilmez.com/2017/04/anayasa-degisikligiyle-mali-ve-ekonomik.html
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3.pdf
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durumunda bir önceki yıl bütçesinin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak 

olması TBMM’nin en eski ve en esaslı yetkisi olan Bütçe Yapma/Bütçe Hakkı yetkisinin 

elinden alınması şeklinde yorumlanmaktadır. Bu duruma en açık karine olarak da yeniden 

değerleme oranının yürütme tarafından belirlenecek olması gösterilmektedir 

(Yüksel,2017:267). Yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hukukî dayanak Vergi 

Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. Maddesinin B bendindeki düzenlemedir.22 Diğer taraftan bu 

düzenlemeyi “bütçe konusunda yasama ile yürütme organları arasında ortaya çıkabilecek bir 

anlaşmazlığın yol açabileceği kilitlenmeyi önleyici, aynı zamanda yasamanın bütçeyi bir 

denetim aracı olarak kullanmasını sağlayacağı bir formülasyon” olarak değerlendirenler de 

vardır. Bu şekliyle, yasama ve yürütme organları arasındaki ihtilaf sebebiyle Bütçe Kanunu 

Teklifi üzerinden bir siyasi krizin çıkmasının engelleneceği ve kamu hayatının aksamasına 

mani olunacağı, ancak Cumhurbaşkanı’nın yeni politikaları çerçevesinde talep ettiği mali 

kaynaklara ilişkin olarak yasamayı ikna etme zorunluluğunun devam ettiği yönünde düşünceler 

de mevcuttur (Alkan,2017:475). 

3.2. BÜTÇE HARCAMALARININ DENETLENMESİ - KESİNHESAP KANUNU 

 

Hükümetlere Bütçe Kanunu ile halktan kamu gelirlerini tahsil etme ve topladıkları bu gelirleri 

kamu hizmetlerine harcama yetkisi verilir. Bu yetki çerçevesinde her yıl dünyada hükümetler 

oldukça büyük rakamlarda kamu kaynağını toplar ve harcarlar. Bu paranın nasıl harcandığı, 

milyonlarca insanın günlük yaşam kalitesini belirlemektedir. Özellikle vergi mükellefleri, kamu 

parasının -vergi mükelleflerinin parasının- nasıl harcandığını bilmek ve söz konusu paranın iyi 

bir şekilde harcandığı garantisini almak isterler (Boesch,2009:88). 

 

Bütçe Hakkı’nın yarısını bütçenin yapılması oluşturuyorsa diğer yarısını da bütçe uygulama 

sonuçlarının parlamentolar tarafından denetlenmesi oluşturur. Bu denetimden amaç gelirlerin 

bütçede gösterildiği şekilde toplanıp toplanmadığının ve harcamaların usulüne uygun yapılıp 

yapılmadığının kontrol edilmesidir. Bu kontrol, esasında bütçe yapmak kadar ve hatta ondan 

daha da önemlidir (Öner,2009:270). Türkiye’de bütçe uygulamalarının denetimi iki boyutludur. 

Bunun ilki TBMM’nin, bütçe uygulama sonuçları üzerindeki denetimi, Kesinhesap Kanun 

Tasarısını (Yeni düzenlemeye göre teklifini) görüşmesi ve onaylanması ile gerçekleştirdiği 

                                                             
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/servet-yildirim/anayasa-paketi-ekonomide-neleri-2431457/, Erişim 

Tarihi:04.07.2018).  Bu tasarrufla yasamanın elinden Bütçe Hakkı’nın alınarak yürütme üzerindeki denetleme 

yetkisinin kaldırıldığı yönünde görüşler de ileri sürülmektedir (Türkiye Barolar Birliği, 

http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx, Erişim Tarihi:04.07.2018). 
22 Vergi Usul Kanunu, 298. Madde, B Bendi: “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim 

ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya 

Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî 

Gazete ile ilân edilir.” (Vergi Usul Kanunu,  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf, Erişim 

Tarihi:15.07.2018).  “Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme Oranı” başlığını taşıyan bu maddenin A 

Bendinin 1. Fıkrasının 3. Paragrafındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin daha önce Bakanlar Kurulu’na verilen 

oranları değiştirme yetkisi,  7 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 700 Sayılı  KHK’nin 46.Maddesinin (ı) fıkrası 

hükmü gereğince Cumhurbaşkanı’na devredilmiştir (Resmi Gazete, 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main= 

Erişim Tarihi:15.07.2018).  

http://www.akademikbakis.org/
http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/servet-yildirim/anayasa-paketi-ekonomide-neleri-2431457/
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707M2-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm
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doğrudan denetimdir. İkincisi ise anayasal bir kuruluş olan Sayıştay’ın TBMM adına yapmış 

olduğu ve dolaylı denetim/dış denetim olarak tanımlanan denetimdir.23  
 

6771 Sayılı Kanundan önce Kesinhesaba ilişkin 1982 Anayasası’nda müstakil bir madde 

düzenlemesi mevcut iken (164. Madde)  yeni sistemde bu madde lağvedilmiş madde muhtevası 

161. Maddenin içerisine bir takım değişiklerle dâhil edilmiştir. İlk elden dikkat çeken yenilik 

Kesinhesap Kanun Teklifinin Cumhurbaşkanı tarafından ilgili olduğu malî yılın sonundan 

başlayarak en geç altı ay sonra TBMM’ne sunulacağı düzenlemesidir (Resmi Gazete, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm, Erişim Tarihi:06.07.2017). 

Daha önceki düzenlemede ilgili 164. Madde  “kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş 

ise”24 hükmünü ihtiva ettiğinden 5018 sayılı KMYKK’nun 42.Maddesi bu süreyi Haziran ayı 

sonu olarak belirlemişti.25 Yeni durumda Kesinhesap Kanun Teklifinin TBMM’ne en geç ne 

zaman sunulacağı bilgisi bir kanunda değil açıkça anayasada hüküm altına alınmaktadır. 

 

Kesinhesap Kanun Teklifinin TBMM’ne ne zaman sunulacağı bilgisinin bir anayasa hükmü 

haline dönüştürülmesinin, yürütme organının Bütçe Kanunu ile almış olduğu gelirleri toplama 

ve harcamaları yapma yetkisinin, usul ve esaslara uygun yapılıp-yapılmadığının 

denetlenmesine getirdiği somut bir farklılık yoktur.  Buradaki değişim daha önce 5018 Sayılı 

KMYKK ile sürenin “Temmuz ayı sonu” sınırından bir ay evveline yani “Haziran ayı sonu” 

sınırına getirilerek yasama organına hesapları incelemek için bir aylık ek bir süre sağlanmış 

olması halinin 6771 Sayılı Kanunla anayasa hükmü haline dönüştürülmesinden ibarettir. 

 

Burada farklı olan bir diğer durum 161. Maddenin yeni düzenlemesinde Bütçe Kanunu 

Teklifinin Bütçe Komisyonunda görüşüleceğinin kayıt altına alınmış olmasına rağmen 

Kesinhesap Kanun Teklifine ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olmasıdır. Ancak maddenin 

son fıkrasındaki “Kesinhesap Kanunu Teklifi, yeni yıl Bütçe Kanunu Teklifiyle birlikte 

görüşülür ve karara bağlanır.” hükmünden Kesinhesap Kanunu Teklifinin de önce Bütçe 

Komisyonunda sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanacağı anlaşılmaktadır. 

 

     SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

  

                                                             
23 1982 Anayasası 160. Madde: “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 

güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap 

ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini 

yapmakla görevlidir.” Ayrıca 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu, Sayıştay’ın Denetim, Yargılama, Raporlama şeklinde 

üç ana görevi olduğunu ve yine 5018 Sayılı KMYKK, Sayıştay’ın tek dış denetim organı olduğunu belirleyerek, 

yaptığı denetimin amacını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 

https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=73, Erişim Tarihi:04.07.2018). 
24 1982 Anayasa’sı 164. Madde: “Kesinhesap kanunu tasarıları, kanunda daha kısa bir süre kabul edilmemiş 

ise, ilgili oldukları malî yılın sonundan başlayarak, en geç yedi ay sonra, Bakanlar Kurulunca TBMM’ne 

sunulur.” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm, Erişim 

Tarihi:06.07.2018). 
25 5018 Sayılı KMYKK, 42.Madde: “Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren 

değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.” (KMYKK, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf, 

Erişim Tarihi:06.07.2018). 

http://www.akademikbakis.org/
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Carî hükümet sistemlerinin toplumların ihtiyaçlarına/beklentilerine mükemmel seviyede 

karşılık oluşturduğunu iddia etmek mümkün değildir.  Bu sistemler birbirleriyle 

karşılaştırıldıklarında da görece üstün oldukları yönler olabildiği gibi zayıf yönleri de 

olabilmektedir.26  Bu minvalde dünyada cari sistemlerden hangisinin öne çıkacağını her ülkenin 

kendi siyasal, sosyal ve ekonomik koşulları belirlemektedir. Mesela Başkanlık sistemi ABD’de 

güçlü yönleriyle kendini gösterirken, Latin Amerika’da zayıf yönleriyle gündeme gelmektedir. 

Benzer şekilde Parlamenter sistemin İngiltere örneği güçlü yönleriyle ortaya çıkarken, Doğu 

Avrupa örnekleri sistemin olumsuz yönlerinden etkilenmektedir (Tunçkaşık ve 

diğerleri,2017:15).  Dolayısıyla 6771 Sayılı Kanunla geçerlilik kazanan Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’nin Türk toplumunun beklentilerine cevap verip-vermeyeceğinin ve de 

Parlamenter sisteme göre artı ve eksi yönlerinin neler olduğunun tespiti ancak uygulama 

sonuçlarına göre netlik kazanacaktır. 

 

Yeni sistemin en önemli özelliği yürütmeyi tek başlı ve oldukça güçlü hale getirmesidir. 

Meşruiyetini doğrudan halktan alan Cumhurbaşkanı genelde tüm yürütme birimlerinin özelde 

mali yapının en üst mali otoritesidir. Böylelikle Parlamenter sistemin Türkiye uygulamasında 

yaşanan yetki-sorumluluk denklemindeki orantısızlık ortadan kalkarken; Cumhurbaşkanı, 

yetkileri kullanan ve halka karşı tek sorumlu makam konumuna gelmektedir. Bilhassa 

TBMM’nden güvenoyu alma mecburiyetinin kaldırılması ve her ne kadar sıklıkla 

kullanılmamış olsa bile TBMM’nin yürütmeyi denetleme araçlarından Gensoru’nun ilga 

edilmesi, kuvvetlerin birbirlerini dengeleyebilmeleri/denetleyebilmeleri bakımından 

TBMM’nin gücünü zayıflatıcı mahiyettedir. 

 

Mali otoritenin tek/el/leşmesinin, geçmişte yaşanan atama krizlerini ortadan kaldıracağı ve 

maliye bürokrasisinde düşünülen değişimi hızlandıracağı kesindir. Bu noktada merak edilen 

husus maliye bürokrasisindeki yapılanmadan ziyade Parlamenter sistemden daha fazla 

yetkilendirilmiş bir yürütmenin mali konularda tasarruf sınırlarının çok açık tayin edilmemiş 

olması ve sorumluluğun ağırlıklı olarak siyasi sorumlulukla sınırlı tutulmasının uygulama 

sonuçlarının nasıl olacağıdır. 

  

                                                             
26 Türk ilmiyesinde yeni sistemle ilgili farklı değerlendirmeler mevcuttur. Örneğin Ersan Öz, yeni sistemin genel 

yapısı itibariyle ekonomiye ve vergi sistemine olumlu etkileri olacağını düşünmekte ve bunların ne şekilde tezahür 

edebileceğini madde madde sıralamaktadır (Öz, https://www.dunya.com/gundem/baskanlik-sisteminin-ekonomi-

ve-vergi-sistemi-uzerinde-muhtemel-etkileri-haberi-255338, Erişim Tarihi:15.07.2018; Öz, 

https://www.dunya.com/gundem/turkiyede-039baskanlik-ve-vergi-sistemi039-haberi-299689, Erişim 

Tarihi:15.07.2018). Diğer taraftan F. Gülçin Özkan meslektaşı R. Mc Mannus’la birlikte yaptıkları bir çalışmada 

Parlamenter ve Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkeleri karşılaştırmışlardır. 1950-2015 yılları arasındaki 

verilerini, Rejimlerin kamu harcamaları ve bütçe üzerine etkileri;  Rejimlerin siyasi gelişmişlik, ekonomik ve 

beşeri kalkınma göstergeleri üzerine etkileri; Rejimlerin makroekonomik performans üzerine etkileri 

(Ekonomik Büyüme, Kişi Başı Milli Gelir, Enflasyon, Gelir Eşitsizliği) çerçevesinde değerlendirdiklerinde 

Başkanlık sistemlerinin Parlamenter sistemlere kıyasla hem siyasi gelişmişlik  hem beşeri kalkınma hem de 

makroekonomik performans açısından daha başarısız olduğunu tespit ettiklerini ifade etmektedir. Çalışmanın 

ayrıntısı için bakınız (Özkan, http://t24.com.tr/yazarlar/gulcin-ozkan/baskanlik-rejimi-ve-ekonomi,16886, Erişim 

Tarihi: 11.07.2018; Ozkan, Fatma Gulcin, org/0000-0001-7652-1361 and McManus, Richard (2018) “Who does 

better for the economy? Presidents versus parliamentary democracies.”, White Rose University Consortium,  

http://eprints.whiterose.ac.uk/130442/1/10.1007_2Fs11127_018_0552_2.pdf, Erişim Tarihi:11.07.2018). 

http://www.akademikbakis.org/
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https://www.dunya.com/gundem/turkiyede-039baskanlik-ve-vergi-sistemi039-haberi-299689,%20Erişim
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Yeni sistemde vergi ödevine ilişkin düzenlemelerde eskiye nazaran bir farklılık yoktur. 

Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi ve benzeri yükümlülükler ihdas 

etme yetkisi bulunmamaktadır. Yani Parlamenter sistemde TBMM’ne ait olan vergi ve benzeri 

yükümlülüklerin ancak kanunla düzenlenebileceği hususu korunmuştur. Ancak burada 

tartışılabilecek husus halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’nın partili sıfatının devam etmesi 

(Parti Genel Başkanı) ve Türkiye uygulamasında genel başkanın hem parti yönetimi ve 

milletvekilleri üzerindeki etkisi hem de kuvvetli parti disiplini dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın 

vergi ve benzeri yükümlülükler konusunda parlamentodan talep ettiği düzenlemeleri çıkartıp-

çıkartamayacağı hususudur.  

1982 Anayasası’nın 73. Maddesi’nin 4.Fıkrasında TBMM’nin kanunla vereceği bir yetkiye 

bağlı olarak muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin oran belirleme yetkisi Parlamenter sistemde 

de aktif olarak kullanılan bir yetki idi. Bu yetki aynı şekilde yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na 

devredildi. 1982 Anayasası’nın 167. Maddesi’ndeki uluslararası ticarette vergi ve benzeri 

yükümlülüklerin yanı sıra ek mali külfetler koyabilme yetkisinin yürütmeye (Yeni sistemde 

Cumhurbaşkanı’na) verilmesi açıkça TBMM’ne ait bir yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından 

kullanılmasıdır. Lakin özü itibariyle yasama organına ait olması gereken bu yetki Parlamenter 

sistemde de Bakanlar Kurulu’na tanınmış bir yetki olarak düzenlenmişti. 

Yeni sitemin en önemli yeniliği “Bütçe Hakkı” konusundadır. Parlamenter sistemde Bütçe 

Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp mali yılbaşından en az yetmiş beş 

gün evvel TBMM’ne sunulma zorunluluğu, yeni sistemle Bütçe Kanunu Teklifi ismiyle 

Cumhurbaşkanı’na devredildi. Teklif, Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul sürecinden sonra mali 

yılbaşından önce TBMM’nde kabul edilmezse Geçici Bütçe Kanunu’nun çıkartılması 

öngörülmektedir. Daha önce Geçici Bütçe Kanunu’nun çıkartılması 5018 Sayılı KMYKK 

çerçevesinde düzenlenmişken yeni düzenlemede bu husus anayasa hükmü haline getirilmiştir. 

Yeni sistemin eskisinden farklı ve en çok tartışılan tarafı Geçici Bütçe Kanunu’nun da 

çıkartılamaması halinde yürütme organına bir önceki yıl bütçesini yeniden değerleme oranında 

artırmak suretiyle kamu maliyesi faaliyetlerinin devamını sağlama yetkisinin verilmesidir. 

Böyle bir durumda yürütmenin, yasamanın en temel hakkı olan Bütçe Hakkı’nı elinden aldığı 

görüşü ileri sürülmektedir. Özellikle yeniden değerleme oranını belirleyecek kurumun da 

yürütme olması bu eleştirileri haklı hale getirmektedir. Bu konuda getirilecek makul bir 

savunma, yasama ile yürütme arasında bütçe konusunda çıkacak bir anlaşmazlığın siyasi bir 

krize dönüşmeden aşılması ve kamu düzeninin devamının bu yolla sağlanması olabilirse de, 

anlaşmazlık halinde tarafların birbirlerinin haklarına riayet ederek ve gerektiğinde uzlaşmayı 

başararak meseleyi çözebilmeleri daha tercih edilir bir yoldur.27  

 

                                                             

27 Uygulamada böyle bir durumla ancak Cumhurbaşkanı’nın partisinin yasama organında çoğunluğu kaybetmesi, 

muhalefet partisi/leri/nin mecliste çoğunluğu elde etmeleri halinde karşılaşılabilir. Demokratik yönetimin, farklı 

görüşlerdekilerin uzlaşabilmesi anlayışına dayandığı düşünüldüğünde böylesi durumlarda yasamaya ait bir hakkın 

herhangi bir hukuki tasarrufla yürütmeye aktarılması cihetine gidilerek değil de uzlaşma sağlanarak aşılması daha 

tercih edilir bir yoldur.  

 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak - Şubat  2019                                         

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 

 

26 
 

Son olarak yürütmenin Bütçe Kanunu ile almış olduğu gelirleri toplama ve harcamaları yapma 

yetkisinin yasama tarafından denetlenmesi hususudur. Doğrudan denetim olarak da 

isimlendirilen bu denetim daha önce Bakanlar Kurulu’nun hazırlayıp TBMM’ne sunduğu 

Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerinden yapılırken yeni sistemde Cumhurbaşkanı tarafından 

hazırlanıp TBMM’ne sunulacak Kesinhesap Kanun Teklifi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Burada getirilen diğer bir değişiklik Kesinhesap Kanun Teklifi’nin en geç Haziran ayı sonuna 

kadar Cumhurbaşkanı tarafından yasama organına sunulması zorunluluğunun anayasa hükmü 

haline getirilmesidir. Bu değişiklik yasama organı tarafından geçmişten bugüne yapılan 

denetim çalışmasının özüne dair bir düzenleme değildir. Yeni yılın Bütçe Kanunu Teklifi ile 

birlikte görüşülen ve oylanan Kesinhesap Kanun Teklifi, yürütmenin yapmış olduğu işlemlerin 

ibrası anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla yürütmenin oldukça güçlendiği yeni sistemde bütçe 

yılı boyunca toplanan gelirlerin ve yapılan giderlerin ilgili usul ve esaslara uygun yapılıp 

yapılmadığının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde daha 

nitelikli bir denetime tabi tutulmasına ihtiyaç vardır. 
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DARÜLFÜNUN GREVİ 

Mehtap KAYIKÇI YILMAZ* 

ÖZ 

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, bağımsızlığa uymayan, 

Osmanlı Devleti’nin etki alanını kısıtlayan, İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerindeki 

planlarını uygulamaya başladığı bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayla Türk Milleti 

bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu karanlık dönemde lise ve 

üniversite hocaları, aydınlık günlerin geleceği konusunda öğrencilerine ümit vermişlerdir. 

Ancak az da olsa Anadolu’da başlayan Milli Mücadele hareketine karşı olan hocalar da 

vardı. Bu makalede,  üniversitede hocalık yapmış, ancak işgal kuvvetlerine ve Osmanlı 

Hükümeti’ne yaranmak için Milli Mücadele aleyhinde faaliyetlerde bulunmuş beş hocaya 

karşı, milli hislerle dolu üniversite öğrencilerinin grevi ve bu grevin sonuçları 

anlatılmıştır. Makalede, bu konu ile ilgili tarihi yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Darülfünun, Grev, Milli Mücadele, Müderris. 

OTTOMAN UNIVERSITY STRIKE 

ABSTRACT 

The Armistice of Moudros signed on 30 October 1918 was an agreement which was 

contrary to liberty, limited the domain of Ottoman Empire, and gave an opportunity for 

the United Kingdom to apply the plans on the Ottoman Empire. With this agreement, 

Turkish Nation faced with a threat to lose its liberty. In this dark period, teachers and 

academicians in high schools and universities gave hope to students that promising days 

will come. However, there were teachers who were against movement of National 

Struggle which started in the Anatolia. In this essay, strike of university students who 

were filled with national feelings against five teachers in the university who took contrary 

actions against National Struggle to ingratiate themselves to occupation forces and 

Ottoman Empire, and results of this strike are handled. In the essay, related historical 

resources are taken as reference. 

Key Words: Ottoman University, Strike, National Struggle, Mudarris. 
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GİRİŞ 

Mondros Mütarekesi’yle Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, 

haritadan silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İstanbul işgal edildiğinde, işgal kuvvetlerinin 

bayrakları resmi dairelere, okullara asılmıştı. İstanbul’daki Müslüman halk mateme bürünmüş, 

azınlıklar ise coşmuş, şımarmış, halk ile alay etmişlerdi1. İzmir’in işgalini protesto etmek amacıyla 19 

Mayıs 1919’da Fatih’te Türk Ocağı ve Darülfünun tarafından düzenlenen mitingde memleketin 

düştüğü acı durum protesto edilmiş ve Türk Milleti gerekirse silaha sarılabileceğini ilan etmiştir. 

Halide Edip (Adıvar), Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Prof. Selahattin Bey birer konuşma yapmış, 

“Yaşamak için ölmeye yemin ettik, yalnız İstanbul değil, köylüler de ayakta” denilerek, işgale duyarsız 

kalınmayacağı en açık dille ifade edilmiştir2. 22 Mayıs 1919 Perşembe günü Tıbbiye öğrencilerinin 

çağrısına uyan yaklaşık yirmi bine yakın kişinin katılımıyla Kadıköy’de bir başka miting düzenlenmiş, 

Tıbbiyeliler, mitinge çağrı yazısını bastırıp dağıtmışlardır. Bu çağrı yazısında da şu ifadelere yer 

verilmiştir: "Davetiye: Ey Müslümanlar, Türkler! Bugün yedi asırlık varlığın tehlikede... Kafkas'ta, 

Çanakkale'de, Irak'ta kahramanlıklar gösteren milletin, dünkü kölelerin tarafından esir ediliyor. Artık 

buna iman getir ki hak yok, cebir ve kuvvet vardır. Fakat düşün ki üç yüz milyonluk bir İslam kitlesi de 

ihmal olunamaz kuvvettir. Kuvvet, muvakkat biz zaman için hak olursa, ebediyen hükümran olamaz. 

Bunu tasdik edeceğiz. Ve biz bunu daima bağıracağız. Siz de bizimle olunuz. Tıbbiyeliler”3. Sonraki 

günlerde üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ön planda olduğu Sultanahmet, Beşiktaş ve 

Beyazıt’ta mitingler düzenlenmiştir.  

Mütareke döneminde, Darülfünun da işgal sürecinden etkilenmiş, sosyoloji müderrisi Ziya 

(Gökalp), tarih müderrisi Ağaoğlu Ahmed, tıp müderrisi göz hekimi Esad Paşa, Dr. Süleyman Numan 

Paşa gibi hocalar tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderilmiş, derslerin yapılması engellenmiştir. 

İstanbul’un resmi olarak işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihinden sonra Darülfünun’un bulunduğu 

Zeynep Hanım Konağı’nın bir bölümü, işgal kuvvetlerinin kullanımına bırakılmış, bu dönemde Askeri 

Tıbbiye’nin bir bölümüne de bir İskoç-İngiliz Birliği yerleştirilmiş, sonrasında bu birlik yerine İrlanda 

birliği getirilmiştir. İşgal süreci boyunca Tıbbiye ve Darülfünun üzerindeki kontrol devam etmiştir. 

Özellikle askeri Tıbbiye’de milliyetçiliği ile tanınan öğrencilerin gururunu kırmak için İngilizler 

tarafından Askeri Tıbbiye’de pijama ile gezme mecburiyeti konulmuştur4. Bunun dışında önemli 

görülecek bir hareketlenme yaşanmamış, fakat Tıbbiyeli öğrenciler Anadolu’da yaşananların 

İstanbul’da duyulması adına elinden gelen gayreti göstermekten geri kalmamıştır. O dönem Tıbbiye 

öğrencisi olan Feridun Frik, İstanbul’daki faaliyetlerinden şöyle bahsetmektedir: “İstanbul Hükümeti 

                                                             
* Öğretim Görevlisi Dr., Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı. 
mehtap.yilmaz@balikesir.edu.tr 
1 “…Okullarımıza giderken dışarıda ve  içeride beslenmiş nankörlerin türlü alaylarına, hatta hakaretlerine uğrardık. Galip 

devletlerin şımarık temsilcileri sık sık ağaçlara, tramvay direklerine astırdıkları beyannameler ile ilan ettikleri silah arama, 

kargaşalığı önleme, trafiği düzenleme gibi bahanelerle halka işkence yaparken, azınlık okullarının izci kıyafetine girmiş renk 

renk bayraklar taşıyan öğrenci taburları bellerinde kocaman tabancalarla gösteri yapıyor, türlü bahanelerle yakalanan 

Türkler’e Kroker otelinde ve Arapyan hanında yapılan işkencelere dair alınan havadislerle kulaklarımız doluyordu…” 

Gürkan K.İ. (1971). Darülfünun Grevi. İstanbul: Harman Yayınları. 
2 Polat H.A.,Mondros Mütarekesi’ni Müteakip İşgallere Karşı Marmara Ahalisinin Tepkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, Vol 3/11, Bahar 2010, S.483. 
3 Sarıhan Z., Kurtuluş Savaşı Gençliği, S:134. 
4Kazancıgil, A.:”Mondros Mütarekesi’nden Büyük Millet Meclisi Kuruluncaya Kadar Geçen Sürede İstanbul Üniversitesi 
(1918-1920)”, Tıp Tarihi Araştırmaları, Sayı:9, Sf:55-62, Ağustos 1999, sf:57. 
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ve başında bulunan Damat Ferit Paşa Anadolu’da istenilmeyen adamdı ve çeşitli yollardan halkı 

uyandırmak gerekiyordu. Milli Emniyet ile işbirliği halinde çalışıyorduk. Beyazıt’ta Bakırcılardan 

kapalı çarşıya giden yolun başında, kepenkleri kapalı küçük bir matbaada hazırlanan İrade-i Milliye 

gazetesi, o zaman Çarşıkapı’da olan evimize gece getiriliyor ve ertesi sabah tanyeri ağarmadan alınıp 

dağıtılıyordu. Bu işte çalışan sivil ve asker karışımı ekipten bazıları yakalanıyor fakat uzun ve kısa 

tutuklamalarla serbest bırakılıyordu” 5. 

İttihat ve Terakki yılları boyunca da Darülfünun öğrencileri arasında bir örgütlenme 

mevcuttu. Mütareke döneminde, öğrenciler çeşitli işgallere karşı başta mitinglerle olmak üzere 

tepki vermişlerdir. Aynı zamanda Ali Kemal, Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş gibi Darülfünun’da ders 

veren bazı hocaların milli mücadele aleyhinde ortaya koydukları düşünce ve yazılar da bu hocalara 

yönelik gittikçe artan bir öfkenin oluşmasına neden olmuştur6. 1921-1922 öğretim yılında bu 

hocalar, İstanbul Darülfünunu’nda verdikleri derslerde, konferanslarda ve gazetelerde Türk 

Milleti’ni küçük düşüren, işgal kuvvetleri yanlısı bir tavır almışlardı. Örneğin bu öğretim 

elemanlarından Ali Kemal, 29 Mart 1922 tarihli Peyami Sabah Gazetesi’ndeki yazısında: “Ankara 

zorbaları, devletlerin daha ilk kararlarını, ateşkes tekliflerini reddetmişlerdir. Milletin başını bu 

kadar belaya soktuktan sonra kabul edecekleri de beklenemezdi.”  demiştir7. Edebiyat 

Fakültesi’nde İran Edebiyatı Tarihi okutan Hüseyin Daniş, Osmanlıları “çapulcu”, Türk Milletini de 

gelip geçici bir “müstevli” ve bilim açısından bir “hiç” olarak nitelemiştir. Katil bir Ermeni’ye 

avukatlık yapmış olan Barsamyan’a göre ise İngilizler’in basına sansür uygulaması sayesinde zehirli 

fikirlerin kamuoyuna yansıması önlenmiş oluyordu8. İstanbul Dârülfünunu’nda Türk’ün millî ve 

manevî değerlerine ve Millî Mücadele’ye düşman “müderris” ve “muallim”lerin bulunmuş olması ilk 

bakışta yadırganabilir. Ancak Ziya Gökalp daha 1917 yılında, eğitimin milli nitelikte olmayıp 

kozmopolit bir yapıda olduğu, bilimsel metotlarla kültürleri keşfedip düzenleyeceğine yabancı 

kültürlerin aktarılıp öğretilmesiyle uğraştığı için mektep veya medreselerde yetişmiş bazı insanların 

karakterini bozabileceğini belirtmiştir9.  

Beş Hocaya Genel Bakış 

Ali Kemal Bey aslında zengin bir esnafın oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Babası Hacı 

Ahmed Efendi, Sultan Aziz öldürüldüğünde hüngür hüngür ağlayacak kadar samimi saltanat 

taraftarıydı. Annesi de dindar bir hanımdı. Ali Kemal Bey mülkiyeyi bitirdikten sonra Avrupa’da 

Jöntürkler’e katılmış daha sonra affedilip yurda döndükten sonra, çiftçilik, yazarlık, üniversite hocalığı 

gibi işlerle uğraşmıştır. Son Osmanlı kabinelerinde Maarif, Dahiliye Nazırlığı yaparken, bir taraftan da 

üniversitede siyasi tarih dersleri vermiştir. Ali Kemal Bey baskıcı ve zulüm gördüğü, dini ve milli 

değerlere uzak bulduğu İttihat ve Terakki Partisi’ne düşmandı. Başyazarı olduğu ve Ermeni Mihran 

tarafından çıkarılan Peyami Sabah Gazetesi’nde İttihatçıların devamı olarak gördüğü Ankara 

Hükümeti’ne alabildiğince karşı çıkmış, Mustafa Kemal’i ağır ifadelerle eleştirmiştir. Üniversite 

grevinden biraz önce yayınladığı “İstiklal Savaşı ve Türkler” başlıklı yazısında, Türklerin istiklale 

                                                             
5(Editörler) Akçiçek E., Çakmak F.(Ekim 2015) , Vatan ve Sıhhat, “Tıbbiyenin Yurtseverliği.İzmir: Bulaşıcı Hastalıkları 
Önleme Derneği Yayınları BUHASDER. 
6 http://www.cihanharbi.com (Darülfünun’un Cihan Harbi Yılları). 
7 Sarıhan Z., Kurtuluş Savaşı Günlüğü 4, Sayfa:349. 
8 Siler A., http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-31/darulfununun-kurtulus-savasi-ve-inkilaplara-bakisi.  
9 Siler A., a.g.m. 
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layık olmadığını, daha uzun bir süre büyük devletlerden birinin himayesinde yetişmesi gerektiği tezini 

savunmuştur. Gençler arasında ona Artin Kemal adı verilmiştir10. Zaferden sonra traş olmak için gittiği 

berber dükkanından alınarak İzmit’e götürülmüş, orada linç edilerek öldürülmüştür11.  

Rıza Tevfik (Bölükbaşı), 1868 yılında Cisr-i Mustafa Paşa’da doğmuştur, Babası kaymakam 

Hoca Mehmed Tevfik Efendi, annesi Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilmiş olan Münire 

Hanım’dır. Rıza Tevfik İstanbul’da Alyans Yahudi Okulu’nda, İzmir’de Ermeni Okulu’nda, 

İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde okumuş, burayı bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiye’ye kaydolmuş, 

ancak dergi çıkarmaya çalıştığı için okuldan atılmıştır. Daha sonra Tıbbiye’ye kaydolmuş, İttihat ve 

Terakki Partisi ile bağlantısı olduğundan okul yönetimi ile başı derde girdiyse de eğitimini 

tamamlamıştır. Gümrük İdaresi’nde doktor olarak göreve başlamış, İttihat ve Terakki Partisi’nin etkin 

üyesi olmuştur. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanında Selim Sırrı Tarcan’la Hareket Ordusu’na 

yardım etmiş, halkı coşturmaya çalışmıştır. Bir ara spor hocalığı yapmış, Edirne Milletvekili olmuştur. 

İttihat ve Terakki Partisi ile arası açıldığında, Damat Ferit Paşa kabinelerinde Maarif Nazırlığı ve 

Danıştay başkanlığı yapmış, 1920 yılında barış heyetine katılarak Sevr Anlaşması’nı imzalamıştır. 

Onun bu tutumu, hocası olduğu üniversitede öğrencilerin tepkisine yol açmış, Anadolu’daki Kurtuluş 

Savaşı’na karşı olduğu için öğrenciler ayaklanmış, Rıza Tevfik üniversitedeki görevinden ayrılmak 

zorunda kalmıştır. Kurtuluş Savaşı kazanılınca yurt dışına kaçmış, 20 yıl Ürdün ve Lübnan’da 

yaşamıştır. 1938 yılında genel af çıkınca 1943’de yurda dönmüş, 1949 yılında ölmüştür12. 

Hüseyin Daniş (Pedram) İran asıllıdır. İstanbul’a yerleşmiş İsfahan’lı bir tüccarın oğludur ve 

Farsça okuyup yazmayı babasından öğrenmiştir. Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdikten sonra İnstitution 

isimli Fransız okulunu daha sonra da, Arapça ve Farsçasını geliştirmek için gittiği Debistan-i İraniyan 

isimli okulu bitirmiştir. İkdam Gazetesi yazı kurulunda çalışmış, Servet-i Fünun Dergisi’ne şiirler 

yazmıştır. Damat Mahmud Paşa’nın oğulları prens Sebahattin ve Lütfullah’ın hocalığını yapmış, on 

dört ay onlarla birlikte Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Mısır’da dolaşmıştır. İstanbul’a dönünce 

Dü-yun-ı Umumiyye Dairesi’nde mütercim  olarak, aynı anda Galatasaray Lisesi’nde Farsça 

öğretmenliği yapmıştır. 1909 yılında Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde İran Edebiyatı Tarihi 

muallimliğine getirilmiştir. 1922 yılında Darülfünun Grevi sırasında görevinden istifa etmek zorunda 

kalmıştır. Basın Ataşesi olarak görev yaparken 1943 yılında Ankara’da ölmüştür. Hüseyin Daniş 

Türkiye’de doğup büyümesine ve yetişmesine rağmen daima İranlı olması ile övünmüş13, Osmanlıları 

“çapulcu”, Türk Milletini de gelip geçici bir “müstevli” ve bilim açısından bir “hiç” olarak 

nitelemiştir. 

Cenap Şahabettin 1870 yılında Manastır’da doğmuştur. Babasının Plevne’de şehit düşmesinin 

ardından geldiği İstanbul’da Fevziye Mektebi’ni bitirmiştir. Ardından sırasıyla Gülhane Askeri 

Rüştiyesi’ni, Tıbbiye İdadisi’ni, Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Paris’te dört yıl cilt hastalıkları ihtisası 

yaptıktan yurda dönmüş, Mersin, Rodos ve Cidde’de karantina hekimliği ve sıhhiye müfettişliği 

yapmıştır. 1914 yılında emekliye ayrılıp Darülfünun’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri vermeye 

                                                             
10 Gürkan K.İ., a.g.e., sayfa:15. 
11 Ekinci E.B., http://osmanlilar.gen.tr/Yazilar/ali-kemal-in-acikli-sonu.html 
12Çubukçu İ.A., Şair Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Felsefi Düşüncesi, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/775/9903.pdf 
13http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/edebi-sahsiyetler-kisilikler-biyografileri/13538-huseyin-danis-pedram-kimdir-
hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html?showall=1 
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başlamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuva-yı Milliye’ye takındığı olumsuz tutum nedeniyle istifaya 

zorlanmıştır. Zafer kazanıldıktan sonra Cumhuriyeti desteklese de yalnız kalmaktan kurtulamamış, 

1934 yılında ölmüştür14. Cenap Şahabettin, Mayıs 1933 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde “İnkılap” 

başlıklı yazı dizisi için de öğrencilerin protestosuna maruz kalmıştır. Bu yazı dizisinde Mustafa 

Kemal’i ve inkılapları edebi ifadelerle öven, Mustafa Kemal’e her fırsatta hayranlığını ifade eden 

Cenap Şahabettin, sicilini pek parlak görmeyen üniversite gençliğine yaranmayı başaramamış, 

inkılapları övmeye layık bulunmayarak susmaya davet edilmiştir (Birlik Gazetesi Ağustos 1933, Milli 

Türk talebe Birliği yayın organı)15  

18 Temmuz 1921 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dahiliye Nazırı Behbud Han Cevanşir 

(veya Cavanşir) genç yaşında, Misak Torlakyan adında bir Ermeni tetikçi tarafından katledilmiştir. 

Aslında bu, Ermenilerin “sözde soykırımdan” sorumlu tuttukları üst düzey İttihatçılara ve 

destekçilerine karşı yürüttükleri suikast operasyonlarının bir parçasıydı (Nemesis Operasyonu). Katil 

Misak Torlakyan, çok geçmeden suç aleti silahı ile birlikte yakalanarak işgal kuvvetlerinin karargahı 

olarak kullanılan Kroker Oteli'ne götürülmüş,  İngiliz Divan-ı Harbi'nde yargılanmıştır. Mahkeme, her 

türlü oyuna rağmen bir türlü Torlakyan'ı beraat ettirecek bir delil bulamamış, en sonunda katilin, 

cinayeti işlerken şuurunun yerinde olup olmadığının incelenmesi istemiştir. Dr. Mazhar Osman’ın 

başkanlığındaki bir hekim heyetinin "Sanığın cinayet esnasında tam şuurlu bir halde cinayeti işlediği" 

raporunu düzenlemesine rağmen, raporun taraflı olduğu iddia edilip reddedilmiş, en sonunda bir 

İngiliz doktor,  "Sanığın cezai ehliyeti yoktur" raporunu vermiş, bu uydurma rapora dayandırılarak 

sanık Mislak Torlakyan, İngiliz İşgal Mahkemesi tarafından beraat ettirilmiştir. Torlakyan'ın 

avukatları da kendisi gibi Türk ekmeği yemiş Hasruyan (Hüsrevyan) ile eski Sivas milletvekili 

Marujan Barsamyan Efendi isimli Ermeni avukatlarıdır16. Zaten üniversite grevi sırasında öğrenciler 

tarafından hazırlanan İthamname’de diğer dört hoca hakkında iddialar varken, Barsamyan hakkında 

bir paragraf yer almamıştır. Sebebi bu davada Torlakyan’ı savunmuş olan Barsamyan hakkındaki 

suçlamaların İngilizler tarafından sansürlenmiş olmasıdır17. 

Grevin Başlaması 

30 Mart 1922’de Akil Muhtar Bey, Einstein’ın İzafiyet Teorisi, Rıza Tevfik ise Fuzuli hakkında 

konferans verirler. Konferans sırasında Rıza Tevfik’in Fuzuli’nin Türk değil Acem olduğunu iddia 

etmesi, Süleyman Nazif ve öğrencilerin protestolarına neden olmuştur. Bunun üzerine Rıza Tevfik’in 

Türk’ün bileğinde salladığı kılıcından başka bir şeyi olmadığını, Hilâfet merkezi olan İstanbul’un 

elimizde bulunabilmesini de, “Düvel-i Muazzama”nın İslâm dünyasına duyduğu saygıya borçlu 

olduğumuzu öne sürmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Çıkan karışıklık sonucu Rıza Tevfik 

salonu terk etmek zorunda kalmıştır. Olaylar sarıklılar ile tıbbiyelilerin birbirine girmesiyle daha da 

büyümüştür (Hakimiyet-i Milliye, 3 Nisan 1922)18.  

                                                             
14 https://www.turkedebiyati.org/cenap_sehabettin.html 
15Şensoy T., Atatürk Dönemi Öğrenci Olayları (1918-1938), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD, 

Yüksek Lisans Tezi (Malatya 1998), S:112-113. 
16 Saraçoğlu A.C., Torlakyan Davası: Behbud Han Cevanşir’in Katli, sayfa:11-12. 
17 Gürkan, K.İ., a.g.e., Sayfa:38. 
18 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:351. 
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Edebiyat Fakültesi öğrencileri, gizli yaptıkları toplantıda bazı hocaların derslerini boykot kararı 

almışlar ve kutsal ve milli hislerine yabancı ve saldıran hocaları Cenap Şahabettin, Muallim Marujan 

Barsamyan, Ali Kemal, Rıza Tevfik ve Hüseyin Daniş’in üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi 

taleplerini Rektör İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Bey’e iletmişlerdir. Rıza Tevfik 1 Nisan’da hiçbir şey 

söylemeden fakülteyi terk etmiştir. Öğrenciler boykot kararını daha sonra gece gizlice tramvay 

direklerine asmışlardır (İkdam Gazetesi, 31 Mart 1922)19. Rıza Tevfik daha sonra azınlıkların gazetesi 

Reveil’de kendini savunmuştur. Fuzuli’nin İranlı bir ruha sahip olduğunu ve Leyla ile Mecnun’u Şeyh 

Nizami’den kopya ettiğini söylediğini, sonra kötü sözler işittiğini belirtmiştir20. 

1 Nisan 1922’de Üniversite öğrencileri Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak boykot kararını 

açıklamışlar, Rıza Tevfik’e vermişlerdir. Rıza Tevfik derslere girmemiştir. Rektör İsmail Hakkı Bey, 

verilen protesto yazıları için, iddialarla ilgili delil bulamadıklarından bir şey yapılamayacağını, 

öğrencilerin iddialarını ispatladıkları takdirde, protesto yazılarını Müderrisler Meclisi’ne (Profesörler 

Kurulu) havale edeceğini, ayrıca Cenap Şahabettin’in Türklerin bilime yatkın olmadığı konusundaki 

fikirlerine katılmadığını söylemiştir. Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneği, bir açıklama yaparak boykot 

kararının oybirliği ile alındığını, dışarıdan hiçbir tahrik olmadığını ve hareketlerinin milli duygulardan 

doğduğunu bildirmiştir. Peyami Sabah Gazetesi’nde ise “Filozof Türklük aleyhinde bulunmamıştır” 

denilmiştir (Vakit Gazetesi, 2 Nisan 1922)21. 

3 Nisan 1922’de Fen ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin aldıkları 

kararı desteklediklerini açıklamışlardır. Edebiyat Fakültesi öğrencileri hocalarını haberdar ederek 

derslere girmemişler, öğrencilerin bir kısmı, müderrisleri hakkında suçlama metni hazırlamak için bir 

araya gelmişlerdir. Ali Kemal, Darülfünun Eminliği’ne (Rektörlük) başvurarak bu “çirkin olayların” 

önlenmesini istemiştir22. İstanbul gazeteleri İleri ve Gürkan’da Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmail 

Hakkı Bey ile görüşmeler yer almış, İsmail Hakkı Bey görüşmelerde: “Öğrencilerden açıklama 

istedim. Açıklama gelince gerekirse konu Müderrisler Meclisi’ne havale edilecektir. Darülfünun 

hayatı bir lisenin sakin hayatına benzetilemez. Kendisine mahsus fikri ve hür hamleleri vardır.” 

demiştir (Vakit Gazetesi, 4 Nisan 1922)23.  

4 Nisan 1922’de Edebiyat Fakültesi öğrencileri, derslerine girmeme kararı aldıkları beş 

müderris hakkında bir suçlama yazısı hazırlayıp, fakülte ve üniversite yönetimine vermişlerdir. Yazı 

önce kalabalık bir öğrenci topluluğu önünde okunup kabul edilmiş, İngiliz korkusu nedeniyle hiçbir 

matbaada basılamamış, daha sonra bir Ermeni matbaada basılarak dağıtılmıştır. Öğrenciler bu suçlama 

yazısını tüm gazeteleri tarayarak, örnekler vererek hazırlamışlardır. Suçlama yazısında Ali Kemal için 

“Ondan gelecek ilim bize ırak olsun. Ali Kemal isminde bir hoca değil, hatta bir vatandaş bile 

tanımayacağız.” demişlerdir (Vakit Gazetesi, 5 Nisan 1922). Türkleri küçümseyen Hüseyin Daniş için 

“ …Milletimizin vicdanına saldırdığı bu neşter-i hakaretin acısını duyan her Türk, Hüseyin Daniş 

Bey’i tanımamayı, ona selam vermemeyi nasıl yapacağı mütekabil vazifelerin en hakiki ve birincisi 

olarak telakkiye mecbursa, öylece talebe de eski hocalarıyla tanışmamayı ve artık ondan bir şey 

                                                             
19 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:351. 
20 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:358. 
21 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:356. 
22 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:359. 
23 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:361. 
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dinlememeyi üzerine terettüp eden vicdani, ahlaki farizaların birincisi olarak telakki ediyor.” 

ifadelerini kullanmışlardır. Barış heyetine katılıp Sevr anlaşmasını imzalayanlar arasında bulunan Rıza 

Tevfik için “…Sezar katilleri arasında Brütüs’ü görmüştü. Millet de kendisini tehzil eden, kendisini 

istihfaf eden, evladı arasında Rıza Tevfik Bey’i gördü…Sevres Berat-ı idamını imzaladığı kalemi, Türk 

Milleti bu idam gömleğini yırtmak için çabalar ve kan dökerken duyduğumuz payansız alam ve acılar 

karşısında Robert Kolej’e hediye eden, Rıza Tevfik Bey’di….” demişlerdir. Cenap Şahabettin’in de 

hocalık yapmaya başladığı andan itibaren çeşitli vesilelerle kendilerini rencide etmekten zevk alıp 

zehrini akıtmaktan çekinmediğini, cepheye giden gençlere tahammül edemediğini dile getirmişlerdir24. 

Bu suçlama yazısında Barsamyan hakkında iddialar yer bulamamıştır. Sebebi Barsamyan hakkındaki 

suçlamaların İngilizler tarafından sansürlenmiş olmasıdır. 

Edebiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi, beş müderrisin hazır bulunduğu toplantıda ithamnameyi 

görüşmüş, Hüseyin Daniş ve Rıza Tevfik’in istifalarını oy birliği ile kabul etmiş, Ali Kemal ve Cenap 

Şahabettin’e atılan suçları asılsız bulmuştur. Barsamyan hakkındaki iddiaların da mahkeme tutanakları 

getirilerek incelenmesine karar vermiştir. Meclis Başkanı İsmail Hakkı Bey kararı öğrencilere 

açıklamış, ancak öğrenciler diretmişler, beş müderristen üçü daha istifa etmedikçe derslere 

girmeyecekleri konusunda karar almışlardır (İkdam Gazetesi, 6 Nisan 1922) 25. 

8 Nisan 1922’de Eczacılık ve Dişçilik Fakültesi öğrencileri de Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin 

kararını destekleme kararı almışlardır. Hukuk Fakültesi öğrencileri ise Edebiyat Fakültesi öğrencilerini 

manen desteklemeye karar vermiş, maddi desteğin ise Darülfünun Divanı’ndan sonra alınacağını 

bildirmiştir. Din İlimleri öğrencileri ise, İslamiyete karşı tutumu protesto ettiğini, ancak boykota 

tarafsız olduklarını bildirmişlerdir. Darülfünun Emini Besim Ömer Paşa Darülfünun Divanını 

(üniversite meclisi) toplantıya çağırmıştır (İkdam Gazetesi, 9 Nisan 1922)26. Peyami Sabah Gazetesi 

boykotçu öğrencileri birkaç kötü yaratılışlı kişinin oyuncağı gibi göstermiştir. 

9 Nisan günü Üniversitenin bütün öğrencileri, Darülfünun Divanı’na ortak bir bildiri vermişler, 

bildiride öğrenciler, milleti aşağılayan 5 müderrisin üniversiteden çıkarılmasını istemişlerdir. 12 kişilik 

Darülfünun Divanı bu ithamnameyi görüşmüş, Rıza Tevfik ve Hüseyin Daniş görevlerinden istifa 

etmişlerdir. Divan, kurulacak bir komisyonun yapacağı incelemeden sonra, Ali Kemal, Cenap 

Şahabettin ve Barsamyan’ın izinli sayılması ya da sorun çözülene kadar derslere ara verilmesi yollarını 

görüşmüştür. Karar, Edebiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi’ne bırakılmış ve ertesi gün derslere 

başlanacağı duyurulmuştur (İkdam Gazetesi, 10 Nisan 1922)27.  

10 Nisan günü Üniversitenin bütün fakülte ve yüksekokul öğrencileri 3 müderrise izin 

verilmesini yetersiz bulmuşlar ve üniversiteden ilişikleri kesilene kadar boykota devam edeceklerini 

bildirmişlerdir. Divan kararı üzerine Hukuk Fakültesi de boykota katılmıştır. Rıza Tevfik, Peyami 

Sabah Gazetesi’nde boykotçu öğrencilerin dışarıdan yönetildiklerini ileri sürerek fakültedeki 

görevinden ayrıldığını duyurmuştur. Yazısında: “Bu zillete katılma töhmetini üzerinizden defetme 

fedakarlığını gösteremediğiniz için bütün namuslu terbiyeli adamlar gözünde alçaldınız. Vatanı bir 

                                                             
24 Gürkan K.İ., a.g.e., sayfa 33-34-36. 
25 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:362. 
26 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:368. 
27 Sarıhan Z.,a.g.e., Sayfa:370-371. 
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derebeyi tarafından size bağışlanmış bir çiftlik mi sanıyorsunuz? Felsefe derslerinde Sokrat’tan, 

Eflatun’dan, kant’tan bahsederken İnönü Zaferi’nden dem vuramazdım ya. Siz mi bu memlekette 

istikbal ümidi teşkil ediyosunuz? Yazık size! Yuf size!” demiştir (İkdam Gazetesi, 11 Nisan 1922, 

Peyami Sabah Gazetesi, 10 Nisan 1922)28. 

1912'de hazırlanan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'yle (Darülfünun Şuabatının inzibatına Dair 

Nizamname) öğrencilerin Darülfünun içinde konuşmaları, tartışmaları, toplantı düzenlemeleri, 

duvarlara ilan asmaları yasaklanmıştır. Tüzüğe göre okulda düzenin bozulması durumunda Maarif 

Nazırı'na geçici tatil yetkisi verilmiştir29. Maarif Nezareti de bu yetkisini kullanarak 11 Nisan’da 

geçici süreliğine üniversiteyi kapattığını açıklamıştır. Yakup Kadri İkdam Gazetesi’nde meselenin 

yalnız Darülfünun meselesi değil, bir millet ve memleket meselesi olduğunu açıklamıştır30. 12 

Nisan’da, Darülfünun Divanı 5 müderris hakkındaki kararı Edebiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi’ne 

bıraktığı için Meclis, 5 müderris hakkında suçlamaya değer bir konu olmadığını dolayısıyla yapılacak 

bir şey olmadığını açıklamıştır. Ancak öğrenciler, adı geçen müderrislerin hepsinin üniversiteden 

atılmadıkça derslere girmeyeceklerini belirtmişlerdir. Boykot Darülfünun öğrencilerini bir araya 

getirmiş, örgütlenmesine sebep olmuştur. Birleşik Öğrenci Kurulu, Darülfünun ve Mekatib-i Aliye 

Cemiyet-i Merkeziyesi’ni kurmuştur. Tıp Fakültesi öğrencisi Hamit Necdet’in başkanlığında toplanan 

cemiyetin kurucu yönetim kurulunda iki Fen Fakültesi, birer de Hukuk, Edebiyat Fakülteleri ile 

Ticaret, Dişçilik-Eczacılık Yüksekokullarından temsilci bulunuyordu. Lozan Türk Talebe Cemiyeti de 

Edebiyat Fakültesi öğrencilerine bir kutlama telgrafı çekmiştir (Vakit Gazetesi, 25 Nisan 1922)31.  

13 Nisan’da öğrencilerin 23’ü Maarif Nezareti’ne dilekçe vererek derslerin bir an önce 

başlamasını istemişlerdir. Maarif Nazırı Sait Bey gazetecilere gençlerin hareketini normal 

karşıladığını, birdenbire parlama yeteneği olmayan milletlerin yaşayamayacağını söylemiş, 

öğrencilerin dışarıdan kışkırtılmış olabileceğini, gençlere güvendiğini ve yakında olayların 

yatışacağını umduğunu söylemiştir (Vakit Gazetesi, 14 Nisan 1922)32.  

Peyami Sabah Gazetesi yazarı Ali Kemal, üniversite olayı ile ilgili 15 Nisan 1922 tarihli 

yazısında, “Yeniçerilikten ve Celalilikten sonra şimdi de bu taifeden kurtulmak lazımdır. Muhitimiz 

öyle bir silindire muhtaçtır ki, matbuatından diğer çevrelere kadar üzerinden şöyle bir geçsin, bütün 

bu rezaleti süpürsün götürsün. Bu ameliyat olmadıkça memleket felah olmaz” demiştir. Aynı gün 

öğrenciler, üç müderrisin hala Darülfünunu terk etmemelerini kınamış, diğer müderrisleri ziyaret 

ederek saygılarını belirtmiş ve Darülfünun’un açılmasını istemişlerdir (İleri Gazetesi, 17 Nisan 

1922)33. 

16 Nisan’da TBMM milletvekilleri üniversite grevini destekleyen açıklama yapmışlardır. Kozan 

Milletvekili Dr. Fikret Bey, İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bey, Menteşe Milletvekili Dr. Tevfik 

                                                             
28 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:372-373. 
29Soydan A., Darülfünun’dan Günümüze Üniversitede Tasfiyeler, Toplum ve Hekim, Temmuz-Ağustos 1999, Cilt:14 , 

Sayı:4, Sayfa:269-276. 
30 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:375. 
31 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:376. 
32 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:378. 
33 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:382. 
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Rüştü Bey, ve İstanbul Milletvekili Numan Usta, “İstanbul Darülfünun talebesi arkadaşlarımız” diye 

başlayan mektuplarında direnişi desteklediklerini, bundan övünç duyduklarını belirtmişler ve direnişe 

neden olan müderrisler için “tedris için tahsis edilen rahlelerini suistimal etmiş olanlar” ifadesini 

kullanmışlardır (İleri Gazetesi, 19 Nisan 1922)34.  

17 Nisan’da Maarif Vekaleti, Darülfünun Eminliği’ne, Öğrenci Derneği’ne ve basına telgraf 

çekmiş, Maarif Vekili, “özel bir amaçla ve bilime aykırı olarak, tarihi ve medeni varlığı küçük 

düşürmenin kınama gerektiren bir olay olduğunu, gençliğe önder olması gereken müderrisler 

meclisinin bu yüce heyecan karşısında aldığı tutumun üzüntü verici olduğunu, müderrislerden milli 

ruh ve emellere saygılı ve uygun bir hareket beklediğini” belirtmiştir. Üniversite öğrencilerinden 21 

kişi Maarif Nezareti’ne bir dilekçe vererek derslerin bir an önce başlamasını istemişlerdir. 

Öğrencilerin şikayetlerini inceleyecek olan Üniversite Kurulu toplanamamış, öğrenciler, şikayetlerini 

görüşme kararı alan Maarif Nazırı ile Üniversite Divanı’na teşekkür bildirisi yayınlamışlardır (Vakit 

Gazetesi, 18 Nisan 1922)35. 

22 Nisan’da öğrencilerin suçlama dilekçesini incelemek üzere Ebulula, Ziya Nuri Paşa ve Fatin 

Paşa’dan oluşan kurul Zeynep Hanım Konağı’nda öğrencilerin ifadelerini almayı kararlaştırmış, 24 

Nisan’da öğrenci temsilcilerini dinlemişlerdir. Ebulula öğrencilere sert davranmış, Ziya Nuri Paşa ile 

Fatin Hoca öğrencileri koruyan bir tutum göstermişlerdir.  Zeynep Hanım Konağı önünde 500 kadar 

öğrenci toplanmış, üyelerden Muslihittin Bey yuhalanmış, Rektör Besim Ömer Bey’e çürük yumurta 

atılmış, iki taraflı oynamaması istenmiştir (İleri Gazetesi, 25 Nisan 1922)36.  

17 Mayıs’ta Maarif Nezareti, darülfünun Divanı’nın bütün fakülteleriyle birlikte 19 Mayıs’ta 

açılacağını duyurmuş, ancak öğrenciler, istekleri yerine getirilmediği gerekçesiyle olaylar çıkarıp 

açılışı engellemişlerdir (Vakit Gazetesi, 18 Mayıs 1922)37. 20 Mayıs’ta derslere başlanacağı söylense 

de öğrenciler, derslere girmek isteyenlere bile engel olmuşlar, Maarif Nezareti’nin, üniversitenin bütün 

fakülteleriyle birlikte açılacağını açıklamasına rağmen üniversite açılamamıştır. Üniversite grevini 

devam ettiren öğrenciler, derslerin başlamaması için amfileri boşaltmaya çalışmış, çıkan olaylarda 

birkaç öğrenci yararlanmıştır. Öğrenciler, yaralanan öğrencileri alarak Maarif Nazırı Said Bey’e 

götürmüşler ve “Bunlar sizin grevi anlamamadaki inadınızın kurbanlarıdır.” demişlerdir. İngilizlerin 

bu hareketleri izlediklerini söyleyen Nazıra, “Sizin İngilizleriniz varsa bizim de imanımız var!” 

demişler, Nazır Said Bey hüngür hüngür ağlamıştır. Darülfünun Divanı bayram sonuna kadar olmak 

kaydıyla üniversitenin kapatılmasına karar vermiştir (Vakit Gazetesi, 22 Mayıs 1922)38. 

26 Haziran’da Darülfünun Divanı öğrencilerin istifasını istedikleri müderrislerin savunmasını 

dinlemiş ve haklarındaki kararı Maarif Nezareti’ne bildirmiştir. Ali Kemal ve Cenap Şahabettin’in 

görevine son verilmesine karar verilmiş, Barsamyan hakkında inceleme tamamlanmadığından karar 

                                                             
34 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:384. 
35 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:385. 
36 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:397. 
37 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:434. 
38 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:438. 
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verilemediği bildirilmiş, Maarif Nazırı Said Bey, karar kesinleşince açıklama yapacağını 

söylemiştir(İkdam Gazetesi, 29 Haziran 1922)39.  

5 Temmuz’da Darülfünun Divanı, grevin sona erdirilmesi için Darülfünun Nizamnamesi’nin 12. 

Maddesinde değişiklik yapmış, Müderrisler hakkında disiplin cezası verme yetkisi Müderrisler 

Meclisi’nden alınarak Darülfünun Divanına verilmiştir. Hüküm, hükümetçe de kabul edilip padişah 

onayına sunulmuştur (İkdam Gazetesi, 5 Temmuz 1922)40.  

29 Temmuz’da Darülfünun Divanı tarafından süresiz izinli sayılan 5 öğretim üyesinin yerine 

Edebiyat Fakültesi’nce önerilen öğretim üyelerinin atanması Padişah tarafından onaylanmış, böylece 

öğrencilerin yürüttüğü boykot başarıya ulaşmıştır. Avrupa ve Osmanlı Devleti Münasebetleri dersine 

Ali Kemal yerineAli Reşat Bey, Türk Edebiyatı dersine Cenap Şahabettin yerine Yahya Kemal, 

Mabad-et Tabiiyye (Fizikötesi) ve Bediat dersine Rıza Tevfik yerine ders ikiye ayrılarak Ahmet Naim 

ve İsmail Hakkı Beyler, İran Tarihi ve Edebiyatı dersi için Hüseyin daniş yerine Veled Çelebi, 

Marujan Barsamyan’dan boşalan İngiliz Edebiyatı dersi için, Batı Edebiyatı dersi ile birleştirilip Cemil 

Bey atanmıştır41. 

12 Ağustos’ta çeşitli fakültelere mensup öğretim üyeleri, üniversite rektörlüğünü ziyaret etmiş, 

Üniversite’nin artık açılmasını ve öğrencilerin mağduriyetlerine son verilmesini istemişlerdir. Rektör 

Besim Ömer Paşa, görevden alınanların yerine yeni atamalar yapıldığını, bunun padişah onayına 

sunulduğunu, kesinleşir kesinleşmez Üniversite’nin açılacağını söylemiştir42.  

14 Ağustos’ta Üniversite öğrenci temsilcileri, Darülfünun Emini Besim Ömer Paşa’yı ziyaret 

etmişler, divan kararı gereği Edebiyat Fakültesi olayı bertaraf edildiğine göre Üniversitenin hemen 

açılmasını istemişlerdir. Konuyu görüşen divan, her fakültenin, fakülte kurulunun tespit edeceği tarihte 

açılmasını kararlaştırmıştır (Tercümanı Hakikat, 13 Ağustos 1922)43.  

16 Ağustos’ta Tıp Fakültesi’nden bir grup öğrenci, istemedikleri öğretim üyeleri görevden 

uzaklaştırıldığına göre sorun kalmadığını belirtmişler ve fakültenin bir an önce açılmasını istemişler, 

okulları açılmazsa bile dershanelere devam etme kararı almışlardır. Dekanlık ise, yeni atamalarla ilgili 

padişah onayını beklemektedir (Tercümanı Hakikat, 17 Ağustos 1922). 19 Ağustos’ta Tıp Fakültesi 

öğrencileri derse gitseler de başlamaları mümkün olmamıştır. Maarif Nazırı Sait Bey, Darülfünun 

Emini Besim Ömer Paşa, Müderris Dr. Akil Muhtar, Ebulala Bey, Fatin Efendi, Başbakan Tevfik Paşa 

bir toplantı yaparak üniversitenin açılışını görüşmüşler, 25 Ağustos’tan itibaren fakültelerde derslere 

başlama kararı almışlardır (Vakit Gazetesi, 20 Ağustos 1922)44. 

                                                             
39 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:495. 
40 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:509. 
41 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:554. 
42 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:577. 
43 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:580. 
44 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:588. 
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24 Ağustos’ta Fen Fakültesi Müderrisler Meclisi Maarif Nazırı Sait Bey başkanlığında 

toplanmış, Fakültenin 2 Eylül’de açılmasına, 15 Eylül’e kadar ilk sınav devresinin, daha sonra da 

1922-1923 eğitim yılının başlamasına karar verilmiştir (Peyami Sabah Gazetesi, 25 Ağustos 1922)45. 

25 Ağustos’ta üniversite nihayet açılmış, derslere başlanmış, öğretim elemanları öğrencilerin 

şiddetli ve sürekli alkışlarıyla kürsüye çıkmışlardır. 4 ay 20 gün süren boykotta öğrenciler birbirleriyle 

kucaklaşarak başarılarını kutlamışlardır. Milli Mücadele’ye karşı tutumlarından dolayı istemedikleri 5 

öğretim üyesi üniversiteden uzaklaştırılmıştır46. 

Değerlendirme 

Bir ülkede üniversiteler bilim ve tekniğin gelişmesine katkı sağlarken, eleştirici düşüncenin 

yayılmasında, yerleşmesinde öncü vazifesi görmeli, ülke ve dünya meselelerine çözümler 

getirmelidir47. Yakın tarihimizdeki önemli siyasî ve askerî problemlerin çözümlenebilmesinde,  Millî 

Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında zamanın tek üniversitesi olan İstanbul Darülfünun bazı 

olumsuz tavırlar bir yana bırakılırsa, Kurtuluş Savaşı’na ve millî menfaatlere gerekli ilgi ve hassasiyeti 

göstermiştir. Millî duygu ve menfaatlere bağlı olan öğretim üyeleri, gerçek bilim adamlığı vasfını 

sergilemişlerdir48. 

Darülfünun Grevi, bazı hocaların görevden uzaklaştırılması ile sonuçlanması açısından önemli 

olduğu kadar, Darülfünun öğrencilerini bir araya getirmesi, örgütlenmesine sebep olması açısından da 

önemlidir. Grev sırasında Birleşik Öğrenci Kurulu, Darülfünun ve Mekatib-i Aliye Cemiyet-i 

Merkeziyesi’ni (Üniversite ve Yüksekokullar Derneği) kurmuştur. Tıp Fakültesi öğrencisi Hamit 

Necdet’in başkanlığında toplanan cemiyetin kurucu yönetim kurulunda, iki Fen Fakültesi, birer de 

Hukuk, Edebiyat Fakülteleri ile Ticaret, Dişçilik-Eczacılık Yüksekokullarından temsilci bulunuyordu. 

Grevin başarıya ulaşmasında bu derneğin rolü büyük olmuştur. Profesörleri görevden alma yetkisi 

Profesörler Kurulu’ndan alınıp Üniversite Senatosu’na verilmiştir. 

1922 yılındaki öğrenci boykotu ülke içindeki siyasal gelişmelerin öğrenci kitlesi üzerindeki bir 

yansıması olarak görece özerk bir yapılanma içinde tasfiye sonucunu doğurmuştur. Bu eylemin 

başarısında yükselen bir güç olarak Anadolu hareketinin desteğini de göz ardı etmemek gerekir49. 

Mustafa Kemal’in Anadolu’da başlattığı Milli Mücadele, boykota katılan öğrencilere manevi destek 

olmuş, grev mütareke İstanbul’unda başarıya ulaşmıştır. 

Grevden sonra İstanbul’a gelen Refet Paşa ve ordusunu öğrenciler büyük bir coşkuyla 

karşılamışlar, Darülfünun Divanı (Üniversite Senatosu) İsmet Paşa’yı “Fen Fakültesi Fahri Müderrisi” 

seçmiş, öğrenciler İsmet Paşa’ya Lozan Antlaşması’nı imzalaması için altın bir dolmakalem hediye 

etmişlerdir. İsmet Paşa dönüşte bu kalemi hatıra olarak İstanbul Üniversitesi’ne hediye etmiştir. 

                                                             
45 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:595. 
46 Sarıhan Z., a.g.e., Sayfa:598. 
47Bolay, S.H.,Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, C:1, S:3 (2011), Sf:105-

112. 
48 Siler A., a.g.m. 
49 Soydan A, a.g.m. 
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Böylelikle 1920 yılında Rıza Tevfik’in Sevr’i imzaladığı kalemi hocası olduğu Robert Koleji’ne 

hediye etmesinin karşılığı verilmiş oluyordu50. 

Boykot sırasında Üniversite Yönetimi kendisinden beklenen iradeyi gösterememiş, hızlı karar 

alamamaları, olayların büyümesine sebep olmuştur. 

Üzerinden neredeyse 1 asır geçmiş olan bu milli çoşkuyu yeni kuşakların çoğu bilmemektedir 

ve bu olay unutulmamalıdır. Darülfünun Grevi bir öğrenci hareketinin uygun koşullarda değerli ve 

etkili olabileceğini göstermesi bakımından etkili olmuştur. 
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SÖMÜRGENİN GÜCÜ 

MODERN DEVŞİRMELER VE DÖNEKLER 

 

Yasin AKYILDIZ 

 

Öz 
Günümüzde bir devletin kaderini, bir nevi yok oluşunu ya da gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak etkenler arasında 

ekonomi, finans vb. olgulardan daha önemli ve etkili aktörler bulunmaktadır. Sömürgecilik ana teması altında, 

birçok devlet ve halkın tarihine bakıldığında, döneklik ve modern devşirme üzerine, hayli zengin örnekler 

bulunmaktadır. Modern devşirmecilik bağlamında Dünya’dan ziyade Türkiye tarihindeki döneklik birikimi bizi 

daha yakından ilgilendirmektedir. Yakın tarihimizdeki en güncel devşirme ve döneklere baktığımızda ülkemizin 

içinde yetişen ve halk tarafından da ciddi derecede saygı ve itibar gören insanlar, bu ülkede darbe girişiminde 

bulunup, yüzlerce sivil masum insanın ölümüne ve katledilmesine sebep olmuştur. Kimileri de sözde bir ideoloji 

uğruna tarihi çok eskilere dayanan inançlı ve itikatlı bir kitleyi sahte vaatler, tehditler, şantajlar ve zoraki çabalar 

ile dağlara çıkarmış, binlerce anne ve babaya evlat acısı yaşatmıştır.  

 

Sonuç olarak bu ideolojileri destekleyen, günümüzün en önemli yönlendirme kaynağı olan tv, radyo, sosyal medya 

gibi alanlarda faaliyet gösteren, hangi bayrağın altında uyuduğu belli olmayan sözde usta gazeteci ve radyocuları 

unutmamak gerekir. Ülkelerin küresel dünyada güç ilişkileri bağlamında, çıkar ilişkileri çerçevesinde uyguladığı 

akıllı güç stratejileri  uygulamalarından biri olan modern devşirmecilik, günümüz sömürü araçlarının en etkili 

olanlarındandır.  

 
Anahtar sözcükler: devşirmeler, dönekler, hainler; modern devşirmeler, fetö 

 

POWER OF THE COLONY 

MODERN RECRUITMENT AND APOSTASY 
Abstract 

Today, there are more important and influential actors than the economy, finance, etc., among the factors that will 

lead the destiny, a kind of extinction or development of a state. Given the history of many states and people under 

the main theme of colonialism, there are quite a wealth of examples of apostasy and modern recruitment. In the 

context of modern recruitment the accumulation of apostasy in the history of Turkey is more closely related to us 

than the world. When we look at the most up-to-date apostasy and recruitment in our recent history, people who 

grow up in our country and who have a serious respect by the people have attempted coups in this country and 

caused hundreds of civil innocent people to be killed. Some, for the sake of a so-called ideology, forced a faithful 

community based on history to the mountains with false promises, threats, blackmail and forced efforts and caused 

thousands of parents to suffer the grief of losing a child. As a result, we should not forget the so-called master 

journalists and radiomen who support these ideologies and who are active in today's most important routing domain 

such as TV, radio, social media, and who are not known to sleep under which flag. Modern recruitment, one of the 

applications of intelligent power strategies within the context of the power relations of the countries and the 

framework of interest relations in the global world is the most influential of today's exploitation tools. 
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Giriş 

Modern dünyada, küresel güç ilişkileri bağlamında sömürgecilik kavramı özellikle 21 yy. 

da yeniden anlamlandırılmaktadır.  Sömürgeciliğin geçmişte olduğu gibi kıtalararası yerleri 

fethetme ve bölge halklarının askeri güçlerle kontrol altına alınması gibi uygulamaları, Batı 

kaynaklı insan hakları uygulamalarının da etkisiyle günümüzde el değiştirmiştir. Akıllı güç 

stratejileri içinde değerlendirilebilecek ekonomik ve yumuşak güç uygulamalarının 

argümanları özellikle büyük şirketlerin ve kuruluşların, eğitim, siyaset, medya vb. ülkelerarası 

çıkar ilişkilerini gözetme adına uygulamaya koyduğu faaliyetleri sonucu, küreselleşen dünyaya 

ayak uydurulan, modern bir devşirme sistemi ile yürütülmektedir.  

Ülkelerin gelişmişliğinin göstergeleri arasında ekonomi, eğitim, finansal yapı, teknolojik 

gelişimler vb. etkenler olduğu bilinmektedir, ancak günümüzde bunlardan daha etkili silahlar 

olan ve devletlerin yönünü tayin eden, devletin içinde var olan, diğer devletlerin taşeron 

firmaları, dünyadaki farklı kuruluş ve gruplar, modern olarak devşirilmiş, siyasi, ekonomik, 

eğitim, medya, din alanındaki şahıslardır. 

Dönekliğin ve devşirmenin doğumunu sağlayan temel faktör yüzyıllardır süregelen 

sömürgecilik kavramıdır. Devletler artık sömürgecilik kavramının, her geçen gün küreselleşen 

dünyada, farklılaşmış şekillerini ortaya koymaktadır. Bu farklılaşma devletlerin sömürge aracı 

olarak kullandığı böl, parçala, yönet sisteminin de yerini almıştır. Yeni sistemde devletler, 

taşeron olarak kullandıkları çok büyük şirketler, gruplar, sivil toplum kuruluşları, banka ve 

finans kurumları, birlik ve cemiyetler gibi birçok farklı kurum ve kuruluşu sömürgecilik 

faaliyetlerinde kullanmaktadırlar. Böylelikle daha soyut gözükerek dünya devletleri 

karşısındaki vizyonları tamamen masumane olabilmektedir (Bulut, 2016).  

Egemen devletlerin Dünya siyasetindeki anlayışları günümüzde akıllı güç stratejilerinden 

geçmektedir. Akıllı güç stratejisi ise yeri geldiği zaman yumuşak gücü, yeri geldiği zaman 

askeri gücü ve kimi zamanda ekonomik güç ilişkileriyle birlikte yürütülmektedir. Yakın zaman 

diliminde kendi sınırımızda baş gösteren ve binlerce masum sivilin ölmesine, topraklarını terk 

etmesine sebep olan Suriye iç savaşını örnek göstermek mümkün olabilir. Zira bu bölgede böl, 

parçala, yönet anlayışı güdülmekte gibi gözükürken, Suriye topraklarında onlarca farklı grup, 

farklı mezhep kol gezmektedir. Buradaki amaç, zengin yeraltı kaynaklarına ve ticaret yollarına 

hâkim olabilmektir.  

Küresel aktörler bu bölgede barış kahramanı olarak kendisini göstermekte, diğer yandan 

yerel devşirilmiş aktörler aracılığıyla silah baronlarının pazarı haline getirilmekte ve 

nihayetinde insan hakları bahaneleriyle bu bölgelerde kalıcı üstler kurma planlarını devreye 

sokmaktadırlar (Nye, 2011: 3-35). Böylelikle milyonlarca kişinin vatanı olan topraklarda 

yaşanan iç savaşa onlarca devletin direk müdahale etmeden, birçok farklı milis grupları, 

siyasetçileri, sivil toplum kuruluşları üzerinden müdahalede bulunması, modern devşirme, 

döneklik ve sömürgecilik başlığının tanımını netleştiren bir durumdur.  

Belirtilen bağlamda oluşturulan gelişmelerin ve başka devletlerin kaderini belirleme 

uygulamalarının en etkili argümanı kuşkusuz güç kavramıdır. Güç bu düzeyde bir etkileme 

aracı olarak kullanılmakta ve yerine, zamanına göre mevcut koşulların el verdiği oranda farklı 

niteliklerle kendisini egemen devlet veya devletlerin aracılığıyla ortaya koymaktadır 

(Holsti;1964: 178-179). 
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1. Sömürgeciliğin Zirvesi Olan 19. Yüzyıl  

19. yüzyıl sömürgeciliğin neredeyse tavan yaptığı küreselleşen dünyaya hızla ayak uyduran 

devletlerin yeni stratejiler ile sömürge imparatorluklarına güç kattıkları bir yüzyıl olmuştur. 

Ortaya çıkan iki Dünya Savaşı, sömürgeciliğin gerilemesi sonucunu doğurmuştur. 1960'larda 

başlayan hızlı uluslaşma süreci, hemen hemen sömürgeciliğin sonunu göstermekteydi. 1989 

yılında Doğu Avrupa'da başlayan rejim değişikliği ve soğuk savaşı simgeleyen Berlin 

Duvarı'nın yıkılması ile İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan süreç sona ermeye başladı 

(Beaud, 2003). 

Avrupa, dünya tarihini yazarken kendisini merkezi bir konuma yerleştirmekte ve öteki 

olarak kabul ettiği batı dışı toplumlarını ehlileştirme görevini kendine kutsal bir görev olarak 

kabul etmektedir. Avrupa geçmişten bugüne kadar dünya tarihinde sömürgecilik 

imparatorlukları kurmuş, sözde muhasır medeniyet seviyesinde bir toplum olarak kabul 

edilmektedir. Bu nedenle sömürgeciliği düşünsel kaynak olarak Avrupa merkezli ele alabilir, 

bunun arkasına ABD ve İngiltere gibi ülkeleri koyabiliriz (Bulut, 2016; Kennedy, 2015). 

Avrupa’nın bu kadar mühim ve önemli oluşunun ağırlıklı ve tek sebebi arasında iktisadi 

zenginliğinin geçmişten günümüze yüksek olmasından kaynaklandığı savunulabilir. 

Sömürgeciliğe tarihten bu yana Avrupa da sınıfsal gelişmeler ve devlet etkileri açısından 

değerlendirme yaparak baktığımızda, Avrupa’nın yaptığı ticaretin çok geniş bir alanda ki 

teknik, siyasi ve sonrasında oluşturduğu büyük askeri egemenlik stratejisine bağlamak mümkün 

olabilir. Sömürgeciliğin başlangıcına indiğimizde devletlerin keşif amaçlı yaptıkları 

araştırmalar ve hemen ardından başlattıkları işgaller bize sömürgeciliğin başlangıç noktasının 

Avrupa oluşu tezini ispat etme noktasına itmektedir (Sander,1997: 252). 

1.1. Ticari Tekel ve 20. Yüzyıl 

19. yüzyıl için kullanılan en önemli sömürge yöntemi ‘’Ticari Tekel’’ oluşturmaktı. Çünkü 

genel itibari ile Dünya piyasasında ‘’tekel’’ konumunda olmak demek serbest ticaret 

neticesinde doğal yollardan dahi oluşan piyasa dengesini engellemek anlamına gelmekteydi. 

Bu durum ticaretten yararlanılacak olan avantajları bütünü ile yok edecek ya da kısıtlayacaktı 

(Lester, 1997: 185-188). 

Smith’e göre tekelin olumsuz sonuçları özellikle ‘’Amerikan Sömürgeciliğinde’’ kendini 

göstermiştir (Simith, 1996: 100-130). Sömürgeci ülkenin, sömürge ile olan tüm ticareti sadece 

kendisine ayırması ticari tekel manasına gelir ve bu durumda ülkenin finans, üretim, tüketim 

vb. ihtiyaçlarının neredeyse büyük çoğunluğunu elinde tutan taraf sömürgeci olmaktadır. 

Coğrafi keşiflerin başlaması Afrika’nın sömürgeci devletlerin bir durağı haline gelmesine 

neden oldu. Sömürülen Afrika teknoloji, eğitim ve gelirden yoksun durumuyla dünyada geri 

kalmışlığın bir sembolü haline geldi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Afrika’da yoksulluk 

ve açlık bağlamında, günde yaklaşık yirmi dört bin kişi ölmektedir. Nüfusun yarısı bir dolardan 

daha az bir gelire sahip olmakta ve günlük gıda ihtiyacını karşılamadan gününü geçiren sekiz 

yüz milyon insan gelişmekte olan ülkelerde yaşama savaşı vermektedir. Okuma yazma 

bilmeyen birey ve okula gidemeyen çocuk sayısının en fazla olduğu bölgenin Afrika olması 

tesadüf bir sonuç değildir (BM, 2014:7-24). 

http://www.akademikbakis.org/
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Sömürgeci batı, koloni haline getirdiği ülkelerin halklarını ikici sınıf vatandaş olarak 

görmekte, etnik ayrım temelli uygulamalarla, bölgenin yerel kaynaklarını kendi insanlık dışı 

uygulamaları için kullanan bir görünüm sergilemektedir. Batı, yerel kaynakları kullanmanın 

yanı sıra sömürdüğü ülkedeki insanları yerlerinden ederek kendi topraklarında açlık ve sefalet 

içinde çalıştırarak, ölümü bu insanlar için en büyük mükâfat olarak görmüştür, hatta Batının 

uygulamaları sonucu bu insanların insan olup olmadıklarına yönelik anlayış hâkim olmuştur 

(Tatar:196-202). 

Batı’nın karanlık ve insan onurundan uzak uygulamalarla dolu bir tarihi vardır. Tarihi 

oluşumların verdiği tepkilerden uzaklaşmak isteyen Batı sözde insan hakları, demokrasi, 

özgürlük, eşitlik söylemleriyle günümüzde kendisini aklama peşindedir, ancak bu safi 

söylemler bile bizzat Batı tarafından sulandırılmakta ve uluslararası kuruluşlarla Batı dışı 

toplumların siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal yönlerden manipülasyonunun birer aracı 

olmaktadır. Bugün BM insan haklarının savunuculuğunu, Batı adına savunur görünmekte, 

ancak her türlü insan hakları ihlallerinde hiçbir etkisi olmayan pasif bir kuruluş olarak görünüm 

kazanmaktadır. ILO Dünyada az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerdeki çalışma koşullarını 

iyileştirme, çalışma standartları safsatası adı altında, söylemlerine girişmekte, arka planda yatan 

niyeti irdelendiğinde, Doğu ile rekabet gücünü yakalama planlarının olduğu ve sermayedarların 

anavatanına dönme uygulamaları çağrısı bağlamında ortaya attığı söylemler olarak belirlendiği 

görülmektedir. Bugün Batının Dünya’ya sunmuş olduğu sistem kan ve gözyaşı üzerine kurulan 

bir düzeni işaret etmekte ve sistem yoksulluğu üreten bir yapıya bürünmektedir. Günümüzde 

hiçbir Avrupa ülkesinde açlıktan ölen masum Avrupalılar ya da çocuklar karşımıza 

çıkmamaktadır, ancak Afrika’ da ve İslam dünyasında her gün binlerce masum insan ya açlıktan 

ya da savaştan hayatını kaybetmektedir (Üstel, 1999: 52).  

Geri kalmışlığın devam ettirilmesinin bu toplumlar için kanıksanmasının sağlanması ve 

Batı’nın kurtarıcı bir el olarak bu bölgeleri kalkındıracağına yönelik algı yönlendirmeleri, Batılı 

değerlerle bir kalkınma modeli bağlamında gelişim sağlanacağı fikrinin oluşturulmasının en 

etkili yolu, eğitim ve öğretim sistemlerinin yediden yapılandırılması olarak görülmektedir.  

Afrikalıları cahil, eğitim ve öğretim seviyesi düşük toplum olarak konumlandırdığımızda eğitim 

öğretim değerlerini yükselterek geri kalmışlıktan kurtarmak mümkün olabilir.  Geçen süreçte 

durumun böyle olmadığı, Batılı toplumların sömürge planları dâhilinde bulunan bölgelerde algı 

yönetimlerini, eğitim ve öğretimi hedef alarak gerçekleştirdiği ve bu bölge toplumlarının 

gelişmesini ve çağdaş dünya şartlarını kavramasının engellenmesinin temel amaç olduğu 

ortadadır (Arslan, Akın; 2014: 81-86). 

Yeni sömürgecilik anlayışının altında yatan etmenlere bakıldığında sermayedarların ucuz 

emeğin çalıştırılması, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun ve sosyal güvencenin bulunmadığı 

bölgelerde yatırımlarını yapmasının nedenleri arasında yüksek kar oranlarının sağlanması 

gösterilebilir. Bunun günümüzdeki en önemli kanıtları arasında Hindistan’ da 1984’de meydana 

gelen Bhopal felaketinin ortaya çıkması sonucu oluşan insanlık dramı manzaraları yaşanan 

olayın resmini gösterir mahiyettedir. Bölge halkının yaşamını yitirmesine ve çevre felaketinin 

ortaya çıkmasına neden olan olay Batı zihniyetinin ticari alanda da insana ve doğaya verdiği 

ehemmiyetin en açık göstergesidir. Fabrikanın sahibi olan Union Carbide hiçbir zaman Birleşik 

Devletlerdeki korunma tedbirlerini uygulamamıştır (Çelebi, 2010:100-101). 
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Sömürgeciliğin temel 4 nedeni olduğu literatürde görülmektedir. Büyük devletlerin 

yayılımcı politikası, artan nüfusa yeni yerler bulma düşünceleri, insan gücü ihtiyaçları, küresel 

rekabette ekonomik üstünlük sağlama, dini yayma gibi nedenler özellikle sömürgecilik 

faktörünün temelini oluşturmaktadır (Luraghi, 2000: 38-72). 

Konumuz olan dönek ve devşirme kavramını açıklarken dini yayma konusunu ve 

misyonerlik faaliyetlerini ele almak çok daha mühim olacaktır, çünkü birçok devşirme siyasi 

sömürgecilik konusunda ciddi başarılar elde ederek bulundukları ülkenin sömürge haline 

gelmesine neden olmuşlardır.  

Bugün Irak topraklarında yer alan Musul ve Kerkük şehirlerinin, tapusu ile beraber Osmanlı 

padişahına ait olmasına rağmen, cumhuriyet döneminde bu toprakların ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik ve zor şartlar sebep gösterilerek, işgalci kuvvetlerin emellerini 

destekleyecek şekilde verilmesi ya da 12 adaların teslim edilmesi vb. gibi stratejik hatalar gibi 

gözüken ve akabinde mecburduk cümlesini kurduran ve Türkiye açısından stratejik büyük 

kayıpların oluşmasına neden olan süreçlerin, günümüzde devşirmelerin eli ile yapılan 

uygulamalar olduğu görülmektedir (Alparslan, 2008: 80-165).  

Diğer bir örnek ülkemizin yetiştirdiği kalemlerden olduğunu düşündüğümüz bir gazeteci, 

bugüne kadar cumhuriyeti savunan, ‘’Atatürk’ün Askeriyiz” tabiri ile gerçek bir vatansever, 

gerçek bir cumhuriyetçi olduğunu her seferinde dile getiren Can Dündar. Adı geçen gazeteci 

ülkemizde yapılan darbe girişimi sonrasında firari olarak ülkeyi terk etmiş ve kendisine teklif 

edilen Almanya vatandaşlığını kabul etmiştir. An itibariyle hala Almanya’da faaliyet gösteren 

oturum kanallarında Türkiye’nin istikrarlı siyaseti hakkında eleştiri dahi yapmak yerine, çirkin 

iftiralarda bulunan ve kendi ülkesini kötüleyen bir şahıs olmuştur. Her gün ülke toprağının 

bekası ve üzerinde yaşayanların güvenliği için kan döken şehitlerin haberinin alındığı gündem 

içerisinde dahi sözde cumhuriyetçi gazetecimiz üşüdüğünde üzerine örttüğü Amerika birleşik 

devletleri bayrağına sarılarak uyumayı ve bu anı ölümsüzleştirmeyi tercih etmektedir.  

Türkiye’ de 15 Temmuz gecesi hükümete karşı bir darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Bu 

girişim halkın iradesi ile püskürtülerek, darbecilerin başarısız olmaları sağlanmıştır. Başarısız 

olan darbe girişimi sonrasında, vatan hainliği ve ajanlığı mahkeme kararı ile kesinleşen, 

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni, firari, Can Dündar, darbe girişimi 

sırasında yakalanan ve sorguya çekilen, vatan hainlerinin ve gizli itirafçıların notları ile FETÖ 

terör örgütünün ülkemizde ki kalem tetikçisi olduğunu bizlere göstermiştir. Dolayısı ile daha 

önce belirttiğimiz üzere ideolojisine ve yorumlarına yüzbinlerce kişinin hayran kaldığı, halk 

içinde muhterem bir kişi durumuna ulaşarak daha sonra amacını ortaya koyup deşifre olmak, 

döneklik ve modern devşirmenin ülkeler üzerinde ki siyasetini de önemli bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

Durali’ nin Çağdaş küresel medeniyetler kitabında dediği gibi ‘’Kültürün üç esası vardır: 

gelenek, görenek, iman’’(2013: 30-32). Türkiye’ de çok uzun yıllardan bu yana dek uygulanan 

kültür esasları, gelenek, görenek ve iman üzerinden geçmektedir, bu esaslardan bir tanesini 

kaybetmiş olan siyasetçi ya da halk adamı diye tabir edilen şahıslar, ülke halkını yanlış 

yönlendirmede bir sömürü ülkesi yapma yolunda hızlı adımlar ile ilerlemektedirler.  

Şayet ülkemizde yaşanan darbe girişimi başarılı olmuş olsaydı İran devriminde olduğu gibi 

darbeyi yaptıran kişi ve kişiler kurtuluş verdik vaatleri ile yasaklı ülkelerine geri dönecek ve 
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halkın iradesini kendi ellerine alabileceklerdi. Nitekim örnek verdiğimiz gazeteci de aynı 

şekilde bir terör örgütünün kalem tetikçiliğini yapmakta iken başarılı olan darbe sonrasında 

devletin hangi kademe ve bölümlerinde yer alırdı? Üşüdüğünde Amerika Birleşik Devletleri 

bayrağına sarılarak uyuyan bir kişiye devletin idaresi ya da iletişimi emanet edilebilir mi? 

Kültürümüz esaslarından kopmadığımız sürece ülke içinde faaliyet gösteren dönek ve 

devşirmeleri ortaya çıkarmak mümkündür. Zaman ne kadar işlerse işlesin.  

Sömürgecilik yöntemini açıklarken Main şirketi eski Şef Ekonomisti ve “Bir Ekonomik 

Tetikçinin İtirafları” kitabının da ekonomi tetikçisinin kurduğu şu cümleler modern sömürge 

anlayışı ve devşirme kavramını detaylı şekilde anlatmaktadır;  

“Bu küresel imparatorluğun yaratılmasının gerçek sorumlularıyız. Ve işimizi pek çok 

şekilde yaparız, fakat belki de en çok kullandığımız yöntem şudur; Şirketlerimizin göz diktiği 

petrol gibi kaynakları olan bir ülkeyi belirleriz. Daha sonra, Dünya Bankası ya da onun kardeş 

kurumlarından biri kanalıyla o ülke için çok büyük krediler ayarlarız. Ancak, para asla o ülkeye 

gitmez. O ülkede büyük alt yapılar kuracak olan bize ait büyük şirketlerin kasalarına girer. 

Enerji santralleri, sanayi bölgeleri, limanlar… Bizim şirketlerimizin yanı sıra birkaç zenginin 

yararlanacağı şeyler. Bu yapılanlar çoğunluğun faydalanacağı şeyler değildir ama tüm ülke 

halkı bu borcun altına girer. Bu öylesine bir borçtur ki geri ödeyemezler ve işte planın bir 

parçası da budur; “Borcun geri ödenememesi!” Ardından biz ekonomik tetikçiler gidip onlara: 

“Dinleyin, bize bir sürü borcunuz var ve bu borcu ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü 

petrol şirketlerimiz için oldukça ucuza satın. Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin. Veya 

askerlerimizi desteklemek için dünyanın bir yerine asker gönderin.’’(Perkins, 2004). 

İşte Perkins’ in kitabında yer verdiği ekonomi tetikçisine ait olan bu sözler bir ülkenin 

gelişmesi de dâhil yok olmasını ya da tamamen kısıtlı kaynaklar ile hayatta kalmasına sebep 

olabilecek sistem düzenliğini oluşturmaktadır. Günümüzde aynı sistem Perkins’ in açıkladığı 

bu ekonomik tetikçilik bir zamanlar bizim ülkemizde de faaliyet göstermiş, IMF’ye olan 

borcumuz sıfırlar ile gösterilemez hale gelmişti. İstedikleri zaman ülkede ekonomik kriz 

yaşatabiliyorlar, istedikleri zaman devalüasyon yapabiliyorlardı, neticesinde ülkemiz de çok 

büyük ekonomik krizler yaşamış memur ve emekli vatandaşlarının maaşlarını dahi 

ödeyemeyecek hale gelmekteydi (www.birlesikmetal.org, 11.06.2017). 

 Ne zaman ki siyasette kültür esasını benimseyen siyasetçiler ülke yönetiminde söz sahibi 

oldu, bugün IMF denilen baş sömürü aracı kurumdan kurtulur duruma geldik. Ülkemizin hiç 

borcu kalmamakla beraber Türkiye, IMF’nin riskli durumlarda borç isteyebileceği ülkeler 

arasına girmektedir (Oğuz,2011: 11-15). Avrupa’nın çok güçlü ekonomisine sahip ülkeleri 

yakın zaman içerisinde ekonomik kriz ile baş etmeye çalışırken Türkiye izlediği kültür esaslı 

gerçek devletçilik yöntemi ile yaşanması muhtemel gözüken hiçbir krize mahal vermemiştir, 

elbette ki bu başarı sömürge ülkelerinin dikkatini çekmiş, bu topraklarda kurmak istedikleri 

hâkimiyetlerine engel olmuştur. Bu engeli aşabilmek için ise modern sömürge tekniği 

kullanarak ülke içinde devşirmeler yetiştirilmiş ve birçok büyük firmanın bu devşirmeler 

sayesinde ticarette tekel konumuna getirilmesi sağlanmıştır. Hadd-i zatında başarılı olduklarını 

sanan sömürgeci ülkeler kullandıkları taşeronların deşifre olması ile planlarını uygulamada 

başarılı olamamışlarıdır. 
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2. Devletin İnisiyatifi ve Kandırılması 

Sömürge imparatorluklarının kurulmasında en büyük etkenlerden birisi de devletin önemli 

kademelerinde önemli roller oynayan modern devşirmelerin ve döneklerin bulunuyor olması 

diyebiliriz. Genel itibari ile devletin kandırılması ya da inisiyatifi başlığını incelerken 15 

Temmuz günü devletin içinde çok önemli konumlarda bulunan devşirme dönek hainlerin 

yapılanmaları sonucu 36 yıl sonra bir darbe girişiminde bulunulan Türkiye’de devletin konumu, 

rolü, işlevi ile yaşadığımız sorun ve ikilemi tekrardan tartışmak ve çözmek gelmektedir. Niye 

FETÖ-PDY ekonomide, sivil toplumda güçlü olmanın yanı sıra, hatta çok daha önemli olarak, 

özellikle devletin içine sızmayı, devlet içinde kadrolaşmayı tercih etti? Ordu ve Yargı’da 

güçlenmeyi niye kritik önemde gördü? (Keyman, 2016) 

FETÖ-PDY’nin Türkiye’de AK Parti Hükümeti’ne karşı başlattığı iktidar mücadelesinde 

çok önemli bir dönemeçti. Yargı alanında ya da yargı yoluyla başlatılan iktidar mücadelesi, 

altını çizelim, siyaset alanını ve toplumu direkt ilgilendirmeyen bir ‘devlet içi iktidar 

mücadelesiydi. FETÖ-PDY’nin devlet içinde hâkimiyet kurmak ve devlete hükmetmek için 

hükümeti karşısına alması meselesiydi, ancak bu mesele 7 Şubat meselesi ile tamamen bir 

iktidar savaşına dönüşmüştü (Keyman, 2016). 7 Şubat MİT krizine kadar FETÖ-PDY devlet 

içinde yıllarca süren yapılanmasını neredeyse devletin tüm organlarına girerek sürdürmekteydi. 

Mevcut devletin başbakanı ve cumhurbaşkanının en yakınında bulunan yaverlerini dahi kendi 

örgütünde sadece bu amaç ile yetişen hainler ile doldurmaktaydı. Diğer yandan bu hainlerin 

özgeçmişleri böylesine önemli devlet organlarında görev yapmalarına müsait miydi? Yoksa 

devletin inisiyatifi var mıydı? Devletin istihbarat kurumları böylesine önemli konumda devletin 

başbakanı, cumhurbaşkanına bir adım mesafede 24 saat yanında olan hainlerin kim olduklarını 

geçmişlerini ya da tehdit olabileceklerini tahmin edemedi ve zafiyet mi gösterdi yoksa 

kandırıldı mı? Zira hemen hemen 30 yıldır devletin üst kademelerine kadro yerleşimi yapan bir 

cemaat ’den bahsediyoruz cemaat ve tarikatların misyon ve hedefleri genel itibari ile ulvi 

makam ve mevkilere kadro oluşturmak olmalıyken 30 yıldır dünya makamlarına kadro 

dolduran FETÖ-PDY neden risk unsuru olarak değerlendirilmedi ve devlet göz göre göre bu 

zafiyeti yaşadı, çok uzun yıllar tartışılacak bu konuda ki genel görüş devlet ile FETÖ-PDY’ nin 

uzun bir süre ortak amaç ve gaye altında istişare ederek hareket etmeleri, ancak değişen FETÖ-

PDY’ nin modern bir devşirme örgütü oluşundan kaynaklı devletin iyi niyetini suiistimal ederek 

gerçek amaç ve gayelerinin ortaya çıkması ile beraber devletin bu devşirme örgütün tüm 

organlarını tek tek yok etmeye başlaması ile ortaya çıkan bir süreç olduğudur. 

3. Modern Devşirmeler ve Dönekler 

Osmanlı İmparatorluğu’nun fethettiği topraklarda yaşayan Hristiyan tebanın yaşları 

dönemin kanunlarına göre uygun olan erkek çocuklarından yalnız birer tanesi Müslüman 

yapılmakta ve Osmanlı ordusuna veya bürokrasisine dâhil edilmesi sistemine devşirme sistemi 

denilmiştir (Uzunçarşılı, 1988a:79). Yeniçeri ordu yapılanmasının temelini teşkil edecek 

devşirme sisteminin fikir babaları Karamanlı Molla Rüstem ile Çandarlı Kara Halil’dir.  Türk 

ilim ve devlet hayatına büyük katkılar sağlayan bu iki devlet görevlisi savaşta alınan esirlerin 

beşte birini devlet hesabına ve asker ihtiyacına göre alınmasını teklif etmişlerdir 

(ahmetsimsirgil.com). Batıda özellikle Osmanlının geliştirdiği bu sisteme ciddi eleştiriler 

getirilmekte ve ailelerinden koparılan bu çocukların köle olarak yetiştirildiğine dair iddialar 

bulunmaktadır. Bu türden bir anlayışın nasıl hatalı olduğu Osmanlı devletinin Enderun 
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mektebinde yetiştirdiği yüksek şahsiyetlerle ortadadır. Asıl olan devletin önemli kademelerine 

yükselerek temel amacı ve gayesinden kopmuş gizli bir ihanet içinde faaliyet gösteren birçok 

paşa ve ağaların gizli saklı oynadıkları oyunlar ile devleti zor bir hale sokması ile günümüzde 

çok net anlaşılır hale gelmiştir (Akkutay, 1984: 74). 

Günümüzde modern devşirme kavramı nasıl oluştu ya da bu kavram nedir?  Benzeri 

sorularına cevap verecek olursak, çok eskilere gitmeden, 1970’lerde ülkemizde başlayan gladyo 

yapılanmasına göz atmak gerekmektedir. İçimize kendimizden birisi olarak yerleştirilen, halk 

ve devlet erkânı tarafından saygı duyulan karakterlerin, içinde bulundukları toprak kültürünün, 

en hassasiyetli tarafını kullanarak, sömürge anlayışı içinde kendi ideolojisi için çok büyük 

kitleleri peşinden sürüklemesi ve neredeyse derebeylik haline gelebilmesinin adıdır, modern 

devşirme. 

Türkiye topraklarında yaşayan insanların en büyük değeri inanç bütünlüğü ve vatan 

sevgisidir, ancak bu değerlerin bir zafiyet haline dönüştürülmesi ve bu zafiyet üzerinden 

yıllarca ülkemiz üzerinde çok değişik oyunlar oynanması zaman zaman bu oyunları oynayanları 

başarılı kılmış ve kimi zaman da bu planlar ve oyunlar bozulmuştur. Bu oyunları oynayan 

güçler anlamışlardır ki Osmanlı döneminde olduğu gibi bu ülkenin halkı ancak ve ancak kendi 

içinden olana güvenip baş eğmektedir, aksi mümkün olmayan bir asiliğe sahip olan Türkleri 

ancak bu şekilde bir ideoloji altına toplayabilir ve güç haline getirebilirsiniz. Nitekim bunu da 

kendi içimizde saygıdeğer bir devlet memuru, imam hatipli, vaiz olarak yetişen FETÖ terör 

örgütü kurucusu ve başı Fethullah Gülen’de görmüş olduk. Bu modern devşirme isminden de 

anlaşılacağı üzere halkın içinden aynı zamanda dini duygulara hitap eden, halkın en zafiyetli 

noktasına akın akın sözler gönderen, belki de tarihin şimdiye dek gördüğü en büyük dönek 

modern devşirmelerindendir.  

 Ülke halkının 2. Büyük değeri olan, vatan, devlet aşkını kullanarak dünyanın dört bir 

yanında ülkemiz bayrağını dalgalandıran, milli marşlarımızı dünyanın en ücra köşelerinde ki 

ülke insanlarına okutan, bir ideolojinin kurucu devşirme şahsiyeti,  bu zafiyet planı ile 

halkımızın güvenini tamamı ile elde etmiştir. Hatta devlet erkânı büyükleri tarafından da 

neredeyse onur ve şeref madalyası ile ödüllendirilmesi an meselesi olmuştur. 

Hüseyin Gülerce’nin Star Gazetesi’ndeki 29 Temmuz 2016’daki yazısında aktardığına 

göre;  

“İhanetin sırrı ise büyük gizliliktedir. Gülen, kendisini çok iyi gizlediği gibi devlet içinde 

kurduğu otonom yapının elemanlarını da akıl almayacak ölçüde gizlemiştir. Düşününüz, 

Cumhurbaşkanının yaverleri, Genelkurmay Başkanının ve komutanların emir subayları 

yıllarca kendilerini gizlemişlerdir. Bu sadece Gülen’in kabiliyeti ile olmamaktadır. Yabancı 

istihbarat servislerinin profesyonel uzmanlık desteği, teknik yardımı, koruma ve kollaması 

olmadan bu çapta yaygın ve derinlemesine bir gizlilik mümkün değildir. Burada görünen bir 

gerçek vardır Gülen’in ülkemizde ki 29 Şubat sürecinden sonra ABD’den yeşil kart talep etmesi 

ve ABD gizli servisi CIA’ nın bu konuda ki büyük yardımı Gülen’in tek başına bir kurgu 

olmadığı büyük bir gücün elinde ki modern bir devşirme kukla olduğu açıkça gözükmektedir. 

Gülenin hain faaliyetleri ile beraber bir konu daha dikkat çekmektedir. Fethullah Gülen 

örgütünün sıçrama yapmasıyla, ABD'nin dünyadaki etkinliğinin artması arasında bir paralellik 

bulunduğu görülmektedir.” 

http://www.akademikbakis.org/
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ABD'nin Çelik Çekirdeği, bir yandan en katı Amerikancı askeri diktatörlükleri ayakta 

tutarken, bir yandan da örgütlediği CIA muhalefetine "insan hakları ve demokrasi" ihracı görevi 

veriyordu. "İnsan haklarından kasıt, tabii ki etnik, dinsel ve kültürel haklardı. Dünyanın her 

yanını saran din ve mezhep savaşları, mikro milliyetçiliğin kışkırtılmasıyla milyonların canına 

mal olan milli boğazlaşmalar, bu projenin eseridir. Bu projeyi yürütmek için bir de örgüt 

kuruldu. National Endowment for Democracy. Yani Demokrasi Vakfı. Kısa adıyla NED diye 

anılan vakfın, CIA'dan daha etkin bir örgüt olduğu Newsweek dergisi tarafından teslim 

edilmektedir (Sarı, 2008: 75). Pentagon tarafından İslam coğrafyasında "Ilımlı İslam" 

hareketinin önderi olarak sayılan Gülen, kendi cemaatine ait Zaman gazetesinin 4 Eylül 1997 

tarihli sayısında yayımlanan açıklamalarında, Bati ile ilişkiler hakkında su değerlendirmeleri 

yaptı:  

"İnanmış bir insanın Batı karşısında, Batı’yla entegrasyon karsısında, Amerika'yla 

entegrasyon karşısında olması katiyen düşünülemez."  (Zaman gazetesi, 4 Eylül 1997; 

wikileaks.org) 

Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından Gülen örgütü uluslararası düzeyde birçok okul 

kurdu. Özellikle Orta Asya’da ve Balkanlarda açılan bu okullarda 1992' li yıllardan itibaren, bu 

bölgelerde birçok vakıf ve şirket kurarak,  bunlar üzerinden 52 farklı ülkede öğrenci yurtları, 

üniversiteye hazırlık kursları, lise, yabancı dil okulları ve üniversite açılmıştır. Okullarda bir 

yılda yapılan harcamanın toplamı, Fetö terör örgütü başı tarafından 1 milyar 205 milyon dolar 

olarak belirtilmektedir.  Her geçen gün daha da güçlenen maddi imkânları ile dünyada sözü 

değer birçok gazeteci, bürokrat ve bilirkişileri kendi terör şebekesine katma becerisini gösteren 

terör örgütü başı Gülen, yıllar içinde dinler arası diyalog adı altında birçok bölücü faaliyetin 

zeminini hazırlamıştır. Türkiye’ de halkın dini duygularını istismar ederek ve peşinden 

sürüklediği zihniyetlerle din anlayışında tahribata ve dine olan samimiyetin ortadan kalkmasına 

neden olmuştur (Akgül, 2007: 200-350). 

Nitekim 15 Temmuz darbesinden sonra tamamen ifşa olan Gülen’ in 6 Mayıs 1965’de 

Patrik Şinork Kalustyan’a yazmış olduğu mektubunda asıl yüzünün ve görüşünün gerçek bir 

devşirme oluşunun kanıtı niteliği taşımaktadır(wikileaks.org).  

          “Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım birçok Ermeni aile ve şahsiyet 

vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yad etmekten 

geçemeyeceğim. Öldürülen katledilen insanların içerisinde ne kadar büyük insanların 

bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberiniz' in 

Hz. İsa Aleyhisselam' ın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından 

katledilmesini esefle kınıyorum.”  Kırklareli vaizi Fethullah Gülen (Lekesiz, 2016) 

Bu mektupta yer alan belgeler, istihbarat raporları, birçok ses kaydı da terörist başı Gülen’ 

in hangi düzeyde modern bir devşirme olduğunu ortaya koymaktadır. Modern devşirme manası 

belirtilen bağlamda düşünüldüğünde alternatif bir düzeni ifade etmekte ve başta A.B.D. olmak 

üzere Batılı güçlerin Türkiye’nin yakalamış olduğu gelişim ivmesinin önüne koyulan tarihi, 

istihbari, kültürel bir hegemonyanın adı olarak karşımızda belirmektedir. Bilinen bir gerçek 

vardır ki tarih boyunca modern hayata paralel planlar yapan stratejiler kuran şahsiyetler hep 

daha büyük kitleleri peşinden sürüklemişlerdir.  Dinler arası diyalog, dünyanın en stratejik 

ülkelerinde hatta elçiliğin olmadığı ülkelerde okullar, para aklama için kullanılan bankalar, 
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devletlerin gizli servisleri ile yapılan anlaşmalar modern devşirme kelimesinin gerçek anlamını 

ifade etmektedir.  

Sonuç Ve Tartışma 

Hali hazırda Modernleşme olgusu Batı dışı toplumların sömürme aracı olarak 

kullanılmaktadır. Egemen devletler mevcut şartlar itibariyle yerine göre yumuşak güç 

unsurlarını, yerine göre askeri güç, yerine göre de ikisi bir arada mantığıyla akıllı güç 

stratejilerini kullanmaktadır. Günümüzde birçok ulus devletin doğal ve gelir kaynakları 

sömürge devletlerce bu türden bir stratejiyle ele geçirilmektedir. Dolayısıyla doğal kaynakları 

ve yapay gelir kaynakları talan edilen ulusların bir anlamda kültürel mirası da yoğun ve 

kesintisiz baskılar, dayatmalar sonucunda asimile, olmaya bu kanalla başlatıldı. Zamanla kendi 

kültürel, dini ve tarihi değerlerine, ciddi anlamda yabancılaştırılan ve öz aidiyetlerinden 

koparılan toplumlar; kültürel anlamda zaten en olumsuz yönde etkilendikleri gibi ekonomik ve 

teknolojik açıdan da dışa bağımlı hale getirildiler. 

Siyaset alanında Küresel aktörlere hizmet eden birçok taşeron örgüt, IŞID, PKK, PYD, 

YPG, FETÖ, DHKP-C vb. bulundukları bölgelerde terör eylemlerini gerçekleştirerek küresel 

düzeyde üst aklın tetikçiliğini yapmaktadır. Mevcut şartlar itibariyle, Batı dünyasında İslam 

düşmanlığı gün geçtikçe artıyorsa, Uluslararası kuruluşların Batılı anlayışla oluşturdukları tek 

tip insan haklarının temsil yeteneği azalıyorsa, Avrupa’ da mülteci krizi çifte standart 

bağlamında derinleşiyorsa, kapitalist yaşam tarzı birçok hastalığı tetikliyorsa, çevreci 

söylemlerin sayısı sürekli artıyor ve Dünya çevre felaketinin eşiğindeyse, yerli enerji üretimi 

sabote ediliyorsa, bağımlılık oranları artıyorsa, Hollywood filmleri küresel sistemin düşünsel 

yapısını sürekli bir biçimde meşrulaştırıyorsa, kültür düzeyinde İslam dünyasına ait kültürel 

miraslar Avrupa’ya kaçırılıyorsa, ekonomi düzeyinde Dünyada 200 milyar birey işsizse, zengin 

ve fakir arasındaki uçurum artıyorsa, Suriye iç savaş sürecinde milyonlarca insan yerlerinden 

yurtlarından edilmişse, devletler küresel sistem içinde yok olmanın eşiğindeyse, finansal 

aktörlerle ülke ekonomileri borsalar üzerinden ve spekülatörlerin açıklamalarıyla krizin eşiğine 

getiriliyorsa, kapitalist sermayenin aç gözlülüğü gelişmemiş ülkelerde çocuk işçiliği üzerinden 

karı artırma aracı olarak görülüyorsa, of-shore hesapları üzerinden trilyonlarca dolar vergi 

kaçırılıyorsa, medya üzerinden algı operasyonları yapılıyorsa, eğitim sistemleri isimleri yerli 

olmasına rağmen zihinleri istilaya uğramış beyinler yetiştiriyorsa, eğitim ticari bir sektör haline 

gelmişse, toplum düzeyinde aile kurumu, aile kuşağı programları, aile planlaması ve kürtajın 

artması yoluyla, birleştirici olama özelliğini kaybetmişse, Batı medeniyetinin dünyaya bıraktığı 

enkazın bir sonucudur (UHİM, 2016:7-13).  

 Dünyada günümüz şartlarında, tarihsel perspektifte olduğu gibi, çift kutuplu veya tek 

kutuplu güç odaklarından ziyade çok kutupluluk mevcuttur. Çok kutuplu bir var olmanın temel 

dinamikleri rakiplerini iyi tanımak, zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirmek ve hepsinden 

önemlisi de akıllı güç unsurlarını yerinde ve zamanında kullanmaktan geçmektedir. Belirtilen 

bağlamda düşünüldüğünde askeri gücün ikinci planda değer taşıması, ekonomik gücün yanı sıra 

jeo -politik ve stratejik konum ve güç itibariyle ağ toplumunun ilişkisel özelliği ön plandadır. 

Yeni dönemin stratejik gücünü elinde bulundurabilecek olan devletler küresel bağlamda 

ilişkilerini iyi yöneten, hammadde düzeyinde gerekli yatırımlarını ilişki düzeyinde sağlayan ve 

bunun sonucu olarak da ekonomilerinin sürdürülebilirliğini sağlayabilen ülkeler güç aktörleri 

olarak ortaya çıkmaktadır (Köni, 2016: 1-200). Belirtilen bağlamda sömürgeciliği, tarih 
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boyunca farklı şekiller ve stratejileri üzerine bir kıyafet gibi giyen, ucube bir Avrupalı olarak 

nitelendirmek mümkündür. 

Sömürge mantığını uygulamaya günümüzde çok ortaklı şirketler, federasyonlar, birlikler, 

yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden 

yürütmektedir. Batı, Batılı olmayan diğer Dünya toplumlarının zayıf yönleri üzerinden, 

benliklerinden uzaklaştırdıkları halkı, kendi emelleri için yetiştirdikleri modern devşirmeler 

üzerinden sömürmektedir. 

Sömürgecilik, günümüzde modernize edilmiş şekilde uygulanmaktadır. Çalışmamızın ana 

teması olan modern devşirme ve dönekler, sömürgeciliğin modernize edilmiş halinin en büyük 

kozları olmaktadır. Bu kozlar ile ekonomi ve finans alanında iyice güçlenen sömürgeciler, çitayı 

bir üst seviyeye çıkararak gelişmekte olan ve sömürgecilik anlayışına karşı duran ülkeleri ele 

geçirip, yönetimi tamamen kendi çıkarları ve menfaatlerine mazhar olan dönek ve devşirme 

hainlere teslim etmektedirler. Yakın zaman içinde Türkiye olarak neredeyse tüm halkı, 

maşalarının karşılarında bulan sömürge planlayıcılar, oyunlarının bozulmasına neden olarak, 

demokratik düzene bağlı devlet yöneticilerini halkın seçmesi ve ülkenin gerçek sahibinin halk 

olduğu gerçeğine varmalarına bağlamışlardır. Nitekim bugüne kadar ne Avrupa’dan habersiz 

ne de ABD’den habersiz bir top mermisi herhangi bir ülkenin toprağına düşmüş müdür? Yine 

ABD ve Avrupa’dan habersiz Ortadoğu’nun kalbi misali bir ülkeye cemaat üyeleri ve cemaat 

lideri tarafından darbe yapılmış mıdır? 

Çalışmamızın başlarında belirttiğimiz üzere Avrupa ve ABD Sömürgeciliğin tarihini yazan 

ve yazmaya devam eden iki büyük kritiktir. Böylesine zor geçen bir yüzyılda bize düşen ise 

devlet ya da halk olarak ayırım yapmadan zaaflarımız konusunda hassasiyet göstermektir. 

İnanç, kültür örf ve adetlerimizden kopmadan ya da asimile olmadan net olan kati olan din ya 

da devlet kurallarını esnetmeden yaşamak ve yaşatmaktır (Davutoğlu, 2017: 20-50). Bazı 

kurallar ve ifadeler nettir. Nüfusunun %98’i Müslüman olan bu topraklarda her Müslüman kişi 

şu ayeti kerimeyi iyi bilir ki ‘’ İnned dîne indâllâhil islâm’’ (Muhakkak ki Allah (c.c) Katında 

Din İslam’dır (Ali-İmran, 19) 

Halkının %98’i Müslüman olan Türk Milleti’ nin, bu ayeti kerimeye iman eden insanlarının, 

karşısına, hoca kılığıyla, çıkmakta ve her gün İslam dini, peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) 

ile görüştüğünü söylemektedir. Dinler arası diyalog adı altında papazlar ve hahamlarla yakın 

ilişkiler içerisinde bulunarak Avrupa ve Anti İslamcılara karşı şirin gözükmeyi başaran, 

arkasında binlerce inanan insanın dini ve itikadı zafiyetlerini sömürerek, onları maddi ve 

manevi manada kullanarak ortaya çıkan Fethullah Gülen (FETÖ). Modern devşirme, dönek, 

vatan haini gibi anahtar kelimelere sahip tüm kaynak ve literatüre T.E. Lawrence’ dan daha 

büyük bir devşirme sıfatı ile girmiştir.  

Günümüzde yaşayan ve bu hainliği gören bireyler modern devşirmenin ne olduğunu 

anlamıştır.  Sömürge imparatorluklarının artık eski klasik sistem ile çalışmalarına devam 

etmediklerini birçok alanda faaliyet içerisinde olup hiç beklenmedik kişi ya da kurumların 

üzerinden planlarını faaliyete döktüklerini görmüşlerdir. Görmeyenler ise tarihin kara kaplı 

defterine yüzlerce şehidi ile beraber yazılmış olan 15 Temmuz Gecesi uygulanmaya çalışılan 

hain planlamayı ve planlayanları okuyacak ve Modern devşirme modelini iyice kavramış 

olacaklardır. 
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‘’Ülkemizde İslam Dinini dünyevileştirmek isteyen seküler beyinler, Protestan anlayışlar, 

din adamı kılığına giren garip mahlûklar, kutsal dinimizi kendi kötü çıkar ve ideallerine alet 

etmek isteyen zavallı insanlar güruhu da küresel sermayenin, haçlı zihniyetinin veya 

emperyalist sistemin en namzet mümessilleridir’’(Arslan, 1970). 
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ENERJİ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ 

Nurullah KOCATEPE1 

Öz 

Enerji, ülkelerin ekonomik zenginliğinin önemli göstergelerinden biridir. Türkiye coğrafi olarak enerji 

arzı açısından zengin Doğu ile enerji talebi fazla olan Batı arasında doğal bir enerji köprüsü konumundadır. Artan 

nüfusu ve her geçen gün gelişen ekonomisiyle enerjiye olan bağımlılığı, Türkiye’yi en pragmatist şekilde politika 

oluşturmaya itmektedir. Zira fosil enerji kaynakları bakımından fakir, yenilenebilir enerji kaynakları açısından ise 

istenilen düzeyde olmayan Türkiye, enerji geçiş güzergahında olmasının avantajlarını kullanmak istemektedir. 

Stratejik bir geçiş ülkesi olan Türkiye bu avantajını kullanarak aynı zamanda enerji pazarı olmaya aday bir ülkedir.  

Hazırlanan çalışmada enerji ve enerji güvenliği konularına yer verilmekle beraber esas olarak Türkiye’nin 

enerji profili, enerji kaynakları ve enerji güvenliğinde uyguladığı politikalar vurgulanmak istenmiştir. Fosil enerji 

kaynakları açısından yetersiz olmasına rağmen bir o kadar da bu kaynaklara bağımlı olan Türkiye’nin, geçiş 

güzergahı avantajını kullanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması çalışmada varılan 

ana sonuçlardır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Güvenliği, Türkiye’nin Enerji Profıli, Enerji Kaynakları, Türkiye’nin Enerji 

Politikaları 

THE ROLE OF TURKEY IN ENERGY SECURITY 

Abstract 

Energy is one of the important indicators of economic wealth of countries. Turkey is as a natural energy 

bridge as geopraphical between the rich Eastern in terms of energy supply and the West which demands energy. 

Increasing dependence on energy and dense population of Turkey force it to make the most pragmatist policy. 

Because The Turkey is poor in terms of fossil energy resources and it is not at the desired level in renewable energy 

resources. So it wants to use the advantages of being in the energy transit route. Turkey, which is strategic transit 

country, is also a candidate country to be the energy market by using these advantages.  

In this study,  although mainly it is given to energy and energy security issues, Turkey's energy profile, 

energy sources and implement policies on energy security has to be emphasized. Turkey’s, despite its insufficiency 

in terms of fossil energy sources, unfortunately it is dependent to these sources, to take full advantage of the transit 

route and to invest more in renewable energy sources are the main conclusions reached in the study. 

 

Key Words: Energy, Energy Security, Turkey’s Energy Profile, Energy Resources, Energy Policies of Turkey 

 

GİRİŞ 

Toplumların refah seviyelerinin ve hayat kalitelerinin yükselmesinde bir gösterge olarak 

kabul edilen enerji, özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra önem kazanmıştır. Önceleri kömür ile 

başlayan sanayileşme sürecine teknolojik gelişmelerin de etkisiyle petrol ve doğal gazın da 

eklenmesi, enerji kaynaklarında önemli bir çeşitlilik yaratmış ve toplumları bu kaynakların 

peşinden koşmaya zorlamıştır.  Zaman zaman husumetlerde bir tehdit aracı olarak da kullanılan 

bu kaynakların güvenliği de en az var oluşları kadar önemli hale gelmiştir. 

Türkiye coğrafi konumu itibariyle enerji arzı bakımından zengin Doğu ile enerji 

talebinin yoğun ve fakat rezervinin az olduğu Batı arasında kritik bir noktada bulunarak doğal 
                                                             
1 Hacı Bayram Veli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararasi İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı 

Öğrencisi, nkocatepe@yandex.com. 
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bir enerji koridoru oluşturmaktadır. Topraklarında ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde önemli 

fosil yakıt rezervleri bulunmasa da transit ülke konumu ile içinde bulunduğu olumsuz durumu 

avantaja çevirme arzusu içindedir. Türkiye, ortaya koymuş olduğu enerji politikaları ve 

yürüttüğü petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri ile sadece kendisinin değil ilişkili olduğu 

ülkelerin de enerji güvenliklerinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. 

Hazırlanan çalışma enerji ve enerji güvenliğinin önemine vurgu yapmakla beraber esas 

olarak Türkiye’nin enerji profilini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

bulunduğu coğrafyanın avantaj ve dezavantajlarını bünyesinde barındırarak dünyadaki genel 

eğilime uygun stratejiler benimseyen Türkiye’nin; enerji kaynakları, politikaları ve bu 

politikaları uygulamaya geçirirken karşılaştığı problemleri ortaya koymak çalışmanın esas 

amacını teşkil etmektedir. Yapılan çalışmanın ilk bölümünde enerji ve enerji güvenliği 

hakkında genel bilgiler verildikten sonra ikinci bölümde Türkiye’nin enerji güvenliği, 

güvenliğin sağlanması noktasında karşılaştığı sorunlar ve sahip olduğu enerji kaynaklarına 

değinilerek çalışma sonlandırılacaktır. 

1.KAVRAMSAL VE TARİHSEL AÇIDAN ENERJİ GÜVENLİĞİ 

Sanayi Devrimi’nden sonra önemi hızla artan ve toplumların refah seviyesinin 

yükselmesinde bir gösterge olarak kabul edilen enerji, artan önemine binaen güvenlik 

sorunlarını (jeopolitik sorunlar, sektörel sorunlar, kaynak aktarımında ortaya çıkan sorunlar vs) 

da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar karşısında aktörlerin temel yaklaşımlarını ele alan ve 

enerjinin her anlamda güvenliğinin sağlanmasına odaklanan “enerji güvenliği” kavramı 

üzerinde geçmişten günümüze konjonktürel değişimlere bağlı olarak çeşitli tanımlamalar 

yapılmıştır. Kavram üzerinde farklı kişi ve kurumlarca farklı zamanlarda farklı tanımlamalar 

yapıldığı için genel kabul görmüş bir tanımdan söz etmek pek mümkün görünmemektedir. 

Ancak yine de üzerinde uzlaşılan ortak bakış açılarının olduğu söylenebilir. Geleneksel 

anlamda enerji güvenliği “tüketici ülkelerin petrol kaynaklarına ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

biçimde ulaşabilmeleri bağlamında arz güvenliğinin sağlanması” (Çelikpala, 2014: 79) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlama 1970’lerdeki petrol krizine referansla yapıldığı için diğer 

enerji kaynaklarını dikkate almaması ve sadece enerjinin temel unsurları olan arz ve talep odaklı 

olması nedeniyle sığ olmanın ötesine geçememiştir. Zira doğal gaz gibi diğer enerji 

kaynaklarının da kullanılmaya başlaması enerji güvenliği kavramını genişletmiştir. Ayrıca 

enerji güvenliği diğer güvenlik alanları, dış politika, ekonomik büyüme gibi alanlarla da 

etkileşim ilişki içinde olduğu için kavramın daha sonraki tanımlamalarında bu kriterler de esas 

alınmıştır. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (International Energy Agency-IEA) 2001’de yaptığı 

tanımda enerji güvenliği, “güvenilir kaynaklardan, rasyonel maliyetlerle enerji ihtiyacını 

karşılayabilme yeteneği” (Karabulut, 2016: 34) şeklinde ele alınmıştır. Buna benzer şekilde 

Gawdat Bahgad enerji güvenliğini kısaca “güvenilir ve sürdürülebilir kaynaklara makul 

fiyatlarla ulaşabilmek” ( Bahgad, 2006: 965) olarak tanımlamaktadır. David A. Deese ise enerji 

güvenliğini “ulusal algılayışa bağlı olarak, geleneksel kaynakların da dâhil edildiği, yeterli 

enerji arzı ve ödenebilir fiyat” (http://ekoavrasya.net/Duyuru.aspx?did=167&lang=TR, 

12.12.2017) olarak tanımlamaktadır. Tanımlarda uzlaşılan nokta ise enerji akışının kesinti 

olmadan devam etmesi ve enerji kaynaklarının birim fiyatlarına makul düzeyde 

ulaşılabilmesidir (http://ekoavrasya.net/Duyuru.aspx?did=167&lang=TR, 12.12.2017). Bu 
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tanımlamalar enerji güvenliği kavramına bir ışık tutmaları bağlamında yol gösterici olmakla 

birlikte kapsayıcı değildir. Zira enerji güvenliğinin sağlanması noktasında üretici veya tüketici 

konumda olmaya, güvenliğin sağlanmasında makul fiyatın ithalatçı ve ihracatçıya göre 

değişmesine, konuya hangi açıdan yaklaşıldığına bağlı olarak farklılıklar mevcuttur. 

Dolayısıyla enerji güvenliği konusu benzer sosyal bilim konularında da olduğu gibi kavrama 

nereden bakıldığına bağlı olarak değişkenlik gösteren bir yapıya sahiptir (Karabulut, 2016: 34). 

Enerji güvenliği ile yapılan tartışmalara bakıldığında tarihinin çok da yeni olmadığı 

görülmektedir. Winston Churchill’in Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiliz donanmasını 

Alman donanmasından daha güçlü kılmak ve dünya piyasalarında çok daha etkin olabilmek 

amacıyla kömür yerine petrole dayalı donanma oluşturma çabalarından itibaren uluslararası 

politika ve güvenliğin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Churchill’in bu kararı Orta 

Doğu ve Hazar Bölgesi’ni jeopolitik ve jeostratejik oyunun merkezi haline getirmiştir. 

Dönemin hegemon güçleri başta petrol olmak üzere hidrokarbon kaynaklarını ulusal güç 

stratejilerinde temel yapı taşı olarak kullanmış, ulusal çıkarlarını bu kaynakların güvenliğine 

odaklı olarak oluşturmaya başlamışlardır. Enerji güvenliği kavramı ise o dönemden günümüze 

Churchill’in deyimiyle “çeşitlilik, yalnızca çeşitlilik” anlamına gelmiştir (Çelikpala, 2014: 79). 

Modern dönemin enerji güvenliği algısının şekillenmesinde 1973 Petrol Krizi etkili 

olmuştur. 1960’lı yılların başından 1970’lere kadar dünya ekonomisi hızla büyümüş ve buna 

bağlı olarak enerji/ petrole duyulan ihtiyaç da artmıştır. 1950’ler boyunca yaşanan uluslararası 

gelişmeler petrol üreticisi konumundaki ülkelerin petrolün fiyatını belirleme de dahil olmak 

üzere kendi aralarında işbirliğini kuvvetlendirmek amacıyla 1960 yılında Petrol İhraç Eden 

Ülkeler Teşkilatı’nı (OPEC) kurmalarını sağlamıştır. OPEC genel anlamda petrol arz 

güvenliğini sağlamak üzere yola çıkan ve 1974’e kadar etkisi çok fazla hissedilmeyen bir örgüt 

olmuştur (Çelikpala, 2014: 79). 

Petrolün bir “silah” olarak kullanıldığı ve bugünkü anlamda enerji güvenliğinin 

temellerinin atıldığı gelişmeler 1967’de yaşanan 3. Arap-İsrail savaşları ile başlamış, 1974’teki 

4. Arap-İsrail savaşları ile devam etmiştir. 1967 Arap-İsrail savaşında yaşananlar petrol üreticisi 

konumundaki Arap ülkelerini İsrail ve onu destekleyen Batı ülkelerine karşı petrol ambargosu 

uygulamaya itmiş ve Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı’nın (OAPEC) kurulmasıyla yeni 

bir boyut kazanmıştır. 1970’lerin başından itibaren OAPEC ülkeleri petrol arzını azaltma ve 

fiyatları artırma yoluyla ambargo uygulamış ve 1973 “Petrol Krizi” ile en üst seviyeye ulaşarak 

Batı dünyasını enerji anlamında “esir” almıştır. Bu ambargolar neticesinde Batı dünyası yüksek 

enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla’nın azalması ve artan işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmıştır (Bielecki, 2002: 236). Kısacası petrolün millileştirilmesi ve gerektiğinde politik bir 

silah olarak kullanılması bu savaşlar neticesinde ortaya çıkmış ve Batı dünyasını enerji 

güvenliği konusunda yeni adımlar atmaya yönlendirmiştir. Batılı ülkeler 1973’te yaşanan petrol 

krizi sonrasında bir daha bu derece ciddi ambargolarla karşılaşmamak ve olası kısıtlamalar 

karşısında önlemler almak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı’nı (IEA) kurmuşlardır. Ajansın 

amaçları arasında petrol üreticisi ülkelerin ambargolarından etkilenen ülkeler arasında bir 

koordinasyon ve işbirliği sağlamak ve petrolün bir silah olarak kullanılmasının önüne geçmek 

bulunmaktaydı. Ambargolardan sonra yaşanan tecrübeler Batılı ülkelere iki önemli şeyi 

göstermiştir: Birincisi Churchill’in vurguladığı gibi enerji kaynaklarındaki çeşitliliği artırmak, 
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ikincisi ise olası kısıtlamalara karşı esneklik sağlayan bir “güvenlik marjı” oluşturmak (Yergin, 

2006: 75-76). 

1980’ler boyunca hakim olan düşük enerji fiyatları, enerji güvenliği konusunu 

uluslararası gündemde ikinci plana itmiştir. Seksenlerin sonunda Soğuk Savaş’ın sona ermesi 

uluslararası ortama genel bir yumuşama havası getirmiştir. Küreselleşmenin etkisiyle yeni 

pazarlar ortaya çıkmış ve bunun piyasalara olumlu yansımaları olmuştur. 1990’lı yıllara 

girildiğinde enerji jeopolitik ve jeostratejik anlamda uluslar için önemini korumakla birlikte 

eski rekabet ortamı yerini işbirliğine bırakmıştır. Öte yandan 90’lar boyunca devam eden siyasi, 

askeri, ekonomik krizler, çevresel konular, doğal afetler gibi gelişmeler enerji güvenliğinin de 

içeriğini değiştirmiştir. Arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, rekabet gibi unsurlar enerji 

güvenliğinde başat olmaya devam etmekle birlikte bahsi geçen gelişmeler enerji güvenliğinin 

kapsamını genişletmiştir. Ayrıca doğal gaz başta olmak üzere diğer enerji kaynaklarının 

gelişmesi ve yaygınlaşması da enerji güvenliğini bir adım daha öne çıkarmıştır. 2000’li yıllarda 

da devam eden bu olgu küresel terörün etkisini giderek daha fazla hissettirmesiyle birlikte 

güvenlik alanının önemli bir kolunu oluşturan bu alanda çok daha kapsayıcı çalışmaları da 

beraberinde getirmiştir. 11 Eylül saldırıları, ABD’nin Afganistan müdahalesi ve Irak Savaşı 

enerji güvenliğine olan ilgiyi körüklemiş ve enerji güvenliğini sadece uluslar arasında meydana 

gelebilecek geleneksel tehdit üzerinden yorumlama algısını değiştirmiştir (Biresselioğlu, 2012: 

231). Bu bakış açısıyla enerji güvenliğinin ekonomik büyüme ve siyasi gücün korunması da 

dahil olmak üzere arz talep dengesini karşılamaya yönelik tedbirler alan, enerjinin üretilmesi 

ve taşınmasını sağlayan kritik alt yapının korunmasını içeren ve çevresel faktörler ve küresel 

terörizm başta olmak üzere uluslararası alanı ilgilendiren her türlü tehditle mücadeleyi 

önemseyen ve ekonomi, iktisat, dış politika ve diğer güvenlik alanlarıyla işbirliğini öngören 

şemsiye bir kavram olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Çelikpala, 2014: 79). 

Kısacası 21. Yüzyılda enerji güvenliği çok boyutlu ve kapsamlı bir içeriğe kavuşmuş; 

askeri, siyasi teknolojik gibi birçok unsuru içinde barındıran, güvenliğin diğer alanları ve 

onlarca farklı unsurla işbirliğini öngören ve bunun yanında yeni tehdit mekanizmalarıyla 

mücadele eden ve sadece devletleri değil uluslararası örgütleri de ilgilendiren bir yapıya 

bürünmüştür. 

2. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ 

2.1. Türkiye’nin Enerji Profili 

Kuzeyinde doğal gaz ve petrol zengini Rusya, güneyinde dünya petrol rezervinin yüzde 

47,7’sini topraklarında barındıran Orta Doğu (Özler, 2015) ve doğusunda Hazar Havzası ve 

Orta Asya enerji kaynakları bulunan Türkiye, konumu itibariyle enerji jeopolitiği açısından 

önemli bir noktada bulunmaktadır. Enerji jeopolitiğinde petrol ve doğal gaz rezervlerinin 

bulunduğu coğrafyalar önemli olmakla birlikte enerji kaynaklarının transitinde kullanılan 

ülkeler de bir o kadar mühimdir. Toplam enerji talebinin ancak yüzde 26’sını yerli kaynaklardan 

karşılayabilen Türkiye (http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 03.11.2018) 

özellikle petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarına sahip olmasa da bu kaynakların 

geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle kilit konumdadır. Zira 2006 yılında Avrupa 

Parlamentosu tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin önemine şöyle değinilmektedir: 
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“Türkiye’nin Rusya, Hazar Denizi ve İran Körfezi’nin petrol ve doğalgazının 

taşınabildiği transit bir ülke olma potansiyeline sahip olması, Avrupa 

Birliği nezdindeki stratejik önemini arttırmaktadır. Türkiye aynı zamanda Avrupa 

Birliği’ni Orta Doğu’ya bağlamakta ve Akdeniz’de de önemli bir aktör olarak ön plana 

çıkmaktadır.” (Usal, 2013: 10). 

Bölge ülkelerine göre çok daha istikrarlı bir yapıya sahip olan, son dönemde gelişen 

ekonomisiyle dikkat çeken ve üretim kaynaklarından talep merkezlerine kurduğu köprü 

sebebiyle jeopolitik anlamda kilit bir ülke 

(https://www.academia.edu/3831024/T%C3%BCrkiyenin_Enerji_Politikalar%C4%B1_ve_G

%C3%BCvenli%C4%9Fi, 29.11.2017) olan Türkiye’ye enerji güvenliğinin sağlanmasında bu 

anlamda önemli bir görev düşmektedir. Dünyanın kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin 

yüzde 70’ni Batılı pazarlara bağlayan kavşaklardaki doğal enerji koridoru konumu, ülkeden 

geçen mevcut ve potansiyel petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliğini son derece önemli 

kılmaktadır (Güney, 2016). Türkiye ile güvensizlik ortamının Avrupa’nın enerji güvenliğini de 

tehdit edeceğini söyleyen Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu Türkiye’nin enerji güvenliği konusunda kritik bir öneme sahip olduğunu 

vurgulamıştır. Kuzey Irak’taki petrol ve doğal gaz rezervlerinin de Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya ucuza taşınabileceğini ancak mevcut terör nedeniyle bunun henüz 

gerçekleştirilemediğini söyleyen Kumbaroğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Suriye ve Irak’ta enerji kaynaklarının, güzergâhların, rafinerilerin ve pazarların 

bulunduğu yerler aynı zamanda terör ve savaş ortamının hüküm sürdüğü yerler. İstikrar 

ortamı sağlandığında AB enerji güvenliğine katkı sağlayacak yeni bir kaynak Kuzey 

Irak gazı olacak. Tek ekonomik güzergâh yine Türkiye ve buluşma noktası yine Türk-

Yunan sınırı. Bir diğer alternatif dünyanın ikinci büyük rezervlerinin bulunduğu İran 

gazı. Ambargonun kaldırılmasından sonra İran-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesine 

ilişkin umutlar yeşerdi ancak burada halen koşullar çok değişken ve belirsiz. Enerjide 

rotaların yeniden çizildiği heyecanlı ve önemli, dinamik bir dönemdeyiz.” 

(http://aa.com.tr/tr/ekonomi/iaee-baskani-prof-dr-kumbaroglu-enerji-guvenligi-icin-

turkiye-kilit-rolde/699293, 03.03.2018). 

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olmasına rağmen 

sahip olduğu kaynaklar enerji ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Özellikle petrol ve doğal 

gaz bakımından fakir bir ülke olan Türkiye; petrol tüketiminin ancak yüzde 10’unu, doğal gazın 

ise sadece yüzde 3’ünü yerli kaynaklardan karşılayabilmektedir (Şadan, 2009: 306). Ancak 

bunun yanı sıra yukarıda da değinildiği gibi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından güçlü 

bir potansiyele sahip olan Türkiye, kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirdiği zaman 

dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltabilecektir. Jeotermal enerjide dünyada 7. Avrupa’da ise 

1. sırada olan Türkiye, hidroelektrik potansiyelde Avrupa’da 3. sıradadır.  Ülkenin enerji 

ihtiyacının yüzde 26’sı hali hazırdaki enerji kaynaklarından sağlanırken geriye kalan kısmı ithal 

edilmektedir (Usal, 2013: 11).  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2014 yılı Aralık 

ayında yayımlanan “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”na göre 2023 itibariyle 

toplam elektrik üretimin yüzde 30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanması amaçlanmaktadır. 

(http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 30.11.2017).  

2.2. Türkiye’nin Enerji Politikaları 
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Enerji, ülkelerin ekonomik ve siyasi gelişimlerinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. 

Enerjiye ve ülke yönetimine yön verenler halkın bu en temel gereksinimlerinden birini 

kesintisiz, ucuz ve temiz bir şekilde temin etmekle yükümlüdürler (Pamir, 2003). Türkiye de 

bu genel bakış açısıyla hareket ederek enerji politikalarını oluşturma gayreti içerisindedir. 

Türkiye’nin ülke stratejisi ve dış politikasında enerji konusu yakın zamana kadar temel 

konular arasında yer almadığı için ülkemiz, enerji politikaları üzerine geçmişi derin olmayan 

bir ülkedir. Bunun başlıca nedeni ise ülke politikalarının genel olarak güvenlik ve savunma 

üzerinden oluşturulmasıdır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve beraberinde getirmiş olduğu 

yumuşama dalgası dünya genelindeki realizm etkisini azaltmış, Türkiye de bu yumuşamadan 

nasibini almış ve iç ve dış politikasında çeşitliliğe gitmiştir. 21. yüzyıla girildiğinde enerjinin 

önemini kavrayan Türkiye, politikalarını oluştururken enerji ve enerji güvenliğini de dikkate 

almıştır (Durmuşoğlu, 2015: 55-65). 

Türkiye coğrafi olarak enerji arzı açısından zengin Doğu ile enerji talebi fazla olan Batı 

arasında doğal bir enerji köprüsü oluşturmaktadır. Artan nüfusu ve her geçen gün gelişen 

ekonomisiyle enerjiye olan ihtiyacı artan Türkiye, jeopolitik konumu kullanarak en pragmatist 

şekilde politika oluşturma gayreti içerisindedir (Selçuk, 2010: 56). Stratejik bir geçiş ülkesi olan 

Türkiye bu avantajını kullanarak aynı zamanda enerji pazarı olmaya aday bir ülkedir. Bu 

nedenle petrol ve doğal gaz ithalatında arz güvenliği, kaynak çeşitliliği ve kaynakların güvenli 

bir şekilde aktarılmasını sağlayacak projelere imza atmak Türkiye açısından önem taşımaktadır 

(Bayraç, 2009: 134-135). 

Gelişmişlik seviyesine bağlı olarak petrol ve doğal gaza olan ihtiyacı her geçen gün 

artan Türkiye önemli bir enerji tüketicisi ülke konumundadır. İhtiyacını karşılamak için başta 

hidroelektrik olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye buna rağmen enerji 

konusunda oldukça dışa bağımlı bir ülkedir (Göral, 2011: 126). Son on yıl içerisinde dünyada 

doğal gaz talebinin Çin’den sonra en fazla arttığı ikinci ülke olan Türkiye 2015 yılında ithal 

ettiği 48,4 metreküplük doğal gazın yaklaşık yüzde 55,3’ünü Rusya’dan temin etmiştir. Yine 

2015 yılında ham petrol tüketiminin yüzde 89’unu ithal eden Türkiye, söz konusu ithalatının 

yüzde 31’ini Irak’tan, yüzde 30’unu ise İran’dan karşılamıştır 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 30.11.2017). 

Bu bağlamda Türkiye’nin enerji güvenliği politikalarını iki ana eğilim üzerinden 

incelemek isabetli olacaktır. Birincisi enerji arz güvenliğinin temini için kaynak çeşitliliğini 

artırarak Doğu-Batı ve Kuzey-Güney hatları üzerinde enerji koridoru ve merkez üssü olma 

hedefini gerçekleştirmek. İkincisi ise kendi mevcut ve potansiyel enerji kaynaklarını harekete 

geçirerek yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve olası enerji kayıplarını minimuma 

indirerek üst düzey bir verimlilik elde etmek (Durmuşoğlu, 2015: 77). 

Türkiye enerji politikalarını oluştururken başta AB olmak üzere küresel ölçekteki enerji 

politikaları ile uyumlu olmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin enerji 

politikasındaki temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir (Kaya, 2012: 279): 

➢ Yerli kaynaklara öncelik vererek kaynak çeşitliliğini sağlamak,  

➢ Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzındaki payını arttırmak,  

➢ Enerji verimliliğini yükseltmek, 

➢ Tam serbest piyasa koşullarına ulaşarak yatırım ortamını iyileştirmek, 

http://www.akademikbakis.org/
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➢ Petrol ve doğalgazdaki kaynak çeşitliliğini sağlamak, ithalattan kaynaklanan risklere 

karşı tedbir almak, 

➢ Enerji alanında bölgesel işbirliği ile Türkiye’yi enerji koridoru ve terminali haline 

getirmek, 

➢ Enerji faaliyetlerinin çevresel hassasiyetler dikkate alınmak suretiyle yürütülmesini 

sağlamak,   

➢ Doğal kaynakların ülke ekonomisine katkısını arttırmak,  

➢ Endüstriyel hammadde, metal ve metal dışı madenlerin üretimlerini arttırarak yurt 

içinde değerlendirilmesini sağlamak,  

➢ Maliyet, zaman ve miktar açısından enerjiyi tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmek. 

2.3. Türkiye’nin Enerji Potansiyeli 

Türkiye’nin enerji kaynak potansiyeline bakıldığında hidroelektrik, güneş, rüzgar gibi 

yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin; milyonlarca yıl önce yüksek sıcaklık ve 

basınç altında bitki ve hayvan kalıntılarından oluşan petrol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklar 

bakımından yeterli rezervlere sahip olmayan bir ülke olduğu görülmektedir. Türkiye’nin enerji 

üretiminde rezervi en fazla olan fosil kaynak linyit iken yenilenebilir kaynaklardan hidrolik, 

rüzgar ve güneş enerjisinin payı büyüktür (Gülbahar ve diğerleri, 2011: 7). 

2.3.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir kaynaklar “Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut 

olabilen enerji kaynağı” olarak ifade edilmektedir. Bu kaynakların en büyük özellikleri 

karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçmeleri, yerli kaynaklar 

oldukları için enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke içindeki istihdamın artmasına katkıda 

bulunmaları ve kullanımlarının kamuoyu tarafından desteklenmesi şeklinde özetlenebilir. 

Türkiye, hidrolik enerji, jeotermal enerji, rüzgar ve güneş enerjileri gibi yenilenebilir enerji 

kaynakları bakımından zengin bir ülke sayılmaktadır  

Her geçen gün gelişen sanayi ve artan nüfus karşısında enerji üretimi ile enerji tüketimi 

arasındaki fark sürekli artmakta ve enerji gereksinimi kısıtlı kaynaklarla sağlanamamaktadır. 

Küresel enerji tüketiminin 1998 yılı baz alındığında 2035 yılında iki kat, 2055 yılında ise üç 

kat artacağı öngörülmektedir (http://www.mfa.gov.tr/yenilenebilir-enerji-kaynaklari.tr.mfa, 

12.12.2017). 

 Türkiye de bu hızlı gidişatın farkında olduğu için yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımına önem vermektedir. Bu bilinçle,  “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 

Planı”na göre, 2023 itibariyle hidroelektrik kurulu güç kapasitesinin 34.000 MW’a, rüzgar 

enerjisi kurulu kapasitesinin 20.000 MW’a; güneş enerjisi kapasitesinin 3.000 MW’a, jeotermal 

enerji kapasitesinin ise 1.000 MW’a çıkarılarak toplam elektrik üretiminin %30’unun 

yenilenebilir enerjiden karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye 26 Ocak 2009’da 

Bonn’da düzenlenen konferans sonrasında imzaladığı anlaşmayla Uluslararası Yenilenebilir 

Enerji Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer alarak konuya vermiş olduğu önemi 

göstermiştir (http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, 15.12.2017) 

2.3.2. Fosil Enerji Kaynakları 

http://www.akademikbakis.org/
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Endüstri devriminden sonra dünyada enerji kaynaklarının önemi artmış ve kömür 

dönemin vazgeçilmez kaynağı olarak yerini almıştır. Daha sonra Churchill’in İngiliz 

donanmasını kömür yerine petrole dayalı gemilerden oluşturma fikri kömürü ikinci plana atmış 

ve petrolü öne çıkarmıştır. Petrol, 1973 petrol krizine kadar önemini korumakla beraber krizin 

yaşanması ve akabinde Batılı ülkelere ambargo uygulanması başta nükleer enerji olmak üzere 

alternatif kaynak arayışlarını getirmiştir. Özellikle 90’lardan sonra yenilenebilir enerji 

konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Ancak alternatif enerji arayışlarına ve çevreye vermiş 

oldukları zarara rağmen fosil yakıtlar önümüzdeki onlu yıllarda etkisini hissettirmeye devam 

edecek gibi görünmektedir. 

Türkiye 1950-1960 yılları arasında kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 50’si fosil 

yakıtlardan sağlanmaktaydı. 1970’li yıllarla birlikte hızla sanayileşme döngüsüne giren 

Türkiye’nin buna bağlı olarak enerji ihtiyacı da artmıştır. 1990’lı yıllara kadar enerji ihtiyacının 

büyük bir kısmını yerli fosil kaynaklar ve hidroelektrikten sağlayan Türkiye, 1990’lardan sonra 

yoğun bir şekilde petrol ve doğal gaz ithal etmeye başlamıştır. Bulunduğu coğrafya itibariyle 

dünyada kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 70’ni topraklarında barındıran 

Orta Doğu ve Orta Asya’ya yakınlığına rağmen enerjide dışa bağımlılığı yüzde 75 olan 

Türkiye’nin bu bağımlılığının yüzde 90’ını fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Enerjideki dışa 

bağımlılığını coğrafyasının avantajını kullanarak petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla gidermek 

isteyen Türkiye bu konuda önemli enerji politikaları oluşturmuş durumdadır (Durmuşoğlu, 

2015: 55-56). 

2.4. Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliğinde Öne Çıkan Problemler 

Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle Doğu ile Batı arasında enerji koridoru olma 

özelliği enerji arz güvenliği konusunu çok daha önemli bir noktaya getirmektedir. Zira hem 

kendi enerji ihtiyacının karşılanmasında hem de enerjinin başka ülkelere transitinde böylesine 

önemli bir pozisyonda bulunmak güvenlik konusunda çok daha dikkatli olmayı 

gerektirmektedir. Her iki durumda da Türkiye birtakım olumsuzluklarla karşı karşıya 

gelmektedir. 

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde karşısına çıkan en önemli sorun topraklarında 

yeterli miktarda petrol ve doğal gaz bulunmamasına rağmen bu iki fosil yakıta olan ihtiyacının 

her geçen gün artması ve bu ihtiyacın enerji ithalatını beraberinde getirmesidir. Özellikle 

elektrik üretiminde doğal gazın aşırı yer tutmaya başlaması ve Türkiye’nin Rusya’ya büyük 

oranda muhtaç olması ve ulaştırmada petrole ihtiyacının sürekli artması bu sorunu daha fazla 

ağırlaştırmaktadır (Kınık, 2009: 137-138). 

Türkiye’deki mevcut enerji sisteminden kaynaklanan verimsizlik de enerji arz güvenliği 

konusunda karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki enerji verimliliği OECD ülkelerinin yaklaşık 

yarısına tekabül etmektedir. Şöyle ki Türkiye’de bir birim üretim için OECD ülkelerine oranla 

yüzde 37 daha fazla enerji kullanılmaktadır (Kınık, 2009: 137-138). 

Sanayileşme ve artan nüfusa bağlı olarak her geçen gün artan enerji ihtiyacı ve fakat 

yeterli fosil yakıt rezervlerine sahip olmayışı Türkiye’yi alternatif enerji kaynaklarına 

yönlendirmiştir. Yenilenebilir kaynaklar konusunda son dönemlerde önemli çalışmalar 

yapılmış olsa da henüz potansiyelinin çok altında bu kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bu 

durumun nedenleri ise devletin politik ve ekonomik olarak yetersiz desteği, gerekli Ar-Ge 

http://www.akademikbakis.org/
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çalışmaları düzeyinin çok düşük olması (Kınık, 2009: 137-138) ve kamuoyunun bu konuda 

gerekli şekilde bilinçlendirilememesi şeklinde sıralanabilir. 

Türkiye’nin enerji politikaları ve hedeflerinin aksamasında kaynak, teknolojik 

yetersizlikler ve ekonomik ve siyasi kaynaklı birtakım sorunlar olmasının yanı sıra uluslararası 

ölçekte var olan problemler de etkili olmaktadır. Örneğin; Türk Boğazlarından geçen 

uluslararası gemiler Türkiye ve özelde İstanbul için büyük riskler taşımaktadır. Türk 

boğazlarından 5000’den fazlası petrol tankeri olmak üzere yılda yaklaşık 60 bin deniz aracı 

geçmektedir. Boğazlardan geçen petrol tankerleri dünya enerji tüketiminin yaklaşık 3,7’sini 

oluşturmaktadır. Herhangi bir kaza durumunda hem enerji sevkiyatı yapılan ülkeler etkilenecek 

hem de 15 milyonluk nüfusuyla İstanbul büyük zarar görecektir. Dolayısıyla geçiş ülkesi olması 

Türkiye için büyük bir avantaj sağlamakta ve fakat enerji güvenliği noktasında önemli riskler 

de doğurmaktadır (Durmuşoğlu, 2015: 85-86). 

Türkiye coğrafi olarak dünyanın hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 75’inin 

bulunduğu bir bölgede bulunmasıyla kritik bir öneme sahiptir. Transit ülke konumu nedeniyle 

mevcut ve yapım aşamasındaki petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği enerji güvenliğinin 

sağlanmasında kilit bir öneme haizdir. Ancak Türkiye bu noktada çeşitli sorunlarla karşı 

karşıyadır. Zira PKK terör örgütü daha önce de olduğu gibi en son 2015 yılının yaz ayında en 

az 3 petrol ve doğal gaz boru hattına düzenlemiş sabotaj eylemleriyle genelde güvenliğe ve 

özelde enerji güvenliğine darbe vurmak istemiştir. Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın da 

ifade ettiği gibi “PKK bu sabotaj eylemlerini düzenleyerek, Ankara'nın stratejik konumunun 

değerini düşürmek için Türk topraklarından geçen boru hatlarının güvenliği konusunda panik 

ve belirsizlik yaratmayı, böylece ülkenin istikrar ve kalkınmasını engellemeyi amaçlamıştır.” 

(http://www.bilgesam.org/incele/2297/-enerji-guvenligi--kritik-enerji-alt-yapisi-ve-

turkiye/#.W-VTsPZuLIV, 25.11.2017). 

Türkiye dış politikada hedeflediği planlar doğrultusunda doğru adımlar atsa da bazen 

kendisi dışında gelişen olaylar hedeflerine giden yolu tıkayabilmektedir. Rusya ile Ukrayna 

arasında başlayan ve daha sonra silahlı müdahaleyle sonuçlanan olaylar enerji güvenliği 

konusundaki kaygıların gerçekliğini ortaya çıkarmıştır (Durmuşoğlu, 2015: 84). 

SONUÇ 

Orta Asya ve Orta Doğu enerji kaynaklarının Batı’ya aktarılmasında kilit bir ülke olan 

Türkiye, jeopolitik konumunun etkisiyle birincil enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke 

olsa da bu durumunu avantaja çevirebilmektedir. Henüz istediği noktaya gelemese de üzerinde 

durduğu enerji projelerinin hayata geçirilmesiyle hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirmiş 

olacaktır. 

Her geçen gün artan enerji talebi Türkiye’yi dörtte üç oranında dışarıya bağımlı hale 

getirmiştir. Doğal gaz ithalatında Rusya’ya yüzde 55 gibi büyük bir oranla bağımlı olan Türkiye 

bu durumunu iyileştirmek mecburiyetindedir. Zira iki ülke arasında uçak krizinde olduğu gibi 

yaşanabilecek olası bir husumet enerji güvenliğine de olumsuz yansıyacaktır. Doğal gaz gibi 

petrolde de dışarıya bağlı olan Türkiye yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek zorundadır. 

Kısa vadede yenilenebilir kaynaklar fosil yakıtların yerini elbette almayacaktır ancak var olan 

potansiyelin değerlendirilmesi en azından ithalatı azaltabilecektir. Bu noktada devlete büyük 

görev düşmektedir. Rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal ve belki de en önemlisi nükleer enerjiyi 

http://www.akademikbakis.org/
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teşvik edecek yatırımlar yapılmalı, yasal düzenlemeler yatırımları destekler nitelikte tekrar 

gözden geçirilmelidir. 

Coğrafi konumu nedeniyle doğal bir enerji köprüsü olma özelliği kazanan Türkiye 

bunun avantajlarını kullanacağı gibi aynı zamanda omuzlarında daha fazla yük hissetmek 

durumundadır. Zira transit ülke olması artık sadece kendisinin değil hem enerji arz eden hem 

de talep eden ülkelerin güvenliklerini de ilgilendirmektedir. Özellikle dahil olduğu petrol ve 

doğal gaz boru hatlarının güvenliği hem Doğu hem de Batı için önem teşkil etmektedir.  

Türkiye enerji konusunda belirlediği hedefler doğrultusunda ilerleyebilmek için 

birtakım gerekliliklerin farkında olmak zorundadır. Doğal gaz ve petrol boru hatlarının hayata 

geçirilmesi ve güvenliklerinin sağlanması bahsi geçen gerekliliklerin önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır ancak yeterli değildir. Türkiye özetlenecek olursa enerjide ithal bağımlılığını 

azaltmak, enerji kaynak çeşitliliğini artırarak yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve 

rekabet ettiği ülkelere göre çok düşük olan enerji verimliliğini artırmak zorundadır. Bu sayede 

hem bölgede var olan önemi artacak hem de enerji güvenliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunacaktır. 
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ÜLKELERİN TURİZMDE TANITMA AMAÇLI KULLANDIKLARI 

SLOGANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yusuf AYMANKUY1                      Şimal AYMANKUY2                 İrem Ceylan KARAGÖZ3 
 

 

 

Öz 

Ülkelerin turistik tanıtma faaliyetlerinde, pazarlanan turistik ürün ile ilgili verilmek istenen mesajın hedef kitleye 

kısa ve öz bir şekilde aktarılmasında ve akılda kalıcılığın arttırılmasında sloganlar önemli rol oynamaktadır. 

Ülkeler makro tanıtma çabalarında kendilerini en iyi şekilde ifade eden, akılda kalıcı, etkili sloganlar seçmeye 

özen göstermektedirler. Bu çalışma ile dünya genelindeki ülkelerin turizm tanıtımında kullandıkları sloganlar 

içerisinden en etkili olduğu düşünülen sloganların seçilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, ülkelerin resmi turizm 

bakanlıkları ile ilgili sayfaları taranarak elde edilen sloganlar Türkçeleştirilmiş, anket yöntemi kullanılarak, kulağa 

hoş gelen, dikkat çeken, en etkili olduğu düşünülen sloganlar belirlenmiştir.  Anket formunda ülkeler bulundukları 

kıtalara göre ayrılarak, objektif sonuçlar elde edilmesi için ülke isimleri verilmemiştir. İstatistik programı 

aracılığıyla, “Frekans Analizi” ile seçilme sıklıklarına göre sıralanan en iyi on slogan “Çapraz Tablo Analizi” ile 

cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre analiz edilerek, yorumlanmıştır. Katılımcılar tarafından en 

çok beğenilen sloganın Kanada’nın turizm tanıtımında kullandığı “Keşfetmeye Devam Et (Keep Exploring)” 

sloganının olduğu tespit edilmiştir. İlaveten anket formunda sloganların, turistik tüketicilerin tatil yeri seçimlerinde 

etkili olup olmadığı sorulmuş, katılımcıların %70,5’i tarafından etkili olduğu yanıtı alınmıştır. Son olarak, turistik 

tüketicilerin tatil yeri tercihlerinde en çok etkili olan ve içinde sloganların da kullanıldığı turistik tanıtma araçları 

ve mecralarının belirlenmesi hedeflenerek “Sosyal Medya Reklamları ve İlanları” nın en çok kullanılan turistik 

tanıtma aracı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Makro Tanıtma, Slogan, Turizm, Tanıtma, Ülkeler 

The Evaluation of Slogans Used by Countries Purposeful of Tourism Promotion 

ABSTRACT 

Slogans play a significant role for conveying the desired message about the marketed touristic product to the target 

group in a short and concise way and for increasing the memorability in touristic promotional activities of 

countries. Countries make a point of choosing effective, motivating slogans that express themselves on the best 

way in macro promotion efforts. With this study; it is aimed to be selected the slogans which are perceived to be 

most effective among the slogans which are being used by all countries in the promotion of tourism. Accordingly, 

the slogans obtained by screening the pages of the official tourism ministries of the countries have been made 

Turkish language form and the slogans that are considered to be the most effective and attractive were determined 

by using the questionnaire method. In the questionnaire form countries were separated according to the continents 

and the names of countries were not given in order to obtain objective results. The top ten slogans ranked according 

to their frequency of selection by "Frequency Analysis” and according to gender, age and education state variables 

by "Crosstabs Analysis" were analyzed and interpreted through statistical program. It was determined that 

according to the participants the most effective slogan was the "Keep Exploring" used by Canadian tourism 
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promotion. In addition, in the questionnaire it was asked to the participants that whether the slogans are influential 

or not in choices of destinations, and the 70.5% of respondents answered that slogans are influential in choices of 

destinations. Finally, it was aimed to determine the most effective touristic promotional tools in the preferences of 

destinations, and the “Social Media Advertisements” was determined as the most used touristic promotional tool.  

Key Words: Countries, Macro Promotion, Promotion, Slogan, Tourism 

GİRİŞ 

Dünyanın içinde bulunduğu artan rekabet ortamında, turizm açısından potansiyele sahip 

olan ülkeler için dünya turizmi içerisinde önemli bir yer edinmek birincil hedefler arasında yer 

almaktadır. Buna istinaden, ülkelerin sahip olduğu tüm değerleri gerektiği gibi tanıtmaları ve 

yurt dışında olumlu bir imaj yaratmak amacıyla özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından 

çeşitli tanıtım çalışmaları yürüterek etkin tanıtım stratejileri kullanmaları kaçınılmaz hale 

gelmektedir. 

Bir ülkenin turistik potansiyelini oluşturan doğa, kültür, tarih, arkeoloji, deniz, güneş ve 

benzeri temel özellikleri ve her türlü promosyon tekniklerini kullanarak potansiyel turistleri 

bilgilendirme ve ülkenin turistik değerleri hakkında olumlu izlenim ve imaj yaratma 

faaliyetlerinin tümü turistik tanıtma olarak tanımlanmaktadır (Demirbaş, 2006: 43). Ülkelerin 

turizmde tanıtımlarını yaparlarken kullandıkları en önemli araçlardan birisi de reklamdır. 

“Reklam bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, tarif 

edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” (Ünsal, 1984: 12). Bir diğer tanıma göre 

“reklam, müşterileri ürün satın almaya teşvik ederek, satıcı ile alıcılar arasında bir ilişki 

kurmayı hedefleyen iletişim tekniğidir” (Hacıoğlu, 2014: 80). Reklam, gerek reklam veren, 

gerekse tüketiciler için oldukça büyük bir öneme sahip olan bir araçtır. Reklam, satıcılar ile 

hedef kitleyi ortak noktada buluşturan, tüketicinin markanın bilincine varmasını sağlayan 

önemli bir ögedir. Satıcıdan hedef pazara doğru bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olan 

reklam çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi için yaratıcı stratejilere başvurulması 

gerekmektedir.  

Reklamcılık aslında fikir üretmektir. Belli bir standardı olmayan fikir üretme süreci 

yaratıcılık olarak tanımlanabilir. Yaratıcı stratejiler, “hedef kitleye neyin, nasıl, niçin, nerede, 

ne zaman söyleneceğinin karar verilmesi aşamasıdır” (Özgür, 2001: 14). Yaratıcı stratejiler 

oluşturulurken bazı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Yaratıcı stratejilerle ilgili çok sayıda 

yaklaşım olsa da üç tanesi genel kabul görmüştür. Bu yaklaşımlardan biri ise imaj yaklaşımıdır 

(Aktuğlu, 2004: 166; Ünlü, 1989: 196). İmaj, en öz anlamıyla kısa ve uzun dönemde bir kişinin, 

kurumun, objenin veya ülkenin sahip olduğu bütün değerleriyle ilgili simge ve sembollerin 

algılanış biçimidir (Gültekin, 2005: 127). İmaj yaklaşımına göre özellikle turizm gibi duygusal 

satın alma yapmaya yönelik sunulan ürün veya hizmetlerde turistik ürünün işlevsel bileşeni 

yerine duygusal bileşenleri ön planda olmaktadır. Turistik markaya kimlik ve kişilik 

kazandırmak gayesiyle kullanılan bu yaklaşımda turistik tüketicinin bir marka için geliştirdiği 

tutumlar değerlendirilmektedir (Aktuğlu, 2004: 160). Turizm sektöründe turistik bir markanın 

uzun bir süre başarılı olabilmesi için imaj oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir turistik 

destinasyonun, bölgenin veya ülkenin yapmış olduğu bir çalışma ya da uygulama bir süre sonra 

diğer işletmeler tarafından kolay ve hızlı bir şekilde taklit edilebilmektedir. Bu sebeple turistik 

bir bölge veya ülkenin faaliyetlerini sürdürebilmesinde imaj ön plana çıkmaktadır. İyi bir imaja 

sahip olmak, günümüzde tüm ülkeler için büyük önem arz eden bir unsurdur. Çünkü yaratılan 
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olumlu imajlar sayesinde ülkelerin kendilerini hedef pazarlara tanıtmaları ve kabul ettirmeleri 

daha kolay olacaktır. 

Turizmde özellikle imaj oluşturmaya bağlı olarak turistik destinasyonların slogandan 

faydalandığı görülmektedir. Slogan, bir seri reklamı belirli bir düşünce etrafında toplamak için 

kullanılan kolayca anımsanabilecek cümle veya deyim olarak tanımlanabilir (Sutherlend ve 

Sylvester, 2000: 287; Ünlü, 1989: 202). Bir ürün, hedef grubun hafızasında kendine özgü simge 

ve sembollerle yer edinmelidir. Slogan, tüketicilerin hafızalarında kalıcılık sağlayan 

sembollerin en başında gelen bir unsurdur. Kısacası slogan, reklamda sunulan asıl fikri 

özetleyen, kısa ve öz bir şekilde anlatım yapan bir yapıdır (Mengü, 2006: 114). Ülkeler, 

özellikle makro boyutta turistik tanıtımlarını yaparlarken, sloganlara başvurmaktadır. Bu 

doğrultuda sloganlar, ülkelerin vermek istedikleri imaj ve mesajı turistik tüketiciye ulaşmasında 

büyük rol oynamaktadır. Yapılan bu çalışma ile ülkelerin turizmde makro tanıtma 

faaliyetlerinde başvurdukları sloganların anket uygulaması aracılığıyla, kulağa hoş gelen, güzel 

ve etkili olanlarının seçilerek değerlendirmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın ilerleyen 

bölümlerinde makro tanıtımda kullanılan tanıtma yolları ve buna ilişkin olarak kullanılan 

sloganlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

TURİZMDE TANITMANIN ÖNEMİ VE MAKRO TANITIM 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) turizm projeksiyonu 

incelendiğinde, dünya genelinde turizm olayına katılan turist sayısının her geçen yıl arttığı 

görülmektedir. Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Turizm 2020 Yılı Vizyonu” 

raporuna bakıldığında, 2020 yılında dünyada turizm hareketlerine katılacak turist sayısının 1,5 

milyar kişi, toplam turizm gelirlerinin ise 2 trilyon dolar olacağı belirtilmektedir (WTO, 1998: 

3). Turizm sektörü, ülkelerin döviz girdisini artıran, istihdam gücünün ve kişi başına düşen milli 

gelirin artmasında büyük rol oynayan ilaveten yatırımcıların yeni yatırım alanları bulmasına 

yardımcı olan, doğrudan ve dolaylı olarak diğer sektörlerinde gelişmesine katkıda bulunarak 

ekonomik gelişmelere ivme kazandıran önemli sektörlerden biridir. Turizmin ekonomik 

katkılarının bulunmasının yanı sıra, ülkelerin sahip oldukları turistik, kültürel ve çevresel 

miraslarına değer katmasına, yine ülkelerin sosyo-kültürel anlamda uluslararası ilişkilerinin 

gelişmesine ve toplumsal barışa katkıda bulunmasına yardımcı olan bir sektördür (Tanyeri, 

2015: 67; Ünüvar ve Şimşek, 2012: 307). Bireylerin hakkında hiçbir fikir ve bilgi sahibi 

olmadığı ürün veya hizmeti satın alması mümkün olmayacaktır. Turistik ürün veya hizmeti 

tüketebilmek için turistlerin sanayi ürünlerinin tersine ürün veya hizmetin üretildiği yere gitme 

zorunluluğunun olması tanıtma ve bilgilendirme faaliyetlerinin önem teşkil ettiğini 

göstermektedir (Aymankuy, 1993: 44). Dolayısıyla ülkeler tarafından hedef pazarlarda ektin ve 

verimli tanıtım ve enformasyon faaliyetleri yürütülmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ülkelerin 

sahip olduğu kaynakların çeşitliliğinin yanı sıra o kaynakların duyurulması ve tanıtılması çok 

büyük önem arz etmektedir.  

 Turistik tanıtım, bir ülkenin turistik potansiyelini oluşturan doğa, kültür, tarih, 

arkeoloji, deniz, güneş ve benzeri temel faktörleri ve her türlü promosyon tekniklerini 

kullanarak potansiyel turistleri bilgilendirme ve ülkenin turistik değerleri hakkında olumlu 

izlenim ve imaj yaratma faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır (Demirbaş, 2006: 43)  

Turistik tanıtıma ile dış tanıtıma birbiri ile karıştırmamakta fayda vardır. Dış tanıtım; dış siyasal 

tanıtım, dış ekonomik tanıtım, dış kültürel tanıtım ve dış turistik tanıtımı da bünyesinde 
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barındıran çok daha geniş kapsamlı bir tanıtım şeklidir (Olalı ve diğerleri., 1983: 10). Yapılan 

tanımların ışığında tanıtma kavramı kısaca şu şekilde özetlenebilir; makro olarak ülkelerin, 

mikro olarak işletmelerin, hedef kitleye olumlu izlenim ve imajlar sunmak, sahip oldukları 

turistik potansiyeli kullanarak hedef pazarlarda tanınırlığı arttırmak ve doğru bilgiler vermek 

gibi amaçlarla belirli plan, politika ve stratejiler çerçevesinde uygun araçlar kullanılarak 

yaptıkları faaliyetlerin tümüdür.   

 Ülkeler, özellikle makro boyuttaki turistik tanıtımlarını yaparlarken, sloganlara 

başvurmaktadır. Türkiye’nin uyguladığı turistik dış tanıtım politikalarına baktığımızda, 

Türkiye turistik makro tanıtım yapmak amacıyla özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından 

tanıtım çalışmaları yürütmektedir. Bir kamu kuruluşu olan Kültür ve Turizm Bakanlığının 

2015-2019 Dönemi Stratejik Planına göre Türkiye’nin turizm alanında uluslararası ölçekteki 

rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini arttırmak birincil hedefleri arasındadır. Ayrıca 

kültür ve turizm alanında uluslararası ilişkileri ve kültürlerarası iletişimi güçlendirerek 

uluslararası barışa katkıda bulunmak gibi amaçları da vardır (Kültür ve Turizm Bakanlığı 

2015a: 14). Bu doğrultuda 2014 yılında hayata geçirilen Turkey Home kampanyası ile tarihi, 

kültürel ve doğal turizm değerlerinin tanıtımında yer alan tüm unsurların, ülke imajının 

güçlendirilmesi açısından bir bütün olarak ele alınan evrensel bir reklam kampanyası faaliyetine 

karar verilmiştir. Türkiye, dünyanın her yerinde tutarlı, anlamlı ve çekici bir imaj yaratmayı 

hedefleyerek birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, tarihi, coğrafyası, tüm kültür ve 

turizm değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla “… evi, ... yurdu” anlamına gelen “Home of…” 

sloganıyla tanıtım yapmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin makro tanıtımda uygulamış olduğu 

sloganlara detaylı bakıldığında; “Home of Baklava”, “Home of Turkish Tea”, “Home of 

İstanbul” gibi “evi, yurdu” anlamına gelen “Home of” bölümü sabit kalarak Türkiye’de bulunan 

çeşitli kültürel ve turistik değerler ise ikinci bölümde yer alacak bir şekilde tasarlandığı 

görülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015b: 210). “Home of” sloganının yaratıcısı 

Emrah Yücel’e göre sloganın seçilmesindeki temel neden seçilen sloganın her yere uyabilen bir 

formülde olmasıdır. Emrah Yücel, sloganın bir ayağı sabit diğer ayağı her şeye dokunan bir 

pergel tanımlaması yaparak, böyle bir yapının daha doğru olacağını ve herkes için de farklı 

olacağını belirtmiştir (www.campaigntr.com, 17.09.2017).  

 

TURİSTİK TANITMANIN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Tanıtım faaliyetlerinde temel amaç; birincil olarak tanıtım yapılan hedef kitlenin 

dikkatini çekmektir. Bu amaca ulaşmak; dikkat çekmek, doğru bir şekilde bilgilendirme 

yapmak ve olumlu bir imaj yaratma ile mümkün olabilmektedir. Kısacası turizm faaliyetine 

katılım göstermek için henüz karar vermemiş potansiyel turistleri tanıtımı yapılan ülke, bölge 

ve destinasyona yöneltmek, onları bilgilendirmek ve ikna etmek gibi amaçlarla tanıtım 

faaliyetleri yapılmaktadır ( Hacıoğlu, 1992 aktaran; Aymankuy, 1993: 85). Günümüzde, 

turizmde tanıtım, uluslararası rekabet ortamında aynı amaçlar için faaliyet gösteren ve pazar 

paylarını yükseltmek gayesinde olan birçok ülke arasında süregelen bir rekabet durumu söz 

konusu olmaktadır (Avcıkurt, 1994: 32; aktaran Avcıkurt, 1999: 70).  Dolayısıyla, ülkeler 

tanıtım faaliyetlerini yürütürlerken hedef pazarlardaki potansiyel turistleri cezbedebilmek için, 

sözü edilen turistlerin seyahat motivasyonlarını belirleyerek, etkin tanıtma teknik ve 

yöntemlerine başvurmalıdır. 

Turizmde tanıtma teknikleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır ( Hacıoğlu, 2014: 73); 

http://www.akademikbakis.org/
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• “İletişim 

• Enformasyon 

• Propaganda 

• Halkla İlişkiler 

• Reklam 

• Satış Geliştirme, Promosyon” 

 

Yukarıda belirtilen tanıtma tekniklerinin tümü amaç, hedef ve uygulama açısından 

farklılıklar göstermektedir (Aymankuy, 1993: 85).  

 

❖ İletişim 

İletişim, “mesajların ve haberlerin kişiye ve kitleye karşılıklı ve çok yönlü olarak 

iletilmesini ifade eder”. Turistik destinasyonlar diğer tüm işletmeler gibi kendilerini en iyi bir 

şekilde tanıtmak için en uygun iletişim araçlarını seçmek durumundadırlar (Aymankuy, 1993: 

86). Tanıtma faaliyetlerinin gerçekleşmesinin temeli iletişime dayanmaktadır. İletişim iki öğe 

arasında oluşur. Belli bir iletiyi veren öğeye kaynak (verici), iletinin ulaşacağı unsura da hedef 

(alıcı) denir. Kaynak ve hedef bazen iletişim aracı olamadan (yüz yüze), bazense teknik araçlar 

aracılığı ile gerçekleşir (Kart, 2007: 21). 

Bir iletişimin başlıca elemanları aşağıdaki gibidir (Hacıoğlu, 2014: 74): 

“Kim: Kaynağa dayanır 

Ne diyor: Mesaj içeriği 

Neden: İletişim aracı 

Kime: Mesajın verileceği kişiler 

Nasıl: Kullanılacak kanallar 

Sonuç: Anketler aracılığı ile sonuçlar ortaya çıkarılmalıdır”. 

 

❖ Enformasyon 

Enformasyon (bildirseme) genel olarak “bilgi alma”, “bilgi verme” ve “haber” 

anlamlarında kullanılan, batı dillerinde “information” kelimesinin karşılığı olan bir kavram 

olarak tanımlanabilir (Aymankuy, 1993: 86; Bülbül, 2000: 105). Turistik tanıtmada, 

enformasyon genellikle ülke, bölge, işletme hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. 

Tanıtımı yapılan destinasyon hakkında olumlu bir imaj yaratmak ve daha fazla turist çekmek 

gibi amaçları da vardır (Hacıoğlu, 2014: 75). Enformasyon hizmetini vermek resmi turizm ve 

tanıtma birimlerinin asli görevleri arasındadır. Örneğin; Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt içi ve 

yurt dışı büro ve ofisleri bu görevi yerine getirmek için bazı çalışmalar yapmaktadır (Dallı, 

1988: 67 aktaran: Burgucu, 2013: 26). Türkiye’nin tanıtımı için, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

birçok ülkede turizm tanıtma ofisleri açmış ve bu ofislerde broşür, afiş, videokasetler gibi yazılı 

ve sözlü araçlar ile ülkemiz hakkında turistik bilgiler vermektedir (Hacıoğlu, 2014: 75).  

 

❖ Propaganda 

“İdeolojik, politik, sosyal, ekonomik ya da dini bir sisteme ya da bir inanışa taraftar 

kazanmak için yapılan faaliyetlere kısaca propaganda denilmektedir” (Bülbül, 2000: 106). 

Başka bir açıdan propaganda, “haberleşme araçlarından yararlanarak kişileri bir düşünce 
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sistemini kabule ve sistemin gereklerini yerini getirmeye zorlama” olarak tanımlanmaktadır 

(Akat, 2000: 220). Turizm sektöründe propaganda devletler tarafından genellikle medya 

kanalıyla da yapılmakta, uluslararası turizm pazarında rekabetçi bir amaca yönelik olarak 

kullanılmaktadır (Aymankuy, 1993: 87). Özellikle diğer hükümetler tarafından ekonomik, 

siyasal, politik ve benzeri kriz dönemlerinde Türkiye aleyhine de birçok propaganda faaliyetleri 

yürütülmektedir. Ülkeler tarafından Türkiye aleyhinde yapılan propaganda çalışmalarının en 

güncel örneklerinden biri 2017 ITB (International Travel Trade Show) Berlin Fuarı’nda 

gerçekleşen boykot çalışmasıdır. Almanya hükümetinin de desteği ile fuar esnasında Türkiye’yi 

boykot etmek amacıyla “No Turkey” kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca eski TUI Başkanı Karl 

Born Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen turistlerin Alman hükümetinin koruması dışında 

kalacağını belirtmiştir (http://turizmgazetesi.com, 17.06.2017). Bu tip boykot çalışmaları 

propaganda olarak adlandırılabilir.  

 

❖ Halkla İlişkiler 

Halkla ilişkiler, turistik destinasyonların makro ve mikro açıdan yaptıkları tanıtma 

faaliyetleri içerisinde, yaratıcı amaçlar oluşturma, sosyal sorumluluk ve etik açılarından büyük 

bir öneme sahiptir (Tanyeri, 2015: 152).“Halkla ilişkiler, bir kuruluşun ve kişinin çevresi ile 

olan ilişkilerini geliştirme ve düzenleme amacıyla yaptığı çalışmalara denir”. Turizm 

destinasyonları bu çalışmaları, hedef kitleyi etkilemek, belirli tutum ve davranışların 

benimsenmesini sağlamayarak olumlu bir imaj yaratma amacıyla yaparlar (Hacıoğlu, 2014: 

78). Halkla ilişkiler, turistik tanıtma konusunda en etkili tanıtım araçlarından birisi olarak kabul 

edilebilir. Halkla ilişkiler çalışmalarının birçok uygulama alanı ve yöntemleri bulunmaktadır. 

Hedef guruplar ile temas, yayın ve basın organları aracılığıyla ya da doğrudan gerçekleşebilir.  

  

❖ Satış Geliştirme- Promosyon 

“Satış geliştirme, kişisel satış, reklam ve tanıtma çabaları dışında kalan, genellikle 

sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, teshirler vb. devamlılığı olmayan diğer 

satış çabalarıdır” (Pehlivan, 2009: 76). Bir diğer tanıma göre satış geliştirme (promosyon), 

tanıtma çalışmalarının neticesi olarak, nihai tüketici olan turiste ürün ve hizmetlerin ulaşmasını 

sağlayan bir faaliyetler bütünüdür (Hacıoğlu, 2014: 86). Turizm sektöründe satış geliştirme, 

özellikle ürün veya hizmet fiyatlarına karşı duyarlı ve marka bağlılığı az olan tüketicileri 

cezbetmek amacıyla planlanmaktadır. İlaveten, promosyon çalışmaları sözü edilen turistik 

destinasyona karşı marka bağlılığı olan turistik tüketicilerin daha fazla tüketimde bulunmaları 

için de kullanılabilmektedir (Avcıkurt, 1999: 95). “Promotion” kelimesinin Türkçe karşılığı 

olan satış geliştirme faaliyetleri hem tüketicilere hem de aracı işletmelere yönelik yapılabilirler. 

Turizm işletmelerinin kullandıkları en önemli iki aracı işletmeler tur operatörleri ve seyahat 

acenteleridir (Aymankuy, 1993: 97). Turizm işletmelerinin aracılara yönelik olarak yaptıkları 

promosyon çalışmalarına ekstra komisyon ödemeleri, belli oda sayısı karşılığında verilen 

ücretsiz odalar veya hediyeler örnek verilebilir. Buna karşılık olarak turistlere yönelik yapılan 

promosyon faaliyetlerine ise, erken rezervasyon indirimleri, balayı indirimleri, eşantiyon 

verme, 0-6 yaşın ücretsiz olması ve para iadeleri örnekleri verilebilir. 

 

❖ Reklam 
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“Reklam bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, 

tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır” (Ünsal, 1984: 12). Bir diğer açıdan reklam, 

turistleri satın almaya özendirerek, üretici ile tüketici arasında bir ilişki kurmayı amaçlayan bir 

iletişim tekniğidir (Hacıoğlu, 2014: 80). Günümüzde reklam, pazarlama iletişiminin diğer 

ögeleri gibi hem üreticiler hem de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

Hızla gelişen pazar koşulları, rekabetin günden güne artması sebebiyle ürün ve hizmetleri sunan 

turistik işletmelerin başarıları, reklam gibi diğer pazarlama iletişim unsurlarını ne derece 

düzgün ve profesyonelce kullandıklarına bağlıdır.  

Pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir eleman olan reklamın belli başlı özellikleri kısaca 

şu şekilde özetlenebilir (Topsümer ve Elden, 2015: 16); 

✓ Reklam belirli bir ücret karşılığında yapılan bir unsurdur. 

✓ Reklam verenden hedef kitleye doğru akan bir iletişim bütünüdür. 

✓ Reklam, tüketicileri ürün veya hizmet hakkında bilgilendirmeyi ve satın almaya ikna 

etmeyi hedefler. 

✓ Reklam iletilerinde ürün, hizmet, vaat ve sorunlara çözümler yer alır. 

✓ Reklam, bir kitle iletişimidir. 

 

Reklam Araçları 

Turistik bir ürünün ya da hizmetin sunumu ve tanıtımı için kullanılacak olan araçların 

seçimi çok büyük önem teşkil etmektedir. Çünkü reklam araçları, verilmek istenen mesaj ile 

hedef kitlenin ortak bir noktada buluşmasını sağlayan öğelerdir. Bu durumda yapılacak olan 

hatalı bir seçim o zamana kadar yapılmış masraf ve emeklerin boşa gitmesine sebebiyet 

verebilir ve verilmek istenen mesajın hedef kitleye ulaşmasına engel olabilir. Bu sebeple 

seçilecek olan reklam araçlarının özellikleri çok iyi bilinerek, hedef kitlenin özellikleri de 

saptanmalıdır. Reklam araçlarını “basılı reklam araçları”, “yayın yapan reklam araçları” ve 

“diğer reklam araçları” olarak üç başlık altında toplayabiliriz (Topsümer ve Elden, 2015: 32-

50); 

1. Basılı Reklam Araçları                          

✓ “Gazeteler                                                                          

✓ Dergiler 

✓ El İlanları 

✓ Kataloglar 

✓ Broşürler 

2. Yayın Yapan Reklam Araçları 

✓ Radyo 

✓ Televizyon 

3. Diğer Reklam Araçları 

✓ Fuarlar, seminerler 

✓ Açıkhava reklam araçları 

✓ Doğrudan Postalama 

✓ Sinema 

✓ Satış Yeri Reklam Malzemeleri 

✓ Cd-rom, multimedya, internet vb. bilgisayar ortamlar 
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TURİZMDE MAKRO TANITMADA SLOGAN 

Turistik tanıtma faaliyetlerinde bir tanıtma tekniği olan reklamın etkin olabilmesi için 

yaratıcı çalışmalardan faydalanmak gerekmektedir. Çünkü turistik ürün hakkında verilmek 

istenen mesaja yaratıcı çalışmalar ile özgünlük, çekicilik ve akılda kalıcılık katılmaktadır. Bu 

sebeple ülkelerin makro tanıtımlarını yaparlarken reklam çalışmalarında yaratıcı stratejilerin 

kullanması tanıtılmak istenen ülkenin özelliklerinin ön plana çıkarılmasını sağlamaktadır.  

Çalışmamızın giriş bölümünde de bahsedildiği gibi, reklamcılık aslında fikir üretmektir, 

fikir üretme süreci yaratıcılık olarak da tanımlanabilir. Yaratıcı stratejiler, “hedef kitleye neyin, 

nasıl, niçin, nerede, ne zaman söyleneceğinin karar verilmesi aşamasıdır” (Özgür, 2001: 14). 

Yaratıcı stratejilerden biri olan imaj yaklaşımı turistik markaya kimlik ve kişilik kazandırmak 

gayesiyle kullanılmaktadır. Turizmde özellikle imaj oluşturmaya bağlı olarak turistik 

destinasyonların slogandan faydalandığı görülmektedir. Turistik ürünün soyut olma 

özelliğinden de yola çıkarak, satılması hedeflenen ürünün aslında bir “hayal” olduğunu kabul 

edebiliriz. Turistler hayali bir tatili deneyimlemek üzere ürünün bulunduğu yere seyahat 

ederler. Üretim ve tüketimin eş zamanlı olması sebebiyle, turistlerin tüketim yapılacak yere 

gitmeden önce o ürün ve hizmet hakkında bilgilendirilmesi, satın almaya ikna edilmesi 

gerekmektedir. Bu da ancak tanıtım çalışmaları ve etkili sloganlar aracılığı ile 

gerçekleştirilebilir. Sloganlar, ürün ile verilmek istenen mesajın en etkili biçimde aktarılmasına 

yardımcı olan bir araçtır. Turistlerin zihinlerinde ayrıcalık yaratmak isteyen turistik 

destinasyonlar en önemli özelliklerini sloganlar yardımı ile tüketicilerle tanıştırabilirler.  

Kendisini “Dünyanın En Seksi Oteli” sloganı ile tanıtan Adam&Eve Hotel’i sahip 

olduğu bu slogan ile dikkatleri üzerine çekmeye başarmış ve vermek istediği mesajı kısa ve öz 

bir şekilde aktarmıştır. Fashion Tv tarafından “Dünyanın En İyi Dizayn Oteli” ve The Times 

gazetesi tarafından ise “Avrupa’nın En Cool Oteli” seçilerek başarılı bir slogan seçimi yapmış 

olduğunu kanıtlamaktadır (Ünüvar, 2008: 151). Sloganların etkili olabilmesi için kısa, 

anlaşılması, tekrarlanması ve hatırlanması kolay olmalıdır. Sloganların, ürün ya da hizmeti 

rakiplerinden ayırt edici görevleri vardır. Bu doğrultuda sloganların etkili olmasında dikkat 

edilmesi gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir (Dunn, 1971: 302; aktaran: Topsümer ve 

Elden, 2015: 93; Foster, 2001); 

✓ Sloganlar akılda kalıcı ve kolay hatırlanabilir olmalıdır. 

✓ Merak uyandırmalıdır. 

✓ Ürün veya hizmet bir ödül vadediyorsa bunlar vurgulanmalıdır. 

✓ Kafiye ve tekrarlama gibi unsurlar içermelidir. 

✓ Ürün ve ya hizmetin farklılaştırılmasına katkıda bulunmalıdır. 

✓ Zihin karıştırmayacak bir şekilde yalın ve açık olmalıdır. 

✓ Slogan, orijinal olmalıdır 

✓ Slogan, marka ismini çağrıştırmalıdır. 

✓ Slogan, inandırıcı olmalıdır. 

✓ Slogan, rekabetçi olmalıdır. 

✓ Ürünün ana özelliğini vurgulamalıdır. 

✓ Slogan, marka ile ilgili olumlu duygular yaratmalıdır 
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Yukarıda belirtilen özellikler slogan oluşum sürecinde dikkat edilmesi gereken 

özelliklerdir. Ülkeler turistik makro tanıtımlarını yaparlarken farklılık ve farkındalık yaratacak 

sloganları seçmeli ve sözü edilen ülke ile slogan turistlerin zihinlerinde özdeşleşmelidir. 

“Markaların görüşlerini ve felsefelerini ortaya koyan önemli unsurlardan biridir, slogan. 

Hatta bir sloganla markayı ölümsüz kılmak bile mümkündür”. Slogan; ülke, bölge veya 

markanın özelliklerini içeren ve bileşenlerini simgeleyen, söylendiğinde sözü edilen ülke, bölge 

veya markayı çağrıştıran akılda kalıcılık yaratan bir yapıdır (Candemir, 2007: 2). 

Turistik destinasyonlar olarak özellikle büyük ölçekli konaklama işletmelerinin de sık 

sık sloganları kullandıklarını görebiliriz. Nitekim bazı sloganlar ile konaklama işletmeleri 

turistlerin zihinlerinde özdeşleşmiş ve sloganlar duyulduğunda sözü geçen işletme akıllara 

gelebilmektedir. Aşağıda bazı oteller ve kullandıkları sloganlar yer almaktadır. 

 
OTELLER SLOGANLAR 

 

Lady’s First Design Hotel For Businesswomen 

 

Kadınlar Önce. Kadınların En İyi Olabilecekleri 

Yer 

 

Grand Hotel Bonavia 

 

Dört Yıldızlı Oteller İçinde Beş Yıldızlı Kalite 

 

Hilton Hotels & Resorts 

 

Beni Hilton’a Götür/ Olmayı İsteyeceğin Bir Yer 

 

Holiday Inn Hotels 

 

Yüzünüzde Tebessüm Bırakıyoruz 

 

Ramada International 

 

Aşırılık Dışındaki Her Şey 

 

Hyatt Hotels And Resorts 

 

Hyatt Dokunuşunu Hissedin 

 

Wyndham Hotels And Resorts 

 

Doğru Yol. Wyndham Yolu 

 

Amara 

 

Senin Dünyan 

Hotel Villa Amarilla Misafir Olarak Gelin, Aile Olarak Ayrılın 

 

Four Seasons Hotels & Resorts 

 

50 Otel. 22 Ülke. Tek Felsefe 

 

Hilton Garden Inn Hotel Brand 

Hilton Garden Oteli. Her Şey. İhtiyacınız Olan 

Doğru Yerdesiniz 

 

Whitelaw Hotel 

Whitelaw Otel. Temiz Çarşaflar. Sıcak Su. Bol 

İçecek 

 

İbis Hotel 

 

Tam İstediğiniz Gibiyiz 

 

Slogan seçimlerinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörlerden biride, ürün veya 

hizmetin sahip olduğu özelliklere dikkat çekmek ve satın almaya ikna etmek amacı ile dilsel 

yöntemlerin kullanımıdır. Tanıtma faaliyetlerinde kullanılan sloganlar, deyiş açısından bazı 

sözcük ve yapılara sahiptir. Bu sözcük ve yapılar, hedef kitle üzerinde dikkat çekmek, imaj 

geliştirmek ve ülke, bölge veya destinasyonların özelliklerinin akılda kalmasını sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır.  Seçilen sloganı akılda kalıcı kılmak, vurgu yapmak için değiş 
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açısından kullanılan sözcük yapılarının bazıları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (İnce, 1993: 233-

242; Mengü, 2006: 120): 

 

• İsimler: Ürünlerin özelliklerini anlatan çeşitli isimler tanıtım sloganlarının sözcük 

düzeyinde olan bir yapısıdır. Bu yapıya “Eti bir Topkek yapsa içi meyveyle dolsa” 

sloganı örnek verilebilir. Sloganlarda yer alan marka isimleri sözcük ve anlam 

düzeyinde gerçek hayatta da sloganlaşmaya başlamaktadır. Ürün isimlerinin 

sloganlaşması, bir reklam stratejisidir. Marka isimleri kullanılarak oluşturulan 

sloganlara “Bence BMC…” , “Taktım bu Artema’ya…” , “Bi Biskrem versem”, ”Beni 

Hilton’a Götür/ Olmayı İsteyeceğin Bir Yer”, “Doğru Yol. Wyndham Yolu” gibi 

sloganlar örnek verilebilir. 

• Kişi Zamirleri: “Sen”, “Siz” gibi kişi zamirleri de sözcük düzeyinde tanıtım 

sloganlarında kullanılan stratejilerdendir. Reklam verenler “Sen” kişi zamirini 

kullanarak, tüketici ile temasa geçmek ve daha fazla yakınlık kurmak için bu stratejiyi 

kullanmaktadır. “Stüdyo Line… Sen Yarat öyle kalsın”, “Amara Otel… Senin Dünyan” 

sloganları bu yapıya örnek verilebilir. “Siz” kişi zamirini kullanan reklam verenler ise 

tüketicilere saygı duyduğu ve mesafeli olduğu imajını vermektedir. “Siz hiç şu kontrollü 

Auer’le yıkandınız mı? ”  

• Kişisel Gönderimler: “Anneler” , “Babalar” , “Hanımlar” , “Gençler” gibi çok sayıda 

kişisel gönderim içeren sözcük yapıları ile hitap edilmek istenen tüketici kitlesine direk 

olarak ulaşmak amaçlanmaktadır. Kişisel gönderim yapısına örnek olarak; “Beyler, 

Sümerbank’a buyurun” , “Gençlere İkramımız Olsun”, -Lady’s First Design Hotel For 

Businesswomen Oteli- “Kadınlar Önce. Kadınların En İyi Olabilecekleri Yer” reklam 

sloganı verilebilmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Yapılan bu çalışmanın amacı; dünya genelindeki ülkelerin turizm tanıtım faaliyetlerinde 

kullandıkları sloganların katılımcılara göre en dikkat çekici ve etkili olanlarının belirlenmesidir. 

Bu doğrultuda, ülkelerin resmi turizm bakanlık sayfaları taranarak elde edilen güncel sloganlar 

İngilizce ve Türkçe dilleri ile bulundukları kıtalara ayrılmış, ülke isimleri belirtilmeden anket 

uygulaması yapılmıştır. Katılımcılardan, Avrupa kıtasından 4 geriye kalan diğer kıtalardan ise 

2 şer tane etkili ve güzel olan sloganları seçilmesi istenmiştir. Ayrıca anket uygulamasında, 

potansiyel turistik tüketicilerin tatil yeri seçimlerinde sloganların ne derece rol oynadığı ve 

ilaveten tatil yeri tercihlerinde en çok etkili olan turistik tanıtma araçları ve mecralarının 

seçilmesi hedeflenmiştir. Anket uygulamasında 220 katılımcı yer almaktadır. Katılımcılar 

tarafından seçilmiş olan en etkili, en güzel sloganların analizi için istatistik paket programından 

yararlanılmıştır. Sloganların seçilme sıklığı (frekansları) “Frekans Analizi” ile 

değerlendirilerek, bütün kıtaların içerdiği sloganların içinden en iyi olan 10 (on) slogan 

belirlenmiştir. Belirlenen bu sloganlar,  “Çapraz Tablo Analizi” ile cinsiyet, yaş ve eğitim 

durumu değişkenlerine göre değerlendirilerek yorumlanmıştır.  

 

İSTATİKSEL BULGULAR  

Tablo.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
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Demografik Özellikler (n=220) Frekans % 

Cinsiyet 
  Kadın 133 % 60.5 

    Erkek 87 % 39.5 

    18-27 128 % 58.2 

    28-37 61 % 27.7 

Yaş   38-47 13 % 5.9 

    48-57 12 % 5.5 

    58 yaş ve üzeri 6 % 2.7 

    İlköğretim 4 % 1.8 

    Lise 9 % 4.1 

Öğrenim   Ön Lisans 11 % 5.0 

    Lisans 117 % 53.2 

    Lisans Üstü 79 % 35.9 

 

Tablo 1. incelendiğinde katılımcıların % 60.5’i kadınlardan, % 39.5’i ise erkeklerden 

oluştuğu görülmektedir. Yaş değişkenine bakıldığında, 18-27 yaş aralığının % 58.2 ile diğer 

yaş aralıklarına göre daha ağırlıklı olduğu görülmektedir. Katılımcıların öğrenim durumlarına 

bakıldığında ise, % 53.2’si lisans eğitimi, ardından ise % 35.9 ile lisans üstü eğitim olduğu 

görülmektedir. 

Tablo. 2. Kuzey Amerika Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. KANADA 

 

 

Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring) 

 

161 

2. MEKSİKA 

 

 

İnandığını (Hayal Ettiğini) Yaşa (Live It To Believe It) 

 

138 

3. BELİZE 

 

 

Merak Uyandıran Bir Yer ( A Curious Place) 

 

43 

4. ABD 

 

 

Ulaşabileceğiniz Her şey (All Within Your Reach) 

 

40 

5. HAİTİ 

 

 

Onu Dene (Tecrübe Et) 

 

31 

6. BAHAMALAR 

 

 

Hayat Muhteşemdir (Life Is Grand) 

 

27 

 

Tablo 2.’de Kuzey Amerika Kıtasında bulunan altı tane ülkenin katılımcılara göre en 

etkili ve güzel olan 2 adet sloganın seçilmesi ile Kanada’nın turistik makro tanıtımında 

kullandığı  “Keşfetmeye Devam Et” sloganının 161 kez seçildiği görülmektedir. Katılımcılara 
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göre Kuzey Amerika kıtasındaki ülkeler arasında en güzel, en etkili olan sloganın “Keep 

Exploring” Türkçe hali ile “Keşfetmeye Devam Et” sloganı olduğu saptanmıştır. Kanada’dan 

sonra ise Meksika “Live It To Beleive It”, “İnandığını (Hayal Ettiğini) Yaşa” sloganı ile 138 

kez seçilerek en etkili olan 2. slogan olmuştur. 

Tablo. 3. Güney Amerika Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. ARJANTİN 

 

 

Ritminize Dokunur ( Beats To Your Rhythm) 

 

147 

2. PARAGUAY 

 

 

Bunu Hissedin (You Have To Feel It) 

 

143 

3. EKVATOR 

 

 

İhtiyacınız Olan Herşey Ekvator (All You Need Is 

Ecuador) 

 

71 

4. ŞİLİ 

 

Hoş Geldiniz (All Are Welcome) 

 

31 

 

5. KOLOMBİYA 

 

Kolombiya Fevkalade Bir Gerçeklik ( Colombia Is Magical 

Realism) 

 

30 

6. VENEZUELA 

 

Venezuela sizin tatil yeriniz (Venezuela Is Your 

Destination) 

 

17 

 

Tablo 3.’e baktığımızda Güney Amerika kıtasında yer alan ülkelerden seçilmiş olan altı 

adet slogan yer almaktadır. Katılımcılardan seçilmesi istenilen en etkili, en güzel 2 slogandan 

biri 147 kez seçilerek Arjantin’in kullanmış olduğu “Beats to your ryhthm”, Türkçe hali ile 

“Ritminize dokunur” sloganı olduğu görülmektedir. Katılımcılara göre en etkili olan slogan ise 

Paraguay’ın turistik dış tanıtmada kullanmış olduğu “You have to feel it”, “Bunu hissedin” 

sloganı olduğu görülmektedir. 

Tablo. 4. Afrika Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. MISIR 

 

 

Her şeyin Başladığı Yer (Where It All Begins) 

 

99 

2. NAMİBYA 

 

 

Sonsuz Ufuklar (Endless Horizons) 

 

82 

3. GÜNEY AFRİKA 

 

 

İlham Veren Yeni Yollar (Inspring New Ways) 

 

66 

4. ZAMBİYA 

 

 

Hadi Keşfet (Let’s Explore) 

 

58 

5. MALAVİ 

 

 

Afrika’nın Sıcak Kalbi (The Warm Heart Of Africa) 

 

47 

6. KAMERUN 

 

 

Bir Ülkede Tüm Afrika (All Of Africa In One Country) 

 

36 

7. NİJERYA 

 

 

İyi İnsanlar Büyük Millet (Good People Great Nation) 

 

28 

8. CEZAYİR 

 

 

Herkes İçin Turizm (Tourism For Everybody) 

 

25 
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Tablo 4.’e bakıldığında Afrika kıtasında yer alan 8 ülkenin turizm tanıtıma 

faaliyetlerinde kullandıkları sloganlar yer almaktadır. Katılımcılara göre en etkili, en güzel iki 

sloganın Mısır ve Namibya ülkelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcılar tarafından “Her 

şeyin başladığı yer” sloganı 99 kez seçilmiş, “Sonsuz ufuklar” sloganı ise 82 kez seçilmiş 

olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Asya Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. JAPONYA 

 

 

Sonsuz Keşif (Endless Discovery) 

 

117 

2. SUUDİ 

ARABİSTAN 

 

 

Keşfetmek İçin Deneyin (Experience To Discover) 

 

89 

3. ÖZBEKİSTAN 

 

 

Doğal Olarak Karşı Konulamaz (Naturally Irressitible) 

 

73 

4. KAZAKİSTAN 

 

 

Harikalar Diyarı (The Land Of Wonders) 

 

57 

5. IRAN 

 

 

Davetlisiniz (You Are Invited) 

 

28 

6. TAYVAN 

 

 

Asya’nın Kalbi (The Heart Of Asia) 

 

26 

7. SURİYE  

Her Zaman Güzel (Always Beautiful) 

 

24 

8. SRİLANKA   

Asya’nın Harikası  (Wonder of Asia) 

 

14 

9. MALEZYA  

Gerçekten Asya (Turly Asia) 

 

12 

 

Tablo 5.’i incelediğimizde Asya kıtasında bulunan, rastgele seçilmiş olan 9 ülkenin 

sloganları ve katılımcılar tarafından seçilen en etkili, en güzel slogan sıralaması ve seçilme 

sıklıkları (frekansları) yer almaktadır. Katılımcılara göre en etkili ve güzel olan ilk iki slogan 

Japonya ve Suudi Arabistan’a aittir. Japonya’nın dış turizm tanıtımında kullandığı “Sonsuz 

Keşif” sloganı 117 kez, Sudi Arabistan’ın  “Keşfetmek İçin Deneyin” sloganı ise 89 kez 

seçilmiştir. 

Tablo.6. Avrupa Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. ARNAVUTLUK 

 

 

Kendi Yolundan Git (Go Your Own Way) 

 

108 

2. POLONYA 

 

 

Hayal Gücünüzü Kullanın (Move Your Imagination) 

 

99 

3. UKRAYNA 

 

 

Her Şey Sana Kalmış (It’s All About U) 

 

86 

4. BELARUS Sınırlar Ötesindeki Misafirperverlik (Hospitality Beyond 

Borders) 

 

82 

5. BELÇİKA 

 

 

Bulunmanız (Olmanız) Gereken Yer (The Place to Be) 

 

70 
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6. AVUSTURYA 

 

 

Ulaş (Git) ve Hayata Dön (Arrive and Revive) 

 

68 

7. ÇEK 

CUMHURİYETİ 

 

 

Hikayeler Diyarı (Land of Stories) 

 

66 

8. ALMANYA 

 

 

Adeta İlham Verici (Simply Inspiring) 

 

65 

9. HIRVATİSTAN 

 

 

Hayat Dolu (Full of Life) 

 

54 

10. YUNANİSTAN 

 

 

Gelmiş Geçmiş Klasik (All Time Classic) 

 

45 

11. İSVİÇRE 

 

 

Doğal Ol (Get Natural) 

 

45 

12. TÜRKİYE 

 

 

Misafirimiz Olun (Be Our Guest) 

 

42 

13. İSPANYA 

 

 

#ispanyadetaydadır (#spainindetail) 

 

26 

14. PORTEKİZ 

 

 

Avrupa’nın Batı Sahili (Europe’s West Coast) 

 

13 

15. İTALYA 

 

 

İtalya’da Üretilmiştir (Made In Italy) 

 

12 

 

Tablo. 6.’ya bakıldığında Avrupa kıtasında yer alan ülkelerin içinden rastgele seçilmiş 

15 ülke ve dış turizm tanıtımında kullandıkları sloganlar yer almaktadır. Katılımcılara göre en 

etkili ve en güzel sloganlar seçilme sıklığı ile tabloda sıralanmaktadır. Katılımcılara göre 108 

kez seçilerek en etkili olan slogan Arnavutluk ülkesi tarafından kullanılıyor olan “Kendi 

Yolundan Git (Go Your Own Way)” sloganıdır.  

 

Tablo.7. Okyanusya Kıtasındaki Sloganların Frekans Analizi 

Ülkeler Sloganlar Frekans 

1. SOLOMON 

ADALARI 

 

 

Keşfedilmemişlerin Peşinden Koş (Seek The Unexplored) 

 

112 

2. FİJİ Mutluluğun Seni Bulduğu Yer (Where Happiness Finds 

You) 

 

94 

3. YENİ ZELLANDA 

 

 

100%  Saf (kusursuz) (100% Pure) 

 

67 

4. DOĞU TİMOR 

 

 

İlk olmanın ödülleri vardır (Being First Has Its Rewards) 

 

54 

5. PAPUA YENİ GİNE 

 

 

Bir milyon farklı yolculuk  (A Million Different Journeys) 

 

48 

6. VANUATU 

 

 

Önemli olanı keşfet (Discover What Matters) 

 

39 

7. TONGA 

 

 

Gerçek Güney Pasifik (The True South Pacific) 

 

14 

8. AVUSTURALYA 

 

 

Avustralya gibisi yok (There’s NOTHING Like Australia) 

 

12 
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Tablo. 7.’de Okyanusya kıtasında yer alan ülkeler ve turistik dış tanıtımlarında 

kullandıkları sloganlar yer almaktadır. Katılımcılara göre en etkili ve en güzel sloganlar seçilme 

sıklığı ile tabloda sıralanmaktadır. Katılımcılara göre en etkili olan slogan Solomon Adaları 

tarafından kullanılan “Keşfedilmemişlerin Peşinden Koş (Seek The Unexplored)” sloganıdır. 

Hemen ardından Fiji tarafından kullanılıyor olan, katılımcılar tarafından 94 kez seçilen 

“Mutluluğun Seni Bulduğu Yer (Where Happiness Finds You)” sloganıdır.  

Tablo.8. En Etkili ve Güzel İlk 10 Sloganın Cinsiyet Değişkenine Göre Çapraz Tablo 

Analizleri 

Ülkeler Sloganlar Kadın Erkek Toplam 

1. KANADA (Kuzey 

Amerika) 

 

 

Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring) 

 

102 

 

59 

 

161 

2. ARJANTİN (Güney 

Amerika) 

 

 

Ritminize Dokunur ( Beats To Your 

Rhythm) 

 

94 

 

53 

 

147 

3. PARAGUAY (Güney 

Amerika) 

 

 

Bunu Hissedin (You Have To Feel It) 

 

84 

 

59 

 

143 

4. MEKSİKA (K.Amerika) 

 

 

İnandığını (Hayal Ettiğini) Yaşa (Live It 

To Believe It) 

 

88 

 

50 

 

138 

5. JAPONYA (Asya) 

 

 

Sonsuz Keşif (Endless Discovery) 

 

75 

 

42 

 

117 

6. SOLOMON ADALARI 

(Okyanusya) 

 

 

Keşfedilmemişlerin Peşinden Koş (Seek 

The Unexplored) 

 

67 

 

45 

 

112 

7. ARNAVUTLUK 

(Avrupa) 

 

 

Kendi Yolundan Git (Go Your Own 

Way) 

 

71 

 

37 

 

108 

8. MISIR (Afrika) 

 

 

Her şeyin Başladığı Yer (Where It All 

Begins) 

 

53 

 

46 

 

99 

9. POLONYA (Avrupa) 

 

Hayal Gücünüzü Kullanın (Move Your 

Imagination) 

 

 

66 

 

33 

 

99 

10. FİJİ (Okyanusya) 

 

 

Mutluluğun Seni Bulduğu Yer (Where 

Happiness Finds You) 

 

60 

 

34 

 

94 

 

Tablo. 8.’e bakıldığında anket uygulamasına katılım gösteren 220 katılımcı tarafından 

seçilen en etkili, en güzel ilk 10 slogan yer almaktadır. 220 katılımcının içinden 161 kez seçilen 

Kanada’nın dış turistik tanıtımda kullanmış olduğu “Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring)” 

sloganının en etkili, en güzel slogan olduğu görülmektedir. 161 katılımcının 102’sini kadınlar, 

59’unu erkekler oluşturmaktadır. Ayrıca “Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring)” sloganının 

kadın katılımcılar tarafından en fazla beğenilen slogan olduğu görülmektedir. Hemen ardından, 

220 katılımcı tarafından 147 kez seçilerek en etkili, en güzel olduğu düşünülen slogan ise 

Arjantin’inin kullanmış olduğu “Ritminize Dokunur ( Beats To Your Rhythm)” sloganı 

gelmektedir. 147 katılımcının 94’ü kadın, 53’ü erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Mısır ve 
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Polonya ülkelerinin kullandıkları sloganlar 99 kez seçilerek sekizinci sırayı paylaşmaktadır. 

Kadın katılımcılara göre Polonya’nın kullanmış olduğu “Hayal Gücünüzü Kullanın (Move 

Your Imagination)” sloganının Mısır’ın kullandığı “Her şeyin Başladığı Yer (Where It All 

Begins)” sloganına göre daha çok beğenildiği görülmektedir.  

Tablo.9. En Etkili ve Güzel İlk 10 Sloganın Yaş Değişkenine Göre Çapraz Tablo Analizleri 

Ülkeler Sloganlar 18-27 

yaş 

28-37 

yaş 

38-47 

yaş 

48-57 

yaş 

58 ve 

üzeri 

Topl

am 

1. KANADA 

 

Keşfetmeye Devam et (Keep 

Exploring) 

 

101 

 

41 

 

10 

 

5 

 

4 

 

161 

2. ARJANTİN 

 

Ritminize Dokunur ( Beats 

To Your Rhythm) 

 

87 

 

45 

 

5 

 

8 

 

2 

 

147 

3. PARAGUAY 

 

Bunu Hissedin (You Have 

To Feel It) 

 

78 

 

43 

 

9 

 

8 

 

5 

 

143 

4. MEKSİKA 

 

İnandığını (Hayal Ettiğini) 

Yaşa (Live It To Believe It) 

 

83 

 

37 

 

8 

 

8 

 

2 

 

138 

5. JAPONYA 

 

Sonsuz Keşif (Endless 

Discovery) 

 

73 

 

31 

 

7 

 

3 

 

3 

 

117 

6. SOLOMON 

ADALARI 

 

Keşfedilmemişlerin 

Peşinden Koş (Seek The 

Unexplored) 

 

72 

 

28 

 

6 

 

5 

 

1 

 

112 

7. ARNAVUTLU

K 

 

Kendi Yolundan Git (Go 

Your Own Way) 

 

65 

 

29 

 

6 

 

6 

 

2 

 

108 

8. MISIR 

 

Her şeyin Başladığı Yer 

(Where It All Begins) 

 

57 

 

27 

 

7 

 

7 

 

1 

 

99 

9. POLONYA 

 

Hayal Gücünüzü Kullanın 

(Move Your Imagination) 

 

56 

 

29 

 

4 

 

5 

 

5 

 

99 

10. FİJİ 

 

Mutluluğun Seni Bulduğu 

Yer (Where Happiness Finds 

You) 

 

57 

 

28 

 

2 

 

5 

 

2 

 

94 

 

Tablo. 9. İncelendiğinde 220 katılımcı tarafından seçilen en etkili ve güzel olan ilk 10 

sloganın yaş değişkenine göre analiz sonuçları yer almaktadır. Birinci sırada yer alan 

Kanada’nın turizmin makro tanıtımında kullanmış olduğu  “Keşfetmeye Devam et (Keep 

Exploring)” sloganı 101 kez seçilerek en fazla 18-27 yaş aralığına sahip olan katılımcılar 

tarafından beğenildiği görülmektedir. 28-37 yaş aralığına sahip olan katılımcılar ise en fazla 

Arjantin’in kullanmış olduğu” Ritminize Dokunur ( Beats To Your Rhythm)” sloganını 

beğenmişlerdir. 58 yaş ve üzeri yaş aralığında olan katılımcılar tarafından en çok beğenilen 

sloganlar, Paraguay’a ait olan “Bunu Hissedin (You Have To Feel It)” ile Polonya’nın 

kullanmış olduğu “Hayal Gücünüzü Kullanın (Move Your Imagination)” sloganları olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo. 10. En Etkili ve Güzel İlk 10 Sloganın Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Çapraz 

Tablo Analizleri 

 
Ülkeler Sloganlar İlköğreti

m 

Lise Ön 

Lisans 

Lisans Lisans 

Üstü 

Topla

m 
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KANADA 

 

Keşfetmeye Devam et 

(Keep Exploring) 

 

2 

 

7 

 

7 

 

87 

 

58 

 

161 

ARJANTİN Ritminize Dokunur ( Beats 

To Your Rhythm) 

 

2 

 

5 

 

6 

 

77 

 

57 

 

147 

PARAGUAY 

 

Bunu Hissedin (You Have 

To Feel It) 

 

4 

 

7 

 

8 

 

78 

 

46 

 

143 

MEKSİKA İnandığını (Hayal Ettiğini) 

Yaşa (Live It To Believe 

It) 

 

3 

 

5 

 

10 

 

75 

 

45 

 

138 

JAPONYA 

 

Sonsuz Keşif (Endless 

Discovery) 

 

2 

 

6 

 

6 

 

69 

 

34 

 

117 

SOLOMON 

ADALARI 

Keşfedilmemişlerin 

Peşinden Koş (Seek The 

Unexplored) 

 

0 

 

3 

 

6 

 

69 

 

34 

 

112 

ARNAVUTLU

K 

 

Kendi Yolundan Git (Go 

Your Own Way) 

 

1 

 

2 

 

5 

 

64 

 

36 

 

108 

MISIR 

 

Her şeyin Başladığı Yer 

(Where It All Begins) 

 

0 

 

4 

 

6 

 

48 

 

41 

 

99 

POLONYA 

 

Hayal Gücünüzü Kullanın 

(Move Your Imagination) 

 

1 

 

2 

 

5 

 

55 

 

36 

 

99 

FİJİ 

 

Mutluluğun Seni Bulduğu 

Yer (Where Happiness 

Finds You) 

 

3 

 

4 

 

6 

 

48 

 

33 

 

94 

 

Tablo. 10. İncelendiğinde 220 katılımcı tarafından seçilen en etkili ve güzel ilk 10 

sloganın öğrenim durumu değişkenine göre analiz sonuçları yer almaktadır. İlköğretim ve lise 

seviyesinde eğitim almış olan katılımcıların en fazla beğendiği slogan Paraguay’a ait olan 

“Bunu Hissedin (You Have To Feel It)” sloganı olduğu görülmektedir. .Ön lisans seviyesinde 

eğitim almış olan katılımcıların en fazla beğendiği slogan ise Meksika’nın kullanmış olduğu” 

İnandığını (Hayal Ettiğini) Yaşa (Live It To Believe It)” sloganıdır. Son olarak lisans ve 

lisansüstü seviyede eğitim almış olan katılımcıların en fazla beğendiği slogan Kanada’ya ait 

olan “Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring)” sloganının olduğu görülmektedir.  
 

Tablo.11. Sloganların Cinsiyet Değişkenine Göre Tatil Yeri Seçimine Etkisi 

• Destinasyonların turizmle ilgili 

olarak tanıtma faaliyetlerinde 

kullandıkları Sloganlar, tatil için 

gideceğiniz ülke / bölge /şehir 

(destinasyon) seçiminizi etkiler 

mi? 

 

Evet 

             

 

Kişi                   % 

 

Hayır 

 

 

Kişi                    % 

 

Toplam 

 

 

Kişi                       % 

 

Kadın 

 

98 

 

%74 

 

35  

 

 

%26 

 

133 

 

%100 

 

Erkek 

 

57  

 

%65 

 

30  

 

%35 

 

87 

 

%100 
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Toplam 

 

155 

%70.5 

 

65 

%29.5 

 

 

220 

%100 

 

Tablo. 11.’de sloganların tatil yeri seçimine etkisi cinsiyet değişkenine göre işlenmiştir. 

Anket uygulamasına katılan 220 katılımcıdan 155 (%70.5)’i sloganların tatil için gidilecek 

ülke/bölge/şehir (destinasyon) seçimlerinde etkili olduğunu düşünürken katılımcıların 65 

(%29.5)’i ise sloganların tatil yeri seçiminde etkili olmadığını düşünmektedir. Kadın 

katılımcıların %74’ü sloganların tatil yeri seçiminde etkili olduğunu düşünürken erkeklerin ise 

%65’i tatil yeri seçiminde sloganların etkisinin olduğunu düşünmektedir. Tatil yeri seçiminde 

sloganların herhangi bir etkisinin olmadığını düşünen katılımcılar değerlendirildiğinde ise, 

kadın katılımcıların %26’sı erkeklerin ise %35’i sloganların tatil yeri seçiminde etkisiz 

olduğunu düşünmektedir. Bulgular ışığında kadınların erkek katılımcılara nazaran tatil yeri 

seçiminde sloganların daha fazla etkili olduğunu düşündükleri yargısına varılmaktadır. 

Tablo.12. Sloganların Yaş Değişkenine Göre Tatil Yeri Seçimine Etkisi 

• Destinasyonların turizmle ilgili 

olarak tanıtma faaliyetlerinde 

kullandıkları Sloganlar, tatil 

için gideceğiniz ülke / bölge 

/şehir (destinasyon) seçiminizi 

etkiler mi? 

 

 

Evet 

 

 

Kişi                       % 

 

 

Hayır 

 

 

Kişi                             % 

 

 

Toplam 

 

 

Kişi                       % 

18-27 92  %72 36  %28 128 %100 

28-37 43  %70 18 %30 61 %100 

38-47 9  %69 4 %31 13 %100 

48-57 7  %58 5 %42 12 %100 

58 ve üzeri 4  %66 2  %34 6 %100 

 

Tablo.12.’de sloganların tatil yeri seçimine etkisi yaş değişkenine göre işlenmiştir. 18-

27 yaş aralığında olan katılımcıların %72’si sloganların tatil için gidilecek ülke/bölge/şehir 

(destinasyon) seçimlerinde etkili olduğunu düşünmektedir. 48-57 yaş aralığına bakıldığında ise 

katılımcıların %58’i sloganların tatil yeri seçiminde etkili olduğunu düşünmektedir. Bu 

doğrultuda, 48-57 yaş aralığının, diğer yaş aralığına sahip olan katılımcılara göre sloganların 

tatil yeri seçiminde daha az etkili olduğu yargısına varılmıştır.  

Tablo.13. Sloganların Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Tatil Yeri Seçimine Etkisi 

• Destinasyonların turizmle ilgili 

olarak tanıtma faaliyetlerinde 

kullandıkları Sloganlar, tatil için 

gideceğiniz ülke / bölge /şehir 

(destinasyon) seçiminizi etkiler 

mi? 

•  

 

 

Evet 

 

 

Kişi                %                               

 

 

Hayır 

 

 

Kişi                     % 

 

 

Toplam 

 

 

Kişi                     % 
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İlköğretim 2  %50 2  %50 4 %100 

Lise 8  %89 1  %11 9 %100 

Ön Lisans 8  %73 3  %27 11 %100 

Lisans 82 %70 35  %30 117 %100 

Lisansüstü 55  %69 24  %31 79 %100 

 

Tablo.13’de sloganların tatil yeri seçimine etkisinin öğrenim durumu değişkenine göre 

olan analiz sonuçları yer almaktadır. Öğrenim durumu Lise olan katılımcılar %89 ,daha sonra 

ise Ön Lisans %73 oranında sloganların tatil için gidilecek ülke/bölge/şehir (destinasyon) 

seçimlerinde etkili olduğunu düşünmektedir.  

Tablo.14. Sloganların Tek Başına Destinasyon Seçimine Etkisinin Oranları 

Destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik 

tanıtma amaçlı olarak kullandıkları sloganların 

tek başına destinasyon seçiminize (tercihinize) 

etkisinin oranı ne kadardır? 

 

Seçilme Sıklığı 

 

Yüzde% 

Valid % 1’den daha az 35 %15,9 

% 1 - % 3 31 %14,1 

% 3,01 - % 5 48 %21,8 

% 5,01 - % 7 40 %18,2 

% 7,01 - % 9 22 %10,0 

% 10’dan daha fazla 44 %20,0 

Toplam 220 %100,0 

 

Tablo.14. incelendiğinde destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik tanıtma amaçlı 

olarak kullandıkları sloganların tek başına destinasyon seçimine etkisinin oranları analiz 

edilmiştir. Anket uygulamasına katılan 220 katılımcıdan 48’i sloganların tek başına tatil yeri 

seçimine etkisinin “%3.01-%5” oranında olduğunu düşünmektedir.  

Tablo.15. Cinsiyet Değişkenine Göre Sloganların Tek Başına Destinasyon Seçimine 

Oranları  
 

Destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik tanıtma amaçlı olarak kullandıkları 

Sloganların tek başına destinasyon seçiminize (tercihinize) etkisinin oranı ne 

kadardır? 

 

Topla

m 

% 1’den 

daha az 

% 1 - % 

3 

% 3,01 - % 5 % 5,01 - % 7 % 7,01 - 

% 9 

% 

10’dan 

daha 

fazla 
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Cinsiye

t 

Kadı

n 

17 19 33 24 16 24 133 

Erkek 18 12 15 16 6 20 87 

Toplam 35 31 48 40 22 44 220 

 

Tablo.15. incelendiğinde destinasyonların turistik tanıtma amaçlı olarak kullandıkları 

sloganların tek başına tatil yeri seçimine etkisinin oranları yer aldığı görülmektedir. Kadın 

katılımcılar sloganların tek başına tatil yeri seçimine etkisinin “%3.01-%5” oranında olduğunu 

düşünürken erkekler ise “%10” oranından daha fazla olduğunu düşünmektedir.  

 

Tablo.16. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Sloganların Tek Başına Destinasyon 

Seçimine Oranları 

  
Destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik tanıtma amaçlı olarak 

kullandıkları Sloganların tek başına destinasyon seçiminize (tercihinize) 

etkisinin oranı ne kadardır? 

 

 

Topla

m  

% 1’den 

daha az 

 

% 1 - % 

3 

 

% 3,01 - % 

5 

 

% 5,01 - 

% 7 

 

% 7,01 - 

% 9 

 

% 10’dan 

daha 

fazla 

ogreni

m 

İlköğreti

m 

1 0 1 0 2 0 4 

Lise 1 0 1 2 1 4 9 

Ön Lisans 1 2 5 1 1 1 11 

Lisans 20 19 26 18 9 25 117 

Lisans 

Üstü 

12 10 15 19 9 14 79 

Toplam 35 31 48 40 22 44 220 

 

Tablo.16. incelendiğinde destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik tanıtma amaçlı 

olarak kullandıkları sloganların tek başına destinasyon seçimine etkisinin oranı ele 

alınmaktadır. Lisans öğrenim durumunda olan 117 katılımcının 26’sı sloganların tek başına tatil 

yeri seçimine etkisinin %3,01-%5 oranında olduğunu düşünmektedir. Lisansüstü katılımcılara 

bakıldığında ise, sloganların tek başına tatil yeri seçimine etkisinin %5,01-%7 oranında olduğu 

görülmektedir.  

Tablo.17. Yaş Değişkenine Göre Sloganların Tek Başına Destinasyon Seçimine Oranları 
 

Destinasyonların (ülke/ bölge /şehir) turistik tanıtma amaçlı olarak 

kullandıkları Sloganların tek başına destinasyon seçiminize (tercihinize) 

etkisinin oranı ne kadardır? 

 

 

Toplam 

% 1’den 

daha az 

% 1 - % 

3 

% 3,01 - % 5 % 5,01 - % 

7 

% 7,01 - 

% 9 

% 10’dan 

daha 

fazla 

yas 18-27 19 20 26 28 13 22 128 
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28-37 10 6 13 11 7 14 61 

38-47 2 3 4 1 2 1 13 

48-57 3 1 3 0 0 5 12 

58 ve üzeri 1 1 2 0 0 2 6 

Toplam 35 31 48 40 22 44 220 

 

Tablo.17.’de sloganların tek başına tatil yeri seçimine etkisinin oranları yaş değişkenine 

göre incelenmiştir. 18-27 yaş aralığında olan 128 katılımcının 28 kişisi sloganların tek başına 

tatil yeri seçimine etkisinin %5,01-%7 oranında olduğunu düşünmektedir. 28-37 yaş aralığında 

olan 61 katılımcının 14’ü ise sloganların tek başına tatil yeri seçimine etkisinin %10’dan fazla 

olduğunu düşünmektedir. 

  

 

 

 

Tablo.18. Cinsiyet Değişkenine Göre Destinasyon Tercihinde En Etkili Olan Tanıtma 

Araçları ve Mecraları  

 

• Destinasyon tercihinizde (seçiminizde) en çok etkili olan turistik tanıtma araçları ve mecralarından 

4 tanesini işaretleyiniz. 

 Kadın Erkek Toplam 

Sosyal medya reklamları / ilanları 105 64 169 

Arkadaş, dost tavsiyeleri 100 63 163 

TV Reklamları 63 43 106 

İnternet reklamları 64 39 103 

Sosyal sorumluluk projelerine katkılar 39 29 59 

Gazete / dergi reklamları ve ilanları 40 16 56 

Sergiler, tanıtım fuarları 28 24 52 

Gazete haberleri/Köşe yazıları 26 16 42 

Bilboard reklamları / ilanları 16 24 40 

El ilanları/Broşürler/Kataloglar 27 12 39 

Mail ve SMS mesajları 12 10 22 

Sponsorluklar 8 13 21 

Radyo Reklamları 2 3 5 

 

Tablo.18. de tatil yeri seçerken en çok kullanılan tanıtma araç ve mecraları yer 

almaktadır. Kadın katılımcılar tarafından 105, erkeklerden ise 64 kez seçilerek en çok kullanılan 
tanıtma mecrasının “Sosyal Medya Reklamları / İlanları” olduğu tespit edilmiştir. 2. Sırada ise 

“Arkadaş, dost tavsiyeleri” yer almıştır.  

 

Tablo.19. Yaş Değişkenine Göre Destinasyon Tercihinde En Etkili Olan Tanıtma Araçları 

ve Mecraları  
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• Destinasyon tercihinizde (seçiminizde) en çok etkili olan turistik tanıtma araçları ve mecralarından 4 tanesini 

işaretleyiniz.  

 

 18-27 28-37 38-47 48-57 58 ve 

üzeri 

Toplam 

Sosyal medya reklamları / 

ilanları 

98 48 9 10 4 169 

Arkadaş, dost tavsiyeleri 93 46 10 9 5 163 

TV Reklamları 63 31 2 6 4 106 

İnternet reklamları 63 27 6 5 2 103 

Sosyal sorumluluk projelerine 

katkılar 

37 16 4 1 1 59 

Gazete / dergi reklamları ve 

ilanları 

35 14 3 1 3 56 

Sergiler, tanıtım fuarları 30 15 4 2 1 52 

Gazete haberleri/Köşe yazıları 20 14 5 3 0 42 

Bilboard reklamları / ilanları 23 12 1 2 2 40 

El ilanları/Broşürler/Kataloglar 27 6 3 2 1 39 

Mail ve SMS mesajları 12 6 0 4 0 22 

Sponsorluklar 7 8 3 2 1 21 

Radyo Reklamları 2 1 1 1 0 5 

 

Tablo.19.da tatil yeri seçerken en çok kullanılan tanıtma araç ve mecraları yaş 

değişkenine göre analiz edilmiştir. Sonuçlar ışığında, tatil yeri seçiminde en çok kullanılan, 

toplamda 169 kez seçilen “Sosyal Medya Reklam ve İlanları” en fazla 18-27 yaş aralığı 

tarafından seçilmiştir. 

Tablo.20. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Destinasyon Tercihinde En Etkili Olan 

Tanıtma Araçları ve Mecraları  

• Destinasyon tercihinizde (seçiminizde) en çok etkili olan turistik tanıtma araçları ve mecralarından 4 tanesini 

işaretleyiniz.  

 

 İlköğretim Lise Ön 

Lisans 

Lisans Lisansüstü Toplam 

Sosyal medya reklamları / 

ilanları 

3 5 8 95 59 169 

Arkadaş, dost tavsiyeleri 2 7 10 87 57 163 

TV Reklamları 3 7 6 49 41 106 

İnternet reklamları 2 6 4 51 40 103 

Sosyal sorumluluk projelerine 

katkılar 

0 1 3 35 21 59 

Gazete / dergi reklamları ve 

ilanları 

1 3 2 34 16 56 

Sergiler, tanıtım fuarları 1 2 4 28 17 52 

Gazete haberleri/Köşe yazıları 1 1 1 24 15 42 

Bilboard reklamları / ilanları 1 1 0 21 17 40 

El ilanları/Broşürler/Kataloglar 2 1 3 19 14 39 
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Mail ve SMS mesajları 0 1 2 10 9 22 

Sponsorluklar 0 1 2 10 8 21 

Radyo Reklamları 0 1 0 2 2 5 

 

Tablo.20.’de tatil yeri seçerken en çok kullanılan tanıtma araç ve mecraları yaş 

değişkenine göre analiz sonuçları yer almaktadır. Sonuçlara göre tatil yeri seçiminde en çok 

etkili olan tanıtma mecrası “Sosyal Medya Reklamları ve İlanları” en çok lisans öğrenim 

seviyesinde olan katılımcılar tarafından seçilmiştir.  

SONUÇ 

Günümüzde küresel açıdan artan rekabet koşullarında,  ülkelerin turizm pastasından pay 

alma, hedef pazarlarda imaj oluşturma, markalaşma, talep yükseltme gibi amaçlar 

doğrultusunda, en etkin olabilecek tanıtma ve bilgilendirme tekniklerini seçmeleri ve etkin 

araçlar aracılığıyla uygulamaları gerekmektedir. Bir işletme, bölge veya ülkenin sahip olduğu 

turistik değerler cazibe yaratmak için tek başına yeterli bir unsur olmamaktadır. Sözü edilen bu 

destinasyonlar cazibe yaratmak için belli başlı araştırmalar sonucunda en etkin tanıtma 

tekniklerini seçerek bilgilendirme ve duyurum faaliyetleri yürütmelidir. Bu çalışmada ülkelerin 

turistik tanıtmada kullandıkları sloganlar ele alınmış ve potansiyel turistler tarafından en etkili 

ve güzel sloganlar seçilmiştir. Bu çalışma yapılırken, turistik tanıtımını yapmak isteyen 

destinasyonlara çalışmada elde edilen analiz sonuçlarının referans olabileceği düşünülmüştür.  

Bulundukları kıtalara göre kategorize edilen ülkelerin kullandıkları sloganlar, kendi 

aralarında analiz edilmiş ve her kıtadan en iyi slogan seçilmiştir. Genel bir bakış açısı yaratmak 

için, en son olarak dünya genelinde kullanılan en güzel 10 slogan listelenmiş ve bunun 

sonucunda içerisinde “keşfetmek” fiili içeren 3 sloganın bu listede olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuç doğrultusunda katılımcıların keşif yapmak, yeni yerler görmek arzusunun daha fazla 

olduğu yargısına varılmaktadır. İçerisinde “keşfetmek” fiili geçen sloganlar; “Kuzey Amerika 

Kıtası: Kanada, Keşfetmeye Devam et (Keep Exploring)”, “Asya Kıtası: Japonya, Sonsuz Keşif 

(Endless Discovery)”, “Okyanusya Kıtası: Solomon Adaları, Keşfedilmemişlerin Peşinden Koş 

(Seek The Unexplored)” olarak sıralanmaktadır. Analiz sonuçları doğrultusunda Amerika 

Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, İtalya gibi dünya turizm pastasından büyük paya sahip 

olan ülkelerin makro boyuttaki turizm tanıtımında kullandıkları sloganların en etkili on slogan 

listesinde yer almadığı görülmektedir. Bu bağlamda dünya turizm pastasından büyük paya 

sahip olan ülkelerin hali hazırda var olan imajlarının geliştirilmesi için ekstra bir çaba içerisinde 

olmayarak slogan seçimi yaptıkları yargısına varılmaktadır. Bu durumun aksine dünya turizm 

pazarında daha geri planda yer alan Arnavutluk ve Polonya gibi ülkelerin kullandıkları 

sloganların en etkili on slogan listesinde yer alması bu ülkelerin turizmden daha fazla pay 

alabilmeleri için imaj oluşturma çabası içinde oldukları düşünülmektedir.  

Ayrıca katılımcılar tarafından belirlenen sonuca göre sloganların tatil yeri seçiminde 

etkili olduğu yargısına varılmıştır. Kadın katılımcıların %74’ü, erkeklerin ise %65’i sloganların 

tatil yeri seçiminde sloganların etkili olduğunu düşünmektedir. Tatil yeri seçiminde sloganların 

herhangi bir etkisinin olmadığını düşünen katılımcılar değerlendirildiğinde ise, kadın 

katılımcıların %26’sı erkeklerin ise %35’i sloganların tatil yeri seçiminde sloganların etkisiz 

olduğunu düşünmektedir. Bulgular ışığında kadınların erkek katılımcılara nazaran tatil yeri 

seçiminde sloganların daha fazla etkili olduğunu düşündükleri yargısına varılmaktadır. Bu 

doğrultuda ülke, bölge veya destinasyonlar slogan seçimlerini yaparlarken kadın turistlere 
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yönelik slogan oluşturmaları isabetli bir karar olacaktır. İlaveten çalışmada, içerisinde 

sloganların da yer aldığı en fazla kullanılan turizm tanıtma araç ve mecraları tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda tatil yeri seçimi yaparken “Sosyal Medya Reklamları ve İlanlarının” en çok 

kullanılan tanıtma mecrası olduğu tespit edilmiştir.  Dolayısıyla ülke, bölge ve destinasyonların 

tanıtma ve duyurum faaliyetleri çerçevesinde tanıtma araç ve mecralarını seçerken sosyal 

medya mecrasını etkin bir şekilde kullanmaları gerektiği yargısına varılmaktadır.  

Türkiye’nin kullanmış olduğu “Misafirimiz Olun (Be Our Guest)” sloganına 

bakıldığında Avrupa kıtasında bulunan 15 slogan içinde 12. sırada yer almıştır. Anket 

uygulaması yapılırken ülke isimleri verilmediğinden objektif yanıt alma olasılığı yükselmiştir. 

Türkiye’nin makro tanıtımını yaparken kullanacağı sloganın seçiminde bu çalışma 

doğrultusunda elde edilen bulguların, kriter oluşturmak için referans olabileceği 

düşünülmektedir. 
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İşsizlik ve İŞKUR’ un Aktif İstihdam Politikaları 

 Yasin AKYILDIZ*  

ÖZET 

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik, günümüzde bütün ülkelerde görülmektedir. Ülkeler işsizlikle 

mücadelede makro ve mikro düzeyde politikalar uygulamaktadır. Mikro istihdam politikaları olarak aktif ve pasif 

politikalar bağlamında birçok önlemler alınmaktadır. Önlemlerin yetersiz kalmasında artan dünya nüfusu oranında 

yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması, bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar, sektörel 

bazdaki değişimleri karşılayacak nitelikte iş gücü eksikliği, çalışma öncesi, çalışma anı ve sonrasına yönelik 

politikaların eksik olması ve uygulanamaması gibi nedenler öne çıkmaktadır. 

Türkiye’de işsizliğe yönelik en önemli istihdam kaynakları arasında görev yapan kurum, Türkiye İş 

Kurumu (İŞKUR)’dur. İŞKUR istihdam alanında makro politikalardan ziyade mikro düzeyde istihdam 

hizmetlerine odaklanmakta ve bu düzeyde en etkili kurum olma özelliği taşımaktadır. İŞKUR düzeyinde 

uygulamaya koyulan çözümlerin, daha spesifik ve kısa süreli çözümler olması, sektörel bazdaki iş gücü 

değişimlerine ait ihtiyaç duyulan iş gücü açığının karşılanamaması, vasıflı ve yarı vasıflı iş gücü eğitimlerinin 

desteklenmesinin yanı sıra, bilgi toplumunun gereklerine uygun istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik, 

özellikle bilgi, iletişim ve hizmet sektörlerine, çalışmaları uygulamalarında yer vermemesi istihdama yönelik 

uygulamaların önündeki en önemli engellerdir. 

Bu çalışmanın amacı İŞKUR hizmetlerinin sektörel iş gücü açığını veri olarak kabul ederek hizmet 

yapılanmalarının değerlendirmesini yapmaktır Bu çalışmada, çalışmanın amacını destekler nitelikte olan, 

İŞKUR’un yıllık olarak yayınladığı raporlar ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun hazırladığı yıllık işsizlik 

ve istihdam rakamları veri olarak kullanılmıştır. Mevcut rakamsal veriler ve sektörel düzeydeki değişimler 

değerlendirildiğinde İŞKUR’un hizmet sunumlarında bilgi toplumunun gereklerine uygun iş gücü yetiştirilmesine 

yönelik hizmet sunumlarına ağırlık vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, İŞKUR, İş gücü, Sektör 

Unemployment and İŞKUR's Active Employment Policies 

ABSTRACT 

                Today unemployment is  seen in all countries regardless of the level of development.Countries are 

implementing macro and micro policies in the fight against unemployment.As micro-employment policies, many 

measures are taken in the context of active and passive policies.  The inability to create sufficient employment 

areas at the rate of increasing world population, differences between regional development levels, lack of quality 

work force  to meet sectoral changes and incomplete and inapplicable policies before, during and after work come 

to the forefront as reasons for Inadequate measures.  

                Among the most important sources of employment agency acting for unemployment in Turkey is Labor 

and Employment Agency (İŞKUR).İŞKUR focuses on employment services at micro level rather than macro 

politics in the field of employment and it is the most effective institution at this level. More specific and short-

term solutions put into practice at İŞKUR level, the failure to meet the required manpower deficit for sectoral 

workforce changes, in addition to supporting skilled and semi-skilled workforce training, to increase the 

employment opportunities in line with the requirements of the information society,especially in the fields of 

information, communication and service, should include their studies in their applications.  

                The aim of this study is to draw attention to the fact that İŞKUR services should be restructured 

according to the requirements of the age in the context of the reasons explained. Annually published reports of 

İŞKUR and annual unemployment and employment figures prepared byTurkey Statistical Institute (TSI)  were 
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used as data. When the present numerical data and the changes in the sectoral level are evaluated, it is reached that 

to set up approaches for educating the workforce in accordance with the requirements of the information society 

is a necessity in İŞKUR's service deliveries.  

Keywords: Employment, Unemployment, İŞKUR, Work force, Sector 

  

Giriş 

 Günümüzde gelişmiş ve gelişmemiş tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunları 

arasında öne çıkan en önemli konu olarak işsizlik gösterilebilir. Toplumsal düzeyde işsizlik, 

üretim güçlerinin belirli bir kısmının üretime katılamaması olarak tanımlanırken, bireysel 

düzeyde ise çalışma güç ve kudretine sahip olup, bireyin cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır 

olmasına, iş aramasına rağmen, iş bulamaması ve çalışamamasını ifade etmektedir. İşsizlik dual 

tanımlama açısından değerlendirildiğinde toplumsal, örgütsel ve bireysel düzeyde olumsuz 

etkiler doğurmaktadır. Dünya nüfusunun artış yönündeki ivmesi, nüfusun artışı oranında 

istihdam olanaklarının oluşturulamaması, işsizliği günümüzde devletlerin çözmesi gereken en 

önemli problemleri arasına yerleştirmiştir. Bu bağlamda anayasalarında sosyal devlet olma 

niteliğini taşıyan ülkeler işsizliği önlemek için istihdama yönelik aktif ve pasif politikalar 

uygulamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı İşsizlik olgusunu kavramsal düzeyde ele almak, Dünyada ve 

Türkiye’de işsizlik sorunun hangi düzeylerde olduğunu vurgulamak, özelde ise İŞKUR’ un 

Türkiye’de işsizliği azaltmaya yönelik uygulamalardaki yeri ve önemini belirtmektir. 2017 

Yılında istihdam edilenlerin sektörel dağılımına bakıldığında istihdam edilenlerin %19,3’i 

tarım, %19,1’i sanayi, %7,6’ü inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer almaktadır. İŞKUR 

hedeflerini işsizliğin sektörel dağılımına göre belirlemelidir. 

Çalışmanın birinci bölümünde, işsizlik tanımlarına ve işsizlik sınıflandırmalarına, 

işsizliğin nedenlerine yer verilmektedir.  İkinci bölümde, işsizliğin ortaya çıkardığı toplumsal 

sorunların neler olduğuna ve toplumsal, örgütsel ve bireysel düzeyde yansımalarına 

değinilmektedir. Üçüncü bölümde Dünyada İşsizlik görünümleri Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO) raporları bağlamında ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde Türkiye’de işsizliğin 

azaltılmasına yönelik anayasal düzeyde ve sosyal politika bağlamında yapılan uygulamalara, 

özelde ise bir kamu kurumu olan İŞKUR’ un hizmetlerinin, işsizliğin azaltılmasına yönelik 

çalışmalarının, yıllık raporların, analizi yapılarak yorumlanmaktadır. Öneriler ve işsizliğin 

azaltılmasına yönelik değerlendirmeler, sonuç kısmında açıklanmaktadır.  

1. İşsizlik  

İşsizlik olgusunu açıklamadan önce kişilerin işsiz kalması yani çalışmaması durumunun 

kişiler açısından önemine kısaca değinmek faydalı olacaktır. Çalışmak, kişilerin varlığını 

devam ettirebilmesinin en önemli şartıdır. Kişiler çalışmadan varlığını sürdüremeyecekleri gibi 

akıl ve çalışma insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir (Ayas, 1982: 79).  Çalışma 

kişilerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya 

koydukları faaliyetlerin zihinsel ve fiziksel ifadesi ve yansıması olarak ifade edilebileceği gibi 

çalışma, kişilere ihtiyaçlarını giderecek kazanımlar kazandırmanın yanında toplumda statü ve 

prestij sağlamasının da en önemli yoludur. Çalışma ile kişiler onurlu bir yaşam sürdürmek için 
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gerekli olan fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılarlar (Ören & Yüksel, 

2012: 34-36).  

Bu noktada işsizlik ise kelime anlamı olarak, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “işi 

olmayan kişi, işsiz kalma, iş bulamama durumu, bir iş yeri için durgunluk dönemi” (Parlatır  

v.d., 1988: 732) olarak ifade edilmektedir. Yani işsizlik, kişilerin çalışmasına engel bir 

durumdur. 

Türk Dil Kurumunu işsizliğe getirdiği ifadeye ek olarak işsizliğin, toplumsal ve bireysel 

düzeyde etkilerine göre işsizlik farklılaştırılarak tanımlanabilir. Toplumsal düzeyde işsizlik 

üretim güçlerinin belli bir kısmının istihdamda yer almaması durumu olarak ifade edilirken 

bireysel düzeyde işsizlik, çalışma istek ve kudretinde olup da günün çalışma koşullarına ve cari 

ücret düzeyine göre, emeğini sunmasına karşın sosyo-ekonomik sebeplerle çalışma imkânı 

bulanmaması olarak da tanımlanmaktadır. Çalışma arzu ve iktidarında olup, talep ettiği ücreti 

ve yeteneğine uygun işi bulamayan kimse olarak da tanımlanabilir (Erkol, 2012: 47).  

TÜİK’e göre işsiz; Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan- kâr karşılığı, 

yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da 

olmayan- kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini 

kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma 

çağındaki tüm kişiler işsiz olarak tanımlanmaktadır (TUİK, 2017). 

Uluslararası düzeyde çalışma yaşamındaki sorunların iyileştirilmesi ve işsizliğin 

azaltılması yönünde çalışmalarda bulunan ILO tarafından da işsiz ve işsizlik tanımlamaları 

yapılmıştır (Sorrentino, 2000: 4-6). ILO’ya göre işsiz, belirli bir yaşın üzerinde olup, belirli bir 

referans dönemi -bir gün, bir hafta, bir ay- içinde bulunan ve iş sözleşmesinin belirli bir nedenle 

durdurulması nedeniyle, hazır çalışabilecek durumda olan ancak, bir işe sahip olamayan ve 

sürekli olarak iş arama durumunda olanlar ile çalışma yaşamında istihdam edilmemiş ve iş 

deneyimi olmayan başka bir ifadeyle daha önce bağımlı olarak çalışmayanlar ve emeklilik yaşı 

geçmiş olmasına rağmen çalışabilecek güç ve kuvvete sahip olan kişiler, bir iş akdi 

çerçevesinde belirli bir dönem sonra işe başlayacak olan ancak, henüz işe başlamamış olan 

bireyler ile süreli veya süresiz olarak çalışanlara herhangi bir ödeme yapılmadan kadro 

düzenlemeleri içerisinde durumu belirsiz olan kişiler olarak tanımlanmaktadır (Castillo, 2011: 

33-46). 

1.1. İşsizlik Türleri 

Yukarıda verilen tanımların ortak özelliğinden de anlaşılacağı gibi işsiz süreli veya 

sürekli bir işe sahip olmayan bireyi ifade ederken, işsizlik toplumda istihdamın sağlanamaması 

durumunda ortaya çıkan bir olgu olarak değerlendirilebilir. İşsizlik, çalışmanın verimliliğine, 

bireyin mevcut konumuna, bir ülkenin ekonomik durumuna, üretimde kullanılan aletlerin 

teknolojik gelişmişliğine, arz-talep dengesine, dönemsel olarak prodüktivitenin sağlandığı 

zamanlara göre değişen, iş değiştirmelerine bağlı olarak gelişen bir süreçtir. Bu süreçlerde 

çeşitli işsizlik türleri ortaya çıkmaktadır. İşsizlik türleri iki ana başlık altında incelenebilir. 

Bunlardan birincisi gizli işsizlik, diğeri ise açık işsizliktir.  
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1.1.1. Gizli İşsizlik 

Gizli İşsizlik durumunda işyerinde çalışan işgücünün sayısı azaltıldığı halde üretimde 

niceliksel olarak azalma yoksa gizli işsizlik durumu söz konusudur. Gizli işsizliğe yol açan 

diğer etken bir işletmede çalışan bireylerin verimliliklerinden daha fazla ücret almalarıdır 

(Koray, 2000: 142-143). Belirtilen iki durumda da işletmeler zarara uğramakta ve işletmelerin 

daha fazla üretim kapasiteleri olmasına rağmen düşük verimlilik oranlarıyla çalışmalarına ve 

işletme kaynaklarının etkin kullanılmamasının sebebi olmaktadır.  Bu işsizlik türünün nedenleri 

arasında bireyin nitelikleri ile işin niteliklerinin örtüşmemesi, iş ve iş gücü analizlerinin detaylı 

yapılmaması, gerekli denetim ve kontrol mekanizmalarının oluşturulmaması sayılabilir. 

1.1.2. Açık İşsizlik 

Açık işsizlik durumunda çalışan bireyin verimli veya verimsiz çalışması söz konusu 

olmayıp iş gücünün istihdam alanının dışında bulunması, bir işle uğraşmaması, çalışma 

yeteneğinde olup da iş bulamaması durumu söz konusudur. Açık işsizliğin birçok türü 

bulunmaktadır. Bunlar arasında yapısal işsizlik, konjonktürel işsizlik, friksiyonel işsizlik, 

mevsimlik işsizlik ve teknolojik işsizlik sayılabilir (Güney, 2009: 136-140). 

  Yapısal işsizlik, bir ekonomideki yapısal sorunlara ve işgücü piyasalarında 

verimsizliklere odaklanmaktadır. Ülkelerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarındaki 

değişmeler ve o ülke sınırları içinde yaşayan bireylerin alışkanlıklarının değişmesine bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır (Güney, 2009: 137). Yapısal sorunlar arasında nüfusun hızlı 

artmasına paralel olarak ve artan nüfusa yeni istihdam alanlarının oluşturulamamasından 

kaynaklı ortaya çıkan sorunlar gösterilebilir. Yapısal işsizliğe karşı ülkeler emek piyasasını 

daha iyi düzenlemeli ve mesleki eğitimler çerçevesinde, iş arayanlarla işgücü arayanların 

birleştirilmesi, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri düzeyinde, istihdam edilebilmeleri 

sağlamalıdırlar. Diğer yandan, az gelişmişliğin ve nüfus artışının bir fonksiyonu olan yapısal 

işsizliği gidermek uzun süreli bir istihdam ve yatırım politikası oluşturulmalıdır. 

Friksiyonel (Geçici) işsizlik, bir işçi işten ayrılıp başka bir iş aradığında veya başka işe 

geçişte geçen iş sürecinde istihdam dışında kalınan süreyi ifade etmektedir. Friksiyonel işsizliğe 

iş gücünün hareketliliği, daha iyi koşullarda iş bulma amacı veya alternatif işgücü açığının 

nerelerde olduğuna dair bilgi eksikliği neden olur. İş değiştirmelerin yoğun olduğu, yeni cazip 

şartlarda iş alanlarının oluşturulması, mevsimlik dönüşümler, adı geçen işsizlik türünü 

belirleyen etkenlerdir. İstihdam alanındaki danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, 

oluşturdukları güncel işgücü açığının yaşandığı firmalara ait veri tabanlarıyla danışmanlık 

hizmetleri aracılığıyla friksiyonel işsizlik oranlarını düşürülmesinde etkin rol oynarlar. 

Konjonktürel işsizlik, ekonomik yapıda meydana gelen değişimlere bağlı olarak ortaya 

çıkan işsizlik türüdür. Devri işsizlik olarak da tanımlanan bu işsizlik türünde arz-talep 

dengesinde azalma yönündeki değişiklikler işsizliği artırmaktadır. Bu işsizlik türü geçici 

işsizliğe göre daha uzun süreli, ancak yapısal işsizliğe göre daha kısa süreli bir işsizlik türüdür 

(Gündoğan, 2003: 208). 

Mevsimlik İşsizlik, mevsimsel koşullara göre sektörel düzeyde, talepte ve arzda yaşanan 

değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan işsizlik türüdür. Mevsimlik tarım işçileriyle, yaz ve kış 

turizminde çalışan işçilerin durumu örnek gösterilebilir. Özellikle ülkemizde yazın yetişen 
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ürünlerin niteliğine ve toplanan hasat süresine göre bu sektörlerde çalışan bireyler tam istihdam 

edilirken, mevsimin değişmesi ekilebilen ürün miktarının değişmesi ve hasat sürecinin geçmesi, 

işgücüne duyulan ihtiyacın azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda tarım işçileri işsiz 

kalmaktadırlar. Diğer yandan ülkemizde güney sahillerinde özellikle yaz turizmine yapılan 

yatırımlar neticesinde mevsimin nimetlerinden yararlanılmakta, konaklama ve hizmet 

sektörlerinde tam istihdam gerçekleşmektedir. Kış turizminde ise aynı durum geçerli olmakta, 

özellikle kış sporlarının yapıldığı merkezlerde turizm sektöründe dönemsel olarak tam istihdam 

gerçekleşmektedir. Durum Yaz ve kış mevsimlerinde tam istihdam sağlanan bölgelerde 

mevsimin değişmesiyle birlikte tersine dönmekte ve mevsimlik işsizlik durumu ortaya 

çıkmaktadır (Işığıçok, 2014: 131-132). 

Teknolojik İşsizlik, Üretim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler neticesinde 

ortaya çıkan işsizlik türüdür (Talas, 1997: 135). Özellikle günümüzde ileri teknolojilere dayalı 

üretim sistemlerinin oluşturulması ve üretimde robotların aktif olarak kullanılması, yüzlerce 

işçinin yapacağı üretimin birkaç ileri teknoloji makineyle yapılabilir hale gelmesi teknolojik 

işsizliğin yaşanmasına sebep olmuştur. Adı geçen döneme damgasını vuran bilgi çağında 

vasıfsız ve yarı vasıflı işlerin önemi azalmış ve özellikle bu tür işlerin üretim merkezleri az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmuştur. Teknolojik işsizlik genellikle çalışma alanlarında 

emek yoğun işlerin azalması bağlamında gelişmiş ülkelerde görülmekte olup, işgücünün nitelik 

olarak kendisini yenileyememesi, gelişen yeni üretim sistemlerine uygun bilgi ve donanımdan 

eksik olunması durumlarında ortaya çıkmaktadır. 

1.2. İşsizliğin Nedenleri 

İşsizlik hem gelişmekte olan ülkelerin hem de gelişmiş ülkelerin bir sorunu olmasına 

karşın işsizliği ortaya çıkaran etkenler gerek gelişmiş ülkelerde ve gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde farklılık arz etmektedir. İşsizliğin gelişmekte olan ülkelerde görünümlerine 

baktığımızda daha çok bu ülkelerin tarım ülkesi olduğu ve tarımdan sanayi alanındaki sektörlere 

yatırım yapılırken sanayi alanında yeteri kadar istihdam oluşturamamaktan kaynaklanan işsizlik 

durumunun yaşandığı görülmektedir. Özellikle bu ülkelerde sanayi fabrikalarının büyük kentler 

ve çevresinde kurulması, tarımda makineleşme sürecinin başlaması kırdan kente göçü 

hızlandırmış, ancak göç eden kesim fabrika ortamının verdiği çalışma şartlarına zor uyum 

sağlayabilmiştir. Bu durum kente göç edenler arasında kayıt dışı ekonominin yanı sıra, işsizlik 

oranının kentlerde yoğun bir şekilde yaşanmasına sebep olmuştur (Ekin, 2000: 174). 

Gelişmekte olan ülkelerde istihdam hizmetlerinin gelişmemesi, iş gücünün gerek iş öncesi 

gerek iş esnasında, istihdam hizmetleri çerçevesinde, yeterli eğitilmemesi verimliliğin 

düşmesine neden olmakta, böylece nitelikli işgücünün oluşumu engellenerek işgücü devir oranı 

artmaktadır. Bu durum işsizlik düzeyini yükseltmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ise başlıca nedenler arasında ileri yüksek teknoloji kullanan 

firmaların sayısının artması, nitelikli eleman istihdamını doğurmakta, emek yoğun üretimde 

ihtiyaç duyulan iş gücünün yarı vasıflı ve vasıfsız işçilerine bağımlılık azalmakta, bu durum 

işsizliğe neden olmaktadır. Diğer yandan talebe olan ilginin azalması durumunda da yeterli 

istihdam alanları oluşturulamamaktadır. Küresel ölçekte gelişmiş ülkelerin hammaddesini 

oluşturan kaynaklarda yaşanan sıkıntılar-petrol, finans ve diğer enerji kaynakları- küresel krize 

neden olmakta, kriz üretim ve yatırımları sekteye uğratarak piyasalarda savunma 

mekanizmalarının oluşmasına neden olmaktadır (Işığıçok, 2014: 137-139). Dünyada yaşanan 
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1929 Ekonomik Krizi talebe olan ilginin azalması nedeniyle ortaya çıkmıştır. 1970’ler de ortaya 

çıkan krizin nedenini ise, hammadde kaynaklarında yaşanan daralma ve petrol ihracının Arap 

ülkeleri tarafından sıkı kontrol altına alınmasıdır. Kriz, son olarak A.B.D. kaynaklı 2008 

Finansal Krizi ile ortaya çıkmış olup, domino taşı etkisi yaparak diğer gelişmiş ülkeleri de 

etkileyen bir durum olarak tarihe geçmiştir. 

İşsizliğe neden olan faktörlerin ekonomi ve toplum ölçeğinde teknolojideki hızlı 

değişmeler, yüksek enflasyon, eğitim gibi yapısal sorunların yanı sıra, bireysel düzeyde de 

nedenleri olabilmektedir. Bu nedenler arasında engellilik, bireyin özgür iradesiyle bir işe 

girmemesi, iş çevrelerine karşı bireysel seçicilik, işverenlere ve çalışmaya karşı isteksiz tutum, 

ve algılar, çalışma yerlerinde ortaya çıkan ayrımcı ve dışlayıcı-yaş, cinsiyet, sınıf, etnisite, renk 

ve ırk temelinde- davranışların ortaya çıkması da işsizlik oranlarını artıran bireysel ve sosyal 

düzeydeki nedenleri arasındadır. Örgütsel düzeyde işsizliği oluşturan etkenler arasında 

maliyetleri düşürme gerekçesi ve işletmelerin verimliliğini artırma çabası yatmaktadır. Bu 

bağlamda yüksek ücret düzeyleri, işe devamsızlık, rekabetçi ortamda işletmeyi rakiplerine karşı 

daha üstün kılma eğilimleri, talebe olan ilginin azalması, teknolojinin gelişmesi neticesinde 

emek yoğun kol gücüne dayanan işgücüne duyulan ihtiyacın azalması, birleşme ve satın almalar 

nedeniyle örgütlerde ortaya çıkan yeniden yapılanma süreçleri bulunmaktadır. 

2. İşsizliğin Ortaya Çıkardığı Sorunlar 

İşsizlik çok yönlü sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İşsizlik, bireyleri, aileleri ve 

toplulukları belirli derecede etkileyebilir. Toplumun genelini etkilemesi açısından ekonomik, 

işletmeler açısından örgütsel sorunlar doğurması bakımından, verimlilik düzeyinde ve bireysel 

açıdan ise başta gelir, sosyal ve psikolojik etkileriyle ele alınması gereken bir kavram ve 

olgudur. (Nichols, Mitchell, & Lindner, 2013: 2-4) 

Gerçekten, gelişmiş ekonomilerde toplumun büyük bir çoğunluğunun geçimi, bağımlı 

çalışma ile elde edilen emek gelirine dayanmaktadır. Bu nedenle kişinin işini kaybetmesi ve 

hemen yeni bir iş bulamaması durumunda iktisadi bakımdan varlığı tehlikeye düşmektedir. 

Ücret düzeyi düştükçe de bu tehlike artmaktadır. Çünkü ücreti düştükçe kişinin tasarruf 

yeteneği azalmakta ve daha kısa süreli işsizlikler tehlikeli olabilmektedir. Bu bakımdan geçici 

bir süre için dahi olsa işini kaybetmek halkın büyük çoğunluğu için bir sosyal risk teşkil 

etmektedir. 

2.1. İşsizliğin Toplumsal Sonuçları 

İşsizlik ülke ekonomilerinin durumu hakkında fikir veren en önemli göstergelerden 

biridir. İşsizlikle birlikte milli gelir kaybı ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenleri 

arasında bireylerin gelir kaybına uğraması ile bağımlılık oranlarının ve tüketici nüfus 

üzerindeki baskının artmasıdır. Bu durum devletin transfer harcamalarına daha fazla pay 

ayırmasına neden olmaktadır. İşletmelerin ekonomik kriz dönemlerinde hammadde fiyatlarının 

değişmesi, arz talep dengesizliklerinden doğan belirsizliklerin oluşması nedeniyle mevcut 

üretim kaynaklarının verimliliğinin düşmesi, buna bağlı olarak oluşan işletmelerin işten 

çıkarma uygulamalarının devreye girmesi, başta işletme açısından gelir kaybına neden olmakta, 

devletin gelir vergisi kazancı ve SGK prim ödemeleri azalmaktadır. Belirtilen bağlamda milli 

gelir kaybının ortaya çıkması yeni istihdam alanlarının, yeni yatırımların oluşmasına mani 
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olmaktadır. İstihdam oluşturacak uygulamaların daralması sonucu işsizlik kronik bir hale 

gelmekte ve toplumsal düzeyde sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Toplumsal anlamıyla değerlendirildiğinde işsizlik üretim kaynaklarından olan emek, 

sermaye ve doğal kaynaklar ile girişimcilerin bir bölümünün üretime katılamaması durumunda 

ortaya çıkan bir olgu olduğuna göre, mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılamaması 

ülkenin gelişmişliğine yönelik atılacak adımların önündeki en büyük engel durumundadır. Bu 

durumda işsizlikle birlikte ülke ekonomisinde daralma meydana gelmekte ve gelir dağılımında 

dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda işsizlik toplumsal huzuru engellemekte ve 

toplumsal barış ortadan kalkmaktadır. Toplumsal barışı sağlayamamış ülkelerde ise Durkheim’ 

in belirttiği gibi toplumda yabancılaşma ve kargaşa durumu ortaya çıkmakta ve suç, şiddet, 

boşanma, intihar oranlarında artış yaşanmaktadır. 

Yüksek işsizliğin olduğu ülkelerde yabancı düşmanlığı ortaya çıkmaktadır. İş 

alanlarındaki daralma ve yeni yatırım alanlarının oluşturulamaması, o ülkede yaşayan diğer 

ülke vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığına neden olmaktadır (Ergil, 1982: 157). 

2.2. İşsizliğin Örgütsel Sonuçları 

İşsizliğin örgütsel sonuçları hem işletme hem de çalışanlar düzeyinde sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır. Öncelikli olarak işten çıkarılan bireylerin yaptıkları işleri, örgüt içinde yerine 

getirecek bireylerin bulunmaması, yeni alınacak personelin işletme içindeki belli bir dönemde 

işyerine uyumu sürecinde yeterli verimin alınamaması gösterilebilir. Öte yandan çıkarılan 

işgücü, işletmede diğer çalışanlar tarafından istenilmeyen bir durum olarak görülmektedir, 

çünkü bu türden işgücünde yaşanan devirler çalışan bireyler üzerinde stres oluşturmakta ve 

sıranın kimde olduğuna dair beklenti düşüncesi çalışanlara hâkim olmaktadır. İşletmede bu 

türden bir havanın hâkim olması çalışanların sosyal yaşamlarını, geçim kaynaklarını risk altına 

sokmaktadır.  İşletmelerin işten çıkarmalar neticesinde daha verimli olacağı, atıl personelin 

işletme kaynaklarını verimsiz kullanmaya neden olduğu, işletmelerin hantal yapısından 

kurtarıldığını ifade eden tam tersi görüşlerde bulunmaktadır. Diğer yandan iş yerinde 

çalışanların tatmini müşterilerin de o iş yerinden aldığı hizmetlerden memnun olma düzeyini 

artırmaktadır, bu durumda işten çıkarmalarla, çalışanların iş yerindeki tatmini azalmakta ve 

müşteri memnuniyeti de aynı yönde eğilim göstermektedir. Çalışanın motivasyonu ve örgüte 

bağlılığı ile müşterinin işletmeye bağlılığı arasında bu türden bir ilişkinin varlığı, uzun dönemli 

müşterilerin işletmeye de daha fazla karlılık getirmesiyle orantılı olduğu düşünüldüğünde 

işletmeden işçi çıkarmanın karlılığı azalttığı bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır (Arslan, 

2004: 4-6). 

İşten çıkarmalar çalışanların iş esnasındaki morallerini, motivasyonlarını, işletmeye 

olan bağlılıklarını, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını olumsuz etkilemektedir. Üretim unsurları 

arasında en önemli kaynak olan emek diğer üretim unsurlarını harekete geçiren bir konumda 

olduğuna göre, beşeri kaynağın deneyim, bilgi ve yaratıcılığı, ortaya koyduğu değeri, sosyal 

ilişkilerdeki yeri ve önemi tartışılmazdır (Shore, 1996: 6). İşten çıkarma durumlarında 

işletmeler, personel sayılarını azalttıkça beşeri sermayenin sağladığı avantajlardan mahrum 

kalmaktadırlar.   

Kendi bilgi ve becerisine uygun bir iş yaparak gelir sağlayamayan işsizler, kendi 

niteliklerine uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda kalacaklardır. Kendi uzmanlıkları 
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konusunda bir işte çalışmamak üretim ve hizmet kalitesinin düşmesine, kalitedeki düşüş ise 

müşteri memnuniyetsizliğine neden olacaktır. Ayrıca uzun dönemli yaşanan işsizlik sorunu, 

işsizliğin yaşandığı ülkenin imajını etkiler ve ülkeler arasındaki ilişkilerde istikrarsızlıkların 

yaşanmasına neden olur (https://vsback.com, 25.11.2016). 

2.3. İşsizliğin Bireysel Sonuçları 

Çalışma olgusu bireyin yaşamında merkezi olarak konumlandırılmıştır. Çalışma ile 

birey yeteneklerini keşfeder, bireysel özelliklerini geliştirme imkânı bulur. Üretim faaliyeti 

içine çalışma faaliyetiyle giren birey başta kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılar 

sonrasında ise toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretilmesiyle de topluma karşı 

görevlerini yerine getirmiş olur (Tınar, 1996: 10-13). İş birey ve toplumun, dayanışmasının orta 

noktasında çalışma olgusu bulunmaktadır. Bu olgunun bireyin yaşamından kaldırılmasını ifade 

eden işsizlik olgusu ise bireyin güç ve yeteneği olmasına rağmen bunu ifade edebilecek bir 

çalışma alanı bulamamasıdır. Bu aşamada bireyin çalışma yaşamının dışında kaldığı sürede 

başta yetenek, bilgi ve becerilerinin kaybolması söz konusu olacak ve bunun yanı sıra, iş 

karşılığı elde edeceği ücretten mahrum kalacaktır. Yaşanan süreçte birey başta kendisinin ve 

ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelecek ve aile içindeki otoritesini 

kaybetmesine neden olacaktır. Bu durumda aile içi çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Birey 

işsizlik sürecinde bu türden olumsuz duygular içerisinde başta kendi yeteneklerine, sosyal 

ortamına ve topluma yabancılaşacak duruma gelmektedir. Bu durumda toplumda kin ve nefret 

duygularının oluşmasını beraberinde getirmektedir. Belirtilen olumsuz süreçler nedeniyle, iş 

insan hayatına bir anlam katmaktadır.  

Bu anlamın kaybı bireylerde artan oranlarda zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına ve 

ölümlere neden olmakta, aile ilişkilerinde eşlerin ve çocukların psikolojik refahında olumsuz 

değişiklikler meydana getirmektedir. Düzenli olarak bir işe sahip olanlarla karşılaştırıldığında 

işini kaybedenlerin, işsizlik sürecinde daha az bilişsel yeteneklere sahip olduğu, yaşamdan 

duyulan memnuniyetsizliğin arttığı ve boşanma oranlarının yükseldiği görülmektedir (McKee-

Ryan, Song, vd. 2005: 53-76). 

Sosyolojik manada iş toplumda bireyin bir statü ve role sahip olma araçlarından biridir. 

Bu araca sahip olmayan birey kendi toplumsal konumunu kaybetmekte ve bu statüye ait 

yaşamın gereklerini de yitirmektedir. Bu durumda başta iş kaybedilmekte işsizliğe bağlı olarak, 

gelir kaybı yaşanmakta, mevcut ikametgâhını değiştirmekte, sosyal ortamlardan uzaklaşmakta, 

öz benlik yitimi yaşamakta, daha fazla saygı ve güvenlik ihtiyacı doğmaktadır. 

İşini kaybedenlerde, stres temelli olarak, itibar kaybı, kendine güven eksikliği, endişe, 

kızgınlık, kararsızlık, üzüntü, depresyon gibi tepkiler görülebilir. Kişilerin amaçları ve 

başarıları arasındaki fark büyüdükçe hayal kırıklığı artacak ve birey kendini yetersiz görmeye 

başlayacaktır. İşten çıkarılmasını da kendi hata ya da eksikliklerine bağlayabilecek olan birey, 

bu nedenle içine kapanabilecek ya da davranış bozuklukları gösterebilecek, kendine olan 

saygısı zayıflayabilecektir (Arslan, 2004: 50). 

3. Dünyada İşsizlik 

Önemli bir sosyo-ekonomik sorun olarak işsizlik, birçok ülkenin en önemli 

sorunlarından biridir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak emek talebindeki azalma ve emek 
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arzının niteliğinin taleple uyuşmazlığı gibi yapısal sorunlar bu sorunu tetiklemektedir. 

Günümüzde işsizlik sorunu, terör, göç ve yasadışı faaliyetlerin temel nedenlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, işsizlik ve işsizliğin etkileri küresel bir karakter olarak 

karşımıza çıkmakta olup çözüm için de küresel stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla 

birlikte, batılı ülkelerin birçoğu küresel ortak çözümler yerine ulusal çözümlere yönelerek 

üretimlerini Doğu'ya kaydırmayı planlarken Trump’ın ABD topraklarına koruma ve üretimi 

çekici hale getiren politikaları, dünya ekonomisi ve istihdam sorununu farklı bir seviyeye doğru 

götürmektedir (EBSO, 2017: 46). 

Uluslararası Para Fonu tarafından 2016 yılı nisan ayında yayınlanan “Dünya Ekonomik 

Görünümü”  raporunda,  Çin ekonomisinde yavaşlama eğiliminin gözlenmesi, başta Petrol 

olmak üzere emtia fiyatlarının düşük seviyelerde seyretmesi, küresel yatırım ve talebin 

gerilemesi, gelişmekte olan ekonomilere zayıf sermaye akışı ve jeopolitik risklerin artması gibi 

gelişmelere bağlı olarak küresel ekonominin ekonomik şoklar karşısında daha kırılgan bir 

yapıya sahip olacağı uyarısı yapılmıştır (Türkiye Geneli İPA Raporu, 2016: 22). 

2008 yılında Dünya ekonomisinde finansal piyasalarda başlayan daha sonra reel sektöre 

sıçrayan küresel kriz, piyasalara ek trilyonlarca para sürülmesine rağmen hala çözülememiştir 

(EBSO, 2017: 6).  2016 yılında ILO tarafından yayınlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal Durum 

Eğilimler (WESO) Raporuna göre; 2016 yılında Dünya ekonomisi 2015 yılından daha az 

büyümekle birlikte artış oranı % 3,1 olarak son 6 yılın en düşük oranı olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı büyüme hedefi olarak % 3.4 oranı belirlenirken 2018 yılında bu hedefin % 3.6 olacağı 

tahmin edilmektedir. Bu oranlar, küresel kriz dönemlerinden daha düşük beklenti ile 

ekonomilerdeki belirsizliği göstermektedir. 

Özellikle Çin, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerde emtia fiyatları düşmüş 

ve ekonominin lokomotifi olan enerji sektörünü etkilemiştir. Bu durum ekonomik durgunluğu 

tetikleyebileceği gibi ekonomik krizinde işaretçisi olabileceği için küresel işsizliği artıracağı 

beklentisini yükseltmektedir. Bu durum, ekonomilerde azalan beklentiler ve eğilimler 

doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerinde önlem alınmasını 

gerekli kılmaktadır.  

ILO tarafından yayınlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal Durum Eğilimler (WESO) 

Raporuna göre; 2015 yılında 197.1 milyon olan işsiz sayısının 2016 yılında yaklaşık 99.4 

milyona çıkacağı beklenilmektedir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda istihdam alanlarının 

artırılmasına yönelik sıkı önlem paketleriyle önlem alınmış olmalarına rağmen- A.B.D., Kuzey 

Avrupa Ülkeleri- özellikle Güney Avrupa ülkelerinde ve gelişmekte olan Asya ülkelerinde ise 

işsizlik oranları yükselmeye devam etmektedir. Bu durumda 2017 yılında küresel işsizlik 

rakamlarına 1.1. milyon kişinin daha eklenerek küresel işsizlik oranının 2017 yılı için yüzde 

5.8 olarak gerçekleşmesi anlamına gelmektedir (WESO, 2016: 5-6).  

Ayrıca işsizlik oranlarının yükselmesinin yanı sıra güvencesiz işlerde çalışan sayısında 

da artış görülmekte ve bu türden işlerde çalışanların yaşam refahlarında, istihdam edilmelerine 

rağmen, iyileşme görülmemektedir (WESO, 2017: 1-5). WESO 2017 raporuna göre ise 2017’de 

küresel işsizlik rakamlarında sanılanın aksine-1.1 milyon 3.4 milyon artış beklentisi yeni 

düzeltilmiş rakamlarla raporda yer almıştır (WESO, 2017: 1-3). 
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Tablo 1’de 2005-2015 Yılları arası küresel işsizlik oranları ve işsizlik rakamları 

gösterilmektedir. ILO tarafından yayınlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal Durum Eğilimler 

(WESO) Raporunda, global işsizlik oranlarının artacağı beklentisi ile 2017 yılında % 5,7’den 

yükselerek % 5,8’e çıkması beklenmektedir ve bu ise işsiz kişi sayısının 3,4 milyon olacağı 

anlamına gelmektedir.  Dünya nüfusunun sürekli olarak artış yönünde olması iş gücünün de 

artışını beraberinde getirmekte, ancak oluşturulan istihdam alanları bu artışı 

karşılayamamaktadır. Bu durum işsiz sayısının küresel ölçekte artmasına neden olmaktadır. 

2018 yılında mevcut işsiz sayısına 2,7 milyon işsizin daha eklenmesi beklenmektedir (WESO, 

2017: 3-5).  

 

 

Grafik 1: 2005-2015 Yılları Arası Küresel İşsizlik Oranları ve İşsizlik Rakamları 

 

Aşağıda verilen Tablo 2’de görüldüğü gibi 2017 yılındaki işsizlik miktar ve 

oranlarındaki artış yükselen ülkelerde kötüleşen işgücü piyasası koşulları tarafından 

oluşturulmaktadır.  Yükselen ülkelerdeki işsiz kişi sayısının 2016’dan 2017’ye tahmini 3,6 

milyon yükselmesi beklenmektedir (aynı dönem içinde yükselen ülkelerdeki işsizlik oranının 

da 2016 yılındaki yüzde 5,6’lık düzeyden yüzde 5,7’ye çıkması beklenmektedir). İşsizlik 

konusunda en kötü gelişmeler ise Latin Amerika ve Karayipler’ de görülmektedir. Bunun 

nedeni olarak da Brezilya’daki işsizlikten kaynaklıdır. Bu bölgede işsizlik oranının 2017 yılında 

yüzde 0,3 artarak yüzde 8,4’e ulaşması beklenmektedir (WESO, 2017: 1-3). 

          Tablo-2: İşsizlik, güvencesiz istihdam ve çalışan yoksulluğu eğilim ve tahminleri, 2016–18 
 

DÜNYA 

İşsizlik(milyon) İşsizlik Oranı(Yüzde) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Gelişmiş 

Ülkeler 
197.7 201.1 203.8 5.7 5.8 5.8 
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Yükselen 

Ülkeler 
38.6 37.9 38.0 6.3 6.2 6.2 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 
143.4 147.0 149.2 5.6 5.7 5.7 

 

15.7 16.1 16.6 5.6 5.5 5.5 

Güvencesiz İstihdam 

Oranı(Yüzde) 

Çalışan Yoksulluk Oranı(Yüzde) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

DÜNYA 42.9 42.8 42.7 29.4 28.7 28.1 

Gelişmiş 

Ülkeler 

10.1 10.0 10.0 - - - 

Yükselen 

Ülkeler 

46.8 46.5 46.2 25.0 24.3 23.7 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 

78.9 78.7 78.5 69.0 67.9 66.7 

            Kaynak: www.ilo.org/ankara/news/WCMS_541334/lang--tr/index.htm 

Tablo-2’ye göre 2017 yılında işsizliğin gelişmiş ülkelerde 670 bin kişi düşerek, 2016 

yılında % 6,3 olan işsizlik oranının % 6,2’ye gelmesi beklenmektedir. Azalma hızındaki düşük 

seviye bu bölgelerde yapısal problemlerin olduğunu göstermektedir.   

ILO tarafından yayınlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal Durum Eğilimler (WESO) 

Raporuna göre; Uzun süreli işsizlik Avrupa’ da ve Kuzey Amerika’da kriz öncesi düzeylere 

göre daha yüksek seviyelerdedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki işsizlik düzey ve işsizlik oranları 

2017 ve 2018 yılları için % 5,5 civarında seyrederken, 2017 yılında, 450 bin kişi, yükselmesi 

tahmin edilmektedir. Diğer yandan, gelişmekte ve yükselmekte olan pek çok ülkede kronik 

kalitesiz istihdam merkezde yer alan bir sorundur. 2017 yılında güvencesiz istihdam edilen 

birey sayısının, toplam istihdam edilenler içindeki payı küresel ölçekte 1,4 milyar kişi düzeyine 

yükseleceği, oransal olarak da %42’ nin üzerinde bir düzeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Yükselen ülkelerde her iki çalışandan biri güvencesiz istihdam kapsamında yer alırken, 

gelişmekte olan ülkelerde bu oran beşte dörttür. Bu oranlar bağlamında güvencesiz istihdam 

edilen bireylerin sayısı dünyada yılda 11 milyon artması tahmin edilmektedir. Bu oranlar en 

fazla Güney Asya ile Sahra Güneyi Afrika bölgeleridir. (WESO, 2017: 5-12). 

ILO tarafından yayınlanan Küresel Ücret (2016/17) Raporunda; Fırsat eşitsizliği 

çerçevesinde kadınların işsizlik oranlarının erkeklere oranla daha fazla olduğu ve 2017 yılında 

bu oranın en yüksek Kuzey Afrika ve Arap Ülkelerinde ortaya çıktığı görülmektedir. 

Güvencesiz istihdam şeklinde istihdam edilenler arasında kadınların sayısı daha fazladır.  

Afrika, Asya ve Pasifik ve Arap Devletlerinde bulunduğu coğrafyalarda bu oranın yüksek 

olduğu bölgelerdir. Aynı durum ücretler konusunda da kadınların aleyhine işlemekte kadınlar 

daha düşük ücretlerle çalıştırılmakta ve çalışma ortamlarında kadınlara ikinci düzeyde işler 

verilmektedir (ILO, 2017: 1-5). 

ILO Genel Direktörü Guy Ryder işsizlik konusundaki olumsuz tabloya dikkat çekmek 

için yapmış olduğu açıklamada:  

“Bir yanda küresel ekonomik ve sosyal krizin yol açtığı tahribatı giderme, diğer yanda 
da her yıl işgücü piyasasına yeni katılan on milyonlarca insan için kaliteli işler sağlama gibi 

ikili bir görevle karşı karşıyayız. Ekonomik büyüme, gerek düzey gerek kapsama açısından 
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yetersiz kalmaya ve düş kırıklığı yaratmaya devam etmektedir. Bu da küresel ekonomi ve bu 

ekonominin kaliteli işler bir yana yeterince iş yaratma kapasitesi konusunda kaygı verici bir 

tablo ortaya koymaktadır. Güvencesiz istihdam biçimlerinin sürekli üst düzeylerde kalması ve 

bunun iş kalitesinde gelişme sağlanamayışı gibi net bir durumla eşleşmesi (toplam rakamlarda 

iyileşme görülen ülkelerde bile) alarm verici bir durumdur. Büyümenin sağladığı kazanımların 

kapsayıcı biçimde paylaşılmasını sağlamamız gerekiyor.” İfadelerine yer vermiştir (Gönültaş 

& Top, 2015). 

 İLO görevlileri mevcut durumun düzeltilmesi adına tavsiyelerde bulunmaktadırlar. 

Yönlendirmeler arasında, mali disiplin çerçevesinde, ülkenin yerel gerçekleriyle örtüşür devlet 

eliyle yapılacak yatırımların artırılması gerektiği, küresel çapta ülkelerin ortak hareket 

etmesinin bu sürecin daha kolay geçirilmesinde etkin rol oynayacağı, bu sayede küresel 

ekonomide kısa vadede ve 2018 yılında dünyada işsizliği, baştaki tahminlere göre, yaklaşık 2 

milyon civarında azaltacağı öngörülmektedir.  

Tobin: “Ekonomik büyümenin eşitlikçi ve kapsayıcı biçimde canlandırılması, bir 

yandan ülkelerin özel durumlarını dikkate alırken diğer yandan örneğin gelir eşitsizliği gibi 

uzun süreli durgunluğun temel nedenlerini ele alan çok yönlü bir politika yaklaşımını 

gerektirmektedir.” Şeklinde çözüm önermektedir. 

İki ILO yetkilisinin de açıklamasında öne çıkan ortak nokta, Dünyada küresel manada 

işsizlik sorunu olduğu ve bu sorunun ancak bilgi toplumunun temel felsefesi bağlamında 

“küresel düşün yerel hareket et” söylemiyle özdeşleşmektedir. Yerel kaynakların harekete 

geçirilerek, devletin kamu yatırımlarını oluşturması ve gelir adaletsizliğine karşı önlemlerin 

alınarak, nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması önlemler 

arasında görülmektedir.  

4. Türkiye’de İşsizlik  

Uluslararası Para Fonu tarafından 2016 yılı nisan ayında yayınlanan “Dünya Ekonomik 

Görünümü” raporunda, düşük seyreden petrol ve emtia fiyatları ile asgari ücrette yaşanan artışın 

Türkiye'de iç talebi ve tüketimi destekleyeceği ifade edilmiştir. Bunun yanında, AB 

ekonomisindeki toparlanmanın dış ticaret kanalı üzerinden Türkiye ekonomisini olumlu 

etkileyeceği de belirtilmiştir. Bu olumlu beklentilere bağlı olarak IMF tarafından Türkiye'nin 

2016 yılında yüzde 3,8 büyüyeceği öngörülmüştür (Türkiye Geneli İPA Raporu, 2016: 22). 

Ancak TÜİK verilerine göre Türkiye 2016 yılında 2,9 oranında büyümüştür (TÜİK, 2017). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2016 yılı Şubat ayında 

yayımlanan "Geçici Ekonomik Görünüm" başlıklı değerlendirmede; 2016 yılına ait büyümenin 

2015 yılı büyümesinden büyük olmayacağı ve son beş yıldaki en yavaş büyümenin söz konusu 

olacağı Öngörülmüştür. Ticaret ve yatırımdaki zayıf görünüm, küresel talepteki durgunluk ve 

finansal piyasalardaki oynaklık nedeniyle başta küresel büyüme rakamı almak üzere gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme rakamları aşağı yönlü güncellenmiştir (Türkiye Geneli 

İPA Raporu, 2016: 22). 

Önemli bir sosyo-ekonomik sorun olarak işsizlik, diğer birçok ülkede olduğu gibi, 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir (EBSO, 2017: 46). Türkiye’de işsizlik, sektörler 

arası iş gücünün mobilize olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle tarım sektöründen sanayi 
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ve hizmet sektörlerine geçiş düzenli bir görünüm arz etmemektedir. Tarımda çalışanların 

doğrudan hizmetler sektörüne geçmek durumunda kalmaları ve hizmet sektöründe talep edilen 

iş gücü niteliğiyle, tarım sektöründen ayrılan bireylerin niteliklerinin uyuşmaması, bir yandan 

tarım sektöründeki istihdam oranlarının daralmasına neden olmakta diğer yandan da istihdam 

aynı oranda hizmetler sektöründe artmamaktadır (www.kamu-is.org.tr). Türkiye’ de iş gücü 

piyasasının işleyişine dair sorunlar arasında; 

• Piyasanın parçalı bir yapıda ve sektörler arası geçişe uygun esneklikten yoksun 

olması,  

• Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin istendik düzeyde kurumsallaşamamaları,  

• İşsizliği azaltmaya yönelik istihdam hizmetlerinin yeterince sağlanamaması,  

• Genç ve dinamik nüfus yapısı olmasına karşın niteliksiz olması, 

• Emek arz ve talebi arasındaki dengesizliğin arz yönünde yoğunlaşması, yer 

almaktadır (Özdemir, Ersöz, Sarıoğlu, 2006: 93).  

 

 

 

 

 

 

Tablo-3: Türkiye’de İşgücü Dağılımı 2000–2017 

YIL 

15 ve 

üzeri 

Yaştaki 

Nüfus 

İşgücü 

Arzı 

İstihdam 

Edilenler 
İşsizler 

Kayıt 

Dışı 

İstihd

am 

İşgücü

ne 

Katılm

a 

Oranı 

İstihda

m 

Oranı 

İşsizl

ik 

Oran

ı 

Tarım 

Dışı 

İşsizli

k 

Oranı 

Genç 

Nüfusta 

İşsizlik 

Oranı 
 

Bin Kişi Yüzde 

2000 46.211 23.078 21.581 1.497 50,6 49,9 46,7 6,5 9,3 13,1 

2005 48.356 21.691 19.633 2.058 48,2 44,9 40,6 9,5 12,0 17,5 

2006 49.275 21.913 19.933 1.980 47,0 44,5 40,5 9,0 11,1 16,5 

2007 50.177 22.253 20.209 2.044 45,4 44,3 40,3 9,2 11,2 17,3 

2008 50.982 22.899 20.604 2.295 43,5 44,9 40,4 10,0 12,3 18,6 

2009 51.833 23.710 20.615 3.095 43,8 45,7 39,8 13,1 16,0 22,9 

2010 52.904 24.594 21.858 2.737 43,3 46,5 41,3 11,1 13,7 19,9 

2011 53.985 25.594 23.266 2.328 42,1 47,4 43,1 9,1 11,3 16,8 

2012 54.961 26.141 23.937 2.204 39,0 47,6 43,6 8,4 10,3 15,8 

2013 55.983 27.047 24.601 2.445 36,7 48,3 43,9 9,0 10,9 17,1 

2014 56.986 28.786 25.933 2.853 35,0 50,5 45,5 9,9 12,0 17,9 

2015 57.854 29.678 26.621 3.057 33,6 51,3 46,0 10,3 12,4 18,5 

2016 58.990 30.515 27.267 3.647 33,9 52,4 46,2 12,0 14,1 21,2 

2017 60.148 31.932 28.645 3.287 33,9 53,1 47,6 10,9 12,3 19,3 

Kaynak: www.tuik.gov.tr 
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Tablo 3’de verilen verilere göre, 2017 yılında Türkiye'de toplam işsizlik oranı % 10.5, 

Tarım dışı işsizlik oranı% 12,3 ve genç nüfusta işsizlik oranı yani eğitimli işsiz grubun oranı % 

19,3’dür (TÜİK, 2017). İşsizliğin artması ve ekonominin yavaşlamasıyla birlikte gerekli 

önlemler alınmazsa işsizlik nedeniyle oluşan ekonomik, sosyal ve politik sorunların daha da 

kötüleşeceği anlamına gelebilir (EBSO, 2017, s. 46). 

Hipotez 1: İşsizliği azaltmaya yönelik istihdam programları, sektörel gelişimler 

yönünde, yeterince sağlanamamaktadır. 

Türkiye’de işsizlik yapısal bir özellik taşımaktadır. Sanayi alanındaki yatırımların 

sürekliliğinin sağlanamaması, tarım sektöründen ayrılan iş gücünün tarım dışı sektörde çalışma 

oranlarını azaltmaktadır. Tarım sektöründen, sanayi ve hizmetler sektörüne doğru yatırımların 

artmasına rağmen, yeterli düzeyde olmaması işsizliğin ana nedenidir. Diğer yandan iş gücünün 

varlığı bir avantaj iken, iş gücünün yeterli düzeyde niteliksel olarak istihdam edilebilecek 

düzeye getirilmemesi istihdam hizmetlerindeki aksaklıkları ortaya koymaktadır.  

Hipotez 2: Yeterli düzeyde iş gücü olmasına karşın, iş gücünün aranılan nitelikli eleman 

düzeyinde olmaması istihdam hizmetlerindeki faaliyetlerin yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

  Tablo-4: İşgücü Dağılımı 2017  
Toplam Erkek Kadın 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

15 ve daha yukarı yaştakiler 
  

(Bin) 
  

Nüfus 58990 60148 29164 29785 29826 30364 

İşgücü 30914 31932 21039 21550 9875 10381 

İstihdam 27267 28645 18972 19716 8296 8928 

    Tarım 5305 5534 2908 2981 2398 2554 

    Sanayi 5332 5296 4101 4058 1231 1239 

    İnşaat 1914 1987 1843 1904 71 33 

    Hizmet 13891 14617 9662 10011 4230 4606 

İşsiz 3057 3330 1891 2006 1167 1324 

İşgücüne dahil olmayanlar 28176 28185 8120 8133 20056 20052     
(%) 

  

İşgücüne katılma oranı 52,4 53,1 72,1 72,4 33,1 34,2 

İstihdam oranı 46,2 47,6 65,1 66,2 27.8 29,4 

İşsizJik oranı 11,8 10,3 9,8 8,5 16,0 14,0 

Tarım dışı işsizlik oranı 14,1 12,3 11,2 9,7 21,0       18,4 

15-64 yaş grubu 
      

İşgücüne katılma oranı 57,4 58,3 77,8 78,2 37.0 38,03 

İstihdam oranı 50,5 52,2 70,0 71,4 31,0 32,8 

İşsizJik oranı 12,0 10,5 10,0 8,7 16,3 14,3 

Tarım dışı İşsizJik oranı 14,1 12,3 11,2 9,7 21,1 18,5 

Genç nüfus (15-24 yaş) 
      

İşsizJik oranı 21,2 19,3 17,9 15,9 22.2 23,7 

Ne eğitimde ne istihdamda 

olanların oranı 

24,3 24,1 14,6 14,5 34,2 34,0 

              Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri 2017 
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TÜİK 2017 yılı verilerine göre, işsizlik oranı Türkiye’ de yüzde 10,9 oranındadır. 

Türkiye genelinde çalışma çağındaki yaş grubunda işsiz sayısı 2016 yılına göre 360 bin kişi 

azalarak 3 milyon 287 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı  %10,3 seviyesinde gerçekleşerek, sektör 

bazında; tarım dışı işsizlik %12,3 olarak, 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı % 19,3, 15-

64 yaş grubunda bu oran % 10,5 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 

645 bin kişi olurken istihdam oranı ise %47,6 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017). 

2017 yılında, tarım sektöründeki çalışan sayısı 229 bin kişi, tarım dışı sektörde çalışan 

sayısı 1 milyon 148 bin bin kişi artmıştır.  2017 yılında sektörel bazda istihdam oranlarına 

bakıldığında Tarım sektöründe % 19.3, sanayi sektöründe % 19,1 inşaat sektöründe % 7,6 ve 

hizmet sektöründe% 54 oranında istihdam edilmektedir. 2016 yılına göre hizmet sektörünün 

payı 0,4 puan artarken, inşaat sektörünün payı eşit kalmıştır, tarım ve sanayi sektörünün 

paylarında azalma görülmekte ve sırasıyla 0,1 ve 0,3 oranında eksilme gerçekleşmektedir. 

(TÜİK, 2017). 

2016 yılına göre 2017 yılında 1 milyon 18 bin kişi artarak 857 bin kişi daha işgücüne 

katılarak işgücü sayısı 31 milyon 932 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,7 puan 

artarak % 53,1 oranına yükselmiştir. Erkeklerin işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla % 

72,4 olurken kadınların işgücüne katılma oranı 1,1 puanlık artışla % 34,2 olarak gerçekleşmiştir 

(TÜİK, 2017). 

4.1. Türkiye’de İşsizliğin azaltılmasına Yönelik Oluşturulan Sosyal Politikalar 

İşsizliğin önlenmesiyle ilgili ülkeler bazında makro ve mikro düzeyde politikalar 

uygulanmaktadır. Makro politikalar bağlamında para politikaları, maliye politikası ve gelirler 

politikası yer almaktadır. Para politikalarıyla devlet, tam istihdamın sağlanması, ekonomik 

büyüme hızının artırılmasını, fiyat istikrarının oluşturulmasını, faiz oranlarının belirli bir 

seviyenin altında tutundurulmasını, mali sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesini 

hedeflemektedir (Aktan, 1998: 5).  

Maliye politikaları aracılığıyla devlet, birincil gelir dağılımını tamamlayıcı, devletin 

gelirinin yeniden dağılımıyla ilgili politikaları gerçekleştirmektedir. Maliye politikalarının en 

önemli araçları arasında ise vergiler ve kamu harcamalarıdır. Bu kapsamda özellikle kriz 

dönemlerinde Türkiye’de uygulanan maliye politikaları arasında nakit sorunu yaşayan veya 

iflasın eşiğine gelmiş olan işletmelerin desteklenmesi, talep yetersizliğinin giderilmesi için 

piyasalara müdahale edilmesi, üretim faktörlerine bağlı olarak kapasite kullanım oranlarının 

düşmesini engellemek amacıyla faiz indirimi ve vergi politikalarıyla piyasaların 

canlandırılması uygulamalarını devreye sokmaktadır. KDV ve ÖTV indirimleri, bölgeler arası 

gelişmişlik farklılıklarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan teşvik paketleri bu kapsamda 

değerlendirilen maliye politikalarına örnek verilebilir (Karakurt, 2010: 186).  

Gelirler politikası kapsamında ise direkt olarak ücret ve fiyatlara yönelik müdahaleleri 

kapsamaktadır. Satın alma gücü politikası olarak da değerlendirilen bu politika enflasyon ve 

işsizliğin oluşmasını veya enflasyon ve işsizliğin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik 

politikalar olarak görülmektedir. Bu sayede devlet olumsuz piyasa koşullarının etkilerine karşı 

piyasaya müdahale ederek gelir düzeyini belirlemektedir (Ataman, 1998: 72).  
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Mikro politikalar bağlamında Devlet, aktif ve pasif istihdam politikalarını hayata 

geçirmektedir. Aktif istihdam politikaları çerçevesinde iş arayanlarla, iş gücü arayanların 

eşleştirilmesi kapsamında, mesleki eğitimlerin hayata geçirilmesi, danışmanlık hizmetleri, 

kamu istihdamları ile ücret ve iş kurma ve istihdam destekleri, genç, kadın ve engellilere 

yönelik istihdam ve eğitim teşviklerini uygulamaktadır. Pasif istihdam politikaları kapsamında 

ise erken emeklilik, iş sürelerinin azaltılması, işin bölünmesi, işsizlik sigortaları uygulamalar 

arasında gösterilebilir (Sohlman, Turnham; 1994: 23).  

İşsizlikle mücadele politikaları aktif ve pasif istihdam politikaları olarak iki türlü 

değerlendirilebilir. Aktif istihdam politikaları, istihdam yaratmaya yönelik 

politikalar olarak işgücü talebini arttırmaya ve işsizliği önlemeye yönelik önlemler ile 

uygulamayı içermektedir. Aktif istihdam politikalarının amacı işsizlik sürelerini kısaltarak 

bireylerin daha çabuk iş bulmasını sağlamaktır.  Pasif istihdam politikaları, işsiz insanlar için 

iş bulmaya, istihdam yaratmaya ve işsizlik oranını azaltmaya çalışmak yerine işsizlik 

sorununun olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler olarak uygulanan işsizlik 

sigortası uygulamaları ve işsizlik yardımıdır (Güney, 2009: 154-155). İşsizliğin önlenmesine 

yönelik yukarıda sıraladığımız politikalar içerisinde yer alan mikro politikalardan aktif ve pasif 

istihdam politikaların uygulanmasında ülkemizde en önemli kurum İŞKUR’dur. 

4.2. İŞKUR ve Uygulamaları 

Türkiye’ de istihdam hizmetlerine yönelik ilk yasa 1936 tarihli 3008 sayılı iş kanunudur. 

Kanuna göre istihdam hizmetlerinin yürütülmesi işlemi kamu tekelinde görülmüş olup, özel 

istihdam bürolarının kapatılması ön görmektedir. Bu kanun kapsamında öngörülen istihdam 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 1946 tarihli ve 4837 sayılı kanun kapsamında İş ve 

İşçi Bulma Kurumu(İİBK) kurulmuştur. Kurumun kuruluş amacı kısaca iş ve işçi bulma 

faaliyetlerine aracılık etmek olarak açıklanabilir. Kuruluş amacına göre aracılık hizmetlerini 

sürdüren kurum 1960’lı yıllarda yurt dışına-yabancı iş bulma kurumlarıyla yapmış olduğu 

anlaşmalar kapsamında, özellikle de Almanya başta olmak üzere-birçok işçinin gönderilmesi 

sağlamıştır. Kurum içyapısından oluşan eksiklikler, teşkilatlanmanın nitelik ve nicelik 

düzeyinde yeterli olmaması ve mali imkânsızlıklar, yurt içi aracılık fonksiyonlarının tam olarak 

yerine getirilememesi, sadece düşük vasıf düzeyinde bulunan bireyler ile engelli ve hükümlü 

bireylerin başvurduğu bir kurum olarak görülmesine neden olmuştur.  

Kurumun faaliyetlerinin ve çalışma standartlarının çağın gereklerine göre yeniden 

düzenlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İİBK’ nu 2003 tarihinde kabul 

edilen 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile ortadan kaldırmıştır. İşçi Bulma Kurumu 

bugünkü adıyla İŞKUR olarak kuruluş yasasına kavuşmuştur (Şahin, Yıldırım, 2012: 30-31). 

4.2.1. İŞKUR’ un Misyon ve Vizyonu 

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 1.maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda 

“istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi 

faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere” Türkiye İş 

Kurumu kurulmuştur (Türkiye İş Kurumu Kanunu, 2003: 1). 

İŞKUR’un görev, yetki ve sorumluluklarına geçmeden önce kısaca İŞKUR’un misyon 

ve vizyonuna değinmek faydalı olacaktır.  İŞKUR misyon olarak kendine “Etkin bir işgücü 
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piyasası bilgi sistemi oluşturarak, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda işgücü arz ve talebini 

eşleştirmek, işgücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, işini 

kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri 

uygulamak.” Hedefini belirlemiştir. 

İŞKUR vizyon olarak ise “Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve 

çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında öncü ve belirleyici bir 

kamu istihdam kurumu olmak” Hedefini belirlemiştir (İŞKUR Faaliyet Raporu, 2016: 1). 

4.2.2. İŞKUR’ un Görev Yeki ve Sorumlulukları 

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 3. Maddesinde İŞKUR’un görevleri 

sıralanmıştır. Türkiye İş Kurumu Kanunun 3. Maddesine göre İŞKUR’un görevleri; 

“Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, 

geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası 

işlemlerini yürütmek. 

İşgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve 

yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını 

koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü ihtiyaç analizlerini 

yapmak, yaptırmak. 

İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, 

verdirmek, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki 

eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki işgücüne eğitim 

seminerleri düzenlemek. 

İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, işgücünün 

yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun 

işgücü bulunmasına ve yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında 

güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda oldukları işgücünün 

istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri 

yerine getirmek, işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri temin 

etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına 

ilişkin işlemleri yapmak. 

Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya 

uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 

Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin 

olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun 

görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. 

Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini 

yapmak” olarak sırlanmıştır (Türkiye İş Kurumu Kanunu, 2003: 2). 

4.2.3. İŞKUR’ un Uygulamaları 

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun İŞKUR’a verdiği görevleri çeşitli uygulamalar 

yaparak yerine getirmektedir. İŞKUR’un yaptığı uygulamalar 2016 yılı faaliyet raporunda 
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İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek 

Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı ve İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığının 

uygulamaları olmak üzere dört ana başlık altında değerlendirilmiştir (İŞKUR Faaliyet Raporu, 

2016: 25-61). 

4.2.3.1 İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarafından Yapılan Uygulamalar: 

Özel Sektör İşyeri Ziyaretleri: İşveren ilişkilerini geliştirmek maksadıyla, iş gücü 

hakkında bilgi vermek, işletmelerin iş açığına yönelik bilgilerin alınması maksadı ile ve işletme 

kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, iş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 

20011 yılından beri ziyaretler gerçekleştirmektedir. 2011 yılında bu rakam 70.505 iken, 2016 

yılında bu rakam 552.505’e ulaşmıştır. 

İşgücü Talebi (Açık İş) ve Özel Sektörde İşe Yerleştirme: 2016 yılı itibariyle kurum 

toplamda 2.105.436 açık iş talebi alınmış ve toplam 789.133 kişiyi de açık işe yerleştirmiştir. 

Kurum tarafından danışmanlık hizmetleri kapsamında ise 1.361.987 kişi işe yerleşmiştir. 

Toplam işe yerleştirme sayısı 2.151.120‘ dir. 

Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı: 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin 

çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli ve eski hükümlü çalıştırma kapsamında 2016 yılında 

15.031 engelli, 242 eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan 

birey kurum tarafından işe başlatılmıştır. 

Toplum Yararına Programlar (TYÇP): Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla 

yapılan programları ifade etmektedir. TYÇP’ i kapsamında uygulamalara devam edilmiş, 

toplamda 3.372 programdan 172.995 işsiz faydalanmıştır. 

Yurtdışı İstihdam Çalışmaları: Yurt dışında hizmet veren Türk firmaları ile, yabancı 

menşeli işletmelerden Türk işgücü çalıştırmak isteyen firmalar ile kendi çabasıyla yurt dışında 

iş bularak yurt dışına gitmek isteyen işçi ve ailelerine yönelik hizmetler istihdam ve 

danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 2016 yılı itibariyle 23.917 kişi Kurumda işlem yaptırmak 

suretiyle yurtdışı hizmetlerinden yararlanarak işlemlerinde kolaylık sağlanmıştır. İşçi 

gönderilen ülkelerin başında Irak, Cezayir, S. Arabistan, Rusya olmuştur. 

İŞKUR Hizmet Merkezleri/Hizmet Noktaları:  Hizmette yerellik uygulaması anlayışı 

kapsamında kuruma bağlı ülke genelinde 72 hizmet birimi faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türkiye’de hizmet noktalarından 2.344’e ulaşmıştır. 

Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısının Geliştirilmesi: 2010 yılı itibariyle ÇSGB ce 

ASPB arasında işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen “Sosyal Yardım Sisteminin 

İstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde, işsiz olup 

sosyal yardım başvurusu yapan bireylere yönelik, aile ve sosyal destek danışmanları tarafından 

incelemeler yapılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda işsiz birey İŞKUR’a yönlendirilerek 

iş ve meslek danışmanları tarafından mesleki rehberlik hizmeti verilmesi sağlanmaktadır. 

Belirtilen bağlamda SYDV’ ler bünyesinde İŞKUR hizmet noktaları kurulmuştur. Belirtilen 

program kapsamında sosyal yardım yararlanıcılarından İŞKUR hedef kitlesine giren kişilerden; 

560.214’ü İŞKUR’a kaydedilmiştir. Bu kişilerden 68.985’inin istihdamı sağlanmıştır (İŞKUR 

Faaliyet Raporu, 2016: 25-61). 
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İş başı eğitim Programları: İŞKUR kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim 

kazanarak istihdama katılmalarını sağlamak ve iş gücüne ihtiyaç duyan işletmecilerin 

istedikleri iş gücünü seçmelerine imkân tanımak amacıyla iş başı eğitim programları 

düzenlemektedir. Belirtilen amaç kapsamında işsizler mesleki tecrübelerini geliştirilebilecek ve 

işletmecilerin ihtiyaç duydukları iş gücüne dair talepleri İŞKUR tarafından sağlanarak, belirli 

iş süreçleri dâhilinde, işletmenin istediği meslek elemanını istihdam etmesi sağlanabilecektir. 

Bu kapsamda İŞKUR 2017 yılı sonu itibariyle işbaşı eğitim programlarından yararlanan 

bireylerin 151.388’i kadın, 145.867’si erkek olmak üzere toplam 297.255 kişi yararlanmıştır. 

Programdan yararlananların %51’ini kadınlar, %74’ünü 15-29 yaş gençler oluşturmaktadır. 

Katılımcıların %37’si ilkokul, %34’ü ortaöğretim, %27’si ise yükseköğretim mezunudur 

(İŞKUR Faaliyet Raporu, 2017: 53). 

4.2.3.2 Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan 

Uygulamalar 

Aktif İşgücü Programları: Çalışanlar ile iş arayanlara yönelik mesleki eğitim ile 

rehabilitasyon faaliyetleri, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik girişimcilik 

eğitimleri, mesleki deneyimi olmayanlara yönelik iş başı eğitim programları kapsamında 

yürütülen hizmetleri ifade etmektedir. 2016 yılında aktif işgücü hizmetleri kapsamında 

düzenlenen 112.027 kurs ve programlara toplam 420.638 kişi katılmıştır. 

Mesleki Eğitim Kursları: Bireylere bir işin niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini ön 

gören meslek eğitimlerini ifade etmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında mesleki eğitim 

kurslarından 119.172 kişi yararlanmıştır (İŞKUR Faaliyet Raporu, 2016: 25-61). 

4.2.3.3 İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan 

Uygulamalar 

İş ve Meslek Danışmanları tarafından yapılan uygulamalar arasında öğrencilerin meslek 

seçimlerine, kuruma kayıtlı işsizlerin iş bulmalarına, işini değiştirmelerine yönelik rehberlik 

hizmetleri ile işverenlerin bilgilendirilmelerine ve taleplerinin karşılanmasına yönelik 

danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır (İŞKUR Faaliyet Raporu, 2016: 25-61). 

4.2.3.4 İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılan 

Uygulamalar 

İşgücü Piyasası Araştırmaları: “İşgücü Piyasası Talep Araştırması” (İPA) kapsamında 

işgücünde piyasada meydana gelen değişikliklerin takip edilebilmesi ve bu gelişmelerin 

etkilerinin işgücü üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenli ve güvenilir bilgiler 

elde ederek, istihdam ve eğitim politikalarının yönünün tayin edilmesine katkı sağlamaktadır. 

Piyasa araştırmaları çerçevesinde 20 ve üzeri personel çalıştıran işyerlerine 77 ilde tam 

sayım, 4 büyük ilde ise örneklem yöntemi; 2-9 ve 10-19 istihdamlı işyerlerinde ise sadece 

Türkiye genelinde örneklem yöntemiyle uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, iş yerlerinin 

istihdam durumları, açık işler, personel bulmada zorluk yaşanan meslekler, istihdam 

değişimlerine ait beklentiler, açık iş pozisyonları için meslek tanımlamaları ve aranan 

niteliklerin neler olduğuyla ilgili bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. 
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İŞKUR hali hazırda hizmet birimleriyle genel kurul, genel müdürlük, yönetim kurulu, 

il istihdam kurulları düzeyinde görevlerini uygulamaktadır. Kurum tarihi geçmişi bağlamında 

değerlendirildiğinde günümüz koşullarında hizmet çeşitliliğini gerçekleştirmiş ve ulusal ve 

uluslararası gelişmeleri takip ederek çalışmalarını sürdüren bir kurum haline gelmiştir (İŞKUR 

Faaliyet Raporu, 2016, s. 25-61). 

4.2.4. İŞKUR’ un Amaç ve Hedeflerinin İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi 

Aşağıda verilen tabloda İŞKUR’un 2016 yılı faaliyet raporunda belirlediği hedefler 

verilmiştir.  

         Tablo 5:  Amaç ve Hedefler 

AMAÇ 1: İşgücü 

Piyasasının İhtiyaçları 

Doğrultusunda İstihdam 

Hizmetlerini 

Çeşitlendirmek ve İşe 

Yerleştirmede Aktif Rol 

Oynamak. 

Hedef 1: Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısını bir önceki yıl 

hedefinin en az%20"si oranında artırmak. 

Hedef 2. İşveren ilişkilerinin geliştirilmesi yoluyla, özel sektör 

tarafından Kurumdan talep edilen işgücü sayısını bir önceki yıl 

hedefinin en az %10'u oranında artırmak. 

Hedef 3: 2017 yılı sonuna kadar özel sektörde işe yerleştirilenler 

içinde kadınların oranını % 35'e çıkarmak. 

Hedef 4. İşgücü yetiştirme kurslarını bir önceki yıl başarı ile 

bitirenlerin kursu bitirdiği tarihten itibaren %50'sinin işe 

yerleşmesini sağlamak. 

Hedef 5. Kuruma kayıtlı meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve 

üstü eğitim düzeyine sahip iş arayanların toplam iş arayanlara 

oranını 2017 yılı sonuna kadar % 35'e çıkarmak. 

Hedef 6. Her yıl işsizlik ödeneği alanların %10'unu işten çıkış 

tarihinden itibaren 1 yıl içinde işe yerleştirmek. 

AMAÇ 2: İşgücünün 

İstihdam Edilebilirliğini 

Artırmaya Yönelik Olarak 

Aktif İşgücü Programları 

Uygulamak, Geliştirmek, 

Yaygınlaştırmak ve 

Etkinliğini Artırmak. 

Hedef 1: Her yıl kursiyerlerin tamamına işgücü piyasası analiz ve 

taleplerine uygun mesleki eğitim vermek. 

Hedef 2. Girişimcilik Eğitim Programlarının etkinliğini arttırmak 

ve yaygınlaştırmak. 

Hedef 3. 

Mesleki deneyimi olmayan Kuruma kayıtlı işsizlerin en az %35'ni 

işbaşı eğitim programlarından yararlandırmak. 

Hedef 4. 

İşgücü yetiştirme programlarını bitirenlerin tamamının iş arama 

becerileri eğitiminden yararlanmasını sağlamak. 

Hedef 5. 

Her yıl Kuruma kayıtlı 1 Milyon iş arayana bireysel iş ve meslek 

danışmanlığı hizmeti vermek 

AMAÇ 3: İşsizliğin Sosyo 

Ekonomik Etkilerini 

Azaltmaya Yönelik Pasif 

Programları Etkin Olarak 

Yürütmek. 

Hedef 1: 

Mücbir nedenler dışında ay içinde iş kaybı tazminatı, işsizlik 

ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu için yapılan 

başvuruların aynı ayda sonuçlandırma oranını en az %S5 olarak 

gerçekleştirmek. 

Hedef 2. 

İşsizlik Ödeneği ve iş kaybı tazminatının kesilmesini gerektiren 

işlemleri ortalama 30 günde sonuçlandırmak. 
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AMAÇ 4: İşgücü 

Piyasasındaki Gelişme ve 

Değişmelere Yön Veren 

Güçlü Bir Kurumsal Yapı 

Oluşturmak. 

Hedef 1: 

2014 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemini kurmak ve 2015 

yılından itibaren işletilmesini sağlamak. 

Hedef 2. 

2013 yılı sonuna kadar İşgücü Piyasası Bilgi Sistemini kurmak ve 

2014 yılından itibaren işletilmesini sağlamak. 

Hedef 3. İlgili kurum/kuruluşlar ve kişilere bilgi sağlamak için 

işgücü piyasası eğilimlerini tespit etmek. 

Hedef 4. Kurum Hizmetlerinde etkinliği artırmak için 

standardizasyonu sağlamak. 

          Kaynak: İŞKUR Faaliyet Raporu, 2016, s.18-19 

İşsizlikle mücadele politikaları kapsamında İŞKUR’un aktif ve pasif istihdam 

politikaları yukarıda verilen hedefler doğrultusunda değerlendirildiğinde, belirlenen hedeflerin, 

istihdam yaratmaya yönelik etkin hedefler olmadığı ve işsizliği önlemeye yönelik önlemler 

içermediği görülmektedir. İŞKUR’un işsizlik üzerine özellikle yukarıda değindiğimiz 

Türkiye’deki yapısal durumu göz önüne alarak bölgesel hedef veya hedefler belirlemesi 

gerekmektedir. Ayrıca hedef olarak yalnızca Özel sektör değil genel olarak tüm sektörler 

bazında hedefler konulmalıdır. İşsizliğin önlenmesine yönelik aktif ve pasif istihdam 

politikaların uygulanmasında ülkemizde en önemli kurum İŞKUR’dur. 

5. Sonuç ve Tartışma 

İstihdamın sağlanmasında günümüzde üzerinde durulacak en önemli nokta makro 

politikalar ile mikro politikaların bir arada yürütülmesidir. Makro politikaların yapısal 

sorunların çözümünde daha etkili olduğu buna karşın mikro politikaların işsizliğin 

azaltılmasında aktif istihdam uygulamalarıyla daha spesifik ve kısa vadeli çözümler ürettiği 

bilinmektedir. Ancak bilinmesi gereken bir başka husus da aktif istihdam uygulamalarının etkili 

olabilmesi için ekonomide oluşturulacak yeni işgücüne yetecek kadar istihdam alanlarının 

oluşturulması gerekmektedir. Yapısal düzeyde istihdamı sağlayacak olan, ekonomik eğilimler 

ekseninde, istihdam alanları genişletilemiyor ve ekonomik istikrar sağlanamıyor ise aktif 

istihdam programları da hedefine ulaşamayacaktır.  

İŞKUR faaliyetleri yapılandırılırken özellikle iş ve meslekler alanında sektör bazlı 

değişimlerin yönü kurum tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle işçilere yönelik 

olarak oluşturulan vasıfsız veya yarı vasıflı işler kapsamında meslek eğitimlerinin verildiği 

görülmektedir. Mevcut toplumsal ve ekonomik gelişmeler bağlamında işgücünde aranan 

nitelikler değişime uğramaktadır. Teknolojik gelişmeler, işletmelerinde üretim süreçlerini de 

teknolojik yönden yenilenmesini gerektirmektedir. İŞKUR diğer sektörlere yönelik mesleki 

eğitimlerin yanı sıra özellikle teknoloji tabanlı hizmet veren kurumlara ait işgücü açıklarını 

sürekli veri tabanında güncellemelidir. Kurum vasıfsız ve yarı vasıflı işlerin yanında, bilgi 

çağının gereklerine uygun bilgi, iletişim ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan, 

nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik, uygulamalara ağırlık vermesi gerekmektedir. Bu alanda 

yapılan hizmetler oldukça sınırlı kalmaktadır.  

Kurum istihdam alanında birçok uluslararası kuruluşla işbirliği içindedir. Yapılacak 

olan ikili anlaşmalar ve gelişmelerin takibiyle uluslararası işgücü açığı tespit edilerek o alanlara 
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yönelik işgücü ihtiyacı, yurt genelinde sağlandıktan sonra, yurt dışına da nitelikli işgücü 

transferinin sağlanması gerekmektedir. Böylece Türk işgücüne dair nitelikli dünya çapında 

marka değeri oluşturulabilir. 
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OSMANLI MAHALLESİNDE CEMAAT İÇİ AHLAKİ OTO-KONTROL 

SİSTEMİ: SUÇ İLE SUÇLUNUN TESPİTİ, KAVRAMLAŞTIRILMASI VE 

SUÇLUNUN DIŞLANMASI (İHRAÇ) 

 

Emre KOÇ1 

 

Öz 

Çalışmada, Osmanlı mahallesinde “eyü âdem” olmayanların, gayri ahlaki durum ve 

suçlarının ne şekilde tespit edildiği, bu şahısların ve fiillerinin hangi ifadelerle 

kavramlaştırıldığı üzerinde durulmuştur. Bunu yaparken, malzeme fazlalığı sebebiyle özellikle 

Konya olmak üzere, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar farklı Osmanlı şehrine ait şer’iyye 

sicillerinden, bunlar üzerine yapılan çalışmalardan ve az sayıda arşiv belgesinden 

faydalanılmıştır. Bu kaynaklar 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı zaman dilimlerinden 

seçilmiştir. İlkin mahalle halkının, kendilerini rahatsız eden şahısları hangi amaç ve 

dayanaklarla ihraç etmeye karar verdiklerine değinilmiştir. Devamında suçlu ve suç tespitinde 

mahalle imamı ve halkının rolü üzerinde durulmuş ve suçluluk ile suçsuzluğun hangi kavram 

ve kelimeler ile açıklandığına değinilmiştir. Sonrasında mahallelinin şikâyetlerine konu olan 

vakalardan örnekler seçilerek, bu vakalar konunun daha iyi anlaşılması adına farklı başlıklar 

halinde verilmiştir. Neticede Osmanlı mahallelisinin suçlu ve suça karşı birlikte hareket ederek 

bir ahlaki oto-kontrol mekanizması oluşturdukları ve bu sistem neticesinde mahkemeden 

aldıkları ihraç kararını onaylatıp gerekenin yapılasını talep ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, mahalle, mahkeme, ihraç, suç, suçlu, oto-kontrol 

ABSTRACT 

SOCIAL MORAL AUTO-CONTROL SYSTEM IN OTTOMAN 

NEIGBOURHOOD: DETECTION AND CONCEPTUALIZATION OF CRIME AND 

CRIMINAL, AND EXCLUSION OF CRIMINAL 

The study tells how the immoral states and crimes of the non-‘eyü âdem’ (people with 

bad deeds) were detected and how these people and their deeds were conceptualized in the 

Ottoman neighborhood. While doing this, various judical registers -due to the surplus of 

materials, especially records of Konya-  belonging to different Ottoman cities from Istanbul to 

Diyarbakır, studies about these registers, and a few archival documents were used. These were 

selected from different time periods from the 16th century to the 19th century. Firstly, the bases 

and the ways the people of the neighborhood used to exclude those who disturbed them were 

mentioned. Then, the role of the neighborhood’s imam and its people in detecting criminal and 

crime was explained and the expressions and concepts to define crime and innocence were 

stated. Furthermore, examples from the cases that were the subject of the complaints of the 

neighborhood were chosen, and these cases were given in separate sections to help comprehend 

the cases better. As a result, it was seen that the Ottoman neighborhood created a moral auto-
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control mechanism by acting together against the crime and the criminal, and they demanded 

that the decision of exclusion be approved and it be done by court. 

Key Words: Ottoman, neighborhood, court, exclusion, criminal, auto-control 

 

Mahallede Asayiş ve Oto-kontrolün İnsani Kökenleri 

Osmanlı şehri, Osmanlı belgelerinde kısaca “bazar durur, Cuma kılınur” yerler olarak 

tanımlanmaktadır (Karagöz, 1999: 105). Şehirlerdeki toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde ve 

biçimlendirilmesinde önemli yeri olan mahalle oluşumu sözlükte ise, “bir yere inmek, konmak, 

yerleşmek” anlamına gelen “hall” (halel ve hulûl) kökünden türetilmiş bir mekân ismi olarak 

açıklanmaktadır. Bu anlamı ile kavram, devamlı veya geçici olarak ikamet etmek için kurulan 

küçük yerleşim birimlerini ifade etmektedir (Ergenç, 1984: 69-70; Bayartan, 2005: 95; 

Küçükaşçı, 2007: 532-538). Mahalle kelimesi küçük bir takım değişikliklerle diğer İslâm 

ülkelerinde de aynı anlamda kullanılmış, İslam ve Osmanlı şehirleri mahalle şeklinde 

bölünmelerin bütünlük sağlaması ile oluşan yerleşim birimleri olmuştur. 

Osmanlı mahallesi kavramının, genellikle birbirini tanıyan, bir dereceye kadar birbirinin 

davranışlarından sorumlu olan ve sosyal bir dayanışma örneği sergileyerek yaşamlarına devam 

eden insanların ikamet ettiği şehir kesimi olarak tanımlanabileceği görülmektedir. Duruma, 

toplumu yüksek seviyelerde etkileyen “dinî uygulama ve faaliyetler” açısından bakılacak 

olursa, mahalle, aynı camide ya da aynı mescitte ibadetlerini yerine getiren “cemaatin” 

aileleriyle beraber meskûn bulunduğu şehrin herhangi bir kesimi olarak ifade edilebilmektedir 

(Ergenç, 1980: 105-107; Shaw, 1982: 159-162; Ergenç, 1984: 72-73). Özellikle akşam ve yatsı 

namazlarının mahallenin bütün erkeklerinin katılımıyla kılındığı bilinmektedir. Belgelerde 

mahalle efradının genel bir isimlendirme olarak “cemaat” şeklinde adlandırılmasında da, bu 

insanların devamlı aynı cami veya mescitte ibadet etmelerinin önemi büyüktür. Bu nedenle de 

“imam” mahallenin temsilcisi durumundadır. Nitekim örneğin nüfus defterlerinde, mahallelerin 

“der-cemâ’at-i mescîd-i ‘Âlî Ağa” (NFS. d. 03452: 263) gibi şekillerde kaydedildiği ve 

temettuat defterlerinde tahririn sonunda imamın mührünün vurulu olduğu görülebilmektedir 

(ML. VRD. TMT. d. 10486: 54). Bireyin camiye sürekli gelmesinin de, mahallelinin bireyin 

güvenilir olup olmadığına kanaat etmesinde önemli bir ölçüt olduğu anlaşılabilmektedir 

(Ergenç, 1984: 73).  

Osmanlı Devleti tahrir kayıtlarından, bazı Anadolu ve Rumeli şehirlerinde Müslüman 

ve Gayrimüslim unsurların aynı mahallenin sakinleri olarak yer aldıkları anlaşılabilmektedir. 

Mesela 1584 tahririnde Larende’ye bağlı yaklaşık bin civarında nüfusa sahip İbrala’da Mahalle-

i Türk, Mahalle-i Çukur ve Mahalle-i Yeni adında üç mahallede Müslüman ve Gayrimüslimler 

birlikte yaşamaktadırlar (TK. KKA. TD. 113: 202b-204a). İlber Ortaylı ise herhalde bu bundan 

ötürü, geleneksel Osmanlı şehirlerindeki mahalleyi henüz sınıf ve statü farklarının 

biçimlendirmediği bir fiziki mekân olarak ifade etmiştir (Ortaylı, 2000: 107).  

Gerek kanunların itici gücüyle, gerek küçük bir yerleşimde iç içe yaşamanın duygusal 

ağırlığı ve huzuru sağlamak adına zorunlu olan davranışlar neticesinde Osmanlı’da en küçük 

idarî birim olan mahalle veya köy sakinleri arasında bir ortak sorumluluk düşüncesi oluştuğu 

gözlenmektedir. Bu cümleden olarak güvenlik ve huzurun temini için toplumun bireyleri 

birbirlerine karşılıklı olarak “kefil” olmuş veya tutulmuşlardır. Burada genel bir ifadeyle, 
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mahalle halkının kabul ettiği değerlere herkesin uyması arzu edilmiştir. Aykırı durumlar ya da 

sapmalar yine toplumun kendi geliştirmiş olduğu mekanizmalarla engellenmeye çalışılmıştır. 

Bu durumu, devlet tarafından her zaman desteklenen ve mahalle kurumu aracılığıyla 

mahalleliye yüklenen bir vazife ve oto-kontrol sistemi olarak değerlendirmek mümkündür 

(Saydam, 1997: 4; Abacı, 2001: 201; Çakır, 2002: 33). Bu sistem ile toplum içerisinde yaşayan 

insanların birbirlerinin faaliyet ve yaşayışları ile daha fazla ilgilenmesi ve bireyler arası 

iletişimin sürekliliği sağlanmıştır. Nitekim Osmanlı devlet ve toplum kültüründe, birey için 

mahalleli, ailesinden sonra gelen ilk önemli topluluk olmuştur (Özbilgen, 2003: 386-457). 

Toplumda bireyler yaşadıkları mahalleye göre tanımlanmıştır. Ayrıca mahalle merkez 

tarafından malî bir birim olarak vasıflandırılmış ve orada yaşayan kişiler toplu olarak belli bir 

meblağdan sorumlu tutulmuştur. Bu da kişilerin birbirlerini karşılıklı olarak denetlemesini 

pekiştiren bir unsur olmuştur (Barkan, 1997: 13-19)  

Mahalle halkının birbirinin iyiliğinden sorumlu olduğuna dair bir ön örnek vermek 

konunun mahiyetinin anlaşılmasına fayda sağlayacaktır. Alakalı bir vaka, Bursa’nın Kara Şeyh 

mahallesinde meydana gelmiştir. Bu mahallede oturan Kamer adlı kadın altı gün önce oturduğu 

evinin kuzey tarafında bulunan duvarının yıkılması sonucu yaralanmıştır. Olayı mahkemeye 

haber veren komşuları bu durumun keşfi ile kadının muayene edilmesi talebinde bulunmuşlar 

ve Mevlana İbrahim adlı şahıs bu iş için görevlendirilmiştir. Keşif sonucunda duvarın üzerine 

yıkılmasından dolayı Kamer’in sağ ayağının parmakları ile sol baldırının yaralandığı tespit 

edilmiştir. Durum kadından sorulunca, duvarının yıkılmasından dolayı yaralandığını, 

mahallelinin olayla herhangi bir alakasının olmadığını belirtmiş ve ölmesi halinde kimsenin zan 

altında bırakılmamasını rica etmiştir. Neticede Kamer Hatun: “cerehât-ı mezkûremin 

te’sîrâtından nâşî müteveffâ olursam mahalle-i merkûme ahâlisinden kat’a bir kimesne ile da’vâ 

ve nizâ’ım yoktur” şeklindeki ifadesiyle mahalleliyi temize çıkarmıştır (Düzbakar, 2003: 100-

101). Görüldüğü gibi kendisi ifadesiyle, bahsi geçen yaralanması olayından dolayı ölmesi 

halinde mahalle ahalisinden kimse ile davası olmadığını belirtmekte ve kimsenin 

suçlanmamasını istemektedir. 

Mahalle içindeki duruma benzer şekilde esnaf arasında da güvenliğin tehdit edildiği 

durumlarda birlikte hareket etmenin örneklerine rastlanabilmektedir. H. 18 Ramazan 1262 / M. 

9 Eylül 1846 tarihli bir arşiv belgesine yansımış olan vaka esnafın suç ihtiva eden olaylara 

birlikte müdahalelerine bir örnek teşkil etmektedir. Buna göre Bâb-ı Câfer haricinde vaki Ahî 

Çelebi mahallesinin imam vekili olan Hacı Mustafa Efendi’nin bir hırsızlık olayına karıştığı 

kaydedilmiştir. Belgeden anlaşıldığına göre kendisi bir süreden beri kuruyemişçi esnafının 

dükkânlarını “leylen” yani geceleyin açmakta ve dükkânlardaki akçeleri almaktadır. Bunun 

üzerine esnaftan bazıları dükkânlarında kalmış, birlikte Hacı Mustafa Efendi’yi yakalayarak 

zaptiye meclisine ihzâr etmişler ve kendisi de suçunu itiraf etmiştir (MKT. 00050.00002.001).  

Kanuni Köken ve Meşruiyet 

Bilindiği üzere devlet hukukunda, ceza yargılaması, kişi hak ve hürriyetlerini 

korumanın yanında, nizamı da korumaya yönelik icra edilmiştir. Bir şehrin mahallesinde veya 

bir köyde ya da bir kervansarayda faili meçhul bir cinayet işlendiği zaman bölgenin yakın efradı 

suçluyu bulur ve suçlu özel olarak yapılan yargılama sonucunda çeşitli uygulamalar ile 

cezalandırılırdı. Bu cümleden olarak klasik ahlak kitaplarında eski devirlerden itibaren 

gözlenebilen farklı bir söylem dikkat çekmiştir. Buna göre, kişiler devlete karşı değil, herkes 

birbirine, yani çevresindeki kişilere karşı sorumlu ve kefil tutulmuştur. Bu yöndeki ve benzeri 
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şekillerdeki çeşitli yaptırımlar ve adetler toplumun birbirini denetlemesini ve toplumdaki suç 

oranlarının düşmesini beraberinde getirmiştir (Bayındır, 2002: 80; Bkz. Akman, 2002: 789-

794). 

Osmanlı’da mahalle veya köy ahalisi, kanunların onlara verdiği yetki çerçevesinde, 

ahlâk dışı davranışlarda bulunan veya kanunlara karşı çıkanları yaşadıkları yerden dışlama ya 

da çıkarma talebi hakkına sahiptirler (Çetin, 2014: 50). Nitekim I. Selim Kanunnamesi’nde 

“Fasl-ı der beyân-ı ahvâl-i töhmetyân” başlığı altında, hakkında şikâyet bulunan bir şahsın 

mahalle veya köy ahalisi tarafından oturduğu yerden çıkarılabileceği belirtilmiştir (Tok, 2005: 

159). Yine Kanunî Süleyman kanunnamesinde, bir kişinin oturduğu mahallenin ya da köyün 

halkı bu kişinin “yaramaz” olduğundan bahseder ve gerçekten de halk arasında “adı kötüye 

çıkarsa”, bu durumda olan şahsın mahalle ve köyünden sürgün edileceği ifade edilmiştir (Çakır, 

2002: 44).  

II. Selim ve IV. Mehmed devri kanunnamelerinde de bu karara bazı değişiklikler ile 

rastlanmaktadır. Buna göre “dahi bir kimesne içün hırsuz ve kahpedir deyü mahallesi ya da 

karyesi cemâ’ati şikâyet idüb red ve tard murâd itseler, fi’l-vâki’ ol kimesnenin beyne’n-nâs 

töhmeti ma’rûf olsa mahallesinden ya da karyesinden red idüb süreler eğer vaduğı yerde dahî 

kabûl itmezlerse şehirden süreler…” şeklinde açık olarak kural dışı hareket edenlerin 

uzaklaştırılacağı ifade edilmiştir. Devamında, “amma birkaç gün tevakkuf edeler belki ol 

kimesne tevbe ve istiğfâr ve islâh-ı nefs ede etmezse süreler” denilmiş ve kötü hâlinden dönenler 

için yerleşebilme ve affedilme hakkının bulunduğu beyan edilmiştir (Çetin, 2014: 50-51). 

Bu yönüyle mahalleden ihraç veya dışlama, öncelikli olarak mahalle yaşamının güven 

ve istikrarını sağlamaya yönelik bir karar gibi gözükmektedir. Bunun yanında mahalle ahalisine 

zararı dokunan, bu suretle aralarındaki güven duygusu ve komşuluk ilişkileri bitmiş kişilerin de 

burada oturmaları oldukça mahsurlu görülmüştür. Yani doğal süreç, söz konusu kişilerin artık 

güven, itibar ve saygınlıklarını yitirdikleri, düşmanlık, kin veya nefretlerini kazandıkları bu 

mahalleden, kendi rızalarıyla ya da kanun yoluyla, başka yerlere taşınmalarını gerektirmektedir. 

Kanun zoru olmadan, psikolojik ve sosyal baskılar vasıtasıyla mahalleden uzaklaştırılan kişi 

veya ailelerin mevcut olduğu görülmektedir. Ancak bu şekilde meydana gelen bir uzaklaşma, 

genellikle kanunî bir işlem gerektirmediği için, resmî belgelere çok fazla yansımamaktadır 

(Çetin, 2014: 45). 

Mahalle Asayişinde Görevliler: Din Adamları 

Mahallenin çoğunlukla bir mescid ya da cami etrafında teşekkül etmiş olmasından, hem 

bu yerleşimsel özellikten hem de duygusal ve kanunsal olarak imamın “bilirkişi” önderliği 

hissedilip arzulandığından imamlar doğal olarak mahallenin idarecisi konumunda 

bulunmuşlardır. Bu cümleden olarak mahallede herhangi bir olay meydana geldiğinde durumun 

soruşturulması, mahallenin temsilcisi olan imam nezdinde gerçekleştirilmekteydi (Taşkömür, 

1995: 44; Ergenç, 2006: 170). 

Bahsedilen konumlarından dolayı imamların mahalle bireylerini yakından tanımaları ve 

bazı durumlarda resmi makamları bu şahıslar hakkında bilgilendirmeleri gerekebilirdi. Nitekim 

imamlar cüzhanlık, avarız toplama, müezzinlik, kayyumluk, mahalle mektebi muallimliği gibi 

çeşitli görevlerde etkili olmuşlar ve bu durum da onların mahallenin dinî önderi olmanın 

yanında farklı hususlarda da önem arzettiklerine delil sayılabilmiştir (Yediyıldız, 1981: 187; 

Çadırcı, 1997: 40; Bkz. Beydilli, 2001: 8-181). Kamu işlerinde de görev alan imamlar vergilerin 

toplanması ve asayişin sağlanması gibi konularda devlet ile topluluk arasında bir aracı görevi 
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icra etmişlerdir. İmamların, mahallelerinde oturanlar hakkında tam bir bilgi sahibi olmaları 

beklenmiş ve dolayısıyla mahallede oturanların tanımlanmasında etkin rolleri söz konusu 

olmuştur. Mahallelerinde oturanların kayıt altına alınmaları, yeni gelenlerin kefalete 

bağlanmaları gibi hususlarda imamlar en etkili konumda bulunmuşlardır. Bu açıdan 

bakıldığında mahalleden ihraç kararıyla ilgili olarak mahallelinin yaptığı başvurunun, çoğu 

zaman, imamın da içinde yer aldığı mahallenin ileri gelenleri tarafından yapıldığı 

görülmektedir. Gerçekten de şer’iyye sicillerinde mahalle veya köy ahalisinden oluşan 

bilirkişilerin içinde imam, müezzin, müderris vb. önde gelen kimselerin yer aldığı dikkat 

çekmektedir (Tok, 2005: 168;  Kazıcı, 1982: 29-35). Şer’iyye sicillerinde şehir meseleleriyle 

ilgili olarak kadı mahkemesinde toplanan meclise de genellikle imamların mahallelerini 

temsilen katıldıkları görülmektedir. İmamlar, hatip ve vaizlerle birlikte, halkın sorun ve 

isteklerinin ifade edilmesinde ve hatta halkın kamuoyu oluşturulup yönlendirilmesinde şehir 

ayanları cümlesinden sayılabilmişlerdir (İnalcık, 2017: 81). 

Şehir ve kasabalarda, mahalle birimlerinin temsilcileri mahalle camisi veya mescidinin 

imamı iken, Gayrimüslimler ile meskûn yerlerde ise dinî görevlilerin rolünün ne olduğunu 

sicillerden takip etmek zor olmakla birlikte onlarda topluluğun malî temsilcisinin ön plâna 

çıktığı görülmektedir (Emecen, 1999: 93). Bazı örneklerde Gayrimüslimlerin mahalle veya köy 

kethüdaları ya da yiğitbaşıları tarafından vekâleten temsil edildikleri ve davalarını takip 

ettiklerini görülmektedir (Tok, 2005: 168). 

Mahallelinin Suçu ve Suçluyu İfşa Etmesi 

İçki içilmesi, hırsızlık yapılması, sözlü taciz ve hakaret edilmesi, kadınların erkekleri 

evlerine almaları ya da erkeklerin kadınların evine girip çıkmaları gibi faaliyetler toplumun 

değerlerine aykırı davranışlar olduğu için sorumluların cezalandırılması bizzat mahalle halkı 

tarafından talep edilmiştir. Mahalle halkı kendi değer yargılarına aykırı olan bu gibi eylemlerin 

yaygınlaşabileceği, mahallede huzur ve güveni bozabileceği endişesiyle şahıslardan bu 

davranışlarına son vermelerini ve son çare olarak mahkemeye başvurarak ahlak kuralları 

çerçevesinde gereken muamelenin yapılmasını talep etmişlerdir (Çakır, 2002: 34). Mesela 

Gaziantep'te Sengitavil Mahallesinden Mustafa Çavuş, komşusu Hüseyin Beşe ve babası 

Mehmet Beşe’yi evlerine fahişe getirmemeleri için ikaz etmiştir. Bir diğer uyarı biçimi ise 

mahallede genel ahlâka aykırı davranışta bulunan bazı kimselerin kapılarına “katran 

sürülmesidir”. Böyle bir uygulama ile mezkûr kimselerin evi katranın rengi ile de alakalı olarak 

“kara leke” ile lekelenmiş ve suçlama da mahalledeki diğer insanlara duyurulmuş oluyordu 

(Ergenç, 1984: 74; Çakır, 2002: 34; Kıvrım, 2009: 240). 

Mahalle ahalisinin, ihraç talebiyle ilgili davaya kaynak teşkil etmesinin bir yolu da, 

mahkemede davacı olan kişinin iddialarının, mahalle ahalisinden sorulması üzerine, mahalle 

ahalisinin davalının sû-i hâline şahitlik yapması ve aynı zamanda mahkemeden bu suçuna 

karşılık ihraç talebinde bulunması şeklinde olmuştur (Tok, 2005: 163; Kıvrım, 2009: 243). 

Mahalle halkının ihraç talebinde bulunması aslında mahallede ortak karşılanan sorumluluklar 

açısından kendi aleyhlerine bir durum oluşturabilirdi. Ancak mahallede huzur ve emniyetin 

tesisi maddi kayıplardan daha önemli kabul edilmiştir. Sicillerde adil/dürüst Müslümanlar 

(udûl-i müslimîn) olarak nitelendirilen şahitler tanıklık yaptıkları kişilerin malvarlıkları, 

topluma zararsız olup olmadıkları gibi konularda bilgi sahibiydiler. Bunlar şahitlik ettikleri 

hususlarda insanları hapse sokabilir, hapisten çıkarabilir ya da ölüm gibi en ağır cezalara 

uğramalarına sebebiyet verebilirlerdi. Herhangi bir olayda suça görgü tanıklığı yapabilecek bir 
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şahıs yoksa bu konuda bilgi sahibi olanların davalının kişiliği hakkında verdiği ifade, kararın 

temelini oluşturmaktaydı (Çakır, 2002: 34-40). Mesela, H. 19 Zi’l-hicce 1089 / M. 1 Şubat 1679 

tarihli bir kayıtta, Kayseri’nin Cırlavuk köyünün kethüdası ve ahalisi, Ahmed adlı kişinin 

köylerinden ihracına dair kendilerine hüccet verilmiş iken, belki “ıslah-ı nefs” olur düşüncesiyle 

ihraç etmediklerini belirtmişlerdir. Ancak Ahmed’in fitne ve fesadının devam etmesi üzerine, 

önceki hüccete dayanarak yeniden ihraç talebinde bulunmuşlardır (Tok, 2005: 167). 

Bu açıdan bakıldığında mahallelinin ihraç kararında, kendilerine tanınmış bir hakkı 

kullanarak karar aldıkları ve kadı’nın da bu kararı uygulamaya koyduğu görülmektedir. Bu 

karar mahalleli tarafından, husule gelen olaylar neticesinde ortaya atılarak mutabık kalınmış bir 

süreci ifade etmekte, kadı da bu kararı mahalleliye güvenerek fazlaca müdahil olmadan 

onaylamaktaydı. Mesela, H. 6 Zi’l-ka’de 1161 / M. 28 Ekim 1748 tarihli bir kayıtta, Toronto 

binti Hacek menziline nâ-mahrem almakla suçlanıp mahalleden ihracı istendiğinde, bu 

suçlamayı getiren mahalleli olduğu için kadı başka bir delile ihtiyaç duymaksızın Toronto’nun 

mahalleden ihracına karar vermiştir (Nurcan, 2001: 203; Tok, 2005: 168).  

Suçun ve Suçlunun (Eyü Âdem/Hatun Olmamanın) Kavramlaştırılması 

Mahalle sakininin işlediği suçlar mahkeme kayıtlarına belli kelime ve kalıplar şeklinde 

kaydedilmiştir. Burada önemli bir nokta, belgelerde suçluların mahallelinin ifade ettiği şekilde 

mi kayıt edildikleri yoksa mahkemenin genel geçer kayıt usullerine göre duruma uygun 

kalıpların mı kullanıldığıdır. Burada genel durumlar için genel geçer mahkeme kayıt üslubunun 

kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramların davaya konu olan tarafların ağzından ne şekilde 

çıktığını tespit etmek zor olmakla birlikte, kâtiplerin kavramları verilen ifadelere en uygun 

mahkeme dili ile kaydettikleri en muhtemel seçenektir. 

Mahalleli kendilerini huzursuz ve rahatsız eden durum ve şahısları şikâyet etmiş ve bu 

durumun çözüme kavuşturulmasının mahalleli için önemi, mahkemenin diliyle; “…şirretinin 

mahalleli üzerinden def’i, din u devlete evlâ u elyak, ümmet-i Muhammed’e nâfi’, mahalleye 

zararlarının def’i, şerrinin def’ u ezâsının kat’ı, fukaraya enfa’” gibi kavram ve ifadelerle dile 

getirilmiştir (Tok, 2005: 166).  

Sû-i hâlin tespitinde olduğu gibi, mahalleden veya köyden ihraç kararlarına gerekçe 

teşkil eden ve davalı veya davalılara mahallelinin atfettiği suçlar sicillere yansıyan şekliyle; 

“kendi halinde olmama”, “muzırru’n-nâs ve sâî bi’l-fesâd olma”, “emniyetinden emin olmama”, 

“nâ-mahremden ictinâb etmeme”, “fuhş ile meşhûre olma”, “bed lisânlarından mütezarrır 

olma”, “zulûm ve ta’addîsinin nihâyeti olmaması”, “fesâd ve töhmeti zuhûr etme”, “nâ-mahrem 

ile halt-ı ülfet”, “fuhş ve fücûr ehli olma”, “ehl-i örfe gammazlık etme”, “ehl-i ırza iftira”, “hilâf-

ı şer’ hareket”, “şürb-i hamr” veya “şâribü’l-hamr itme”, “hevâ ve hevesten ve bu makûle 

‘amelden hâlî olmama”, “sirka töhmetiyle müthem”, “çalar ve çağırır makulesinden olma”, 

“ehl-i fesâd”, “yaramaz olma”, “envâ’-ı fuhşiyât-ı mürtekib”, “dâ’imâ ‘avrat ve oğlan 

ensesinde gezme” ve “âdem darb eylemek ‘âdet-i müstemeresi olma”  gibi ağır ithamlar içeren 

kavram ve sıfatlar ile ifade edilmektedirler (KŞS. N.53: 20-5/76-1/118-2/129-2; Tok, 2005: 

165-166; Şafakcı, 2005: 223; İKS. N.54, 2011: 357-358; Sak ve diğerleri, 2015: 382). 

Yine şahsın ahlaksız olduğunu ve bu halinden şikâyetle mahallede istenilmediğini 

doğrudan ifade eden “bed-ahlâk… her ahvâlinden müte’ezzîleriz… mahallemizde oldukların 

istemeziz” (İKS. N.12, 2010: 512) ve mahalle ve halkına daima zarar verdiğini ifade eden 

“mahalle-i mezbûreye ağrâr-ı zarâr ve eziyetten hâlî değildir” gibi ifadeler dikkate değerdir 

(Çiftçi, 2017: 218). 
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Belirtildiği gibi mahalle ve ahalisinin huzur ve rahatı en önemli husus olarak 

görülmektedir. Nitekim belgelerde mahalle ahalisi suçlanan şahıslar için “ikisinden dahi emîn 

ve râhat değilleriz” (KŞS. N.53: 52-4) gibi ifadeleri dile getirmekle doğrudan kendilerinin 

rahatını ve emniyetini talep etmektedirler.  

Şahsın emniyet açısından güven vermediğine dair bir ifade ise “gice ve gündüz âlet-i 

harble gezer” şeklinde şikâyete konu olmakla ilginç bir ithamı barındırmaktadır (KŞS. N.53: 

106-2). Başka bir kayıtta yine “âlet-i harble güzerân eylemek (Seyyid Mustafa’nın) âdet-i 

müstemeresidir” demekle silahla gezmek şikâyete konu edilmiştir (Sak ve diğerleri, 2015: 155). 

 Fazlaca ahlâk dışı faaliyete bulaşmış olanlardan ise “bu misüllü fesâd ‘âdet-i 

müstemeresidir ve’l-hâsıl sâ-î bi’l-fesâd ve muzır-ı bi’l-‘ibâddır” örneğinde olduğu gibi 

şikâyette bulunulmuş (KŞS. N.53: 106:2) ve “ef’âl-i kabîha sahibi” (KŞS. N.53: 118-2) 

olduklarına değinilerek insanları bıkkınlık aşamasına getirmiş oldukları belirtilmiştir. 

Değinildiği gibi namaza devam etmesi, şahsın tanınması ve güvenilir olması açısından 

önemli idi. Nitekim belgelerde “bî-namâz” kavramının suçlu sıfatları cümlesinden olarak çokça 

kullanıldığı görülmektedir. Bir örnekte şahsın kötü hâli “bi-namaz ve yaramaz ve ‘avrat ve 

oğlan ardınca gezer eyü âdem değildür” şeklinde şikâyete konu olmuştur (KŞS. N.53: 103-2). 

Ayrıca namaz kılmamanın ve cemaate katılmamanın “târikü’s salât ve’l-cemâ’at” veya 

“tarîkü’s salât ve’l-cum’a” şeklinde ifade edildiği görülmektedir (Sak ve diğerleri, 2015: 44-

61-155-183-247) 

H. 9 Saferü’l-hayr 1043 / M. 15 Ağustos 1633 tarihinde İstanbul’un (Konstantıniyye) 

Müneccim Sadi Mahallesi ahalisinden bazı şahıslar Mustafa bin Abdullah’ı şikâyet etmişler ve 

kendisinin “râcil deyyûs ve menzili me’vâ-yı zevânî ve lüsûs” olduğunu yani fuhşiyat ve 

hırsızlığa bulaşmış olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca durumun vahametini “… mezbûrun kavl 

ve fi’ilinden her birimiz mütezarrırız ve mahallemizde olması takrîbi ile mahallemizde katl-i 

nefs ve ihrâk vâki’ olmak ihtimâli vardır ve’l-hâsıl sıfât-ı zemîne ile muttasıf kimesnelerdir” 

demekle ifade etmişlerdir. Buradan anlaşılacağı üzere mahalle ahalisi adı geçen Mustafa’nın 

hem kavlinden yani sözlerinden hem de fiilinden yani hareket ve hallerinden muzdaripdirler. 

Son olarak, Mustafa’nın mahallede bulunmasının ne derece kötü sonuçlar doğuracağını ifade 

ederken “katl-i nefs ve ihrâk vâki’ olmak” yani birilerinin öldürülebileceğinin ya da bir yerlerin 

yakılabileceğinin belirtilmesi de dikkate değerdir (İKS. N. 56,  2010: 121).  

H. 29 Şevvâl 1148 / M. 13 Mart 1736 tarihli bir kayıtta yine Konya’nın Zincirlikuyu 

mahallesinde komşusunun kızına tecavüze yeltenen İbrahim adlı şahsın ahvâli mahalle 

ahalisinden sorulmuştur. Mahallelinin İbrahim hakkındaki şikâyetleri mahkemede “… kendü 

halinde olmayıp dâ’imâ ümmet-i Muhammed’in ehl ve ‘ıyâline dilâzârlık ve destdirâzlık ‘âdet-

i müstemeresidir herkes mezbûrun yed ve lisanından emin değildir”, şeklinde ifade bulmuş ve 

halkın onun elinden ve dilinden emin olmadıklarını açıkça beyan edilmiştir (KŞS. N.53: 36-2). 

H. 24 Zi’l-hicce 1135 / M. 25 Eylül 1723 tarihli bir kayıtta hakkında şikâyet olan Seyyid 

Mustafa için “kendi hâlinde olmayub dâ’imâ ümmet-i Muhamed’in anasına ve ‘avradına şetm 

eylemek ‘âdet-i müstemeresi olub” şeklinde ifadede bulunulmuş ve kendisinin köyden ihraç 

edilmesi rica edilmiştir (Sak ve diğerleri, 2015: 93). 

H. Evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel 991 / M. 2-11 Haziran 1583 tarihli bir kayıtta İstanbul’da  

Mahalle-i Ma’mûre halkından bazıları Fatıma binti Mustafa için “… evinde dâimâ fısk u fücûr 

ve kahbevâtdan hâlî olmayıb dâimü’d-dehr şürb-i hamr ederler” şeklinde suçlamada bulunup 

mahalleden ihracını talep etmişlerdir (İKS. N.56, 2011: 126).  
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Suçsuzluğun (Eyü Âdem/Hatun Olmanın) Kavramlaştırılması  

Atfedilen suçların asılsız olduğu hususunda ise tam tersi farklı kavram ve ifadelerin 

meydana getirildiği görülmektedir. Eğer şahıslara atfedilen suçlar “udûl-i müslimîn” yani yakın 

çevreden güvenilir şahitler tarafından reddedilip de suçsuz olunduğu savunulacaksa, dindar 

olma veya ırz düşmanı olmama gibi hususların odakta olduğu sıfatlar tercih edilmiştir.  

Burada “kendi hallerinde ehl-i ‘ırz ve dindâr ve müstakîm ve bu âna değin 

kendülerinden hilâf-ı şer’ bir nesne sâdır olmamışdır” (KŞS. N.53: 15-1), “ehl-i ‘ırz dindâr ve 

müstakime eyü hatundur” (KŞS. N.53: 18-4), “pâk ve pâkîze ehl-i ‘ırz…” (KŞS. N.53: 100-3), 

“her hâl ile kedülerinden cümlemiz râzı ve hoşnudlarız” (KŞS. N.53: 227-4), “… bu ana 

gelince(ye kadar) bir vechle sû-i hâllerine vâkıf değiliz deyu muhammedü’l-hâl oldukların…”, 

“…kendü hâlinde olub bu âna değin sû-i hâllerine vâkıf kalmadık ve âhardan dahi istimâ’ 

itmedik…” (Yıldırım, 2013: 317-139), “merkûme Şerîfe kendü hâlinde olub emîne ve 

müstakime olmağla bu âna gelince(ye kadar) bu misillü bir fi’line muttali’ olmadık” (Sak ve 

diğerleri, 2015: 55) gibi net ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. 

H. 13 Zi’l-ka’de 1103 / M. 27 Temmuz 1692 tarihli bir kayıtta Konya’nın Şükran 

Mahallesinde bir katran sürme davasında daha açık ve uzun bir temize çıkarma cümlesi göze 

çarpar. İbrahim bin Hüseyin ve diğer bazı Müslüman şahitler mahkemede Simâven adlı 

Gayrimüslim için şahitlik yapmışlardır. İfadeleri “… mezbûr Simâven kendi ve zevcesi ve 

‘ıyâlinde olanlar bi’l-cümle ehl-i ‘ırz müstâkim kendi hallerinde kimesnelerdir ve hâricden dahi 

yaramaz ma’kûlesinden gelür gider yokdur bu ana gelince hükkâm-ı kirâm tarafından 

dahlolunmak icâb ider hâlleri mesmû’umuz olmamışdır” şeklinde kayda geçmiştir (KŞS. N.38: 

74-2). Görüldüğü üzere mahalleli Simaven’in, eşinin ve ailesinin namuslu insanlar olduklarını, 

dışarıdan evlerine yaramaz takımından kimsenin gelip gitmediğini ve bu iyi hâllerinden dolayı 

mahkemenin (kadı’nın) kendilerine müdahil olmasına bir hacet bulunmadığını ifade etmiş ve 

mahkemeyi olumlu şekilde yönlendirmişlerdir. 

H. 19 Muharrem 1149 / M. 30 Mayıs 1736 tarihli bir kayıtta temize çıkarma hususunda 

ilginç bir vaka yer almaktadır. Buna göre Konya’nın Dolabucu Mahallesi sakinlerinden Es-

Seyyid Mehmed bin Eyüb, yanında kızı bulunduğu halde mahkemeye gelmiş ve yine 

mahalleden Seyyid İsmail ibn Abdülaziz’den şikâyetçi olmuştur. Seyyid Mehmed, Seyyid 

İsmail’i “… dört gün mukaddem merkûm Seyyid İsmâ’îl bana hitâb idüb senin kızın mezbûre 

Emine gebedir hey müthem deyû şetm ve iftirâ etmekle bana ‘âr lâhık olmuşdur su’âl olunub 

kızım mezbûre irâ’et olunsun…” ifadesiyle suçlamıştır. Buradan anlaşılacağı üzere Seyyid 

İsmail, Seyyid Mehmed’in kızının hamile olduğunu söylemiş ve “müthem” diye hakaret etmiş, 

Seyyid Mehmed bunu kabul etmeyerek durumun açığa, kızının ise temize çıkarılmasını 

mahkemeden rica etmiştir. Bundan sonra Seyyid İsmail’in durumu mahalleliden sorulunca 

mahalleli Seyyid İsmail’in bunları söylediğine şahitlik etmiştir. Sonrasında “… mezbûre Emine 

kâbile hatunlara irâ’et olunduk da hâlâ mezbûre Emine bâkire ve pâk ve pâkîzedir deyû haber” 

vermişler yani konuya vakıf kadınlar Emine’nin iyi hâline şahitlik yapmışlardır. Aynı şekilde 

diğer şahitler de Emine için “pâk ve pâkîze ehl-i ‘ırz ve dindâr ve müstakîmedir” sözleriyle 

şahitlik edince Seyyid İsmail’in iftira ettiğine kanaat edilmiş kendisi tazir ve hapis cezasına 

çarptırılmıştır (KŞS. N.38: 100-3). 

Suçun Terki İçin Mahallelinin Tembihte Bulunması 
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Bazen ise mahalle ahalisi kötü hâl üzere olanları bu hâllerinden vazgeçmeleri konusunda 

uyarmış ve suçlanan şahsın kendilerini rahatsız eden faaliyetinden vazgeçmesini tembih 

etmişlerdir. Mesela H. 12 Şa’bâni’l-Mu’azzam 1090 / M. 18 Eylül 1679 tarihli bir kayıtta Emine 

binti Mahmud adında bir kadın ihraca konu olmuştur. Burada Emine’nin gece ve gündüz evine 

“erâzilden” şahıslar getirdiği belirtildikten sonra Emine için “… birkaç def’a ahâli-i mahalle 

tenbîh ettiklerinden sonra mütenebbihe olmadı… ihrâc olunmaz ise mahallemizde bir fesâd 

olmak mukarrerdir” demekle kendisinin mahalle ahalisinin tembihlerine rağmen kötü halde 

ısrar etmekte olduğu anlaşılmaktadır (İKS. N. 90, 2011: 142). 

Tembih hususunda daha açıklayıcı bir vaka ise Konya’nın Topraklık mahallesinde 

meydana gelmiş ve H. 20 Muharrem 1139 / M. 17 Eylül 1726 tarihli bir sicil kaydına 

yansımıştır. Buna göre adı geçen mahalle sakinlerinden bazı ahali mahkemede yine bu 

mahallede oturan Abdullah bin Ali hakkında şikâyetçi olmuşlardır. Ahaliye göre Abdi, “… 

kendi halinde olmayub cemi’ fesâdâtı mürtekip” bir durumda bulunmaktadır. Sonrasında ahali 

Abdi’yi kötü hâlinden vazgeçirmek için kendisiyle ne şekilde konuşup nasihatte bulunduklarını 

“… bundan akdem mezbûr ‘Abdî’ye mahallemiz ahâlisi ile bâ-cem’ihim nush-ı bend idüb gel 

bu fi’illüvâ terk idüb tâ’ib-i müstağfir ol ve illâ seni vâliye ve hâkime ahvâlini ifâde ideriz” 

sözleriyle açıklamışlardır. Anlaşılacağı üzere ahali hep birlikte Abdi’ye kötü hâlinden vazgeçip 

tövbe istiğfar etmesini öğütlemişler, aksi halde kendisini vali ve hâkime şikâyet edeceklerini 

söylemişlerdir. Fakat Abdi’nin tembih ve nasihatleri dikkate almaması neticesinde mahalleli 

kendisinin mahalleden ihracını talep etmiş ve mahkeme de Abdi’yi ihraç etme kararını vermiştir 

(Sak ve diğerleri, 2014: 386). 

H. 11 Zil’-ka’de 1083 / 28 Şubat 1673’de yine Konya’nın İmaret Mahallesi 

sakinlerinden Toros veledi Sergiz adındaki zimmi evine Müslüman kadınları getirmekle 

suçlanmıştır. Kendisini şikâyet eden mahalleli “… kendü hâlinde ol deyu birkaç kere tenbîh 

eyledik mütenebbih olmadı” demekle Toros’u kötü halinden vazgeçmesi için uyardıklarını fakat 

tembihlere kulak asmadığını belirtmişlerdir (Tutar, 2018: 325). 

H. 9 Receb 1136 / M. 3 Nisan 1724 tarihli bir kayıtta Konya’nın Piripaşa Mahallesi 

sakinlerinden bazı şahıslar, yine aynı mahallede sakin Mustafa bin Abdülkerim adındaki şahsı 

şikâyet etmişleridir. Buna göre Mustafa kendi halinde değildir ve mahalleli kendisinden hoşnut 

ve razı değildir. Burada Mustafa’nın vazgeçmesi konusunda mahalleli tarafından tembih 

edildiği husus ise Mustafa’nın, kendi halinde olmaması ve nâ-mahremden kaçınmaması 

sebepleriyle daha önce mahalleden ihraç edilen annesi Çingâne Fatıma’yı evine getirmesidir. 

Bu husus kayıtta “… hattâ vâlidesi Çingâne Fâtıma kendi hâlinde olmayub dâ’imâ nâ-

mahremden ictinâbı olmadığı ecilden bundan akdem mahalle-i mezbûreden ihrâc olunmağla 

mezbûr Mustafâ’ya dahî merkûme Fâtıma’yı menziline getürme deyu tenbîh olunub aslâ 

mütenebbih olmayub menziline getürmekle…” şeklinde ifade bulmuştur. Neticede 

kendilerinden razı ve hoşnut olunmayan Mustafa ve annesi Çingâne Fatıma’nın ihracına karar 

verilmiştir (Sak ve diğerleri, 2015: 497). 

Suç ve Suçlu Tespiti ile Mahalleden İhraç Davaları 

Ehl-i Fesâd Olmak: Nâ-mahrem ile Görüşmek, Fahişe ve Uygunsuz Takımından 

Olmak 

H. Recebü’l-ferd 1027 / Haziran-Temmuz 1618 tarihlerinde, İstanbul’un 

(Konstantıniyye) Mustafa Bey mahallesinin bazı sakinlerinin Belkıs Hatun binti Abdullah 
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hakkında şikâyette bulunmuş oldukları görülmektedir. Buna göre Belkıs Hatun “… kendü 

hâlinde olmayub gece ve gündüz evine nâ-mahrem ve levend getirib me’vâ-yı fevâhiş olub 

dâimâ fısk u fücûr üzredir”. Belkıs Hatûn’un bu kötü hali cemaati o kadar rahatsız etmiştir ki 

mahkemeye şikâyete gelenler “…gelip giden erâzilin şerlerinden havfen akşam ve yatsı 

namâzın cemâ’at-i Müslimîn ile edâya iktidârımız olmaz…” demekle korkularından karanlık 

çöktükten sonraki namazları için camiye gidip gelememekten yakınmaktadırlar. Ayrıca yine 

“… havf ederiz ki eşkıya birgün mahallemizi ateşe vuralar” demekle Belkıs Hatun’un evine 

girip çıkan kötü niyetlilerin şerlerinden ne derece çekindiklerini ifade etmişler ve Belkıs 

Hatun’un mahalleden ihraç olunmasını istemişlerdir (İKS. N.3, 2010: 366). 

H. Evâhir-i Şa’bâni’l-Mu’azzam 1040 / M. 25 Mart-2 Nisan 1631 tarihli bir kayıtta, 

Manisa’nın Yarhasanlar Mahallesinde sakine Fatıma binti Mehmed adındaki kadının kötü 

hâlinden dolayı doğrudan şehirden ihraç edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre “…gece ile 

evinde yatmayub levend odaların girüb dâimâ nâ-mahrem ile ihtilât (görüşüp) idüb ef’âl-i şenîa 

(kötü hareketler) ile fısk ve fücurdan (günahtan) hâlî değildir…” denilmekle Fatıma’nın sû-i 

hâli üzerine durulmuştur. Son olarak “Fatıma teşhîr olunub ba’dehu şehrden ihrâcına tenbîh 

olunmağın” diye kayıt düşülerek Fatıma’nın şehirden ihracına karar verildiği ifade edilmiştir 

(Çetin, 2013: 217-218). 

H. Rebî’ü’l-Evvel 1081 / M. 7 Ağustos 1670 tarihli bir kayıtta, Konya’nın Hoşhan 

Mahallesi sakinlerinden İmam Abdurrahman Halife ve diğer bazı ahalinin Es-Seyyid Ali Baba 

Çelebi’yi şikâyet etmiş oldukları görülmektedir. Buna göre Ali Baba Çelebi, evine Deveci 

Hatun ile “sâ’îr kendüye nâ-mahrem fahişeler” getirmekle suçlanmaktadır. Kayıttan bu 

hususun daha önce de mahkemeye mevzu olduğu anlaşılmakla birlikte mahalleli, Ali Baba 

Çelebi’nin evine hâlâ nâ-mahrem hatunların girip çıktığını belirtip, “… Seyyid Ali Baba 

mahallede olursa biz oturmazız mahalleden ihrac olunsun” diyerek bu konuda ne derece emin 

ve ısrarcı olduklarını göstermişlerdir (Küçük, 2013: 194). Buradan da anlaşılacağı üzere mahalli 

ahalisi mahkemeyi, zararlı olan şahıslar ya da mahallenin geri kalanı arasında seçim yapmaya 

yönelik bir söylem içinde bulunmaktadır. Burada ahali, istediklerinin yerine getirilmemesi 

halinde mahalleyi terk edebileceklerini belirtmekle dolaylı olarak tehdit yoluna gitmektedirler. 

H. 24 Ramazani’l-mübarek 1090 / M. 29 Ekim 1679 tarihinde İstanbul Havâss-ı 

Aliyye’ye bağlı Hasköy’ün Kiremitçi Ahmed Çelebi mahallesinde oturan Felori binti Haron 

adındaki kadının nâ-mahremden kaçınmama suçu ile mahalleden ihraca konu olmuş olduğu 

görülmektedir. Buna göre Felori hatun “… kendi hâlinde olmayıp sâkin olduğu menziline nâ-

mahrem kimesneler” getirmektedir. Burada Felori’nin bu maslahatı ise “ecnebiden tehâşîsi 

olmamak” şeklindeki ve yabancıdan kaçınmamak/çekinmemek anlamındaki biraz daha farklı 

bir ifade ile kavramlaştırılmıştır. Bunun üzerine “dâimâ fesâddan hâlî” olmayan yani sürekli 

çirkin ve ahlaksız işlerle meşgul olan Felori’nin “keyfiyyet-i hâli” mahalle ahalisinden “bi-

garaz” yani kötü niyetli olmayan şahıslardan sorulmuştur. Onlar da belirtilen noktalarda 

gerçekten de Felori’nin suçlu bulunduğunu belirtmişler ve kendisinin “…ef’âl-i akvâlinden râzı 

ve şâkir değiliz her vechile mahalle-i mezbûreden ihrâcı lâzımdır…” demekle Felori’nin 

mahallelerinden ihraç edilmesinin elzem olduğunu kesin bir dille ikrar etmişlerdir (İKS. N.10, 

2011: 158). 

H. 22 Rebî’ü’l-Ahir 1274 /  M. 10 Aralık 1857 tarihli bir arşiv belgesinde, Fatma Hatun 

adlı bir kadının ihraca konu olmuş bulunduğu görülmektedir. Kendisi için “… uygunsuz 

takımından olması cihetiyle ahâli-i mahallenin kendünden meslûbü’l-emniye oldukları 

anlaşılmış ve sınûf-ı teba’â-yı sultaniyenin huzûr ve râhatları matlûb ve mültezem bulunmuş 
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olduğundan mezbûrenin usûl-ü vechle mezkûr mahalleden ihrâcı…” şeklinde bahsedilmiş ve 

akabinde ihraca dair, “zabtiye kaimimakamlığına” bir tezkire yazılacağı ifade olunmuştur. 

(MKT. NZD. 245-89.00089.001). Buradan anlaşılacağı üzere XIX. yüzyılın ortalarında dahi üç 

yüz sene evvelki uygulamanın devam ettiği ve ahalinin huzur ve rahatı için uygunsuz 

takımından olan emniyetsiz şahısların oturdukları mahalleden ihraç edilebildikleri 

görülmektedir. 

Pezevenklik Etmek 

H. 22 Şevvâl 1083 / M. 10 Şubat 1673 tarihli bir hüccet kaydında pezevenklik suçunu 

işleyen bir şahsın mahalleden ihraç edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre Konya’nın 

Fakihdede Mahallesi sakinlerinden Nebi Beşe ibni Nuri adındaki şahıs kendisine nâ-mahrem 

olan Ayşe ve Âlime adındaki kadınları oturduğu eve getirip “ba’zı kişilere pezevenklik” etmekle 

suçlanmıştır. Bu durum Nebi’den sorulunca adı geçen iki kadının kendisinin evine geldiklerini 

ve kendisinin kadınları dışarı attığını söylemiştir.  

Bundan sonra Nebi’nin ahvâli mahalleliden sorulmuş ve ahaliden bazıları Nebi 

hakkında “… Nebî Beşe kendüye nâ-mahrem olan merkûmetân ‘Âyşe ve ‘Âlime’yi her biri evine 

getürür ve âhar kimesnelere pezevenklik ider vakt-ı ‘ışâda mahalle-i merkûme mescidine 

namâza varamaz olduk” şeklinde şikâyette bulunmuşlardır. Davaya müdahil olan serdar 

“fahrü’l-a’yân” Ömer Beşe de “pezevenk olan kimesne yoldaş değildir sâhib çıkmam” diyerek 

Nebi’ye kefil olmamış ve neticede Nebi’nin mahalleden ihracına karar verilmiştir (Yürekli 

Tutar, 2018: 300). 

H. 24 Zi’l-ka’de 1083 / M. 13 Mart 1673 tarihli bir kayıtta ise bu suç ile bir kadının 

suçlandığı görülmektedir. Buna göre Konya’da subaşı olan Mustafa Ağa Türbe-i Celâliye 

Mahallesine dahil Dolabucu’nda oturan Mihriban’ı mahkemeye getirmiştir. Mihriban hakkında 

konuşan subaşı Mustafa Ağa “… Mihribân pezevenk imiş ba’zı kimesnelere pezevenklik ider 

deyu şâyi’ olmağla ihzâr eyledim…” demekle Mihriban’ı pezevenk olduğu söylentisi sebebiyle 

mahkemeye getirdiğini belirtmiştir. Mustafa Ağa’nın talep etmesiyle Mihriban’ın ahvâli 

mahalleliden sorulmuştur. Mahalleli “… Mihribân hatun pezevenkdir ve pezevenklik ider kendi 

hâlinde değildir mahallemizden ihrac olunsun…” deyince mahkeme de “… Mihribân 

mahalleden kalkmağa tenbîh…” şeklinde karar vermiştir (Yürekli Tutar, 2018: 356). 

Avrat ve Oğlan Peşinde Gezmek 

H. 16 Muharrem 1149 / M. 27 Mayıs 1736 tarihli bir kayıtta, Konya’da Nehr-i Kâfur 

Mahallesi sakinlerinden İsmail bin Osman’ın, mahkemeye gelerek Bağ-ı Evliyâ Mahallesinde 

oturan İbrahim bin Hacı Şaban hakkında şikâyetçi olduğu görülmektedir. Buna göre İsmail, 

İbrahim ve arkadaşı Seyyid Hasan ile ellerinde şarap ile İsmail’in evine gelmiş ve onu darp 

etmişlerdir. İbrahim bu suçlamaları reddedince kendisinin “keyfiyet-i ahvâli” mahallesi 

ahalisinden sorulmuştur. Ahaliden bazı şahıslar İbrahim için “… şâribü’l-hamr ve bi-namaz ve 

yaramaz ve ‘avrat ve oğlan ardınca gezer eyü âdem değildür…” şeklinde ifade vermişler ve 

kendisine ihraç edilmek yerine bu sefer tazir ve hapis cezası verilmiştir (KŞS. N.53: 103-2). 

Anlaşılacağı üzere İbrahim’in kötü huyları olarak içki içmesi, namaz kılmaması, kadın ve hem 

cinslerinden şahıslar ile gayri ahlaki münasebetlere girmesi gibi hususlar sayılmıştır. 

H. 3 Cemâziye’l-evvel 1151 / M. 19 Ağustos 1738 tarihli bir kayıtta Konya’nın 

Karaciğan Mahallesi sakinlerinden İmam Hacı Abdulkadir ve diğer bazı ahalinin, mahalleden 

Abdurrahman bin İsmail hakkında şikâyette bulunmuş oldukları görülmektedir. 
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Mahalleliye göre Abdurrahman kendi halinde değildir ve mahalleli “… mahallemiz 

ahalileri kendüden hoşnud ve râzı değillerdir keyfiyet-i ahvâli su’âl olunub mahallemizden 

ihrâc olunsun…” diyerek kendisinden rahatsız olduklarını, ahvâlinin sorulmasını ve 

mahallelerinden ihraç edilmesini istedikleri söylemişlerdir. Bundan sonra Abdurrahman’ın 

durumu “müslimînden” sorulunca onlar da kendisinin “dâimâ oğlan ve ‘avrat ensesinde” 

gezdiğini söylemişlerdir. Mahkeme de neticede Abdurrahman’ın mahalleden ihraç edilmesine 

karar vermiştir (Sevici, 2011: 341-342). 

Meyhanecilik, İçki ve Müzik Âlemi: Şâribü’l-Hamr Etmek, Âlet-i Fısk Çalmak 

Meyhaneci olmak (yahut evi meyhaneye çevirmek) ve müzik aletleri çalmak ile de 

ihraca konu olan kabahatler olarak karşılaşılmaktadır. H. 15 Zi’l-ka’de 1135 / M. 17 Ağustos 

1723 tarihli bu kayıtta Konya’nın Çıralımescid mahallesinde sakin bazı şahıslar, Karaman valisi 

Mehmed Paşa’nın bu husus ile ilgilenmesi için mübaşir tayin ettiği başçavuş ağa nezaretinde 

yine mahalle sakinlerinden Eci veledi Hacedor hakkında şikâyette bulunmuşlardır.  

Buna göre mahalleli “… mezbûr Eci zımmî kendi hâlinde olmayub meyhâneci olmağla 

menziline erâzil-i nâsdan ba’zı fısk kimesneler gelüb tanbur ve âlet-i fısk çalunub …” demekle 

Eci’nin içki ve musîkî âlemi icra etmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. 

Devamında “… mesfûrun lisanından evlâd ve ‘iyâli ve mahallemiz ahâlisi müte’ezzîler olub bir 

vechle hoşnûd ve râzılar değilleriz mahalle-i mazbûreden ihrâcına şer’ân tenbîh olunmak 

matlubumuzdur…” demekle kendisini mahallede istemediklerini beyan etmişlerdir. Buradan 

anlaşılan o ki meyhanecilik yapmak, müzik aletlerini âlem yapmak için kullanmak mahalle 

ahalisi tarafından şikâyete konu edilmiş ve ihraç suçları arasında zikredilmiştir (Sak ve 

diğerleri, 2015: 54). 

H. 21 Cemâziye’l-evvel 1136 / M. 16 Şubat 1724 tarihli bir kayıtta yine meyhanecilik 

ile alakalı bir vaka göze çarpmaktadır. Buna göre Konya’nın İçkal’a Mahallesi sakinlerinden 

Abdusselam Halife ibn Receb ve diğer bazı şahıslar yine mahalle ahalisinden Marziye binti 

Satı, Fatıma binti Receb ve eşi Ahmed bin Halil, Kör Saliha binti Osman, Köroğlu Sinan veledi 

Keymnun ve Desbine binti Kademli adlı şahısları mahkemeye şikâyet etmişlerdir. Mahalleli 

adı geçen şahıslar için “… kendü hâlinde olmayub menzillerine kendülere nâ-mahrem olan 

kimesneleri getirüb meyhânecilik eylemek ‘âdet-i müstemereleri olmağla bir vechle 

kendülerinden hoşnûd ve râzı değilleriz mahallemizden ihrâclarına şer’ân tenbîh olunmak 

matlubumuzdur…” şeklinde ifadede bulunmuşlardır. Buradan anlaşılacağı üzere adı geçen 

şahıslar evlerine yabancılar getirmek ve evlerinde içki içtirmek sebepleriyle mahallelinin 

tepkisini çekmişler ve dışlanmışlardır. Neticede mahkeme adı geçen bu şahısların mahalleden 

ihraç edilmelerine karar vermiştir (Sak ve diğerleri, 2015: 54). 

H. 10 Rebî’ü’l-evvel 1136 / M. 8 Kasım 1723 tarihli bir kayıtta Konya’nın Aynedâr 

Mahallesi sakinlerinden bazı şahıslar yine mahalle halkından Ahmed bin ‘Abdulgaffar Efendi 

hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Mahalleli adı geçen Ahmed için “… kendü hâlinde olmayub 

dâ’imâ şâribü’l- hamr ve tarîkü’s salât ve’l-cemâ’at olub gice ve gündüz tanbur ve ‘âlet-i fıskla 

ve bunun emsâli fi’l ile meşgul olmağla kendiden bir vechle hoşnûd ve râzı değilleriz… ” 

şeklinde ifade vermiş ve mahalleden ihraç edilmesini istemişlerdir. Görüleceği üzere 

mahallelinin şikâyetleri Ahmed’in kendi halinde olmaması, içki içip namaz kılmaması, gece 

gündüz demeksizin müzik aletleri çalması ve benzeri kötü işlerle uğraşması noktasında 

toplanmıştır. Neticede Ahmed mahalleden uzaklaştırılmıştır (Sak ve diğerleri, 2015: 247). 
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Halktan Şahısların ve İmamların Gayrimeşru İlişki /Aşk Vakaları 

H. Zi’l-ka’de 1103 / M. 2 Ağustos 1692 tarihli bir mahkeme kaydında ilginç bir vakaya 

rastlanılmaktadır. Konya’nın Piresed Mahallesi ahalisinden Receb bin Hamza, Mustafa bin 

Ahmed, Seyyid Ömer Çelebi ibni El-Hâc Mehmed diğer bazı şahıslar mahkemeye başvurarak 

adı geçen Piresed mahallesi mescidinin imamı olan Molla Mehmed bin İsa hakkında şikâyette 

bulunmuşlardır.  

Buna göre Molla Mehmed ile İsmihan adındaki bir hatun “câr-ı mülâsık” yani evleri 

bitişik komşudurlar. Bu iki şahsın evlerinin arasındaki duvar münhedim (yıkılmış) olup, 

birbirlerine nâ-mahrem olan İsmihan ile Molla Mehmed dâima ülfet ve ünsiyet (ilişki-dostluk-

muhabbet), ‘ışret (içki içme, içki meclisi, âlem) ve müsâhabet (görüşme, sohbet) içindedirler. 

Bundan dolayı mahkemeye şikâyete gelen ahali imam Molla Mehmed’in imamlığından 

(imametinden) “istikrâh” eylediklerini, yani tiksinip de durumu kabul edemediklerini ifade 

etmişlerdir. Bundan sonra Molla Mehmed ve İsmihan’ın mahalleden ihraçlarını talep ederek 

her biri İsmihan ile Molla Mehmed’in sû-i hâllerini haber verdiklerinden dolayı mahkeme adı 

geçen iki şahsın mahalleden ihraç edilmelerine karar vermiştir (KŞS, N.38: 81-2). 

Benzeri bir vaka ile H. 21 Cemâziye’l-Ahir 1092 / M. 8 Temmuz 1681 tarihli bir kayıtta 

karşılaşılmaktadır. Kayıtta anlatıldığına göre Manisa’nın Bektaş-ı Sağîr Mahallesi ahalisinden 

Hüseyin Halife bin Abdülkerim ve El-Hâc Hüdâverdi İbni Hasan ve diğer bazı şahıslar imam 

Mehmed Halife bin Ali hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Buna göre davanın kaydından altı 

gün önce Mehmed Halife mahalle sakinlerinden Ahmed Dede bin Kasım adındaki şahsın “sû-i 

kasd ile nezl-i haramına dâhil” olmuş ve kendisi Ahmed Dede’nin zevcesi Meryem binti 

Mustafa ile uygunsuz halde iken Ahmed Dede tarafından yakalanmıştır. Ahmed Dede, İmam 

Mehmed’i darp ederek evinden kovmuştur.  

Ahali buna ekleme yaparak Mehmed’in bugüne gelinceye kadar yine bazı sabıkası 

olduğunu, kendisinin “kemâl-i mertebe evzâ’-ı şenî’a mevsûf” yani fazlaca kötü hâl ve hareketle 

sahip olduğunu ikrar etmişlerdir. Bunun üzerine imamet Mehmed Halife’den alınarak “her 

vechle müstakîm ve müstahak” yani imamlığa layık olan Veli Halife’ye verilmiştir. Buna 

mukabil Mehmed Halife’nin ise ıslâh-ı nefs oluncaya kadar hapse konulmasına karar 

verilmiştir. Yani kendisi mahalleden ihraç edilmemiş ancak hapis cezasına çarptırılmıştır 

(Yıldırım, 2013: 152-153). 

H. 8 Zi’l-ka’de 1083 / M. 25 Şubat 1673 tarihli bir kayıtta ise tekke erbabının ihraca 

konu olduğu görülmektedir. Buna göre Konya’da subaşı olan Mustafa Bey, Miskinler 

Tekye’sinde sakin olan Mustafa bin Ali ve zevcesi Fatıma hakkında şikâyette bulunmuştur. 

Mustafa Bey, Mustafa bin Ali’yi zevcesi Fatıma’ya nâ-mahrem kişileri getirmekle suçlamış ve 

Mustafa’nın tekkeden ihraç edilmesi talep edilmiştir (Tutar, 2018: 325). 

Dilinden ve Elinden Emin Olmama; Güvensiz ve Küfürbaz (Dilâzâr), Bed Lisân 

ve Bed Fi’l Olmak 

H. 4 Saferü’l-hayr 1074 / M. 17 Eylül 1663 tarihli bir kayıtta, İstanbul’un Emin 

Nureddin Mahallesi ahalisinden bazı şahısların Saliha binti Abdi ile kızı Fatıma binti Mehmed 

hakkında şikâyette bulunmuş oldukları görülmektedir. Ahali, adı geçen kadınların hâlinden “… 

mezbûreler bed-lisân ve bed-fil olup herbâr ba’zılarımıza şetm ve ba’azılarımızı darb ettikleri 

sebeble mezbûrelerin akvâl ve ef’âlinden müte’ellim ve müte’ezzîleriz…” sözleriyle 

yakınmışlardır. Buradan anlaşılan bu kadınların hem dilleri hem de elleri ile ahaliye zarar 
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verdikleri ve bu sebepten de mahallelinin onların söz ve hareketlerinden muzdarip olduklarıdır. 

Sonrasında mahalleli adı geçen kadınların ihracı hususunda ellerinde “buyruldu-ı şerîf” 

olduğunu söylemişler ve mahkeme de kadınların mahalleden ihraç edilmelerine karar vermiştir 

(İKS. N.12, 2010: 577). 

H. 19 Rebî’ü’l-Ahir 1149 / M. 27 Ağustos 1736 tarihli bir kayıtta, Konya’nın Çavuş 

Mahallesinden bazı sakinlerin Abdullah bin Bayram, eşi Medine binti Abdullah ve oğulları Veli 

hakkında şikâyette bulunmuş oldukları görülmektedir. Ahali, adı geçen Abdullah ve ailesinin 

kendi hâllerinde olmadıklarını, “erâzil eşhâs” ile görüştüklerini, “şâribü’l-hamr ve bî-namâz” 

olduklarını yani içki içip namaz kılmadıklarını söylemişlerdir. Ayrıca onların “mürtekib 

muharremât ve münkirât” oldukları yani haramı alışkanlık haline getirdiklerini söylemişlerdir. 

Sonrasında ahali, kendilerinin cümleten Abdullah ve ailesinden “razı ve hoşnud” olmadıklarını, 

onların “yed ve lisanlarından” yani söz ve davranışlarından emin olmadıklarını ifade ederek bu 

ailenin daha önce oturdukları İret köyüne ihraç edilmelerini istemişlerdir. Bunun üzerine 

mahkeme Abdullah ve ailesinin mahalleden “hurûc” edilmelerine ve önceden ikamet ettikleri 

İret köyüne döndürülmelerine karar vermiştir (KŞS. N.53: 154-3). 

H. 22 Cemâziye’l-ahir / M. 7 Ekim 1738 tarihinde Kayseri’nin Yalman mahallesinde 

Ali Bin El-Hâc Mustafa aynı mahalleden Es-Seyyid İbrahim ibni El-Hâc Mustafa hakkında 

şikâyette bulunmuştur. Ali Bin El-Hâc Mustafa, Seyyid İbrahim ibn-i El-Hâc Mustafa’nın 

zevcesine küfrettiği, şirretlik gösterdiği, mahkemeye icabet etmediği ve silahla karşılık verdiği 

yönünde suç arzeden faaliyetlerini bildirmiştir. Ayrıca kendisinin “muzırru’n-nâs ve saî bi’l-

fesâd” olduğunu yani fesat ile insanlara zararlı olduğunu söylemiş ve emniyetinden emin 

olunmadığından mahalleden ihraç edilmesini talep etmiştir (Tok, 2005: 163-164). 

H. 22 Zi’l-hicce 1148 / M. 4 Mayıs 1763 tarihli bir kayıtta, Konya’nın Öylebanladı 

mahallesi ahalisinden İmam Seyyid Mehmed Halife ibni Es-Seyyid Ahmed ve diğer bazı 

ahalinin yine aynı mahalle sakinlerinden Marziye ve eşi İsmail hakkında şikâyette bulundukları 

görülmektir. Buna göre ahali bu karı-koca hakkında “…kendi hâllerinde olmayub dilâzâr ve 

ümmet-i Muhammed’i izrâr ‘âdet-i müstemereleri olub ve merkûm İsma’îl sirka töhmetiyle 

mütehemmim olub…” şeklinde ifade vermişlerdir. Görüldüğü üzere şikâyetleri adı geçen karı-

kocanın dilazar, yani saldırgan üsluba sahip olmaları, ümmet-i Muhammed’e zararı adet haline 

getirmeleri ve İsmail’in hırsızlık yapması hususlarında olmuştur. Bundan sonra ahali “… 

kendülerinden râzı ve hoşnud olmadığımız ecilden mezbûrân İsmâ’îl ve Marziye(‘nin) 

mahallemizden ihrâc olunmaları matlûbumuzdur…” demekle kendilerine rahatsızlık veren bu 

iki şahsın mahallelerinden uzaklaştırılmalarını istemişlerdir. Neticede mahkeme İsmail ve 

Marziye’nin mahalleden ihraç edilmelerine karar vermiştir (KŞS. N.53: 76-1). 

Gammazcılık ve İftira: Hilâf-ı Şer’ (Kanunsuzca) Ehl-i Örfe Şikâyet veya Beyan 

H. 19 Zi’l-ka’deti’l-haram 1055 / M. 6 Ocak 1646 tarihli bir kayıtta Konya haricindeki 

Karaoluk isimli mevzide vaki Bostancıoğlu Mahallesi sakinlerinden Hüseyin bin Hasan, 

Ramazan bin Mehmed, Mahmud bin Sevindik ve Hüseyin bin İbrahim adındaki şahıslar 

mahalleden Hüseyin bin Ali adındaki şahsı şikâyet etmişlerdir. Mahalleliye göre Hüseyin 

mahalleliyi ehl-i ‘örfe kanun dışı olarak gammazlamakta ve evlerinden eşyalarını çalmaktadır. 

Mahalleli eğer Hüseyin’e müdahale edilmezde “celâ-yı vatan ve terk-i mesken” etmek zorunda 

kalacaklarını söylemişledir. Durum Hüseyin’den sorulunca kendisi mahalleliye göre “beyne’n-

nâs meşhûr ve müre’ârif” olunan bu suçlamaları reddetmiş ve mahkeme adil Müslümanların 

şahitliğine başvurmuştur. Osman bin Sefer ve Mustafa bin Abdi ve diğer bazı şahitler de 
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Hüseyin’in bu kötü hâline şahitlik edince Hüseyin’in mahalleden ihracına karar verilmiştir 

(KŞS. N.9: 108-2). 

H. 21 Ramazan 1161 / M. 14 Eylül 1748 tarihli bir kayıtta, Kayseri’nin Cırgalan 

Köyünden Ebubekir bin Ali’nin şikâyeti üzerine, Ayşe bint-i Hacı İbrahim ile annesinin iftira 

ve hilâf-ı şer’ ehl-i örfe gammazlıkta bulunmaları sebebiyle ihraç edilmiş oldukları 

görülmektedir. Buna göre ahali, iftiracı olmaları ve kanun dışı olarak ahaliyi devlet 

görevlilerine (ehl-i örfe) şikâyet etmeleri sebebiyle Ayşe ve oğlu İbrahim’in lisanlarından 

(sözünden) emin değildir ve üstelik adı geçen şahıslar bu kötü hâli alışkanlık haline 

getirmişlerdir. Devamında Ebubekir bin Ali durumun köy ahalisinden sorulmasını talep 

etmiştir. Köy ahalisinin, davalıların sû-i hâllerine şahitlik etmeleri üzerine mahkeme adı geçen 

anne ve oğlunun köyden ihracına karar vermiştir (Tok, 2005: 165). 

H. 23 Cemâziye’l-ahir 1282 / M. 13 Kasım 1865 tarihli bir arşiv belgesinde kadın dahi 

olsalar iftirada bulunanların ne şekilde muameleye maruz kaldıklarına dair örnek bir durum 

görülmektedir. Buna göre Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesinde, Mehmed adlı bir şahıs 

geceleyin yaralı olarak bulunmuş bir süre sonra ölmüştür. Bu durum olayın geçtiği yere yakın 

hanelerde oturan bazı kadınlardan soruşunca kendileri cinayetin Daday Kazası ahalisinden 

birkaç kişi tarafından işlendiğini söylemişlerdir. Fakat tahkikat sonrası bu şahısların suçsuz 

oldukları anlaşılmıştır. Sonrasında “en hakiki sözlerine dahi şayân-ı itimâd olunmayacak” bu 

kadınların bir sene müddetle “nisâya (kadınlara) mahsus mahbesde (hapishanede)” 

hapsedilmelerine karar verilmiştir (MKT. MVL. 00113. 00049.001). 

Sirkat: Hırsızlık 

H. 15 Cemâziye’l-evvel 1092 / M. 2 Haziran 1681 tarihli bir kayıtta, içerisinde hırsızlık 

suçlamasının da bulunduğu ilginç bir vakayla karşılaşılmaktadır. Manisa’nın Gürhane 

Mahallesi sakinlerinden Mehmed Efendi ibni Mahmud Efendi mahkemede Derviş Beşe ibni 

Mustafa ve zevceleri (eşleri)  Rabia Binti Hüseyin ve Aynî adındaki hatunlar ile Mahmud Bey 

İbni El-Hac Ebubekir ve zevceleri Saime Binti Süleyman ve Fatıma Binti Abdullah adındaki 

hatunlar hakkında şikâyetçi olmuştur. Buna göre adı geçen şahıslar, Mehmed Efendi’nin 

Gülistan adındaki cariyesini Mehmed Efendi’nin bir takım eşyasını alıp kaçmaya teşvik 

etmişlerdir. Buna uyan Gülistan, Mehmed Efendi’nin bir çift altın bileziğini, bir miktar altınını 

ve bazı eşyalarını alarak adı geçen azmettiricilerin evlerine kaçmıştır. 

Tüm bunlardan haberdar olduğunu belirten Mehmed Efendi, durumun ve suçladığı 

şahısların hâllerinin ahaliden soruşturulmasını, ayrıca çalınan malları ile cariyesinin kendisine 

verilmesini talep etmiştir. Sonrasında üzerlerine dava açılan şahıslar suçlamaları reddetmişler 

ve bunun üzerine mahkeme bu şahısların hâllerinin mahalle halkından sorulmasına karar 

vermiştir. Burada mahallenin imamı Mehmed Efendi ibni Ahmed ile Veli bin Mehmed ve diğer 

bazı şahıslar suçlanan şahıslar hakkında şahitlikte bulunmuşlardır. Şahitler ifadelerinde 

gerçekten de Derviş Beşe, Mahmud Beğ, Rabia, Aynî, Saime ve Fatıma’nın kendi hâllerinde 

olmayıp, daima şer ve fesat ile meşgul olduklarını, bundan dolayı da kendilerinin bu şahısların 

vaziyet ve dillerinden muzdarip (müte’ezzi) olduklarını söylemişlerdir. Bundan başka şahitler 

suçlanan şahıslar için “… hatta vech-i mezkûr üzere şer’ ve fesâdları sebebiyle birkaç 

mahallâtdan kirâren ve mirâren ihrâc dahi olmuşlardır…” diyerek durumun vahametine dair 

ayrıntı vermişlerdir. Buradan anlaşılan suçlanan şahısların bu kötü hâlleri sebebiyle bundan 

önce de farklı mahallelerden birçok kez ihraç edildikleridir. Bunun sonucunda mahkeme 

suçluların “… nâsdan izâlelerini def’ içün husus-ı mezbûrun inkişafına ve habaset olunmaları 
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üzere tenbîh olunub…” dair bir karara yani hapsedilmeleri kararına varmıştır (Yıldırım, 2013: 

92-93). 

H. 23 Muharremi’l-Haram 1136 / M. 23 Ekim 1723 tarihli bir kayıtta, hırsızlık iftirası 

içeren bir vakaya rastlanmaktadır. Medine-i Amid’in (Diyarbakır) Gayblar mahallesinde oturan 

Fatıma binti Cündi, Mustafa bin İbrahim, Mehmed bin Ali ve Ebubekir adındaki şahıslardan 

davacı olmuştur. Fatıma, adı geçen şahısların geceleyin evine girerek, malı olan dört kat kumaş, 

on kat bez esvâb, üç lengeri, üç sahan, bir kazgan, bir tencere, üç tas, kırmızı ve yeşil iki top 

bez, on üç guruş nakit akçe, dört kat “ricâle mahsûs” arka esvâbını çaldıklarını söylemiştir. 

Suçlanan şahıslar ise cevaplarında suçlamaları kabul etmeyip, “… husûs-ı mezbûr bizlere 

iftirâdır keyfiyet-i ahvâlimiz suâl olunsun…” demekle nasıl insanlar olduklarının 

soruşturulmasını istemektedirler.  

Bunun üzerine mahalle sakinlerinden İmam Ahmed Efendi bin Mustafa ve bazı diğer 

şahıslardan Mustafa, Mehmed ve Ebubekir’in hâlleri sorulunca, şahitler bu şahısların “kendi 

ırzlarıyla mukayyed” olduklarını ve suçlamaların iftira olduğu söylemişlerdir. Yine şahitler 

iddialı Fatıma hakkında da yorumda bulunmuşlar ve Fatıma’nın “dâimâ nâ-mahrem olan 

kimesneleri kendi menziline getirip bu makule ile muttasıfa” olduğunu söylemişlerdir. Son 

olarak tüm bunlardan dolayı Fatıma’nın “ef’âl ve akvâlinden hoşnûd ve râzılar” olmadıklarını 

yani Fatıma’nın hâlinden ve dilinden rahatsız olduklarını söyleyerek kendisinin mahalleden 

ihraç olunmasını istediklerini ifade etmişlerdir. Sonucunda mahkeme Fatıma’nın sû-i hâline ve 

Mustafa, Mehmed ve Ebubekir’in hüsn-i hâllerine karar vermiştir (DŞS. N. 3789, 2013: 222-

223). 

H. 22 Zi’l-hicce 1148 / M. 4 Mayıs 1763 tarihli kayıtta, Konya’nın Öylebanladı 

mahallesi sakinlerinden İsmail’in “sirka töhmetiyle mütehemmim” olması yani hırsızlık 

yapması ve diğer kötü fiilleri sebebiyle eşi Marziye ile birlikte mahalleden ihraç olunduklarını 

görmüştük (KŞS. N.53: 76-1). 

Namaz Kılmamak: Bî / Bey-Namâz, Tarîkü’s-Salât ve’l Cemâ’at / Cuma Olmak 

H. 919-927 / M. 1513-1521 tarihli Üsküdar şer’iyye sicilindeki bir kayıtta mahallelerde 

namaz kılmayanların adlarının “bu tafsîl mahallelerde olan bî-namâzı beyân eder ki zikr 

olunur: Boğdan Hamza, Çoban Atmaca, Çalabverdi, Kara Hüseyin, Alişâroğlu Ali, Yeniçeri 

Yusuf, Berber Ahmed, Cüllâh Karagözoğlu Ali...” şeklinde yazılı olması dikkat çekmektedir 

(İKS. N.1, 2011: 434). Doğu’da Safevi muhalefetinin yükseldiği ve Osmanlı Devleti’nin 

başında Yavuz Sultan Selim’in bulunduğu bir devirde bu uygulamanın bir tedbir olabileceği 

hususu akla gelmektedir. 

H. 10 Rebî’ü’l-evvel 1136 / M. 8 Kasım 1723 tarihli bir kayıtta Konya’nın Aynedâr 

Mahallesi sakinlerinden olup ihraç edilen Ahmed bin ‘Abdulgaffar Efendi’nin kötü fiiliyatı 

arasında “tarîkü’s salât ve’l-cemâ’at” olmak da sayılmıştır. Cemaat kelimesi yerine Cuma 

kelimesinin kullanılıp, ifadenin  “tarîkü’s salât ve’l-Cuma” şeklinde yazıldığı görülmektedir 

(Sak ve diğerleri, 2015: 41-247). 

H. 23 Zi’l-hicce 1148 / M. 5 Mayıs 1736 tarihli bir kayıtta Konya’nın Nişantaş Mahallesi 

ahalisinden bazı şahıslar Hüseyin bin İbrahim hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Buna göre 

Hüseyin kendi halinde olmayıp, içki ve fuhşu adet haline getirmekle birlikte kendisi “bî-namaz 

olup” kötü işleri adet haline getirmiştir. Bundan dolayı mahalle halkı kendisinin mahalleden 

ihracını talep etmiştir (KŞS. N.53: 77-1). 
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H. 7 Receb 1151 / M. 21 Ekim 1738 tarihli bir kayıtta Konya’nın Kuzgunkavak 

mahallesi sakinlerinden Es-Seyyid Mustafa Efendi ibn Osman Efendi ve diğer bazı şahıslar, 

yine mahalle halkından Es-Seyyid Süleyman bin Es-Seyyid İsmail ve Mehmed bin Ali adındaki 

şahıslar hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Buna göre Es-Seyyid İsmail ve Mehmed bin Ali 

kendi hallerinde olmamakla ve “bey-namâz ve şâribü’l-hamr” olmakla suçlanmışlardır. Daha 

açık ifade edilecek olursa, namaz ehli olmadıklarından ve içki içtiklerinden dolayı 

kendilerinden emin olmayan mahalleliler tarafından mahalleden ihraçları talep edilmiştir. 

Soruşturma sonucunda mahkeme Es-Seyyid İsmail ve Mehmed bin Ali’nin mahalleden 

“hurûclarına” karar vermiştir (Sevici, 2011: 446). 

Mahallede Kefili ve Mülkü Olmadan Oturmak  

Şer’iyye sicillerinde yer alan “… Merkûmenin hüsn-i hâline ahâlî-i mahalleden bir 

kimesne dahi kefil olmamağla mezbûrenin mahalleden ihrâc olunması …” (İKS. N. 90, 2011: 

212), “… küllî yaramazlardır kefil olmayuz ve mahallemizde durduklarını dahî istemeziz…” 

(Özpolat, 2016: 354), “… mezbûr Ahmed kendü hâlinde değildir yaramazdır kefil dahî 

olmazız…”, (Sak ve diğerleri, 2015: 103-104), “… mahalle-i mezbûrede dahî mülk menzili 

olmamağla…” (Sak ve diğerleri, 2014: 494) gibi ifadelerden mahallede oturan şahsın kefil ve 

mülk sahibi olmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

H. 7 Şevvâl 1149 / M. 8 Şubat 1737 tarihli bir kayıtta Konya’nın Şeyh ‘Alimân 

Mahallesi sakinlerinden El-Hâc Abdulkadir Halife ibn Ahmed adlı şahıs Fatıma binti Abdullah 

adındaki hatun hakkında şikâyette bulunmuştur. Abdulkadir Halife “… merkûme Fâtıma’nın 

bizim mahallemizde mülk menzili olmayub vâli ve hükkâm-ı kirâm taraflarından bizlere 

mahallenizde kefilsiz kimesne koymayasız deyu tenbîhe binâ’en…” diyerek şikâyetinin sebebini 

açıklamıştır. Görüldüğü üzere Abdulkadir Halife, mahalle çevresinden veya yetkililerden 

kendisine kefil olan birisi bulunmayan şahısları mahallelerinde ikamet ettirmemelerini 

kendilerine vali ve kadı’nın tembih ettiği söylemektedir.  

Bundan sonra Abdulkadir Halife, vali ve kadı’nın bu tembihinden dolayı bir gün evvel 

adı geçen Fatıma’ya “senin kefilin var mıdır” diye sual eylediklerini söylemiştir. Fatıma’nın 

cevabı ise son derece sert olmuş, Abdulkadir Halife’ye, mütevelli izni ile mahalleye geldiğini 

söylemiş ve “… eğer sen râzı olmazsan karındaşım yeniçeri Kabakulağ’a gice ile senin 

‘avradın tasarruf ve menzilin ateşe yakdırırım…” diyerek ağır tehditte bulunmuştur. Fatıma 

burada kendisinin yeniçeri yakını olduğunu, eğer üzerine gidilirse Abdulkadir Halife’nin eşine 

zarar verdireceğini ve evini ateşe verdireceğini söylemiştir. Bu durum ‘udûl-i ahrâr-ı ricâl-i 

müslimînden yani adil Müslümanlardan sorulunca onlar da Fatıma’nın bu şekilde konuştuğuna 

şahitlik etmişler ve kendisinin mahalleden ihraç edilmesine karar verilmiştir (KŞS. N.53: 247-

1). 

Mahalleliye Rahatsızlık Vermek: Aile İçi Kavga, Aklî Hafiflik  

H. 14 Cemâziye’l-ahir 1136 / M. 10 Mart 1724 tarihli bir kayıtta Konya’nın İbn Salih 

Mahallesi sakinlerinin yine bu mahalle ahalisinden Mehmed bin Muharrem, eşi İsmihan binti 

İbrahim ve validesi Sabiha binti Abdullah hakkında şikâyette bulundukları görülmektedir. 

Mahalle ahalisi adı geçen şahıslar için “… dâ’imâ birbirlerine şütûm-ı galîza ile şetm ve 

muharebeden hâli olmamalarıyla bir vechle kendülerden hoşnûd ve râzı değilleriz mahalle-i 

mezbûreden ihrâclarına…” şeklinde ifadede bulunmuşlardır.  
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Görüldüğü üzere mahalleli, Mehmed, eşi İsmihan ve annesi Sabiha’nın devamlı kavga 

ve birbirlerine küfür ettiklerini, kendi halinde olmayan bu şahıslardan bu sebepten hoşnut ve 

razı olmadıklarını ve mahalleden çıkarılmalarını istediklerini ifade etmişlerdir. Nihayetinde 

mahkeme “… sû-i hâllerini haber virmeleriyle ihbârları mûcibince mezbûrûn Mehmed ve 

İsmihân ve Sâbiha’nın mahalle-i mezbûreden ihrâclarına tenbîh birle…” şeklindeki ifade ile 

ihraç kararını açıklamıştır (Sak ve diğerleri, 2015: 421). 

H. 1 Cemâziye’l-evvel 1139 / M. 25 Aralık 1726 tarihinde Konya’nın İçkal’a mahallesi 

ahalisinden bazı şahıslar El-Hac Osman bin Süleyman ve ailesinden şikâyetçi olmuşlardır. 

Ahali durumu “… El-Hac Osman’ın kızı Fatımâ nâm bikr-i bâliğa ve kebîr oğlu ‘Abdulkâdir 

bizim mahallemizde sâkinler olub mezbûre Fâtıma sefihe ve şerîre ve bir mikdâr ‘aklında hiffet 

olub bi’l-külliye nâ-mahremden ictinâbı olmayub…” şeklinde ifade etmişlerdir. Yani buluğ 

çağına gelmiş olan Fatıma’nın akli dengesinde sorun olduğunu, kendine namahrem olanlardan 

kaçınmadığını ve bu halden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Bundan sonra ahali kızın 

babasının terbiyesinde bulunmasını, kendi halinde olmayan Abdullah’ın ise ihracını talep 

etmişlerdir. Mahkeme neticede Fatıma ile Abdullah’ın ihracı ile kızını terbiye ve yanına alması 

için Osman’a tembihe karar vermiştir (Sak ve diğerleri, 2014: 560-561). 

Şahsın Kendiliğinden Ayrılacağına Dair Zaman İstemesi 

24 Cemâziye’l-ahir fi’t-târihi’l-mezbûr’da (önceki hüküm 1027 senesi) İstanbul’un 

Tabbâh (Debbâğ) mahallesi sakinlerden bazı şahıslar aynı mahalleden Sema Hatun binti 

Mehmed’i şikâyet etmişlerdir. Buna göre mahalleli Sema Hatun için “… evinde dâ’imâ fesâd 

üzre olduğundan gayri evine nâ-mahrem girib çıkmakdan hâlî değildir, mahallemizde bu üslûb 

üzre sâkine olursa fesâd olmak mukarrerdir…” demekle kendisinin mahalleden çıkarılmasını 

talep etmişlerdir. Sema Hatun ise kendi rızasıyla çıkmaya istimhâl (müsaade istemek) etmiş ve 

kendisine üç gün içinde başka mahalleye çıkmak için müsaade edilmiştir (İKS. N.3, 2010: 316).  

H. 12 Şa’bâni’l-Mu’azzam 1090 / 18 Eylül 1679 tarihli bir kayıt yine mahalleden 

ayrılmak için mühlet istemeye dair ifadeler muhteva etmektedir. Buna göre İstanbul hısn-ı 

ebvâbından Yenikapı haricinde Merkez Efendi Mahallesi sakinlerinden İmâm Ahmed Efendi 

bin Osman ve diğer bazı şahıslar mahkemede yine mahallede oturan Emine binti Mahmud 

hakkında şikâyette bulunmuşlardır. Emine hatun nâ-mahrem olanları evine getirmekte, gece ve 

gündüz günah içinde olup mahallelinin bu hâlinden vazgeçmesi yönündeki tembihlerine kulak 

asmamaktadır. Hatta şikâyette bulunanlar Emine’nin, hâlâ eşi olup uzak diyarda bulunan Ali 

Bey vefat etmeden kendisini kanun dışı (hilâf-ı şer’) olarak Mehmed bin Abdullah adındaki 

şahsa “tezvîc” ettiğini (evlendiğini) söylemişlerdir. Sonrasında “eğer ba’de’l-yevm 

mahallemizden mezbûre Emine ihrâc olunmaz ise mahallemizde bir fesâd olmak mukarrerdir” 

demekle durumun ciddiyetini açık bir şekilde beyan etmişlerdir. Bundan sonra “… mahalle-i 

mezbûreden üç güne değin hurûcuna (ihracına) istimhâl (mühlet istemek) etmeğin mezbûre 

Emine mahalle-i mezbûreden üç güne değin hurûcuna imhâl (mühlet vermek) olundukda…” 

demekle kendisine mahalleden çıkması için üç gün müsaade edildiği belirtilmiştir (İKS. N. 90, 

2011: 142). 

Mahalleye Geri Dönme 

Yukarıda şahısların işledikleri kabahatler neticesinde ahali tarafından mahalleden 

çıkarıldıklarını gördük. Bu durumun tersi olarak şahısların, yukarıda bahsi geçen 
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kanunnamedeki “…belki ol kimesne tevbe ve istiğfâr ve islâh-ı nefs ede…” kaidesine de uygun 

olarak mahalleye geri dönebildikleri olmuştur (Çetin, 2014: 51) 

H. 10 Zi’l-ka’de 1054 / M. 8 Ocak 1645 tarihli bir kayıtta mahalleden ihraç edilenlerin 

mahallelerine geri döndüklerine dair bir vaka ile karşılaşılmaktadır. Bu kayda göre Konya’da 

Mevlana türbesi mahallesi sakinlerinden Mevlana Abdurrahman Efendiyü’l-imâm, Nuh Çelebi 

ibni Mehmed Have, El-Hac Hasan bin Süleyman, El-Hac Turmuş bin Süleyman ve diğer bazı 

şahıslar mahkemeye başvurmuşlardır. Kendileri yine aynı mahalle sakinlerinden Berber Hasan 

bin Mustafa hakkında beyanatta bulunmuşlardır. Ahali “… mezbûr Hasan’ın emred oğulları 

olmağla evlerine dâ’imâ eşhâs-ı muhtelife gelüb (fısk ü?) fücûr üzere olduklarında bir fesâd ve 

şenâ’atlari vâkı’a olub cümlemiz mütezarrır? olmak ihtimâli ile mezbûrun mahallemizden ihrac 

olunmasın taleb idüb hüccet tahrîr ettirdiğimizde…” şeklinde ifadede bulunmuşlardır. Buradan 

ahalinin bazı kötü hâllerinden dolayı Berber Hasan’ı mahalleden ihraç etmek için mahkemeye 

başvurduklarını ve bunun için hüccet yazdırdıklarını belirtmişlerdir. 

Kaydın devamında ahali, “…ol dahî menzilinden çıkub âher mahalleye nakl eylemişdi 

el-hâlet-i hâzihi mezbûr Hasan ve oğulları vech-i meşrûh üzere a’mâl-i fâsideden her biri fâriğa 

olub el-ân hüsn-i hâl üzere olmağın…” şeklinde ifadede bulunarak Hasan ve oğullarının fesadı 

yani kötü hâli terkettiklerini belirtmişlerdir. Bu açıklamalardan sonra ahali devamla “… Hasan 

ve oğulları gelüb mahalle-i merkûmede vâki’ kadimden sâkin olageldikleri mülk menzillerinde 

sâkin ve mütemekkin olsunlar min-ba’d nizâ’ımız kalmadı…” demekle Hasan ve oğullarına 

karşı herhangi bir husumetleri kalmadığını ve onların gelip eskiden oturdukları evde tekrar 

sakin olabileceklerini ifade etmişlerdir (Şafakcı, 2005: 321-322). 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, Osmanlı mahkemelerine yansıyan ve mahallelinin birbirleri ile olan 

ilişkilerini içeren birçok vaka incelenmiştir. İlkin mahallede istenmeyen şahısların ve bunların 

istenmemesine sebebiyet veren suçların mahalleli tarafından henüz mahallede tespit edildiği ve 

sonrasında ise konunun mahkemeye taşındığı görülmüştür. Mahkemeye şikâyete gelen mahalle 

ahalisinin mahallenin güvenilir eşrafından olduğu ve genellikle mahallenin imamı önderliğinde 

hareket ettikleri kayıtlara yansımıştır. Mahalleli suçlunun hangi kötü vasıflara sahip olduğunu, 

işlediği kabahat ve suçların neler olduğunu, kendilerinin bu durumdan ne derece muzdarip 

olduklarını mahkemeye beyan etmişlerdir. Sonrasında mahkeme bu vasıf ve suçları mahkeme 

üslubuna uygun bir şekilde kavramlaştırmış ve şer’iyye sicili adı verilen defterlere kaydetmiştir.  

Anlaşılacağı üzere mahalleli gayri ahlakî durum ve şahıslar karşısında birleşerek bu 

durumu ortadan kaldırmak üzere ortak tavır, bir nevi ahlaki bir oto-kontrol ortaya koymuşlardır. 

Burada mahkemeden kendilerinin rahat ve hoşnutluğunu talep ederek haklarında “bir vechle 

kendülerden hoşnûd ve râzı değilleriz” veya “mahalle-i mezbûreye ağrâr-ı zarâr ve eziyetten 

hâlî değildir” dedikleri mahalle sakinlerinin “ihrâcına şer’ân tenbîh” buyrulmasını rica 

etmişlerdir. Burada mahkeme çoğu zaman mahalleden veya yakın çevreden adil Müslümanların 

şahitliklerine başvurmuş ve bu şahısların da suçu ikrar etmesiyle suçluların mahalleden ihracına 

karar vermiştir. Eğer bu şahitler şahsın, “kendi hallerinde ehl-i ‘ırz ve dindâr ve müstakîm” 

olmak gibi özelliklerine değinip, “bu âna değin kendülerinden hilâf-ı şer’ bir nesne sâdır 

olmamışdır” diyerek suçlunun iyi hâline şahitlik yaparlarsa mahkeme yine kararını bunu göz 

önüne alarak vermiştir. 

Evine na-mahrem getirmek, na-mahrem ile görüşmek, fahişe olmak, pezevenklik etmek, 

Avrat ve oğlan peşinde gezmek, meyhaneci olmak, müzik aletleri çalarak âlem yapmak, içki 

içmek, namaz kılmamak, yasak ilişkilerde bulunmak, kötü dilli ve sözlü (küfürbaz) olmak, 

devlet görevlilerine halkı gammazlamak, hırsızlık etmek, mahallede kefilsiz ve mülküz 

oturmak, aile içi kavga ve akli hafiflik ile mahalleliyi rahatsız etmek gibi hususlar şahısların 

mahalleden uzaklaştırılmasına sebebiyet veren suçlar cümlesinden sayılabilmektedir. Bazen 

mahalleden ihracına karar verilen şahısların mahalleden ayrılmayı kabul ettikleri fakat bunun 

için biraz mühlet istedikleri olmuştur. 

Mahalleli çoğu zaman ihracın hayati olduğunu ve ihracın vuku bulmaması halinde neler 

olabileceğini açıkça ifade ederek mahalle güvenliğini mahkemeden talep etmiştir. Mahalleli 

suçlunun “… mahallemizde olması takrîbi ile mahallemizde katl-i nefs ve ihrâk vâki’ olmak 

ihtimâli vardır” diyerek zaten kendi güvenlikleri için verdikleri kararı mahkemeye onaylatmak 

istedikleri görülmektedir. Elbette durum mahkemeye gelmeden önce bazen, mahallelinin suçlu 

görülen şahsı kötü fiil ve hâlinden vazgeçmesi için uyardığı da “birkaç def’a ahâli-i mahalle 

tenbîh ettiklerinden sonra mütenebbihe olmadı” gibi ibarelerden anlaşılmaktadır. Görülen o ki 

her mahalle “kendi kapısını” süpürmektedir. Elbette zararlı şahısların mahalleden ihraç 

edildikten sonra gittikleri yerlerde ne şekilde bir etki yarattıkları ayrıca üzerine düşünülmesi 

gereken bir husustur.  

Yukarıda bahsi geçen ve halkı rahatsız edenlerin uzaklaştırılabileceğini veya ıslah-ı nefs 

olursa tekrar dönebileceklerini belirten kanunnamelere de uygun olarak az da olsa şahısların 

ihraç edildikleri mahalleye geri dönebildikleri de olmuştur. Son başlıktaki Berber Hasan’ın 

ihraç edilmesi örneğinde olduğu gibi mahallelinin tekrar mahkemeye başvurup, ihraç 
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ettirdikleri şahsın artık doğru yolda olduğunu söyleyip oturdukları eve dönebileceklerini beyan 

ettikleri olmuştur.  
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Ön Lisans Öğrencilerinin Kampüs Yaşamından Beklentileri ve 

Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Meslek Yüksekokulu  

Grafik Tasarım Programı Örneği 

 
Nilgün DOLMACI1 

 

Yasemin DURAN2 
 

 
Öz 

 

Öğrenci yaşamının odak noktası olan kampüsler (yerleşke), akademik, sosyal, kültürel, entelektüel  ve 

sportif etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelik organizasyonel ve alt yapıya ilişkin kapasiteleri içinde 

barındıran, yerleşim birimleridir. Bir başka deyişle, derslikleri, amfileri, laboratuvarları, kültür 

merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma 

ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam 

alanıdır. 

Buna göre, üniversite kampüs yaşamı öğrencilerin sadece derslere girip çıktığı bir ortamdan daha 

fazlasıdır.  Öğrencilerin sosyalleştiği, bilgi, kültür ve iletişim bakımından kendini geliştirme imkanı 

buldukları ve önemli bir zaman dilimini geçirdikleri yerlerdir. Bu zaman diliminin kaliteli ve sorunsuz 

bir şekilde geçmesi ise, üniversite kampüsündeki yaşam standartlarının da kaliteli ve güvenli olmasına 

bağlıdır.  

Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki Doğu ve Batı Yerleşkeleri (Kampüsleri)’nin 

öğrencilere sunduğu fırsatları, öğrencilerin kampüste karşılaştıkları sorunları irdelemek ve daha iyi bir 

kampüsten (yerleşkeden) beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla, Isparta Meslek Yüksekokulu 

Grafik Tasarım Programı’nda öğrenim görmekte olan 70 öğrenciden barınma, ulaşım, sosyal yaşam, 

internet ağı, spor imkanları, öğretim kadrosu, derslikler, bilgi merkezi, yemekhane, kantin-  kafeterya, 

ders araç-gereç ve malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi vb. kategoriler  açısından 

değerlendirmeler yapmaları istenmiştir.  Üniversite yerleşkesinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların 

aşılabilmesi için  beklentileri, önerileri Ishikawa Diyagramı ile gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Yerleşke, Sorunlar, Beklentiler, Ishikawa Diyagramı. 

 

 

Undergraduate Students Campus Life Expectations And They Face Problems: 

Isparta Vocational School Graphic Design Programme Example 

 
Abstract 

 
Student life is the focal point of the campus (the campus), academic, social, cultural, intellectual and 

athletic activities to perform organizational and infrastructure capacities in relation to, residential 

units. In other words, classroom, amplifiers, labs, cultural centers, art houses, dining rooms, cafeterias, 

sports units, banks, communications and transportation offices, dormitories, entertainment venues, live 

day and night with student square and Festival is a living space. 

Accordingly, the University campus life and students ' only course is more than a media out. In terms 

of knowledge, culture and communication students gives them social harmony, self improvement, we 

                                                     
1Öğr. Gör.,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, nilgundolmaci@isparta.edu.tr

  
2 Öğr. Gör., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,Isparta Meslek Yüksekokulu, yaseminduran@isparta.edu.tr 
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found the opportunity to spend a significant period of time and place. This time, pass the quality and 

seamlessly, University campus living standards depends on the quality and safe.  

In the study, Suleyman Demirel University of the East and West Campuses (Campus) offers 

opportunities to students, students encounter problems on campus, to convey a better campus (the 

campus), transcends the expectations of vocational school of graphic design in order to program in the 

70 students, housing, transportation, education, social life, internet network, sports facilities, 

instructors, classrooms, a cafeteria, canteen-cafeteria, information center, and the course material 

needs can be met, and so were asked to make assessments in terms of categories. University campus in 

order to overcome their problems and expectations for these problems, suggestions, Ishikawa 

Diagram. 

 

Keywords: University, Campus, Problems, Prospects, Ishikawa Diagram. 

 

GİRİŞ 

 

Toplumsal bir kurum olarak üniversiteler, akademik anlamda bilginin üretildiği, toplumun 

ilerlemesinde ve gelişiminde önemi tartışılmaz olmasının yanında, meslek öğreten yanı ile de yoğun 

olarak öğrenci nüfusu ve akademisyen barındıran, mekansal olarak önemli bir alan kaplayan 

yerleşkelerdir (Yaylalı Yıldız vd., http://academia.edu. 1). Üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik 

alanları; farklı kültür, etnik ve sosyal yapılara sahip öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ders dışı 

zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekanlar olup, sosyal etkileşim açısından da büyük önem 

taşımaktadırlar (Erçevik ve Önal, 2011: 151). Üniversiteye farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, 

kendilerini aniden değişik bir akademik ve sosyal çevre içinde bulmaktadır. Bu yeni yasam boyutu; 

eğitim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yasam açısından geçmiş yaşantılara göre farklılık 

göstermektedir (Özkan ve Yılmaz, 2010: 155).  

 Somut kampüs yaşamı ulaşım, barınma, kantin- kafeterya- yemekhane hizmetleri, öğrenci klüpleri, 

sportif ve kültürel etkinlikler vb. bağlamında değerlendirildiğinde, öğrencinin öğrenim hayatı 

süresince duyduğu doyuma yadsınamaz bir etkide bulunmaktadır. Bu bağlamda, çalışmaya katılan 

öğrencilerden değerlendirme yapması istenen Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünün sağladığı 

imkanları değerlendirmek gerekirse; 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünde (Batı ve Doğu Yerleşkeleri), öğrencilere içeriği zengin 

eğitim programlarının yanı sıra, sosyal dünyası geniş bir kampüs ortamı da sunulmaktadır. Kampüs, 

kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve 

ulaştırma ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı 

bir yaşam alanıdır. Öğrenciler, üniversite bünyesinde düzenlenen kariyer günlerinde, ulusal 

sempozyum ve konferanslarda alanlarında söz sahibi kişilerle yakından iletişime geçip onların bilgi ve 

deneyimlerinden yararlanma, onlardan ilham alma ve fikirlerini onlarla paylaşma fırsatı 

yakalayabilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin sportif yaşantılarının gelişimine 

önem vermektedir. Üniversitede birçok spor olanağı sunan kapalı spor salonu ve tenis kortları, çim 

futbol sahası, halı sahalar vb. gibi kampüs içindeki spor ve eğlence merkezleri üniversite hayatına 

farklı bir boyut katmaktadır (http://w3.sdu.edu.tr/sayfa/5532/yerleskede-yasam). 

 

 

YÖNTEN  ve ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Bu çalışmanın temel amacı, Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin, 

hem öğrenim görmekte oldukları hem de sosyal açıdan zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsünde (Doğu ve Batı Yerleşkelerinde) karşılaştıkları sorunları 

ve kampüs yaşamından beklentilerini, tespit etmektir. Bu tespitleri yapabilmek amacıyla Ishikawa 
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Diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı) yöntemi kullanılmıştır. Herhangi bir problemi oluşturan ya da 

etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan bu teknik; İlk defa 1953 yılında Kaoru 

Ishikawa tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle bir diğer adı Ishikawa diyagramı olarak bilinmektedir. 

Tüm sorunlara uygulanabilmektedir (Gürbüz ve Çakmak, 2012:73, Argüden ve Unanoğlu, 2009: 39). 

Grafik Tasarım Programından toplamda 70 öğrencinin 35 kişilik iki gruba ayrılarak yapılan ve 

kolaylıkla beyin fırtınası yapmalarına imkan sağlayan görüşmelerde, kampüs yaşantılarında 

karşılaştıkları sorunları oluşturan nedenler ve kaliteli bir kampüs ortamına ulaşılmasını sağlayacak 

değişikliklerin neler olabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Adobe Illustrator programında 

yapılan balık kılçığı metodu çizimleri ile elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmektedir. 

Öğrencilerle gerçekleştirilen beyin fırtınası sonucu Ishikawa Diyagramı Şekil 1’de görüldüğü üzere, 

kampüs hayatında karşılaştıklarını belirttikleri 10 ana sorunu olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunlar; 

barınma sorunu, derslikler ile ilgili sorunlar, yemekhane ve kantin-kafeterya hizmetleriyle ilgili 

yaşanan sorunlar, ulaşım sorunları, araç gereç ve malzeme temini ile ilgili sorunlar, kablolu ve 

kablosuz internet bağlantısına ilişkin yaşanan sorunlar, spor tesislerinden yararlanmada yaşanan 

sorunlar, bilgi merkezinin imkanlarından yeterince yararlanamama ve kampüste sosyal yaşamın 

yetersizliği olarak belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin kaliteli bir kampüs yaşamından beklentilerini dile getirmeleri 

istenmiş ve öğrenciler bu defa sorun olarak belirttikleri toplamda 10 ana başlıkla ilgili beklentilerini 

bildirmişlerdir. Öğrencilerin kampüs yaşamından beklentilerinin gösterildiği Şekil 2’ye bakıldığında, 

barınma, ulaşım, sosyal yaşam, internet ağı, spor imkanları, öğretim kadrosu, derslikler, bilgi merkezi, 

yemekhane, kantin-kafeterya, ders araç-gereç ve malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi vd. 

kategoriler açısından değerlendirme yapıldığında, beklentilerinin genellikle sunulan ürün ve 

hizmetlerde iyileştirme yapılması, kampüste daha ucuza daha kaliteli bir yaşam imkanı sağlanması ve 

kampüs imkanlarına ilişkin oryantasyon yapılması dilek ve temennilerinde bulundukları 

görülmektedir. 
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Şekil. 1. Kampüs yaşamında öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar 

 

 



 
Şekil 2. Kampüs yaşamında öğrencilerin beklentileri 
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 Çalışmada görüşme yapılan öğrencilerin, kampüs yaşamında sorun olarak belirttikleri 

hususları ve beklentilerini,  karakteristik ana başlıklar ve alt başlıkları halinde karşılaştırmalı 

bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda şekil 1 ve şekil 2 de yer alan diagramda ele edilen 

verilere göre; 

 

• Barınma: Kampüs içinde barınma imkanlarının yetersiz olması, barınma sağlayan 

mekanlarda Güzel Sanatlar vb. alanlarda öğrenim görenler için özel masa ve gerekli 

donanımın bulunmaması, apart ve özel yurtların üniversiteye uzak olması sorun olarak 

iletilmiştir. Öğrencilerin bu konudaki beklentileri ise, kampüs içinde barınma 

imkanının yeterli ölçüde sağlanabilmesi için devlet yurtlarındaki oda sayısının 

arttırılması, konaklama fiyatlarının uygun hale getirilmesi, kampüse yakın özel yurt ve 

apartların sayısının çoğalması şeklindedir. 

 

• Ders Malzemeleri: Dersler için kullanılması gereken ihtiyaç malzemelerinin 

tamamını kampüs içinde bulabilmenin mümkün olmaması ve üstelik bu malzemelerin 

pahalı olması sorun olarak iletilmiştir. Kampüs içinde üniversite tarafından işletilen bir 

malzeme ofisinin açılması, okul tarafından pahalı malzeme alımlarının desteklenmesi, 

ders ve uygulamalarda kullanılan malzemelerin saklanması için dolaplar yaptırılması 

öğrencilerin bu konudaki beklentileridir. 

 

• Derslik, Atölye ve Laboratuarlar: Bu ortamların yetersiz ve dar olması, bilgisayar 

laboratuarlarında donanımın eski ve yetersiz olması, Tasarım Bölümü için Mac işletim 

sistemi bilgisayarların olmaması, dersliklerde yer alan projeksiyonların kullanım 

ömrünü doldurmuş olması sorun olarak ifade edilmişken; bu konudaki beklentiler ise, 

daha büyük atölyeler oluşturulması, atölyelerdeki ışıklandırmanın yeniden elden 

geçirilmesi, fotoğraf stüdyosu oluşturulması, atölye sayısının arttırılması, tasarım 

yapmaya uygun nitelikli bilgisayarların sağlanması şeklinde sıralanmıştır. 

 

• Yemekhane-Kantin-Kafeterya: Yemekhane ve kantin/ kafeterya sayı ve 

kapasitesinin yetersiz olması, bu nedenle uzun süre sıra beklemek zorunda kalınması, 

kantin ve kafeteryalarda ürünlerin pahalı olması, yemekhanelerde yemek kalitesi ve 

hijyene yeterince dikkat edilmemesi şeklinde sorunlar ifade edilmiştir. Yemekhane-

kantin-kafeterya sayısının, kapasitelerinin ve çalışan sayısının arttırılması, yemek ve 

ürün çeşitliliğinin sağlanarak, yemekhanelerde günlük menüye alternatif bir menünün 

de sunulması, her okulun yemekhanesinin kendi bünyesinde hizmet vermesi, kantin-

kafeterya çalışanlarının öğrenci ile olumlu iletişim kurabilmesi, hijyen koşullarına 

dikkat edilmesi yönünde beklentiler ifade edilmiştir. 

 

• Bilgi Merkezi (Kütüphane): Çalışma ortamının az sayıda olması ve bu alanların 

öğrenciler tarafından yer ayrılmak suretiyle gereksiz işgal edilmesi, bilhassa sınav 

zamanlarında çok kalabalık olması ve sessizlik sağlanamaması, kendi öğrenim 

alanlarına ilişkin Türkçe kaynak sayısının az olması sıralanan sorunlardır. Bilgi 

merkezinde sınav zamanlarında sessizliğin sağlanması ve önceden yer ayrılmasının 

önlenmesi için görevli bulunmasının sağlanması, bilgisayarların iyileştirilmesi, okul 

bünyesinde de yeterli çalışma alanı yapılması şeklinde beklentiler ifade edilmiştir. 

http://www.akademikbakis.org/
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• Ulaşım: Sabah saatlerinde ve özellikle sınav zamanlarında sefer sayısının yeterli 

olmaması, uzun kuyruklar oluşması sorun olarak belirtilmiştir. Bu sorunlar 

giderilmesine ilişkin beklentiler ise, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu saat ve 

zamanlar dikkate alınarak sefer sayılarının arttırılması yönündedir. 

• İnternet: Kablosuz internetin çok yavaş olması, bağlantı sıkıntısı, laboratuar 

derslerinde internetten sağlıklı bir şekilde yararlanılamaması sorunları ifade edilmiştir. 

Bu sorunların çözümü için beklentiler ise, internetin etkin kullanılabilmesi için servis 

sağlayıcıların arttırılması, kablosuz internetin kampüs içinde her yerde aynı hızda 

çekmesi için altyapı çalışması yapılması şeklindedir. 

 

• Spor Aktiviteleri: Öğrenciler spor tesislerinin uzak gelmesini, kampüste 

gerçekleştirilen spor etkinliklerinin sayısının az olmasını, spor etkinliklerine katılımın 

pahalı gelmesini, spor tesislerine ilişkin yeterli bilgilendirme yapılamamış olmasını 

sorun olarak bildirmişlerdir. Beklentileri ise, kampüsteki spor tesisleri ve aktiviteleri 

ile ilgili oryantasyon yapılması, spor tesislerinden yararlanmanın öğrencilere bedelsiz 

olması ya da sembolik bir ücrete tabi olması, her okul bünyesinde spor etkinlikleri ile 

ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapabilecek bir danışman hoca olması şeklindedir. 

 

• Sosyal Aktiviteler: Kampüsün şehre uzak olmasını, kampüste eğlence ve oyun 

mekanlarının bulunmamasını, öğrenci klüpleri ile ilgili bilgilendirme eksikliği 

olmasını, kampüste temel ihtiyaçların karşılanabileceği bir alışveriş merkezinin 

bulunmamasını, kampüste sosyal yaşamın canlandırılması için bir çalışma 

görülmemesini sorun olarak bildirirken, bu konulara ilişkin beklentilerini ise kampüste 

düzenli aralıklarla eğlence aktivitelerinin planlanması, öğrenci klüpleri ile ilgili etkin 

bilgilendirme yapılacak bir sistem oturtulması, yeşil alanların arttırılması, yaşam alanı, 

alışveriş merkezi yapılması şeklinde ifade etmişlerdir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Kampüs yaşamında karşılaşıldığı ileri sürülen sorunlardan bir kısmının, öğrencilerin kampüs 

yaşamına etkin bir katılım ve uyum sağlayıp sağlayamamaları ile de ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. Sorun olarak bildirilen diğer durumların ise, kampüsün tasarımından, kampüs 

yaşamının öğrencilere gerektiği gibi kaynaklandığı görülmektedir. 

Öğrencilerin beklentilerinin karşılanabilmesi ve daha yaşanılabilir bir kampüs için; 

 

• Kampüs yaşam alanlarının yeniden tasarlanması, 

• Kampüs yaşamına öğrencilerin uyumu için danışmanlık hizmeti verilmesi, 

• Kampüste verilen tüm hizmet birimleri, sosyal ve sportif aktiviteler için öğrencilere 

yönelik etkili bir tanıtım ve bilgilendirme yapılması,  

• Ekonomik bakımdan zayıf durumda bulunan öğrencilerin belirlenerek, kampüsteki 

etkinliklere ve sportif aktivitelere ücretsiz katılımının sağlanması, 

• İnternetin tüm kampüste hızlı ve etkin kullanımı için yeniden bir alt yapı çalışması 

yapılması, 

http://www.akademikbakis.org/
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• Kent-kampüs arasındaki ulaşımın yerel yönetim üniversite işbirliği ile ihtiyaç 

kapsamında yeniden değerlendirilmesi, 

• Ekolojik bir kampüs anlayışının hayata geçirilmesi  gerekmektedir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ 

BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

                       Ahmet BEDEL1                                 Gökhan GÜLER2 

 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin başa çıkma stratejileri ve psikolojik sağlamlıklarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca başa çıkma 

stratejilerinin psikolojik sağlamlık puanlarını açıklamada anlamlı bir yeri olup olmadığını belirlemektir. Bu 

amaçla, 398 ortaokul öğrencisine Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği ve Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği 

uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde, bağımsız t testi, pearson momentler çarpım korelâsyonu ve 

regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, erkek ve kız öğrenciler arasında psikolojik 

sağlamlık puan ortalamalarında anlamlı farklılığın olduğu, psikolojik sağlamlık puanlarının en güçlü 

yordayıcısının aktif başa çıkma stratejisi olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, öğrencilerin yapıcı ve işlevsel 

başa çıkma stratejilerini arttırmaya yönelik yapılması planlanan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 

bireysel ve grup rehberliği etkinliklerine yer verilmesinin önemine vurgu yapılarak tartışılmış ve bu konuda 

yapılacak sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Ortaokul öğrencileri, başa çıkma stratejileri, psikolojik sağlamlık 

 

AN EXAMİNATİON OF THE PSYCHOLOGİCAL RESİLİENCE OF THE MİDDLE 

SCHOOL STUDENTS İN TERMS OF THE COPİNG STRATEGİES 

Abstract 

The aim of this study is to determine the changes of coping strategies of middle school students’ resilience 

according to gender; to examine relations between these variables, and determine whether these strategies have a 

meaningful role in explaining resilience scores. For this purpose, Kidcope and Child and Youth Resilience Measure 

Scale have been applied to 398 middle school students. In line with these purposes, Independent Samples T Test, 

the Pearson product-moment correlation coefficient and regression analysis have been used. According to the 

results of this study it has been demonstrated that meaningful differences between male and female students’ the 

average points of Child and Youth Resilience Measure. Also it has been seen that resilience is the most powerful 

predictor of the active coping strategy. In the light of these results, it has been discussed that the importance of 

emphasizing the importance of providing individual and group guidance activities in the guidance and 

psychological counseling services planned to increase the constructive and functional coping strategies of the 

students. Finally, suggestions on these issues have been made for further research on this issue. 

Keywords: Middle school students, coping strategies, resilience 
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1. GİRİŞ 

İnsan yaşamı, birçok kez çözülmesi gereken problemlerin (çatışmaların) varlığıyla ve 

yaşanabilecek birtakım zorluklarla geçen bir süreçtir. Bu zorluklara neden olan çok çeşitli 

durumlar mevcuttur. Örneğin; deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda bireyin ruhsal yara 

alması ya da bireyin yakın çevresinde çok sevdiği kişilerden ayrılması veya onları yitirmesi, 

bireyin göç etmek zorunda kalması ya da belli sebeplerden dolayı yer / yurt değiştirmesi, bireyin 

istismara uğraması, aile içinde yaşadığı anlaşmazlıkların ve çatışmaların varlığı vb. şeklinde 

gerçekleşebilmektedir. Yaşanacak olan bu zorluklar sonucunda bireyde iç gerilim düzeyi 

artabilir, kaygı durumu yükselebilir ve bunun birey üzerinde belirtileri görülebilir aynı zamanda 

mevcut olan duygusal durumu sarsılabilir, çevresiyle uyum bozukluğu yaşayabilir ve fiziksel 

semptomlar gösterebilir (Schrumpf, Crawford ve Bedine, 2007; Terzi, 2005). Bireyin, farklı 

gelişim dönemlerinde karşılaşabileceği bu çatışmaların veya yaşayabileceği bazı zorlukların 

kendisini geliştirmesi açısından avantaj olarak görmesi ayrıca ruhsal ve bedensel gelişimine 

olumlu katkı sağlayabilecek bir basamak olarak değerlendirilmesi gerekir.  

İnsan yaşamının bir dönemi olan ergenlik dönemi, bireyin sosyal, duygusal ve kişilik 

gelişimi açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalabileceği bir dönemdir. Ergenlik, 

çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir basamak olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu 

dönem, birçok önemli değişimlerin ve karmaşaların olduğu bir geçiş sürecidir (Feldman, 2000; 

Santrock, 2012). Bu dönemde bazı ergenler, yaşadıkları çatışmalar ya da zorluklar karşısında 

olumsuz bir biçimde etkilenirken bazı ergenler ise bu durumlar karşısında kolay bir şekilde 

üstesinden gelebilmekte, yeni duruma uyum sağlayarak hızlı bir biçimde toparlanabilmektedir. 

Bu uyum sürecinde etkili olan temel faktör, bireylerin gösterdikleri çaba, zaman ve devamlılık 

gerektiren bir olgu olan psikolojik sağlamlık kavramıdır (Masten, 2001).  

Psikolojik sağlamlık kavramı, Latince “resilire” kökünden türetilmiş ve resilient; bir 

maddenin elastik olmasını ve o maddenin aslına zorlanmadan dönebilmesini / dönüşebilmesini 

ifade etmektedir (Greene, 2002). Pozitif psikolojinin önemle üzerinde durduğu konulardan biri 

olan psikolojik sağlamlık kavramı, psikolojide bir metafor olarak kullanılmaktadır (Norris,  

Stevens, Pfefferbaum, Wyche ve Pfefferbaum, 2008). Buna göre psikolojik sağlamlık kavramı 

üzerine yapılan çalışmalarda, bu kavramın birçok farklı tanımıyla karşılaşmaktayız. Earvolino-

Ramirez (2007) psikolojik sağlamlığı, bireyin fiziksel ve ruhsal hastalıklardan veya çeşitli kötü 

durumlardan sonra kısa süre içerisinde iyileşebilme yeteneği, bireyin kendisini kısa sürede 

toparlayabilmesi, stresli ve zorlu yaşam süreçlerinden sonra kısa sürede bu yaşam süreçlerine 

uyum sağlayabilmesi ve eski haline dönebilme becerisi şeklinde tanımlamıştır. Psikolojik 

sağlamlık, bireyin karşılaştığı zorluklar karşısında mücadele vermesini ve toparlanabilmesini 

içermekte, aynı zamanda bu kavramın, bireyin pozitif uyumunu içeren dinamik bir süreç olduğu 

vurgulanmaktadır (Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000). Buna göre psikolojik sağlamlık hem her 

türlü olumsuz / kötü yaşam şartları ve stres yaratan yaşam olayları hem de davranışsal ve sosyal 

becerileri içeren pozitif uyum sürecini ifade etmektedir (Luthar ve Zigler, 1991). Brooks ve 

Goldstein (2004) ise psikolojik sağlamlık kavramını, bireyin herhangi bir zorluk yaşayıp 

yaşamadığına veya herhangi bir travma atlatıp atlatmadığına bakılmaksızın stresli yaşam 

olaylarıyla başa çıkabilme yeteneği şeklinde ele alınması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Literatürde yapılan ilk çalışmalarda, bireyin psikolojik sağlamlık olgusunun doğuştan sahip 

olduğu bir kişilik özelliği olarak kabul edilirken, son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında bu 

kavramın bireyin yaşamında geliştirilebilir bir özellik olduğu yönündedir (Luthar vd., 2000). 
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Psikolojik sağlamlık, bireysel ve çevresel risk faktörleri ile koruyucu faktörlere göre gelişim 

gösteren bir yapı olarak ele alınmaktadır. Çocuğun yetiştirilmesine dair katı tutumlar (Sameroff, 

1998), ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması / yoksulluk (Gizir ve Aydın, 2007; 

Karaırmak, 2006; Schoon, Parsons ve Sacker, 2004), annenin eğitim düzeyi (Karaırmak, 2006), 

göç (Gizir ve Aydın, 2007; Kararırmak, 2006), ebeveynlerin psikopatolojik durumu (Pilowsky, 

Zybert ve Vlahov, 2004), çocuk ihmal ve istismarı (Lansford, Malone, Stevens, Dodge, Bates 

ve Pettit, 2006) gibi bazı unsurlar, bireyin psikolojik sağlamlığının gelişimini olumsuz 

etkileyecek risk faktörleri arasında değerlendirilmektedir. Koruyucu faktörler ise çocuğun 

kendisinden, çocuğun ailesinden veya yakın çevresinden ya da çocuğun içinde bulunduğu 

toplumdan kaynağını alabilmektedir (Werner, 1995).  

Psikolojik sağlamlık düzeyi yüksek olan bireylerin bazı ortak özelliklere sahip olduğunu 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek olan bireylerin 

özelliklerinden bazıları şunlardır: güçlü öz-yeterlik algısı ve yüksek benlik saygısına sahip olma 

(Arslan, 2015; Dekovic, 1999; Kinard, 1998; Luthar vd., 2000), yüksek sosyal beceriye sahip 

olma (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick ve Sawyer, 2003; Rouse, Ingersoll ve Orr, 1998; 

Smokowski, Reynolds ve Bezrucsko, 1999), daha fazla iyimser olma (Luthar vd., 2000; Scheier 

ve Carver, 1987), daha olumlu gelecek yönelimli olma (Maluccio, 2002; Smokowski vd., 1999), 

pozitif duygulara sahip olma (Luthar vd., 2000), daha duyarlı olabilme (Rouse vd., 1998), 

yüksek akademik başarıya sahip olma (Dekovic, 1999; Smokowski vd., 1999), daha yüksek 

zekâ düzeyine sahip olma (Kinard, 1998; Klohnen, 1996; Smokowski vd., 1999), stresle baş 

edebilme becerisine sahip olma (Yöndem ve Bahtiyar, 2016), daha fazla sosyal desteğe sahip 

olma (Masten, 2001; Turgut ve Eraslan Çapan, 2017) ve etkili / yapıcı problem çözme 

becerilerini kullanma (Dumont ve Provost, 1999; Werner ve Smith, 1982). 

Problem çözme becerileri ile psikolojik sağlamlık arasında ilişkiyi inceleyen 

araştırmalarda Werner ve Smith (1982), psikolojik sağlamlık düzeyleri ve olumlu problem 

çözme becerilerinin ilişkili olduğunu göstermiştir. Dumont ve Provost (1999), 297 ergen 

üzerinde yaptıkları çalışmada psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek olan ergenlerin, olumlu 

problem çözme becerilerini daha fazla kullandıklarını saptamışlardır. Psikolojik sağlamlık 

düzeyleri yüksek olan çocukların ve ergenlerin, akranları ve diğerleriyle olan ilişkilerinin daha 

aktif ve çevrelerinin olumlu / pozitif ilgisini üzerlerine çektikleri sonucu elde edilmiştir 

(Benard, 1991; Garmezy ve Masten, 1986; Rutter, 1990). Psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek 

olan bireylerin ortak kişilik özelliklerine ilişkin, etkili problem çözme becerilerine sahip 

oldukları, diğerleriyle (çevreyle) etkili ve yapıcı ilişkiler kurabildikleri, hayatın zorluklarını 

kabul ederek o zorlukların üstesinden etkili bir şekilde geldikleri ve yaşamları üzerinde yeterli 

kontrol gücünü sağlayabilen bireyler oldukları görülmüştür (Greene, 2002; Thompson, Arnkoff 

ve Glass, 2011).  

Bu çalışma, ortaokul kademesinde okuyan ergenlerin psikolojik sağlamlıklarında etkili 

olan değişkenlerin tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmada ergenlerin 

psikolojik sağlamlıklarında etkili olduğu gözlemlenen başa çıkma stratejileri ele alınmıştır. 

Başa çıkma stratejileri Folkman ve Lazarus (1986) tarafından yaşanılan sorunun çözümü veya 

birey üzerindeki etkisini azaltmak için yapılan bilişsel ve davranışsal stratejiler olarak 

tanımlanmıştır. Spirito, Stark ve Williams (1988) tarafından geliştirilen ergenler için başa 

çıkma ölçeğinde başa çıkma stratejileri; aktif başa çıkma, olumsuz başa çıkma ve kaçınan başa 

çıkma stratejisi olarak üç alt boyutta ele alınmıştır. Aktif başa çıkma alt boyutu; yapıcı ve 

http://www.akademikbakis.org/


  

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ   

          Sayı: 71       Ocak -Şubat  2019                                

 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                

160 
 

işlevsel başa çıkma stratejisidir. Sorunlara olumlu yaklaşmakla birlikte problemi tanımlama, 

çözüm seçenekleri üretme, karar verme ve değerlendirme adımlarını içermektedir. Kaçınan 

başa çıkma stratejisi ise; sorunlardan uzaklaşma, kendi kendine çözülsün diye bekleme gibi 

problem çözmede işlevsel olmayan yaklaşımları içerir. Olumsuz başa çıkma stratejisinde ise; 

sorunu tehdit olarak algılama, çözemeyeceğine inanma, kendini ve başkalarını suçlama, etrafa 

zarar verme davranışları yer almaktadır. Eskin (2014)’e göre günlük yaşam içerisinde bireyin 

karşılaştığı problemleri etkili bir şekilde değerlendirmesi ve sonucunda problemin üstesinden 

olumlu bir şekilde gelmesi, bireyin psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek olduğunun bir 

göstergesidir. 

Bu çalışmada, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önleyici rehberlik işlevi esas 

alınmıştır. Önleyici ve gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri içerisinde “başa 

çıkma stratejileri” önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemde bireyin, karşılaştığı sorunlarla başa 

çıkma yeteneği,  karşılaştığı zorluklar karşısında mücadele vermesi onun psikolojik sağlamlığı 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, önleyici ve gelişimsel 

psikolojik danışma ve rehberlik alan yazınına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öğrencilerin, yaşadıkları sorunlar karşısında gösterdikleri başa çıkma stratejileri psikolojik 

danışmanların çalışma alanına girmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 

Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2017, 2006) tarafından da okullarda önleyici yaklaşım 

esas alınması istenmektedir. Dolayısıyla bu araştırmadan elde edilen sonuçların okullarda görev 

yapan psikolojik danışmanların hazırlayacakları önleyici rehberlik ve psikolojik danışma 

programların içeriklerinin oluşturulmasında yol göstermesi beklenmektedir. Yapılan 

açıklamalar doğrultusunda bu çalışmanın amacı, ergenlik döneminde oldukça önemli etkileri 

olan başa çıkma stratejilerinin ve psikolojik sağlamlıklarının cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek ayrıca başa çıkma 

stratejilerinin psikolojik sağlamlık puanlarında anlamlı bir yerinin olup olmadığının 

anlaşılmasıdır.  

 2. YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırma genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma 

grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde İstanbul Ümraniye ilçesinde eğitim 

öğretimine devam eden 7. sınıf 145 (%36.4) ve 8. sınıf 253 (%63.6) olmak üzere toplam 398 

öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 196’sı erkek, 202’si kızdır. Örnekleme alınan 

öğrencilerin yaş ortalaması 13.55’tir (Ss=.62). 

Veri Toplama Araçları 

Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeği (Spirito, Stark ve Williams, 1988): Ölçek, Spirito, 

Stark ve Williams (1988) tarafından oluşturulmuş olup, toplam 11 maddeden oluşmaktadır. 

Spirito, Stark ve Tyc (1994) tarafından ölçek üç alt boyutta toplanmıştır: Aktif Başa Çıkma, 

Kaçınan Başa Çıkma ve Olumsuz Başa Çıkma. Ölçek 4’lü likert tipine göre oluşturulmuştur, 

ölçek maddeleri 0-3 arasında puanlanmaktadır ve ölçekteki ifadeler ‘0: Hiçbir zaman’, ‘1: Ara 

sıra’, ‘2: Çoğu zaman’, ‘3: Her zaman’ sıklık dereceleri şeklindedir. Aktif Başa Çıkma ve 

Kaçınan Başa Çıkma alt boyutu 0-11, Olumsuz Başa Çıkma alt boyutu 0-9 arasında 

puanlanmaktadır. Ölçeğin, Bedel, Işık ve Hamarta (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlama 

çalışmaları yapılmış ve 7. , 8. , 9. , 10. ve 11. sınıf toplam 453 öğrenci ile yaptıkları araştırmada, 
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ölçeğin alt boyutları için iç tutarlık güvenirlik katsayıları Aktif Başa Çıkma alt boyutu için .72, 

Kaçınan Başa Çıkma alt boyutu için .70 ve Olumsuz Başa Çıkma alt boyutu için .65 olarak 

hesaplanmıştır.  

Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği – Kısa Form (Liebenberg, Ungar ve 

LeBlanc, 2013): On bir farklı ülkeden toplanan verilerle birlikte ölçeğin toplam 28 maddelik 

orijinal formu oluşturulmuştur (Liebenberg, Ungar ve Van de Vijver, 2012). Ölçeğin kısa formu 

Lienbenberg, Ungar ve LeBlanc (2013) tarafından iki farklı araştırma sonucunda toplam 12 

maddelik bir yapıda toplanmıştır. Ölçek 5’li likert tipine göre oluşturulmuştur, ölçek 1-5 

arasında puanlanmaktadır ve ölçekteki ifadeler ‘1: Beni hiç tanımlamıyor’, ‘2: Çok az 

tanımlıyor’, ‘3: Biraz tanımlıyor’, ‘4: Oldukça tanımlıyor’, ‘5: Beni tamamen tanımlıyor’ sıklık 

dereceleri şeklindedir. Ölçekte toplam puan aralığı 12-60 arasında değişmektedir. Ölçekten 

alınan yüksek puan, yüksek psikolojik sağlamlık düzeyine işaret etmektedir. Ölçeğin, Arslan 

(2015) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ortaokul ve liseye devam eden 

toplam 256 öğrenci üzerinde yapılan araştırmada ölçeğin, madde faktör yük değerleri .54 ve .81 

arasında değişmekle birlikte, 12 maddenin toplam varyansın %51.28’inin tek faktör tarafından 

açıklandığı belirlenmiştir. Ölçeğin, ölçüt geçerliği kapsamında negatif duygular, pozitif 

duygular ve öz-yeterlik ilişkisine bakılmıştır. Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği – 

Kısa Form ile pozitif duygular ve öz-yeterlik arasında doğrudan (pozitif yönde), negatif 

duygular ile dolaylı (negatif yönde) anlamlı ilişki bulunmuştur. Ölçeğin, Cronbach Alpha iç 

tutarlık değeri .91 olarak bulunmuştur (Arslan, 2015).  

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekler, araştırmacılar tarafından öğrencilere ders saatleri 

içerisinde uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere araştırmanın amacı kısaca 

açıklanmış ve sadece gönüllü olanların katılmaları istenmiştir. Cinsiyetler arasındaki farklılığın 

anlamlılığı için bağımsız t testi kullanılmıştır. Çalışmanın değişkenleri olan başa çıkma 

stratejileri ve psikolojik sağlamlık arasındaki potansiyel ilişkileri incelemek için Pearson 

Momentler Çarpım Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkeni açıklama oranlarını belirlemek amacıyla Çoklu Regresyon Analizi kullanılmış, 

göreceli açıklama düzeyleri standardize edilmiş Beta değerleri () ile karşılaştırılmıştır 

(Büyüköztürk, 2006).  

3. BULGULAR 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizine başlanmadan önce, veriler kayıp değerler ve 

çoklu analizlere uygunluk açısından değerlendirilmiş, çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2 ile 

-2 aralığında olduğu görülmüş (Büyüköztürk, 2006), verilerin normal dağılım varsayımını 

karşıladığı ve parametrik analizlere uygun olduğu gözlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği puan 

ortalamaları, standart sapmaları ve bu puanlara ilişkin t-testi sonuçları tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği Puanlarına ilişkin t Testi Sonuçları 

 Erkek 

N: 196 

Kız  

N: 202 
 

 X  Ss X  Ss T Df        p 

   Aktif Başa Çıkma  7.55 2.28 7.25 2.47 1.24 396 .212 

   Kaçınan Başa Çıkma 6.07 1.98 6.01 2.08 .302 396 .763 

   Olumsuz Başa Çıkma 2.30 1.61 2.05 1.57 1.54 396 .124 

   Psikolojik Sağlamlık 47.28 7.10 49.22 7.71 -2.60 396    .009** 

  *p<.05, **p<.01 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Başa Çıkma stratejileri ölçeğinin boyutlarında erkek ve kız 

öğrenciler arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinde 

kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksektir.  

Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin korelasyonlar tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Başa Çıkma Ölçeği ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeğine ilişkin Korelasyonlar 

Değişken       1      2              3         4 

1. Aktif başa çıkma   -             

2. Kaçınan başa çıkma   -.006  -             

3. Olumsuz başa çıkma   -.240**  .220**         -           

4. Psikolojik sağlamlık    .366** -.075         -.328**       - 

*p<.05, **p<.01    

 

Tablo 2 incelendiğinde, Başa Çıkma Envanterinin aktif başa çıkma boyutu ile psikolojik 

sağlamlık (r =.366,  p<0.01) arasında orta düzeyde pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Başa 

Çıkma Envanterinin kaçınan başa çıkma boyutu ile psikolojik sağlamlık (r =-.075,  p>0.05) 

arasında düşük düzeyde negatif ilişkinin olduğu görülmüştür. Başa Çıkma Envanterinin 

olumsuz başa çıkma boyutu ile psikolojik sağlamlık (r =-.328,  p<0.01) arasında orta düzeyde 

negatif ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Başa çıkma değişkenlerinin, psikolojik sağlamlığı yordama düzeylerini belirlemek 

amacıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmış ve sonuçları tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasına ilişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SHB       T        p 

Aktif başa çıkma   .958 .146 .306 6.567 .000 

Kaçınan başa çıkma   -.064 .170 -.018 -.378 .705 

Olumsuz başa çıkma   -1.174 .223 -.251 -5.254 .000 

R = .442 R2 = .196 

F (3, 415) =31.959  p = .001 

     

 

Tablo 3’e bakıldığında, başa çıkma stratejileri alt boyutlarının birlikte psikolojik 

sağlamlık puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı (p<.001) ve varyansın yaklaşık %20’sini 

açıkladığı görülmektedir. İlgili Beta değerleri incelendiğinde ise, psikolojik sağlamlık 

puanlarının anlamlı yordayıcısının sırayla aktif başa çıkma ( =.306) ve olumsuz başa çıkma 

stratejisi ( =-.251) olduğu görülmektedir. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin başa çıkma stratejileri ve psikolojik sağlamlık 

puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı, başa çıkma stratejilerinin psikolojik 

sağlamlık puanlarını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, 

cinsiyetler arasında başa çıkma stratejileri puan ortalamalarında anlamlı farklılığın olmadığı 

görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyetine 

göre başa çıkma stratejilerine dair farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yurtiçi literatüründe yapılmış 

bazı araştırmalar, bu araştırma sonucunu desteklemektedir (Atasayar ve Güler, 2012; Erdem ve 

Genç, 2014; Özbulak, Aypay ve Aypay, 2011). Bazı araştırmalarda ise kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre genel etkili / olumlu problem çözme becerisini anlamlı düzeyde daha çok 

uyguladığı görülürken (Sezen ve Paliç, 2011; Yıldırım, Hacıhasanoğlu, Karakurt ve Türkleş, 

2011), bazı araştırmalarda ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre genel etkili / olumlu 

problem çözme becerisini anlamlı düzeyde daha çok uyguladığı görülmektedir (Nota, Heppner, 

Soresi ve Heppner, 2009; Nota, Heppner, Ginevra, Ferrari, Heppner ve Soresi, 2013). Psikolojik 

sağlamlık ölçeğinde ise kız öğrencilerin puan ortalamalarının erkek öğrencilerin puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Alan yazın incelendiğinde 

ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyetine göre psikolojik sağlamlık düzeylerine dair 

farklı sonuçlar elde edilmiştir. Yurtiçi literatüründe yapılmış araştırmaların çoğu, bu araştırma 

sonucunu desteklemektedir. Buna göre, ilköğretim (Önder ve Gülay, 2008) ve ortaöğretim 

(Dündar, 2016; Gündaş ve Koçak, 2015; Koç Yıldırım, 2014; Oktan, 2008; Önder, Yıldırım ve 

Arslan, 2018; Yıldırım, Yıldırım, Otrar ve Şirin, 2015) kız öğrencilerin psikolojik sağlamlık 

düzeyleri erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre erken ergenliğe girmesine bağlı olarak aile içinde ve toplumda farklı 

sorumlulukları yüklenmesi, onların psikolojik sağlamlık düzeylerinin erkek öğrencilere göre 

daha yüksek düzeyde olmasını etkileyebilir. Masten (2001), sorumlulukların ve yaşanılan 

zorlukların bireylerin psikolojik sağlamlıklarının artmasında etkili olduğunu belirtmektedir. 

Yurtiçi literatüründe öğrencilerin cinsiyetine göre psikolojik sağlamlık düzeylerinin 

farklılaşmadığını saptayan araştırmalar da mevcuttur. Buna göre, lise öğrencilerinin psikolojik 
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sağlamlık düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (Algünerhan, 

2017; Güngüz, 2017; Eray, 2016; Kanak ve Doğan Arslan, 2018; Yöndem ve Bahtiyar, 2016).  

Araştırmada, Başa Çıkma Envanterinin aktif başa çıkma boyutu ile psikolojik sağlamlık 

puanları arasında orta düzeyde pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Başa Çıkma Envanterinin 

olumsuz başa çıkma boyutu ile psikolojik sağlamlık puanları arasında orta düzeyde negatif 

ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, başa çıkma stratejileri alt boyutlarının birlikte psikolojik 

sağlamlık puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın yaklaşık %20’sini açıkladığı 

görülmektedir. Öğrencilerin, yaşadıkları sorunlarda aktif başa çıkmaları, sorunlara olumlu 

yaklaşmaları, sorunu anlamaları, yapıcı çözüm seçenekleri üretmeleri ve başarılı bir şekilde 

çözümü uygulamaları onların psikolojik sağlamlıklarında etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin aktif başa çıkmaları psikolojik sağlamlıklarını arttırırken, olumsuz başa çıkmaları 

ise psikolojik sağlamlıklarını azaltmaktadır. Başa çıkma becerisi içerisinde yer alan çaba, ısrar 

ve sebatkârlık aynı zamanda psikolojik sağlamlık içerisinde de yer alan özelliklerdir. Burada 

birbirini besleyen karşılıklı bir ilişki de söz konusudur. Başa çıkma becerisinin artması 

psikolojik sağlamlığı arttırırken, psikolojik sağlamlığın artması bireyin daha sağlıklı başa çıkma 

yetisine olumlu katkı sunmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgu, Akdoğan ve Yalçın (2018), 

Dumont ve Provost (1999), Galatzer-Levy, Burton, ve Bonanno (2012), Greene (2002), 

Thompson vd. (2011), Werner ve Smith (1982) tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir.  

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, psikolojik sağlamlık üzerinde 

başa çıkma stratejilerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Buna göre bireylerin başa çıkma becerileri 

ile psikolojik sağlamlıkları arasında ilişki vardır ve bireylerin olumlu başa çıkma stratejisini 

kullanmaları önemli bir psikolojik sağlamlık göstergesidir. Yaşadığı sorunlarda yapıcı ve 

işlevsel başa çıkma stratejileri kullanan, çaba ve sebatkârlık gösteren öğrencilerin psikolojik 

sağlamlıklarının yükselmesine katkı sağlayacağı görülmektedir. Başa çıkma becerisi riskli 

durumlara karşı koruyucu bir faktördür (Boyden ve Mann, 2005; Davey, Eaker ve Walters, 

2003). Sorunlarla etkili başa çıkma becerisi, ergenlik döneminde beklenen önemli bir gelişim 

görevidir. Bu gelişim dönemindeki etkili başa çıkma becerilerinin ve psikolojik 

sağlamlıklarının kendilerini anlamalarında, benlik saygılarının gelişiminde önemli olduğu 

düşünülmektedir. Bu gelişim görevini desteklemek, psikolojik danışmanların görevleri ve 

sorumlulukları arasında yer almaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında psikolojik 

sağlamlığın bireyin yaşamında geliştirilebilir bir özellik olduğu yönündedir (Luthar vd., 2000). 

Dolayısıyla psikolojik danışmanlar için okul çağı çocukları ve ergenlik döneminde yer alan 

bireylerle yapılacak önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde onların başa çıkma 

stratejilerinin geliştirilmesi konusunda bireysel ve grupla kişisel rehberlik etkinliklerine 

gereksinim duyulmaktadır. Araştırma sonucunun deneysel olarak sınanması ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu çalışmadaki yer alan verilerin sadece öğrencilerin kendi kendilerini ifade 

etmeye dayanması bu çalışmanın sınırlılığıdır.  
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POLİTİK BECERİ ve KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI 

 

Semih KOÇMAR1           Agâh Sinan ÜNSAR2           Adil OĞUZHAN3 

 

Öz 

Politik beceri; işyerinde, başkalarını etkin bir biçimde anlama, bunu onları etkilemek için kullanma ve 

kişisel/örgütsel hedefleri zenginleştirecek şekilde davranma yeteneğidir. Kariyer tatmini ise geçmişten bu güne 

çalıştığımı alanda çabalarımız sonucu geldiğimiz kariyer noktasından memnuniyet düzeyimiz ile alakalıdır. Bu 

çalışmada önce politik beceri ve kariyer tatmini kavramları açıklanmıştır. Araştırma bir alan çalışması olarak 

tasarlanmıştır. Daha sonra Edirne’de sanayi sektöründe ki işletmelerde görev yapan çeşitli seviyelerdeki 

çalışanların politik becerileri ile kariyer tatminleri arasındaki etkileşimi belirlemeye yönelik olarak bir araştırma 

yapılmıştır. Bu bölgede daha önce bu tür bir çalışma yapılmamış olması, araştırmacılara motivasyon kaynağı 

olmuştur. Literatürdeki diğer çalışmalarda araştırmanın farklı alanlarda ki çalışanlar üzerinde yapılmış, fakat bu 

çalışmada sanayi sektöründe çalışanlar üzerinde yapılmış olması araştırmanın farkını ortaya koymaktadır. Bu 

farkın da literatüre bir katkısı olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda; politik beceri alt boyutlarının ve kariyer 

tatmini alt boyutlarının bir çok demografik değişken ile arasında anlamlı etkileşimler tespit edilmiştir. Ayrıca 

politik beceri ile kariyer tatmininin alt boyutları arasında da anlamlı bir etkileşim olduğu yapılan analizlerde 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Politik Beceri, Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Beceriklilik, İçtenlik, Kariyer 

Tatmini 

 

Political Skills and The Relationship Between Career Satisfaction: A Field Study 

ABSTRACT 

Political skill; the ability to actively understand others in the workplace, to use them to influence them 

and to enrich the personal / organizational goals. Career satisfaction is the relevance to our level of satisfaction 

from the point of career that we have come to the conclusion that we are working in the past. In this study, 

political skills and career satisfaction concepts are explained. The research is designed as an area study. Later on 

in Edirne, a survey was conducted to determine the interaction between the political capabilit ies of the various 

levels of employees working in industry-based businesses and career satisfactions. The fact that this kind of 

work has not been done before in this area has been a source of motivation for researchers. Other studies in the 

literature show the difference in the research done on workers in different areas of research, but in this study it 

was done on workers in the industry sector. It can be said that this difference is also a contribution to the 

literature. As a result of the research; political skill sub-dimensions and career-satisfaction sub-dimensions were 

found to have significant interactions with many demographic variables. It was also found in analyzes that there 

was a significant interaction between political skill and sub-dimensions of career satisfaction. 

Key Words: Political Skills, Networking Ability, Interpersonal İnfluence, Social Astuteness, Apparent 

Sincerity, Career Satisfaction 
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GİRİŞ 

Örgütlerde yaygınlaşan değişiklikler, politik becerilerin daha önemli hale geldiğini 

ortaya koymaktadır. Bu değişimler çerçevesinde örgüt çalışanların politik bazı yeteneklere 

ihtiyaç duydukları ve kullandıkları ileri sürülmektedir. Politik becerilere sahip olan ve 

geliştirip kullanabilen çalışanların kariyerlerinde tatmin olacakları düşüncesiyle bu çalışma 

yapılmak istenmiştir. Çalışanlar politik becerilerini kariyerlerini oluşturmada ve 

yönlendirmede kullandıkları düşünülerek, politik becerilerinin seviyeleri ve boyutları farklılık 

gösteren kişilerin ne kadar kariyer tatminine sahip oldukları belirlenmek önem arz etmektedir. 

Akademik araştırmalar, örgütlerin bürokratik veya hiyerarşik yapılara daha az güvenmelerine 

ve örgüt tasarımındaki dönüşümü yansıtacak yeni teorilere ve yapılara gereksinim 

duyduğumuza inanmaktadırlar. Bu çalışmada önce politik beceri ve kariyer tatmini kavramları 

açıklanmıştır. Daha sonra Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde görev yapan 

kişilerin sergiledikleri politik becerileri ile kariyer tatmini arasındaki etkileşim ve ilişki 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışanlar üzerinde uygulanan anketin istatistiksel 

olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler tablolar yardımıyla yorum yapılarak 

açıklanmıştır. 

 

1. Politik Beceri Kavramı 

Politik beceri kavramının kökleri çok eskilere, 1900’lerin başına dayanmaktadır. 

Psikolog E. L. Thorndike ve girişimci Dale Carnegie, bu kavramın temellerini atan 

araştırmacılardır (Ferris ve Diğ., 2010:7). 1980’lerin başında Pfeffer (1981) ve Mintzberg 

(1983), politik bakış açısının politik çevrelerde ve organizasyonlarda etkili olduğunu ve 

bireylerin politik beceriyi kullanmaya ihtiyacı olduğunu öne sürmüşlerdir (Ferris ve Diğ., 

2007: 291). Politik beceriyi Ferris şu şekilde tanımlamıştır: "Etkili olma kabiliyeti, iş yerinde 

başkalarını anlamak ve bu bilgileri kullanmak, başkalarını ve kendisini geliştiren şekillerde 

harekete geçirmek için kişisel ve örgütsel amaçları kapsamaktadır ' ((Ferris ve Diğ., 2005: 

127). Politik beceri, samimi davranışlar ile sergilediğinde çalışanlar için önemli bir yetenektir 

(Treadway ve Diğ., 2007: 851). Daha önce ki araştırmalar politik beceriyi, etkili olma 

taktikleri kullanarak nüfuzunu kullanma becerisi olarak tanımlamaktadır (Mintzberg, 1983: 

34). Politik beceri iyi ilişki becerisine sahip olma, güven, inanç, içtenlik ve ilham veren bir 

tarzda uygun durumsal davranışı gösterebilme yeteneği ile sosyal becerikliliği birleştiren 

kişilerarası bir tarzdır (Buchanan,  2008: 49). Matthew Valle, politik beceriyi şu sözlerle 

anlatmıştır: “İnsanları okuyabilmek ve yaptıkları eylemleri niçin yaptıklarının farkına 

varabilmek zorunda olunan bir organizasyonda politik olarak yetenekli olmak… Eğer 

başkalarının davranışları ve motivasyonları senin için bir muammaysa, onları nasıl 

etkileyebileceğini düşünebilirsin. Diğerlerini etkileyebilme becerisine sahip olmalısın; geçmiş 

deneyimlerin bunun için potansiyelinin olup olmadığını sana söyleyecektir. Örneğin, herkes 

kolay bir işi yapması için arkadaşından yardım isteyebilir ancak zor bir işi yapması için kaç 

kişi bir arkadaşından yardım isteyebilir?”(Valle, 2006: 9). Politik beceri, sadece uyumlu ve 

samimi bir şekilde bilinçlendirilebilen, sergilenen ve duygular ile uyum göstermesi gereken 

bir faaliyet değil, aynı zamanda sahip olunan bu enerjileri uygun, kusursuz icra ve tarzla 
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doğru şekilde istenilen sonuçları elde etmek için yöneltmektedir (Ahearn ve Diğ., 2004: 310). 

Politik beceri bilinçli zihinsel ve davranışsal esneklik gerektirir. Bununla birlikte, tarihsel 

süreçte oluşmuş olan olumsuz bir algılamanın aksine, diğerler çalışanlara güven ve güven 

duygularını arttırarak, kişinin kariyer başarısı ile sonuçlanan sosyal ve itibar sermayesinin 

geliştirilmesini sağlar (Gallagher: 2007: 47). Politik beceri kavramı ile yapılan araştırmaların 

devamında Ferris ve arkadaşları, politik beceriyi tanımlamaya yönelik bir ölçek 

geliştirmişlerdir. politik yetinin 4 boyutu olduğu üzerinde durmuşlardır. Bu boyutlar, ‘sosyal 

beceriklilik (social astuteness), kişilerarası etki (interpersonal influence), network yeteneği 

(networking ability) ve içtenlik (apparent sincerity)’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ferris ve 

Diğ., 2005: 128).  

 

2. Kariyer Tatmini Kavramı 

Abraham H. Maslow ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ninde, işgörenlerin iş hayatlarında ilerleme 

ihtiyacı duyduklarını ve bu ihtiyacın yanında hem maddi hem de manevi beklentilere sahip 

olma isteği içerisinde olduklarını savunmaktadır. Literatüre baktığımızda son dönemde 

kariyer kavramı ve kariyerin yönetimi kavramları önemini arttırmaktadır, bunun sebebi olarak 

da çalışanların beklentileri ile işletmenin beklentilerini ikisinin de aynı anda 

giderilebilmesinin ehemmiyetine olan ilgidir (Yıldızhan, 2011:26).  Çalışanın kariyeri; maddi 

tatminin yanında manevi yani psikolojik tatmin de yaratır ki bu da kişinin özsaygısının 

artmasında, sosyal kimlik ve statü kazanılmasında ve kendini geliştirme ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir etkendir (Saruhan ve Yıldız, 2012:419). Sharbaugh’a göre, kariyer 

tatmini; çalışanların hayat tatmininin belirleyicisidir ve çalışanların kariyerlerine karşı 

duygularıdır (Sharbaugh, 2009: 106). Yap ve arkadaşlarına göre, kariyer tatmini; çalışanların 

kariyer ve gelir sevilerindeki arzuları, yeni yeteneklere sahip olma, kendilerini geliştirme ve 

başarı hedeflerindeki tatminlerinin göstergesidir (Yap ve Diğ., 2010: 584). Van Emmerik ve 

arkadaşlarına göre, kariyer tatmini; çalışanların mevcut işlerinden tatminlerini ve kariyer 

hedeflerine ulaşıp ulaşamadığının göstergesidir (Van Emmerik ve Diğ., 2006: 55). Maltas’a 

göre, kariyer tatmini; kişilerin, mevcut kariyerleri ile beklentilerini elde etmeleri arasındaki 

uyumdur (Maltas, 2004: 126.) Conley ve arkadaşlarına göre, kariyer tatmini; kişilerin, kariyer 

hedef ve beklentileriyle buluşmasıdır (Conley ve Diğ., 2005: 41.) Nguyen’e göre ise; kişilerin, 

kariyerleriyle ilgili hedef ve beklentilerinin kendilerince değerlendirilmesidir (Nguyen, 2004: 

9). Stevens ise kariyer tatminini kişilerin ilgileri, karakterleri ve iş çevresi arasındaki uyumdur 

(Stevens, 1997: 36.). Pope’a göre kariyer tatmini ise; çalışanların mevcut işleri hakkında 

tutum ve tecrübelerini değerlendirmesidir (Pope, 2008: 48.) Kariyer tatmini; bireysel olarak 

kişilerin kariyer hedeflerine ve beklentilerine ulaşmalarını içermektedir. Burada kişilere 

sunulan kaynaklar ve özellikle maddi anlamda yapılan destekler önemlidir. Aynı zamanda 

kariyer tatmini, işin şartlarıyla, ödül sisteminin adil işlememesi, işin yükünü, stresin 

boyutunu, kişilere ait özeli ve iş hayatı arası çatışma kaynaklı doğan olumsuz duygulardan 

etkilenmektedir Aynı zamanda çalışanlara iş yerlerinde, etnik köken, cinsiyet, siyasi görüş vb. 

konularda ayrımcılık yapılması kişinin kariyer tatminini azaltmaktadır. (Gürkan ve Koçoğlu, 

2011:590).  
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3. Araştırmanın Metodolojisi 

Çalışmamızın bu bölümünde araştırma amacını ve önemini, kapsamı ve sınırlı yanları, 

yöntemi ile araştırmaya ait bulgular yer alınmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Çalışanların kariyerlerinden tatmin olması çok önemli bir unsurdu. Bu doğrultuda sahip 

oldukları politik becerilerinin kariyerlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünceler 

çerçevesinde yaptığımız bu çalışma daha önce Türkçe literatürde fazla çalışılmamış olan 

politik beceri konusu üzerinde durduğundan literatüre katkısı önem arz etmektedir. Ayrıca ilk 

defa sanayi sektörünün politik becerilerinin tespit edilmeye çalışılması bu araştırmanın diğer 

önem arz eden bir unsurudur. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren çeşitli büyüklüklerdeki 

işletmelerde görev yapan farklı seviyelerdeki çalışanların politik becerileri ve kariyer tatmini 

arasındaki etkileşimi belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 

Edirne’de sanayi sektöründe bulunan çeşitli faaliyetler gösterene sanayi işletmelerinin farklı 

kadrolarda görevini yapmakta olan personele ait, sosyal ve ekonomik yapıları, işletmedeki 

statüleri, eğitimleri, yaşları ve kurumda kaç yıl çalıştıkları ve benzeri çeşitlilik gösteren 

demografik özellikleri incelenerek bu bilgiler ışığında politik becerileri ve kariyer tatminleri 

arası ilişkinin boyutunu tespit etmek amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları 

Araştırmanın kapsamını, Edirne’de kayıtlı olan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

çeşitli büyüklükteki işletmelerden kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 80 özel sektörde 

faaliyet gösteren şirketten farklı statülerde görevini icra eden çalışanlar oluşturmuştur. 

Araştırmada zamanın ve maliyetin getirdiği kısıtlar sebebiyle ana kütleye dahil işletmelerin 

tümü araştırmanın kapsamı içerisine dahil edilememiştir. Ayrıca uygulamaya çalıştığımız 

sektördeki iş yükünden dolayı çalışanların anketleri doldurmak için gerekli istekliliği 

göstermemeleri diğer bir sınırlılıktır. Bu nedenden dolayı yüksek anket rakamlarına ulaşmada 

kısıtlılık yaşanmıştır. 

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

Hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anketi oluşturan formda ilk bölümün 

katılımcılara ait demografik özellikleri ölçmek için soruları bulundurmaktadır. İkinci 

bölümünde kariyer tatminini ölçmek için yöneltilen sorular, üçüncü bölümünde politik 

becerileri ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anketin kariyer tatmini ve politik becerileri 

ölçen bölümde 5’lik sistem Likert Ölçeği kullanılmış. Araştırma sonucu toplanan verileri 

SPSS 21.0 istatistiksel değerlendirme programıyla incelenmiştir.  Çalışma bünyesinde,  

çalışanların politik becerilerini ölçebilme amacıyla Ferris G.R. (2005) tarafından geliştirilmiş 

olan Politik Beceriler ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçek Mehtap Çıtak’ın (Çıtak, 

2011:145) yüksek lisans tez çalışmasından elde edilmiştir. Çalışanların kariyer tatmini 

düzeylerinin değerlendirilebilmesi için David Schaefer tarafından geliştirilen Kariyer Tatmini 

ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Çiğdem Vatansever’in (Vatansever, 2008:148) doktora tez 

çalışmasından elde edilmiştir. Politik beceri ve kariyer tatmini arası ilişkiyi tespit etmek için 

Regresyon uygulanmıştır. 
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3.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda hipotez geliştirilmiştir ve bu hipotez aşağıda 

açıklanmıştır. 

Hipotez 1: H0: Çalışanların kariyer tatmini alt boyutları ile politik beceri alt boyutları 

arası anlamlı farklılık göstermemektedir. 

                  H1: Çalışanların kariyer tatmini alt boyutları ile politik beceri alt boyutları 

arası anlamlı farklılık göstermektedir. 

 

3.5. Araştırmaya Katılan Çalışanların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların demografik niteliklerine yönelik tanımsal istatistikler ile elde 

edilen frekansların dağılımını gösteren tablolar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Yaşlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

0-25 

26-35 

36-49 

50 ve Üstü 

Toplam 

32 20,8 

79 51,3 

37 24,0 

6 3,9 

154 100,0 

Yapılan araştırmaya katılan 154 kişiden %20,8’i 25 yaşından küçük, 51,3’ü 26 ile 35 

yaş arasında, %24’ü 36 ile 49 yaş arasında, %3,9’u ise 50 ve üstü yaş grubu içerisinde 

bulunmaktadır. Çalışmaya katılanları yarısından çoğunun 26 ve 35 arası yaşa sahip 

çalışanlardan oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların büyük bir kısmının bu yaş 

grubunda olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerinin Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Kadın 6 3,9 

Erkek 148 96,1 

Toplam 154 100,0 

 

Katılımcıların yüzde 96,1’i erkek, 3,9 kadın katılımcılardan oluşmaktadır. Bu 

rakamlardan yola çıkarak bir yorum yapacak olursak sanayi sektöründe kadın çalışanların çok 

az olduğu söylenebilir. Bunun nedeni de çalışma şartlarının zorluğu olabileceği 

düşünülmektedir. 
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Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Durumlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Ortaokul 17 11,0 

Lise 65 42,2 

Ön Lisans 28 18,2 

Lisans 42 27,3 

Yüksek Lisans 2 1,3 

Toplam 154 100,0 

Çalışanların eğitim durumunu gösteren tablo incelendiğinde ortaokul %11, lise %42,2, 

ön lisans, %18,2, lisans 27,3, yüksek lisans %1,3 olduğu görülmektedir. Rakamlar 

incelendiğinde katılımcıların sadece yüzde 11’inin ortaokul seviyesinde eğitime sahip olması 

bu sektörde çalışanların eğitim düzeylerinin gayet yüksek olduğu sonucuna varmamızı 

sağlayabilir. Yine 2 kişi de olsa yüksek lisans yapmış çalışanların olması bu düşünceyi 

destekler. 

 

Tablo 4. Katılımcıların İş Pozisyonlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

İşletme Sahibi 19 12,3 

Yönetici 45 29,2 

Usta 75 48,7 

İşçi 15 9,7 

Toplam 154 100,0 

Katılımcıların işte ki pozisyonlarını gösteren tablo incelendiğinde işletme sahibi %12,3, 

yönetici %29,2, usta 48,7, işçi 9,7 olduğu görülmektedir. Neredeyse katılımcıların yarısının 

usta olarak çalışıyor olması, bu sektörde en çok ihtiyaç duyulan pozisyon olarak 

yorumlanmasına yol açabilmektedir. 

 

Tablo 5. Katılımcıların Çalışma Yıllarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

0-5 52 33,8 

6-10 48 31,2 

11-15 29 18,8 

16-20 13 8,4 

21 ve Üstü 12 7,8 

Toplam 154 100,0 

Çalıştıkları yılları gösteren tabloyu incelediğimizde 0-5 %33,8, 6-10 %31,2, 11-15 

%18,8, 16-20 %8,4, 21 ve üstü yıl çalışanların ise 7,8 olarak gözlendiği söylenebilir. 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun sektör tecrübelerinin 10 yılın altında olduğu söylenebilir. 

Bu da sektörde iş gücü devir hızının yüksek olması ihtimalini güçlendirmektedir. 

 

Tablo 6. Katılımcıların Medeni Durumlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Evli 91 59,1 

Bekar 63 40,9 

Toplam 154 100,0 

Katılımcıların %59,1’i evlidir, %40,9’u da bekar durumdadır. Evli çalışanların bu 

sektörde daha çok yer bulduğu söylenebilir. 

 

Tablo 7. Katılımcıların Çocuk Sayılarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Tüm Yüzde Yüzde 

 

Yok 28 18,2 30,8 

1 çocuk 36 23,4 39,6 

2 çocuk 21 13,6 23,1 

3 çocuk 5 3,2 5,5 

4 ve Üstü çocuk 1 ,6 1,1 

Toplam 91 59,1 100,0 

 Boş 63 40,9  

      Toplam 154 100,0  

Evli katılımcıların sahip oldukları çocuk sayılarını gösteren tabloyu incelediğimizde. 

Çocuğu olmayanlar %30,8, 1 çocuklu %39,6, 2 çocuklu %23,1, 3 çocuklu %5,5, 4 ve üstü 

çocuk sahibi olanlar %1,1 olarak gözlenmektedir. Evli çalışanların büyük çoğunluğunun ya 

hiç çocuğu olmadığı ya da 1 çocuk sahibi olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonucu çalışanların 

yaşlarının gençliği de etkilediği söylenebilir. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Kaç Yıl Evli Olduklarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Tüm Yüzde Yüzde 

 

0-5 52 33,8 57,1 

6-10 14 9,1 15,4 

11-15 8 5,2 8,8 

16-20 4 2,6 4,4 

21 ve Üstü 13 8,4 14,3 

Toplam 91 59,1 100,0 

 Boş 63 40,9  

   Toplam 154 100,0  
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Evli kaldıkları yıllara bakacak olursak 0-5 arası %57,1 ile başı çektiği görülmektedir. 

Yine bu sonucu da çalışanların yaşlarının gençliği ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 9. Katılımcıların Eşlerinin Çalışma Durumlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Tüm Yüzde Yüzde 

 

Çalışıyor 62 40,3 68,1 

Çalışmıyor 29 18,8 31,9 

Total 91 59,1 100,0 

 Boş 63 40,9  

    Toplam 154 100,0  

Katılımcılardan evli olanların eşlerinin çalışma durumu incelendiğinde %68,1’inin 

eşlerinin çalıştığı gözlenmektedir. Bu sektörde çalışanları gelirlerinin aile geçiminde yetersiz 

kalabileceği ve bu yüzden de eşlerin çalışmak zorunda kalabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 

yıllar geçtikçe toplumda ki kadın çalışma oranının yükselmesi de bu durumu desteklediği 

söylenebilir. 

 

Tablo 10. Katılımcıların Toplam Aile Gelirlerinin Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

0-1500 1 ,6 

1501-2500 36 23,4 

2501-3500 46 29,9 

3501-5000 39 25,3 

5001 ve Üstü 32 20,8 

Toplam 154 100,0 

Çalışanların aile gelirlerinin gösterildiği tablo incelendiğinde büyük çoğunluğunun 

%29,9 ile 2501 - 3500 arasında gelire sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bunu sektörün 

çalışanlarına düşük ekonomik imkanlar sağladığı olarak yorumlayabiliriz. 

 

Tablo 11. Katılanların 7-19 Yaşlarında Yetiştikleri Yere Göre Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Köy 41 26,6 

Belde/Bucak 13 8,4 

İlçe 43 27,9 

İl 51 33,1 

Büyük Şehir 6 3,9 

Toplam 154 100,0 

Katılımcıların yetişme çağlarını geçirdikleri yerlere göre dağılımlarını gösteren tablo 

incelendiğinde. Çalışanların büyük çoğunluğunun %33,1 ile İl de yetişenlerden olduğu 
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gözlenmektedir. Sanayilerin illere yakın kurulduğundan bu durumun çalışan sayısını 

etkilediği söylenebilir. 

 

Tablo 12. Katılımcıların Kaç Kardeş Olduklarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

0-1 11 7,1 

2-3 134 87,0 

4-6 6 3,9 

7 ve Üstü 3 1,9 

Toplam 154 100,0 

Çalışanların kaç kardeş olduklarını gösteren tabloyu inceleyecek olursak, katılımcıların 

%87’sinin çok büyük bir çoğunluğunun 2 ya da 3 kardeş olduğu gözlenmektedir. Bu rakamın 

Türk aile yapısı ile uyum gösterdiği söylenebilir. 

 

Tablo 13. Katılımcıların Baba Eğitim Durumlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Okuryazar Değil 4 2,6 

İlk-Orta 101 65,6 

Lise 36 23,4 

Üniversite 11 7,1 

Toplam 154 100,0 

Katılımcıların babalarının eğitim düzeyini inceleyecek olursak. İlk ve orta eğitim düzeyi 

%65,6 ile göze çarpmaktadır. Bunu şöyle yorumlayabiliriz katılımcılar eğitimli babalara 

sahiptirler. Bu durumu lise %23,4 ve Üniversite %7,1 rakamları da destekler niteliktedir. 

 

Tablo 14. Katılımcıların Anne Eğitim Durumlarının Frekans Dağılımı 

 Frekans Yüzde 

 

Okuryazar Değil 4 2,6 

İlk-Orta 114 74,0 

Lise 28 18,2 

Üniversite 8 5,2 

Toplam 154 100,0 

Annelerinin eğitim seviyelerini inceleyecek olursak. %74 İlk-orta eğitim seviyesi en 

yüksek değer olarak göze çarpmasına rağmen lise %18,2 ve Üniversite %5,2 olması eğitimli 

annelere sahip katılımcılar oldukları söylenebilir.  
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3.6. Kariyer Tatmini Anketinin Bulguları 

Kariyer tatminini ölçmeye yönelik uygulanan anket sorularından elde edilen bulgular 

aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca, ölçeğin güvenirlilik düzeyini ölçmek için Cronbach's Alpha 

değeri 0,842, KMO değeri 0.777 ve Barlett’s testi değeri 0.000 olarak hesaplanmıştır ve bu 

değerler geçerliliği belirlemek amaçlı faktör testi yapmak için yeterli düzeydedir. 

 

Tablo 15. Kariyer Tatmini Ölçeği Toplam Varyans Açıklaması 

Boyutlar 

İlk Özdeğerler 
Karelerinin Yüklerinin 

Çıkarımları 

Karelerinin Yüklerinin 

Rotasyonları 

Toplam 
Varyans 

% 

Yığılmalı 

% 
Toplam 

Varyans 

% 

Yığılmalı 

% 
Toplam 

Varyans 

% 

Yığılmalı 

% 

Bilişsel 

Tatmin 
4,742 39,514 39,514 4,742 39,514 39,514 4,420   

Duyuşsal 

Tatmin 
1,613 13,442 52,956 1,613 13,442 52,956 2,632   

Kariyer tatminini ölçmeye yönelik ölçeğe uygulanan Faktör analizi sonucunda ortaya 

çıkan iki faktör “Bilişsel Tatmin, Duyuşsal Tatmin” olarak adlandırılmıştır. Literatür de bu iki 

faktörü destekler niteliktedir. Bu faktörlerin toplam varyansı açıklama oranı %52,956’tür.  

Ölçeğin faktörlerinin varyanslarının değerleri incelenecek olursa. İlk faktör olan “Bilişsel 

Tatmin” toplam varyansı açıklama oranı %39,514’dir. İkinci faktörün “Duyuşsal Tatmin” 

toplam varyansı açıklama düzeyi %13,442 olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 16. Eşin Çalışma Durumu Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki T-testi 

Boyutlar Cinsiyet Ortalama F Sig. (p) 

Bilişsel Tatmin 
Çalışıyor 4,2097 

0,353 0,040 
Çalışmıyor 3,8177 

Duyuşsal Tatmin 
Çalışıyor 3,6516 

2,887 0,001 
Çalışmıyor 2,9241 

Katılımcıların eşleri çalışıp çalışmama durumunu gösteren değişken ve kariyer tatmini 

boyutlarının arası ilişkiye yönelik T-testi yapılmış. Yapılmış olan testin sonucu her iki alt 

boyutta da anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bilişsel tatmin boyutunda sig.0,040 ile p<0.05 

olduğu görülmüştür. Bu farkında eşleri çalışanlardan kaynaklandığı görülmektedir. Duyuşsal 

tatmin boyutunda sig.0,001 ile p<0.05 olduğu görülmüştür. Bu boyutta da farkın eşleri 

çalışanlardan kaynaklandığı görülmektedir. Eşleri çalışan katılımcıların kariyerlerindeki 

tatmin düzeyleri her iki boyutta da çalışmayanlara oranla daha yüksektir diyebiliriz. Eşi 

çalışanların daha çok kariyerine odaklanma imkanı bulabileceği bu durumun göstergesi 

olabilir. 
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Tablo 17. Yaş Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları Arasındaki 

OneWay-ANOVA testi 

 Bilişsel Tatmin 

Yaşları 
F Sig. (p) 

2,708 0,047 

Çalışmamıza katılanların yaşları ile kariyer tatmini alt boyutları arası ilişkiyi ölçmeye 

yönelik yaptığımız test sonucunda bilişsel tatmin boyutu ile anlamlı ilişki olduğu sig. 0,047 

p<0.05 düzeyinde tespit edilmiştir. Bu farkın da yapılan Tukey testi sonucunda 50 ve üstü 

yaşta çalışanların 26-35 arası sig. 0,043 ve 36-49 arası 0,026 anlamlı ilişkiden kaynaklandığı 

görülmüştür. 50 ve üzeri yaşta olanlar kariyerlerinin sonuna geldikleri düşüncesine kapılarak 

bilişsel açıdan kariyerlerinden tatmin seviyesi düşebileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 18. Yetiştiği Yer Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki OneWay-ANOVA testi 

 Bilişsel Tatmin Duyuşsal Tatmin 

Yetiştiği Yer 
F Sig. (p) F Sig. (p) 

4,514 0,002 2,539 0,042 

Katılımcıların yetiştiği yer ile kariyer tatmini alt boyutları arası ilişkiyi ölçmeye yönelik 

yaptığımız oneway-ANOVA testi sonucunda her iki alt boyut ile anlamlı ilişki olduğu bilişsel 

tatmin 0,002, duyuşsa tatmin 0,042 p<0.05 düzeyinde tespit edilmiştir. Bu farkların da bilişsel 

tatmin boyutunda yapılan Tukey testi sonucunda İl de yetişen çalışanların köy sig. 0,037, 

Belde/Bucak 0,031 ve İlçe 0,003 düzeyinde anlamlı ilişkiden kaynaklandığı görülmüştür. 

Diğer bir boyut duyuşsal tatmine yapılan LSD testi sonucunda ise farkın yine İl de yetişenler 

ile Belde/Bucak 0,022 ve ilçe 0,016 arasında anlamlı ilişkiden kaynaklandığı söylenebilir. Her 

iki boyutta da il de yetişen çalışanlardan anlamlı bir farklılık olmasını yorumlayacak olursak. 

Sanayi işletmelerinin genelde İllerde kurulması ve İl de yetişip il de çalışma hayatına devam 

eden çalışanların yetiştikleri yerde kariyerlerini devam ettirmeleri her iki boyutta da 

tatminlerini etkileyebileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 19. Kardeş Sayısı Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki Kruskal Wallis testi 

 Duyuşsal Tatmin 

Kardeş Sayısı 
Ki-Kare Sig. (p) 

27,041 0,000 

Araştırmaya katılanların kaç kardeş oldukları ile kariyer tatmini alt boyutları arasında 

yapılan Kruskal Wallis testi sonucuna göre duyuşsal tatmin alt boyutu ile kardeş sayısı arası 

ilişkinin anlamlılığı sig. 0,000 p<0,05 düzeyinde görülmüştür. Bu farkın da nereden 

kaynaklandığını görebilmek için yapılan Games-Howell testi sonucunda 0-1 kardeş sig. 0,000 

ve 2-3 kardeş sig. 0,000 olan katılımcılardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 0-1 ve 2-3 kardeş 

olanlar diğer çalışanlara göre kariyerlerinde duyuşsal boyutta daha tatmin olmaktadırlar 

diyebiliriz. 
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Tablo 20. Toplam Aile Geliri Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki OneWay-ANOVA testi 

 Bilişsel Tatmin Duyuşsal Tatmin 

Aile Geliri 
F Sig. (p) F Sig. (p) 

9,141 0,000 4,487 0,005 

Çalışmaya katılan çalışanların toplam ailelerinin geliri ile kariyerlerinden tatmin olma 

alt boyutları arasında yapılan ANOVA testi sonucunda çalışanların toplam aile geliri ile her 

iki alt boyut arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bilişsel tatmin sig. 0,000 p<0,05 olarak, 

duyuşsal tatmin sig. 0,005 p<0,05 şeklinde bulunmuştur. Bu anlamlı farklarında nereden 

kaynaklandığını bulmak için yapılan Tukey p<0,05 düzeyinde testleri sonucunda her iki 

boyutta da 1501-2500 ve 5001 ve üzeri aile gelirine sahip çalışanlardan kaynaklandığı 

görülmüştür. Bilişsel tatmin sig. 0,00 ve duyuşsal tatmin 0,007. Bu sonucun da sebebi olarak 

her iki gelir grubu arasında ki farkın oldukça büyük olması şeklinde yorumlayabiliriz. Gelir 

düzeyleri kariyer tatminlerini her iki boyutta da farklı etkileyeceği düşünülmektedir. Gelir 

düştükçe tatminin düşeceği gelir yükseldikçe tatminin artacağı beklenmektedir. 

 

Tablo 21. Evlilik Yılı Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları Arasındaki 

OneWay-ANOVA testi 

 Duyuşsal Tatmin 

Kaç Yıldır Evli 
F Sig. (p) 

2,659 0,038 

Araştırmada yer alan çalışanların evli kaldıkları yıl sayıları ile kariyer tatmini alt 

boyutları arasında yapılan test sonucunda duyuşsal tatmin alt boyutu p<0,05 düzeyinde 0,038 

olarak tespit edilmiştir. Bu farkın tespiti için yapılan LSD testi sonucunda 16-20 arası yıl evli 

olan çalışanların 6-10 arası sig. 0,015 ve 11-15 arası sig. 0,019 olarak tespit edilmiştir. 16-20 

yıl arası evli olanlar diğer çalışanlara göre duyuşsal açıdan kariyerlerinden daha tatmindir 

diyebiliriz. 

 

Tablo 22. Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki Kruskal Wallis testi 

 Duyuşsal Tatmin 

Eğitimi 
Ki-Kare Sig. (p) 

16,863 0,002 

Katılımcıların eğitim düzeyi ile kariyer tatmini alt boyutları arası ilişkiye yönelik 

Kruskal Wallis testi yapılmış p<0,05 düzeyinde 0,002 olarak bulunmuştur. Bu farkın 

kaynağını tespit için Games-Howell testi yapılmış ve Lise düzeyinde eğitime sahip olanların 

Ön Lisans 0,020 ve Lisans 0,004 seviyesinde farklı olduğu görülmüştür. Lise seviyesinde 

eğitime sahip olan çalışanların bu sektörde çok sayıda görülmesi bu durumu etkilemiştir 

diyebiliriz. Eğitim seviyesi yükseldikçe bu sektörde kariyerlerinden duyuşsal açıdan tatmin 

olma düzeyleri düşecektir. 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak - Şubat  2019                                         

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 

182 
 

 

Tablo 23. Çalışma Yılı Değişkeni ile Kariyer Tatmini Alt Boyutları 

Arasındaki Kruskal Wallis testi 

 Bilişsel Tatmin Duyuşsal Tatmin 

Çalışma Yılı 
Ki-Kare Sig. (p) Ki-Kare Sig. (p) 

17,328 0,002 16,760 0,002 

Yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda çalışma yılı değişkeni ile bilişsel tatmin alt 

boyutu arası p<0,05 sig. 0,002 ve duyuşsal tatmin boyutu arası sig. 0,002 düzeyinde ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Bu ilişkinin kaynağını belirlemek amacıyla Games-Howell testi 

yapılmıştır. Her iki boyutta da bu ilişkinin kaynağının 0-5 arası çalışma yılına sahip çalışanlar 

ile 6-10 arası çalışma yılına sahip çalışanlar arası ilişkiden kaynaklandığı görülmektedir. 

Bilişsel Tatmin sig. 0,009, duyuşsal tatmin sig. 0,002. Bu yıllara sahip çalışanların daha 

kariyerlerinin başında olması bu durumu etkilemektedir. Kariyer tatminleri yüksek seviyede 

olabilmektedir diyebiliriz. 

 

3.7. Politik Beceri Anketinin Bulguları 

Çalışmaya katılanların Politik becerilerini ölçmeye yönelik uygulanan anket 

sorularından elde edilen bulgular aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca, ölçeğin güvenilirlik düzeyini 

belirlemek için yapılan testlerde Cronbach's Alpha değeri 0,879, KMO değeri 0.759 ve 

Barlett’s testi değeri 0.000 olarak hesaplanmıştır ve bu değerler geçerlilik için faktör testi 

yapmak için yeterli düzeydedir. 

 

Tablo 24. Politik Beceri Ölçeği Toplam Varyans Açıklaması 

Bileşenler 
İlk Özdeğerler 

Karelerinin Yüklerinin 

Çıkarımları 

Karelerinin Yüklerinin 

Rotasyonları 

Toplam Varyans% 
Yığılmalı 

% 
Toplam Varyans% 

Yığılmalı 

% 
Toplam 

Varyans 

% 

Yığılmalı 

% 

Network 

Yeteneği 6,160 34,220 34,220 6,160 34,220 34,220 3,696 20,536 20,536 

Kişilerarası 

Etki 2,283 12,685 46,906 2,283 12,685 46,906 3,173 17,630 38,166 

Sosyal 

Beceriklilik 1,599 8,884 55,790 1,599 8,884 55,790 3,172 17,624 55,790 

Katılımcıların Politik Becerilerini ölçmeye yönelik ölçeğe uygulanan Faktör analizi 

sonucunda ortaya çıkan üç faktör “Network Yeteneği, Kişilerarası Etki ve Sosyal 

Beceriklilik” olarak adlandırılmıştır. Yapılan çalışmalarda literatür de bu üç faktörü destekler 

nitelikte olduğu görülmüştür. Bu faktörlerin toplam varyansı açıklama oranı %55,790’dır.  

Ölçeğin faktörlerinin varyanslarının değerleri incelenecek olursa. İlk faktör olan “Network 

Yeteneği” toplam varyansı açıklama oranı %34,220’dir. İkinci faktör “Kişilerarası Etki” 

toplam varyansı açıklama düzeyi %12,685 ve üçüncü faktör “Sosyal Beceriklilik” toplam 

varyansı açıklama düzeyinin %8,884 olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 25. Cinsiyet Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki T-testi 
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Boyutlar Cinsiyet Ortalama F Sig. (p) 

Network Yeteneği 
Kadın 3,3333 

0,509 0,016 
Erkek 3,9170 

Kişilerarası Etki 
Kadın 3,4333 

0,872 0,010 
Erkek 4,1081 

Sosyal Beceriklilik 
Kadın 3,3056 

1,228 0,042 
Erkek 3,8041 

Çalışmaya katılan çalışanların cinsiyetleri ile politik beceri alt boyutları arasında yapılan 

T-testi sonucunda tüm alt boyutlar ile p<0,05 düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Ortalamalara 

bakıldığında bu anlamlılığın erkek çalışanlardan kaynaklandığı söylenebilir. Erkeklerin kadın 

çalışanlara oranla daha çok politik beceriye sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 26. Medeni Durum Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları 

Arasındaki T-testi 

Boyutlar Medeni Durum Ortalama F Sig. (p) 

Kişilerarası Etki 
Evli 4,1890 

2,538 0,014 
Bekar 3,9270 

Katılımcıların medeni durumları ile politik becerileri arası ilişkiye yönelik T-testi 

yapılmış ve kişilerarası etki alt boyutu p<0,05 sig. 0,014 çıkmıştır. Bunun sebebinin de 

ortalamaya bakıldığında evli çalışanlardan kaynaklandığı söylenebilir. Evli çalışanların 

kişilerarası etki politik beceri alt boyutunda evlilere oranla daha etkili oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 27. Yaş Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki OneWay-

ANOVA testi 

 Kişilerarası Etki 

Yaşları 
F Sig. (p) 

2,822 0,041 

Yaş değişkeni ile politik beceri alt boyutları arasındaki ilişkiyi tespit için yapılan 

Oneway-ANOVA testi sonucunda kişilerarası etki alt boyutu anlamlı p<0,05 sig. 0,041 

çıkmıştır. Bu anlamlı farka yönelik yapılan Tukey testi sonucunda 0-25 arası yaşlarda olan 

çalışanlar ile 36-49 arası çalışanlardan kaynaklandığı sig. 0,026 görülmüştür. Yaşları genç 

çalışanların kişilerarası etki boyutunda daha farklı oldukları sonucuna varılabilir. Genç 

çalışanların kişileri etkileme becerisi yüksektir. 

 

http://www.akademikbakis.org/


 

                            AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak - Şubat  2019                                         

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 

184 
 

Tablo 28. Yaş Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki Kruskal 

Wallis testi 

 Network Yeteneği 

Yaşları 
Ki-Kare Sig. (p) 

9,769 0,021 

Katılımcıların yaşları ile politik becerileri arası ilişkiyi ölçmek için yapılan test 

sonucunda network yeteneği alt boyutu ile anlamlı ilişki sig. 0,021 p<0,05 bulunmuştur. Bu 

farkın kaynağını bulmak için Games-Howell testi yapılmış ve 50 ve üzeri yaşta olanlardan 

kaynaklandığı p<0,05 düzeyinde 26-35 yaşları sig. 0,003 ve 36-49 yaşları sigç 0,002 olarak 

bulunmuştur. 50 ve üzeri yaştaki çalışanların hayat tecrübeleri sayesinde networ yeteneğinin 

daha iyi olabileceği söylenebilir. 

 

Tablo 29. Yetiştiği Yer Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki 

Kruskal Wallis testi 

 Network Yeteneği Kişilerarası Etki Sosyal Beceriklilik 

Yetiştiği Yer 
Ki-Kare Sig. (p) Ki-Kare Sig. (p) Ki-Kare Sig. (p) 

22,417 0,000 20,435 0,000 11,868 0,018 

Çalışmaya katılanların yetiştiği yer ile politik becerilerinin arasında bir ilişki olup 

olmadığını belirlemek için Kruskal Wallis testi yapılmış ve p<0,05 düzeyinde tüm alt 

boyutlarda anlamlı bulunmuştur. Bu anlamlılığın nereden kaynaklandığını bulmak için 

Games-Howell testi yapılmıştır. Network yeteneği alt boyutunda büyük şehir ile köy 

sig.0,013, ilçe sig.0,000 ve il sig.0,000 olarak bulunmuştur. Büyük şehirde yetişenlerin 

diğerlerine göre network kurma da daha yetenekli olabileceği söylenebilir. Kişilerarası etki 

boyutunda ilçe ile köy sig.0,017 ve il sig.0,013 olarak tespit edilmiştir. İlçede yetişenlerin 

kişiler arası etki politik beceri alt boyutunda diğerlerine göre daha başarılıdır diyebiliriz. 

Sosyal beceriklilik boyutunda köy ile il sig.0,037 olarak bulunmuştur. Köyde yetişenlerin ilde 

yetişenlere göre sosyal beceriklilik boyutunda daha farklı oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 30. Kardeş Sayısı Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki 

Kruskal Wallis testi 

 Network Yeteneği Kişilerarası Etki 

Kardeş Sayısı 
Ki-Kare Sig. (p) Ki-Kare Sig. (p) 

9,571 0,023 8,667 0,034 

Çalışanların kardeş sayıları ile politik becerileri arası ilişkiye yönelik yapılan testte 

network yeteneği sig. 0,023 ve kişilerarası etki sig.0,034 olarak bulunmuştur. Bulunan bu 

anlamlılıkların nereden kaynaklandığının tespiti için Games-Howell testi yapılmıştır. Network 
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yeteneği alt boyutunda 7 ve üzeri kardeş olanlar ile 0-1 sig.0,000, 2-3 sig.0,000, 4-6 sig.0,000 

olarak bulunmuştur. Kişilerarası etki boyutunda da 7 ve üzeri kardeş olanlar ile 2-3 sig.0,000 

şeklinde tespit edilmiştir. Çalışanlardan 7 ve üzeri kardeş olanların network yeteneği ve 

kişilerarası etki boyutunda diğerlerine oranla daha yeteneklidir diyebiliriz. Buna kalabalık 

ailede yetişmenin etki ettiği söylenebilir. 

 

Tablo 31. Eğitim Düzeyi Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki 

OneWay-ANOVA testi 

 Network Yeteneği Sosyal Beceriklilik 

Eğitim Düzeyi 
F Sig. (p) F Sig. (p) 

3,670 0,007 2,550 0,042 

Katılımcıların eğitim düzeyi ile politik becerileri arasında ki ilişkiyi ölçmek için 

Oneway ANOVA testi yapılmış ve network yeteneği ve sosyal beceriklilik alt boyutları ile 

p<0,05 anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin hangi eğitim seviyelerinden kaynaklandığını 

tespit için Tukey testi yapılmıştır. Network yeteneğinde ortaokul ile lise arası sig. 0,006 

anlamlı ilişkiden kaynaklandığı, sosyal beceriklilik boyutunda ortaokul ile lise sig. 0,043 ve 

ön lisans 0,049 olarak bulunmuştur. Eğitim seviyesi ortaokul düzeyinde olanların diğerlerine 

göre network yeteneği ve sosyal beceriklilik yönünden farklı olduğu söylenebilir. Bu farkında 

iş hayatına erken atılmanın sonucunda oluşabileceği söylenebilir. 

 

Tablo 32. Çalışma Yılı Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları Arasındaki 

OneWay-ANOVA testi 

 Kişilerarası Etki 

Çalışma Yılı 
F Sig. (p) 

5,114 0,001 

Çalışma yılı değişkeni ile politik beceri alt boyutları arası ilişkiye yönelik yapılan 

Kruskal Wallis testi sonucu kişilerarası etki alt boyutunda sig. 0,001 p<0,05 anlamlı 

bulunmuştur. Bu anlamlılığın nereden kaynaklandığını tespit için tukey testi yapılmıştır. 

Kişilerarası etki alt boyutunda 6-10 yıl çalışanlar ile 21 ve üstü çalışma yılına sahip 

olanlardan bu farkın kaynaklandığı görülmüştür. Uzun yıllar çalışma tecrübesi olanlar kişiler 

arası etki politik becerisi daha yüksektir diyebiliriz. 

Tablo 33. Çocuk Sayısı Düzeyi Değişkeni ile Politik Beceri Alt Boyutları 

Arasındaki Kruskal Wallis testi 

 Network Yeteneği 

Çocuk Sayısı 
Ki-Kare Sig. (p) 

21,135 0,000 
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Çalışanların sahip oldukları çocuk sayısı ile politik becerileri alt boyutları arası ilişkiye 

yönelik yapılan test sonucunda p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Farkın belirlenmesi 

için yapıla  Games-Howell testi sonucu 2 çocuklu ile 0 çocuklu sig. 0,017, 1 çocuklu sig. 

0.033 ve 3 çocuklu sig. 0,000 olarak bulunmuştur. İki çocuğu olanların network yeteneği 

diğerlerine oranla daha yüksektir diyebiliriz. 

 

3.8. Politik Beceri Boyutları ile Kariyer Tatmini Boyutlarının İlişkisine Yönelik 

Analizler 

Çalışmanın bu aşamasında, Kariyer Tatmini ölçeğine ilişkin 2 boyut ile Politik Beceri 

ölçeğine ilişkin 3 boyuta olan ilişkisini tespit etmek amacıyla analizler gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu politik beceri boyutlarının ve kariyer tatmini boyutlarının arasındaki ilişkinin 

durumunu tespit edebilmek amacıyla Regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıda 

sunulmuştur. 

 

Tablo 34. Politik Beceri Boyutları ile Kariyer Tatmini Boyutlarının İlişkisine 

Yönelik Regresyon Analizleri Tahmin Uygun Model Sonuçları 

 Bağımlı Değişken 

Bağımsız Değişken Bilişsel Tatmin Duyuşsal Tatmin 

Network Yeteneği 
0,071 

(0,908) 

0,250 

(0,023) 

Kişilerarası Etki 
0,196 

(0,045)* 

0,130 

(0,646) 

Sosyal Beceriklilik 
0,108 

(0,871) 

0,208 

(0,154) 

R 0,197 0,275 

R kare 0,039 0,076 

Ayarlanmış R kare 0,019 0,057 

F 2,008 4,094 

Sig. 0,115 0,008 

Çalışmamızın temelini oluştururken bağımlı değişken olarak belirlediğimiz kariyer 

tatmini ölçeğinin alt boyutları ile bağımsız değişken olarak ele aldığımız politik beceri alt 

boyutları arasındaki ilişkinin kat sayıları ve yönünü elde etmek amacı ile kullandığımız 

doğrusal regresyon modeli en iyi tahmin sonuçları yukarıdaki tablo 38’de verilmiştir. 

Katılımcıların verdikleri cevaplar sonucunda yapılan analizler gösteriyor ki kariyer tatmini 

ölçeğinin alt boyutlarından bilişsel tatmin boyutunun, politik beceri ölçeğinin alt 

boyutlarından kişilerarası etki boyutuyla arası p<0.05 düzeyde ilişkinin anlamlılığı 

gözlemlenmiştir. Kariyerlerinden bilişsel boyutta tatmin olan kişilerin politik becerileri alt 

boyutlarından olan kişilerarası etki beceri ve yeteneği yüksektir diyebiliriz. Kariyer tatmini ve 

politik beceri değişkenleri arasında anlamlı olan alt boyutlarda p<0.05 düzeyinde duyuşsal 

tatmin alt boyut değişkeni ile network yeteneği arasındaki ilişkidir. Network yeteneği yüksek 

politik beceriye sahip olan kişilerin kariyerlerinde duyuşsal açıdan tatmin yaşadıkları 
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söylenebilir. Önceden geliştirmiş olduğumuz H0 hipotezi reddedilmiş olup H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Harris ve diğerlerinin yaptığı lider üye değişim ve politik becerilerin iş tatmini 

üzerindeki doğrudan ve etkileşimli etkileri isimli çalışmada astların politik becerileri ile 

işlerinden tatmin olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Harris ve Diğ. 2009: 

2374). 

Todd ve arkadaşlarının çalışanlar üzerine kapsamlı olarak yaptığı politik becerinin 

kariyer başarısına olan etkileri isimli çalışmada politik becerinin alt boyutlarının çoğunda 

kariyer başarısını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur (Todd ve Diğ. 2009: 179). 

Literatürde rastlanan diğer bir çalışma da Treadway ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. Politik beceri ve gelecek zaman perspektifinin kariyer ve topluluk ağ oluşturma 

davranışı üzerindeki interaktif etkileri isimli bu çalışma da başarıyı yakalamış yöneticiler, 

diğer insanlar ile fark yaratan ağları kurmaya önemli ölçekte vakit harcadığı, böylelikle 

kariyerinde başarıyı yakalamanın yanında, bireysel itibarını dahi güçlendirebildikleri 

belirtilmiştir (Treadway ve Diğ., 2010: 138).  

Ferris ve arkadaşları tarafından yapılan iş ortamında politik beceri isimli çalışmalarında, 

sosyal sermaye diğer ifadeyle ilişki-iletişim ağları geliştirmenin kişilere pozitif yönde geri 

dönü sağlayabildiği ve kişilerin kariyerinde hedefine ulaşma çabalarında katkılı olacağını 

ifade etmişlerdir (Ferris ve Diğ. 2000: 33). 

Çalışmamızın çıkış amacı olan kariyer tatmini ile politik becerilerin arasındaki ilişkiyi 

ölçmeye yönelik yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre. Çalışanların yaşları, eşlerinin 

çalışma durumları yetişmiş oldukları yerler, kaç kardeş oldukları, ailelerinin toplam gelir 

düzeyleri, kaç yıllık evli oldukları, eğitim seviyeleri, kaç yıldır çalıştıklarını gösteren 

demografik değişkenler ile kariyer tatmininin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit 

edilmiştir. Araştırmamıza katılanların cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, yetiştikleri 

yerler, kardeş sayıları, eğitim seviyeleri, çalışma yılları ve çocuk sayılarını gösteren 

demografik değişkenler ile politik becerini belirlemeye yönelik yaptığımız anketin alt 

boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Politik beceri ile kariyer tatmini alt 

boyutları arasındaki ilişkiye yönelik yapılan regresyon analizinde kariyer tatmini ölçeğinin alt 

boyutlarından bilişsel tatmin boyutunun, politik beceri ölçeğinin alt boyutlarından kişilerarası 

etki boyutuyla arası p<0.05 düzeyde anlam ilişkisi olduğu, yine kariyer tatmini ölçeğinin alt 

boyutlarından duyuşsal tatmin boyutunun, politik beceri ölçeğinin alt boyutlarından network 

yeteneği boyutuyla arası p<0.05 düzeyde anlam ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

Elde edilen bulguları genel olarak değerlendirecek olursak sanayi sektöründe çalışanlar 

kişilerarası etki yeteneği yüksek olan çalışanların kariyerlerinde bilişsel açıdan tatmin yani 

kariyerlerinin nereye gittiğinin farkında kişilerdir. Çalışanlardan network kurma becerisi 

http://www.akademikbakis.org/
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yüksek olanlar ise duyuşsal açıdan kariyerlerinden tatmin bu yeteneğin verdiği içsel rahatlama 

ile network ağlarına güvenerek içsel olarak kariyerinden memnundurlar. 

Günümüz çalışma ortamı iş görenlere politik becerilere sahip olma zorunluğu 

gerektirmektedir. Bu bağlamda çalışanlara bu konu üzerinde eğitimler verilebilir. 

Önümüzdeki çalışmalarda politik becerileri belirlemek amaçlı bire bir görüşme şeklinde nitel 

çalışmalar yapılarak literatürde ki bu açık giderilebilir. Ayrıca politik beceriler ölçeği farklı 

sektörlere uygulanarak sektörler arası farklılıklar ve anlamlı çıkabilecek boyutlar 

araştırılabilir. 
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MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I 

  

Sümeyye GÜLDENOĞLU1 

Öz 

Klasik Türk edebiyatında şerh türünün en velûd dönemi, genel itibarla 16. yüzyıl olarak tespit edilir. Bu yüzyılda 

Türkçe eserlere yapılan şerhlerin yanında, Arapça ve Farsça eserlerin de şerh edildiği görülür. Türkçe olarak şerh 

edilen Farsça eserlerin ilk sıralarında Şeyh Sa’dî Şirâzî’nin Gülistân adlı eseri gelmektedir. Bu esere 16. yüzyılda 

yapılmaya başlanan şerhler 19. yüzyıla kadar hiç durmadan farklı şarihler tarafından yapılmaya devam etmiştir. 

Gülistân’ı 19. yüzyılda şerh eden şarihlerden birisi de Mahmud Tâî bin Muhammed’dir. Bu çalışmada ilk olarak 

Mahmud Tâî bin Muhammed ve onun eseri Gülistân şerhi tanıtılacaktır. Daha sonra şerhinde uyguladığı şerh 

metodu 16. yüzyılın önemli şârihlerinden Sûdî Bosnevî’nin Gülistân şerhinde uygulamış olduğu şerh metodu ile 

karşılaştırılarak incelenecek ve şârihin eseri şerh etme amacı belirlenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Sa’dî, Mahmud Tâî, Sûdî, Gülistân, Şerh 

 

Mahmud Tai bin Muhammed’s Sharh Of Gulistan 

Abstract 

It is adjusted that the 16th century is the most fruitful period of the genre sharh (commentary) in the classical 

Turkish literature. In this century, it’s seen that there have been commentaries written on Arabic and Persian 

works, besides Turkish ones. Among Persian works, Saadi Shirazi’s work called Gulistan took place near the 

top. The commentaries for this work had started to be written in 16th century and have continued uninterruptedly 

until the late 19th century by different commentators. Mahmud Tai bin Muhammed was one of the 19th century 

commentators of Gulistan. In this research firstly we are going to introduce Mahmud Tai bin Muhammed and his 

work called Sharh of Gulistan (The Commentary of Gulistan). However, by comparing his method with one of 

the 16th century  commentators Sudi Bosnavi’s method of commentary we are going to examine his method of 

commentary and his purpose of commenting the Gulistan. 

Key Words: Saadi, Mahmud Tai, Sudi, Gulistan, Sharh, Commentary 

 

Giriş 

Şeyh Sa’di Şirâzî (v.1292) daha yaşadığı dönemde meşhur biri olmasına rağmen  hayatı  hak-

kında bilgiler çok sınırlıdır. Bu yüzden onun hakkındaki bilgilerin çoğu eserlerinin incelen-

mesi neticesinde ileri sürülen görüşlerdir. 1213 ya da 1218 yıllarında doğmuş olabileceği 

tahmin edilir. İlk dini ve edebi bilgilerini Şirazda aldıktan sonra 13. yüzyılın en önemli ilim 

merkezi Nizamiye medresesinde iyi bir eğitim almıştır.(Çiçekler, 2008:405) Otuz yıl boyunca 

seyyahat ederek birçok yer gezip görmüş, farklı insanlar, farklı kültürler, farklı tecrübelerle 

tanışmış, döneminin önemli âlimleri, edebiyatçıları ve mutasavvıflarının sohbetlerinde bu-

lunmuştur. Bütün bir hayat birikimini; öğrendiklerini, görüp yaşadıklarını, okuduklarını, edin-

diği tecrübeleri Fars dilini kullanmadaki ustalığı ve tabiatındaki zevk-i selîm ile birleştirerek, 

geniş bir kültür coğrafyasına hitap edecek olan, başta Bostân ve Gülistân olmak üzere bir 

kısmı mensur bir kısmı manzum yirmiden fazla eser kaleme almıştır. Bu eserlerin tamamı 

                                                             
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam 
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Külliyyât-ı Sa’dî adı altında toplanmış olup Sa’dî’nin risaleleri,  kasideleri, gazelleri, Bostân 

ve Gülistân  eserlerini içerir.(Ebtâhî, 1384:14) 

Sa’dî’nin  eserlerine olan ilgi daha yaşadığı dönemde İran sınırlarını aşmış ve vefatından son-

ra da hızla yayılmaya devam etmiştir. İbn Battûta seyyahatnâmesinde Çin taraflarına yapmış 

olduğu seyyahatler sırasında Çinli gemicilerin Sa’dî’nin şiirlerini okuduklarını söyler.(Sâmî, 

1346:2) Beraber seyyahat ettiği bir Çin Emiri’nin oğlunun Farsça şiirlere özel bir ilgi duydu-

ğunu ve gemideki hânendelere emir vererek defalarca Sa’dî’nin bir gazelini okuttuğunu belir-

tir. İbn Battûta’nın bu rivayetleri Sa’dî’nin şöhretinin sadece İran’a yakın ülkelerle sınırlı 

kalmadığını, Büyük Okyanus kıyıları ve Çin’in en uzak bölgelerine kadar yayıldığını göste-

rir.(Sâmî, 1346:2)  

Sa’dî’nin eserlerinin bu kadar meşhur olmasının nedenlerinin başında kendi tabiatındaki zevk-

i selîm ile islam kültürünün zenginliğinden; özellikle Kur’an-ı Kerimden istifade etmiş olması 

ve dünyanın en uzak bölgelerine yapmış olduğu seyyahatlerden elde ettiği tecrübelerin eserle-

rine yansıması gelir.(Sadru’l-Huffâz, 1385:154) İkinci neden; eserlerinde ahlaki, eğitci (terbi-

yevî) ve sosyal konuların ön planda olmasıdır. Sa’dî kendi döneminde aynı tarzda eser yazan 

diğer yazarlar arasında eğitici ve ahlaki  konulara daha fazla özen göstermiş ve bu özeni padi-

şahları medhinde dahi korumuştur.(Sadru’l-Huffâz, 1385:153)Bu bağlamda Sa’dî’nin iki 

önemli eseri Bostân ve Gülistân’ın “Nâme-i Ahlâk “olarak isimlendirilmelerinin nedeni ahlaki 

ve eğitici özellikleri oldukça fazla barındırmalarındandır.(Sadru’l-Huffâz, 1385:154) Charles 

François Defremery (1822-1883)’nin Gülistân’ı Fransızcaya tercüme etme nedeni yukarıdaki 

bilgilerin doğruluğunu kanıtlar mahiyettedir. Defremery Gülistân tercümesinin mukaddime-

sinde, onu Gülistân’ı tercümeye iten sebebin Sa’dî’nin etkileyici, fasih ve tatlı üslûbu yanında 

onun insani, ahlaki ve eğitici meseleler üzerindeki sözleri olduğunu söyler.(Sadru’l-Huffâz, 

1385:154)  

Sa’dî eserlerinde her kesimden insana hitap ederek insanlara daha iyiye, daha doğruya ulaş-

manın yollarını öğütler. Ona göre insan; Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi, en şerefli, en mü-

kemmel ve en saygıdeğer varlıktır. İnsanoğlunun hayatı ilahi bir ihsandır, bu yüzden kutsaldır 

ve korunması gereklidir.(Ebtâhî, 1384:15) Sa’dî’nin bu en kutsal varlığı eğitimden maksadı 

onun ahlaki faziletler kazanması, dindar ve takva sahibi olmasıdır.(Ebtâhî, 1384:15) Bu se-

beple toplumun her kesimine hitap eder. Hedefine ulaşabilmek için eserlerinde anlaşılır bir 

üslûp kullanır. Düşüncelerini latife, hikâye, atasözleri ve şiirlerle dile getirir.(Canpolat, 

2006:8) İsmail Hakkı Bursevî eğitimi, zihnin lezzetleri tatması olarak görür ve ona göre eği-

tim, edebi eserler yoluyla en iyi şekilde yapılır.(Duru, 2007:125) İsmail Hakkı Bursevî’nin bu 

düşüncesi tasavvuf klasiklerinin neden hikâye ve şiir tarzında yazıldıklarını da açıklar mahi-

yettedir. Bu bağlamda Sa’dî’nin iletmek istediği mesajları, düşünceleri, bilgileri; hikâye, şiir 

ve atasözü gibi edebi yolla vermesi onun başta Bostân ve Gülistân olmak üzere eserlerinin 

zevkle defalarca okunmasını, kolay ezberlenerek dilden dile aktarılmasını ve böylece hem 

öğretilerinin hem de eserlerinin kalıcı olmasını sağladığı düşünülebilir.  

Bostân ve Gülistân Sa’dî’nin en önemli iki eseridir. Ancak Sa’dî’nin şöhretini dünyaya duyu-

ran Gülistân olmuştur. Dünya kütüphanelerinde binlerce yazma nüshası bulunmakta-

dır.(Yazıcı, 1996:240) Sa’dî Gülistân’ı 1258 yılında döneminin Salgurlu Hânedanından Ebû 

Bekir b. Sa’d b. Zengî adına kaleme almıştır. Eser, makâme türündendir; münâcât, na’t ve 

sebeb-i telif’in bulunduğu bir dibâce ve sekiz bölümden oluşur. Sa’dî dibâcesinde büyüklerin 

hoş görüsüne sığınarak eserinde; nadir sözler, meseller, şiirler, hikâyeler ve eski padişahların 

hayat hikayelerinden bir kaç kelimeyi özet olarak bu kitapta topladığını,(Rehber, 1997:41) 
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kitabın tertibi ve bâbların düzenlenmesinde okuyucunun sıkılmaması için sözü kısa kesmenin 

uygun görüldüğünü ve Abese2 süresine iktibasta bulunarak iri ve sık ağaçlı bir bahçeye ben-

zettiği eserinin aynı cennet gibi sekiz bâbdan meydana geldiğini belirtir.(Rehber, 1997: 42) 

Son olarak amacını: “Bizim muradımız nasihat etmekti ve ettik, seni Allah’a havale ettik ve 

gittik” (Rehber, 1997:43) diye belirterek dibâceyi bitirir. 

Gülistân Sa’dî’nin manzum ve mensur olarak kaleme aldığı olgunluk dönemine ait bir eserdir. 

Dibâcede Gülistân’ı; güzel konuşanların işine yarayacak, yazarlara belâgat öğretecek şekilde 

yazdığını.(Rehber,1997:31) belirterek kendi üslûbu hakkında bilgi verir. Sa’dî’nin Gülistânda 

kullanmış olduğu nesir nazma çok yakın secili bir nesirdir. Farsça secili nesrin en güzel ör-

nekleri arasındadır. Tıpkı manzum parçalar gibi ezberlenmeye el verişlidir. Nitekim Osmanlı 

ve Hind şehzade ve şahlarının Gülistân’ın hikaye ve şiirlerini ezbere bildikleri rivayet edilir. 

(Sâmî, 1346:2) Sa’dî hikâyelerini her yaştan insanın bir şeyler anlayacağı şekilde secili; ancak 

sade bir nesirle verdikten sonra hikâyelerden alınacak dersleri, öğütleri manzum olarak ver-

miştir. Bu yöntemle hikâyelerden alınacak ders ve öğütlerin akılda kalıcılığını artırdığı düşü-

nülebilir. Gülistân’ın önemli bir diğer özelliği sehl-i mümteni olmasıdır. Üslûbu ilk bakışta 

çok kolay ve taklit edilebilir görülür. Bu sebeple Türk edebiyatında Bahâristân, Nigâristân, 

Perîşân gibi Gülistân’a bir çok nazire yazılmış; ancak bu eserlerin Türk edebiyatıda önemli 

yerleri olmasına rağmen Gülistân’ın seviyesini yakaladıkları düşünülmemektedir. Çünkü her-

şeyden önce Sa’dî’de kendi yaratılışından gelen bir zevk-i selîm, tefekkür ve hayal gücü, yıl-

ların vermiş olduğu eğitim, tecrübe ve teemmüllerin neticeleri ve Farsçaya hâkimiyet vardır.  

Gülistân’ın çok yönlü okuma gerektiren katmanlı bir eser olduğu düşünülebilir. Çünkü 

Sa’dî’nin her sözü, her hikâyesi, her beyti bilgelik doludur.(Kanar, 2002:11) Az sözle çok 

manalar ifade eder. Eser görünüş itibariyle kolay, mana cihetinden bakıldığı zaman açıklan-

maya ihtiyaç duyulan yoğun manalar barındırır. Gülistân yedisinde okunmaya başlanır, ancak 

yetmişinde anlaşılır sözü, eserin sadece dil açısından değil özellikle mana dünyasının zengin-

liği açısından anlaşılma meselesi üzerine söylenmiştir. Nitekim Gülistân’a Farsça şerhlerin de 

yapılmış olması bu görüşü destekler mahiyettedir. Gülistân her seviye ve her yaştan insana bir 

şeyler anlatabilecek ahlaki, edebi ve mana zenginliğine sahip  olması hasebiyle Osmanlı med-

reselerinin her kademesinde eğitim ve öğretimde, hem dil hususiyetlerinin hem de açıklanma-

sı gereken yoğun manalarının açıklandığı şerhleriyle  beraber  okutulmuştur. Bu yüzden Gü-

listân Türk edebiyatında en çok şerh edilen eserler arasında yer alır. İlk örnekleri 16. yüzyılda 

görülmeye başlanan Gülistân şerhleri 19. yüzyıla kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Ter-

cümeleri günümüzde hâlâ  devam etmektedir.  

19. yüzyılda ikisi matbu olmak üzere dört tane Gülistan şerhi tesbit edilmiştir. Bunlar: Mus-

tafâ Vâhid-i Amasî: “Güldeste-i Gülistân” 1824-25 yıllarında yazılmıştır. Şerh ve tercüme 

şeklindedir. Osmân (Fâik): Gülistan’ın tercüme ve şerhidir. 1890 yılında basılmıştır. Ca’fer-i 

Tayyâr b. Ahmed Sâlim: Gülistan üzerine iki çalışması bulunur. İkisi de matbudur. İlki  

“Zübde-i Gülistân” 1888-89, diğeri, “Rehber-i Gülistân” 1890-91 yılında basılmıştır.(Yazar, 

2011:840) Bu şerhlerden dördüncüsü olan MahmudTâî bin Muhammed’in Şerh-i Gülistân’ı 

makalemizin konusudur. Çalışmamızda ilk olarak  Mahmud Tâî bin Muhammed’in hayatı 

hakkında ulaşılabilen bilgiler ve eserin özellikleri sunulacaktır. Daha sonra eserin ilk yüz say-

fası kapsamında şârihin şerhinde uygulamış olduğu şerh metodu; hem  klasik şerh geleneği 

                                                             
2     Abese, 80/30. 
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kuralları doğrultusunda  hem de Sûdî Bosnevî’nin şerhinde uygulamış olduğu metot ve usulle 

karşılaştırılarak incelenecek ve şârihin eseri şerh etme amacı belirlenmeye çalışılacaktır. 

 

I.Mahmud Tâî bin Muhammed ve Şerh-i Gülistân’ı 

Tam adı, Mahmud Tâî bin Muhammed ibn Âdem bin Abdullah el-Bağdadî el-Hanefî’dir. İs-

mail Paşa (v.1920)’nın Hediyyetü’l-Ârifîn ve Îzâhu’l-Meknûn adlı eserlerinden elde ettiğimiz 

bilgilere göre, Mahmud Tâî bin Muhammed 19. yüzyılda, muhtemelen II. Mahmud ve III. 

Selim’in saltanatı döneminde İstanbulda yaşamıştır.Ne zaman, nerede doğduğu ve eğitim ha-

yatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut değildir. Hediyyetü’l-Ârifîn’de geçen 

bilgilere göre İstanbul’a sonradan geldiği anlaşılır. İstanbul’a gelip Ziver Paşa(v.1862)’nın 

çocuklarına eğitim verdiği, daha sonra Büyükçekmece’ye taşınıp, vefat tarihi olan 1851yılına 

kadar orada yaşayıp, orada vefat ettiği kayıtlıdır. Ayrıca bu eserde Tâî kelimesinin onun mah-

lası olduğu ve Şeyh Saʿdî’nin Gülistân’ını büyük bir cilt halinde şerh ettiği yazılıdır.(El-

Bağdadî, Hediyyetü’l- Ârifîn, 418) İsmail Paşa bir diğer eseri Îzâhu’l-Meknûn’da; Gülistân’ı 

Türkçe olarak büyük bir cilt halinde şerh etti, dedikten sonra “Evveluhu” diyerek, eserin ham-

delesinin ilk cümlesini de bildirmiştir.(El-Bağdadî, Îzâhu’l- Meknûn, 27)  

Şerh-i Gülistân’ın ne zaman telif edildiği hakkında bir bilgi mevcut değildir. Mahmud Tâî bin 

Muhammed’in vefatından 13 yıl sonra Kadı Ali b. Mustafa tarafından, 1280(1864)yılında, 

Çakmaklı köyünde istinsah edilen, ulaşabildiğimiz tek nüshası Milli Kütüphane, 9036 numa-

rada kayıtlıdır. Kaynaklarda da büyük bir cilt şeklinde geçtiği üzere eser, 404 varaktan oluşur; 

ancak bazı sayfaları ve satırları eksiktir. Eser klasik üslûp üzerine; besmele, hamdele, salvele 

ve hatime  bölümlerinden oluşur. Yazar hamdele ve salveleden sonra kendi acizliğini, Pey-

gambere olan sevgisini ve Allah’ın rahmetine muhtaç olduğunu belirterek kendi ismini zikre-

der; ancak yazmanın bundan sonraki birkaç sayfası mevcut olmadığı için ilerleyen sayfalarda 

sebeb-i telif’in ya da bir mukaddimenin olup olmadığı bilinmemektedir. 

 

II.Şerh-i Gülistân’da Uygulanan Şerh Metodu 

Şârihler şerh edecekleri metinleri yorumlamaya başlamadan önce, kendi amaçları doğrultu-

sunda kaynak eser toplamak gibi bir takım hazırlıklar yaparlar. Şerh edilecek metnin daha 

önce yapılmış şerhlerini okumak da bu hazırlıklardan biridir.(Canpolat, 2006:115) Mahmud 

Tâî bin Muhammed’in şerhinde ileri sürdüğü ifadelerden, kendisinden önce yapılmış Gülistân 

şerhlerini okumuş olduğu anlaşılır. Ancak bu şerhlerin şârihleri arasında sadece  Sûdî Bos-

nevî’nin ismini, Fâzıl Sûdî diye zikrederek  ona, bazı yerlerde övgülerini bazı yerlerde de 

eleştirilerini iletir. Sûdî Bosnevî 16. yüzyılda yaşamış önemli şârihlerdendir.(Yılmaz, 

2008:33) Türk edebiyatında Bostân, Gülistân ve Hafız’ın divanına yapmış olduğu şerhlerle 

önemli bir yere sahiptir. Aynı yüzyılda bu eserleri şerh eden diğer şârihler (Şem’î, Surûrî gibi) 

arasında takip ettiği usûl ve yöntem ile klasik şerh anlayışına en uygun olandır. Sûdî’nin şerh-

leri üzerine yapılan incelemeler, onun şerhlerinde yapmış olduğu yorumların diğer iki şârihe 

göre daha isabetli olduğunu gösterir.(Yazar, 2011:45) Bu özellikleri sayesinde kendisinden 

sonra gelen şârihleri ciddi anlamda etkilemiştir. Eserlerinin nüshalarının çokluğu da bu duru-

mu doğrular mahiyettedir.(Açar, 2016:185) Mahmud Tâî bin Muhammed’in de Sûdî’den etki-

lenen ve onun çizgisini takip eden şârihlerden olduğu söylenebilir. Çalışmamızın bundan son-

raki kısmında geleneksel şerh kuralları doğrultusunda, klasik şerh metod ve usûlüne en yakın 

mahiyette olan Sûdî Bosnevî’nin 16. yüzyıl şerhi üzerinden gidilerek, 19. yüzyıl şerhi olan, 
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Mahmud Tâî bin Muhammed’in Şerh-i Gülistân’ı; uygulamış olduğu şerh metodu ve amacı 

bakımından incelenecektir:    

Klasik şerh metodunda şerh edilecek kaynak metin, şârihin metne bakış açısına göre anlamlı 

birimlere bölünür. Bu anlamlı birimler cümle, mısra ya da beyit şeklinde olabilir. Daha sonra 

şârih bu birimleri köklere, eklere ve seslere ayırır ve bunlarla ilgili açıklamaları ve-

rir.(Canpolat, 2006:178) Sûdî şerh edeceği kaynak metni birimlere göre şerh metnine dahil 

eder, daha sonra  bunlarla ilgili gramer kuralları, irab kaideleri, kelime ve terkiblerin lügat 

anlamı ve cümle içerisinde kullanımı, bazen kelimelerin Arapça ve Farsça  karşılıkları verile-

rek bu parçalar tek tek açıklanır. “ Bunda murâd...” şeklinde başlayan yapılarla kelime ve 

terkiblerin mecazi ve yan almaları hakkında bilgi verir.(Yılmaz, 2008:254) Bahsedilen bütün 

bu izahlar bittikten sonra şârih; “Mahsûl-i beyt, mahsûl-i terkîb, hāsıl-ı terkîb” gibi kalıplaş-

mış ifadeleri kullanarak şerh ettiği parçanın Türkçe çevirisini yapar. Daha sonra “Ya’nî “ ke-

limesiyle yorumlarını vereceği kısma geçer. Burada bahsedilen kalıplaşmış ifadeler şerhin 

bitip tercüme ve yoruma geçildiğinin ifadesidir.(Taşçı, 2014:97) Sûdî’nin şerhinden alınan 

örnek bir beyit: 

  

Ebr ü bâd u meh ü hurşîd ü felek der-kârend             Tâ tü nânî be-kef ârî vü be-ġaflet nehvarî 

“Ebr, bulut; bâd,  yel. Meh, mâhdan muhaffef, aydur; kamer ma’nâsına. Hurşîd güneş; yal-

nız hûr da dirler şîd de. Felek, gök. Der, harf-i zarf . Kâr, işdür; fi’l ma’nâsına. Nûn ve dâl-ı 

sâkine bunun gibi  yerlerde edât-ı cem’dür. Ya’nî sîn ve tânun cem’idür. Müfred murâd olsa 

kârest dirdük. Fe-te’emmel. Tâ, harf-i ta’lîl. Tü, sen dimekdür; ente ma’nâsına. Nân, etmek 

ve yâ, harf-i vahdet. Be-kef: Bâ, harf-i sıla. Kef, lafz-ı Farisîdür, aya ma’nâsına, ya’nî el aya-

sı. Arapça râhe dirler. Ârî, fi’l-i muzâri’-i müfred-i muhâtabdur ârîdenden ki muhaffefdür 

âverîdenden ki muzâri’i âvered gelür. Fe-te’emmel. Vâv, harf-i ‘atf. Yâ-yı sâkineden sonra 

geldügi-y-çün vâvla hemze beyninde telaffuz olınur. Niteki ‘azze vü celle de böyle idi. Be-

gaflet: Bâ, harf-i musâhabet. Gaflet, ma’rûf. Nehvarî: Nûn, harf-i nefy-i hükmdür, anunçün 

muttasıl yazılur. Hvarî, vâv-ı resmîyle fi’l-i muzâri’-i müfred-i muhâtabdur; yimeyesin dimek-

dür. Ba’zılar nehvarî bâ-yı istikbâliyye ile istifhâm-ı inkârî olmaga kâbil didiler ammâ bu kav-

le iltifât olınmaz her kimden sâdır olursa. [Redd-i Lāmi’î]. Mahsûl-i beyt: Ebr ve bâd ve meh 

ve güneş işdedürler. Ya’nî her birisi işde ve hıdmetde sâbitdür. Hâsılı her biri bir hıdmete 

ta’yîn olunmışdur; tâ kim sen bir etmek ele getüresin ve ol etmegi gafletle yimeyesin. Etmek 

ele getürmekden murâd kesb ü tahsîldür. Ya’nî Hudâ bunları sana hıdmetkâr ta’yîn eylemiş-

dür; tâ kim sen bu vâsıta ile Hudâ’ya ‘ibâdet ü tâ’at eyleyesin.”(Yılmaz, 2008:334) 

Sûdî kaynak metni örnekte görüldüğü şekilde şerh metninin içine katarak kelime ve ibareleri 

açıklar daha sonra tercüme ve yorum kısmına geçer. Burada reddiye göndereceği şârihler var-

sa göndermesini yapar. Bu usûl Sûdî’de bazı istisnalar dışında şerh boyunca uygulanır. Mah-

mud Tâî bin Muhammed de kaynak metni birimlere bölerek şerh metni içine katar. Ancak 

onun birimleri bölme şekli Sûdî’den biraz farklıdır. O, şerhinde kaynak metni daha çok keli-

me grupları ve cümleler şeklinde, manzum kısımları ise bazen mısra mısra bazen beyit şeklin-

de bazen de daha küçük birimlere bölerek şerh metni içine katarak verir. Bu kaynak metni 

vermenin bir usûlüdür. Bu usûlde kaynak metni şerh metninden ayırmak için bu kelime, cüm-

le, mısra ya da beyitlerin üzeri kırmızı mürekkeple çizilir ya da bu kısımlar tamamen  kırmızı 

mürekkeple yazılarak şerh metni içinde kaybolması engellenir.(Yazar, 2011:72) Mahmud Tâî 

bin Muhammed’in şerhinde bu kısımlar üzeri kırmızı mürekkeble çizilerek gösterilir: 
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 Ebr ü bâd u meh ü hurşîd ü felek der-kârend         Tâ tu nânî be-kef ârî vü be-ġaflet nehvorî 

“ Ebr,  bulut ü bâd, ve yel ü meh, ve ay ü  hurşîd, ve güneş ü felek, ve gök der-kârend,  işde-

dürler. Ya’nî her birisi bir işde ve bir hıdmetde sâbitdür. Hâsılı her biri bir hıdmete ta’yîn 

olmuşdur. Tâ  tu, tâ kim sen nânî,  bir etmek be-kef  ârî, ele götüresin. vü be-gaflet ne-hvorî, 

ve ol etmegi gafletle yimeyesin. Etmek ele götürmekden murâd kesb ü tahsîldür. Ya’nî Allâh 

Te’âlâ bunları sana hıdmetkâr ta’yîn eylemişdür; tâ kim sen bu vâsıta ile Allâh Te’âlâ’ya 

mümkün oldıgı mertebe ‘ibâdet ü tâ’at eyleyesin.”( Tâî ,vr.7a) 

Yukarıdaki metin Mahmud Tâî bin Muhammed’in kaynak metni kelime kelime bölerek şerh 

ettiği usûle örnektir. Ancak  bu yöntem şerh boyunca uygulanmaz. Onun, beyitleri daha çok 

mısra mısra ya da daha küçük birimler şeklinde metin içine katarak ele aldığı görülür. Aynı 

yöntem Gülistân’ın nesir kısımları için de geçerlidir. Bu kısımlar da bazen kelime kelime ba-

zen de cümleler şeklinde şerh metnine katılarak şerh edilir: 

 

Âşıkân küştegân-ı ma’şûḳend           Ber-ne-yâyed zi-küştegân âvâz 

“’Âşıkân küştegân-ı ma’şûḳend: Ma’nâ cihetünden beyt-i evvelün mazmûnını te’kîd idüp 

buyurur: ‘Âşıklar ma’şûkun maktûlleridür. Ber-ne-yâyed zi-küştegân âvâz: Pes maktûllerden 

âvâz çıkmâz ki anı vasf ideler. Ya’nî vasfına kâdir degüller. Hâsılı maktûl âvâzda kâdir olma-

dıgı gibi kimse  Allâh Te’âlâ Hazretlerinün vasfına kâdir degül.”( Tâî ,vr.10a) 

 

Ömr berfest ü âftâb-ı temmûz         Endekî mând u hvâce gırre henûz        

“’Ömr berfest  İnsân ve hayevânun ‘ömri kardur, ya’nî tîz geçmekde kar gibidür, tîz erimede 

ü âftâb-ı temmûz ve temmûz ayınun güneşi ya’nî sayf şehirlerinün orta şehri temmûz-nāmun 

güneşi endekî mând berf-i ‘ömrden azıcık kodı u hvâce  hâlbuki hvāce dahı gırre henûz  

gâfildür.” (Tâî, vr.20a) 

 

Bu örneklerin ilkinde  Mahmud Tâî bin Muhammed şerh ettiği beyiti mısra mısra alarak şerh 

metnine katar. Gerekeli açıklamalardan sonra “Hâsılı”  ifadesiyle kendi yorumuna geçer. Ba-

zen kendi yorumlarını “Pes, ya’nî” ifadelerini kullanarak verdiği de görülür. İkinci örnekte ise 

beyit daha küçük birimlere bölünmüştür.  

Klasik mensur şerhlerde filolojik izahlar önemli bir yer tutar.(Şaraç, 2006:125) Özellikle 

Farsça eserlere yapılan şerhlerin amaçlarından birinin, metin merkezli dil ve edebiyat öğretimi 

olması, bu durumun; yani şerhlerde filolojik izahların neden yoğun olarak bulunduğunun ce-

vabıdır.(Taşçı, 2014:85) Sûdî’nin şerhinin amaçlarından biri de dil öğretmek olduğu için filo-

lojik izahlar onun şerhinin önemli bir bölümünü kaplar. Zira yukarıda verilen ilk örnekte bu 

açıkça görülür. Kelimeleri ince ince tahlil eder. Diğer dillerdeki anlamlarını verir. Gramer 

özelliklerini açıklar, Farsça ve Arapça gramere dair bilgiler verir. Mahmud Tâî bin Muham-

med’in Gülistân’ı şerh etme amacı, onu daha özlü daha kısa hale getirmektir. Bu sebepten 

onun  şerhinde filolojik izahlar Sûdî’de olduğu  kadar yoğun değildir. Bu izahları gerektiği 

yerlerde gramer kuralları yanında en çok kelime anlamaları ve irab kaidelerini vermek için 

kullanır: 

“Melik-râ düşnâm dâden girift ü sakat goften, düşnâm dâden girift, bî-hasbi’l-lüga düşnâm 

virmek tutdı ya’nî sögüş virmek. Ammâ isti’mâlde sögmege başladı dimekdür. Ve sakat , 
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sînün kâfun fethalarıyla alçak kumaşa dirler ammâ bunun gibi yerlerde nâ-ma’kûl ü nâ-sezâ 

kelâmdan ‘ibâretdür.”( Tâî ,vr.44a) 

 Tâ’ateş, Tâ’at, inkıyâd ma’nâsına. Muzâfun ileyhîsi olan şîn zamîrinün merci’i Hudâ’dur. 

Mûcîb-i, Bâb-ı if’âlden ism-i fâ’ildür. Müsbet ma’nâsına ya’nî âdetu’llâh üzre isbât ya’nî  

sâbit idici ve meksûru’l-âhir oldıgı muzâf oldıgındandur. Zîrâ bu dilde böyledür.”( Tâî ,vr.3a) 

“Savlet, lügatde bir kimsenün üzerine sıçrayup hücûm eylemeye dirler ammâ bunda şiddetden 

ibâretdür.” ( Tâî ,vr.26a) 

“Hunük, hânun ve nûnun zammı ve kâf-i Arabi lafz-ı müşterekdür sovukıla mübârek ma’nâsı 

beyninde. Ve gûy, topdur ki Arapça kürre dirler. Bunda gûy-i nîkînden murâd hayrât u ha-

senât ve a’mâl-i sâlihâdur.” ( Tâî ,vr.20a) 

“Berg-i ‘ayşî, hayât-ı ebedî yaragını ve esbâbını berg, bânun fethi ve rânun sükûnı ve kâf-

Acemile yarak ve esbâb ma’nâsına geldigi gibi agaç yapragı ma’nâsına dahı gelmişdür.”( Tâî 

,vr.20a) 

Klasik Türk edebiyatı şerh geleneğinde şerhlerde verilen bilgileri ve yapılan yorumları kuv-

vetlendirmek ve teyit etmek için istişhat metodu kullanılır.(Yazar, 2011:85) Şârihler bu meto-

du kendi amaç, bilgi, kültür ve birikimleri çerçevesinde yaparlar. Bu yüzden mensur metin 

şerhlerinde farklılıklar görülür.(Canpolat, 2000:9) Sûdî’nin şerhinde bu metot oldukça fazla 

kullanmıştır. Yapmış olduğu yorumları desteklemek için  ayet, hadis, şiir , tarihi ve miteolojik 

unsurlardan oldukça fazla yaralanır. Mahmud Tâî bin Muhammed ise hem Sûdî’nin verdiği 

bazı ayet ve hadisleri hem de kendi görüşünü destekleyecek ayet ve hadislerden  iktibaslar 

yapar. İslam tarihi ve peygamberlerle ilgili hususlar geniş olarak işlenir. İran miteolojisi ile 

ilgili hususlar Sûdî’de ki kadar geniş yer tutmamakla birlikte bazı miteolojik unsurlar hakkın-

da Sûdî’den daha ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ancak şerhinin ilk yüz sayfası içinde Sûdî’nin 

yapmış olduğu iki manzum parçadan başka manzum iktibas yapmamıştır. Aşağıdaki örnek 

Mahmud Tâî bin Muhammed’in  Sûdî’de olmayan bir hadis iktibasını içerir: 

“...Siyânet ü ri’âyetün içün sana şükr eylemek bizüm üzerimüze vâcibdür veyâ senün gibi bir 

merhametlü pâdişâhı bize hâkim eylediçün Allâh Te’âlâ’ya şükr bizüm üstümüze lâzımdur. 

Lâkin evlâ olan budur. Tanrı Te’âlâ’ya hem sana şükr bizüm üzerimüze vâcibdür. Zîrâ “Men 

lem yeşkürü’n-nās lem yeşkürü’llâh”3  meşhûrdur.” ( Tâî ,vr.17b) 

Aşağıdaki örneklerde ise Mahmud Tâî bin Muhammed, Sûdî’nin aktardığı bilgileri de alarak 

hümâ kuşu hakkında  daha ayrıntılı bilgiler verir. Hurma ağacının yaratılışı  hakkında vermiş 

olduğu bilgiler ise Sûdî’de bulunmaz. 

“Ma’lûm ola ki nakîl oldıgı üzre yemm ü mübâreklikle meşhûr hümâ kuşı her kimseye ki göl-

gesi düşe pâdişâh olur yâhûd ziyâde ulu bir devletlü ve bundan gayri bir hâssasıda budur ki 

hevâda yumurtlar ve yavrusı hevâda çıkar çıkdıgı gibi uçar. Ve tırnaklı yırtıcı kuş togan ve 

şâhin gibi kuşları sayd idüp âzâr u eziyyet eylemez belki kemikler ile kanâ’at ider dirler. Ke-

mikleri yerden alur iken karîb ider ve kemik gördigi yerden minkâr ile kapar hevâya eyledüp 

yir. Zîrâ sâ’ir ḥayvânat gibi ayakları yokdur ki yerde yürüye ve’l’ilm ‘inde’llâhu Te’âlâ.”( Tâî 

,vr.50b) 

“ Hurma agacı tahsîs-i bi’z-zikr eyledi. Zirâ tûl u istikâmet-i kâmetde sâ’ir  mîve agaçlar üzre 

fazl u kerâmeti zâhir u bâhir oldıgı gibi Âdem peygamber -alâ nebiyyinâ ve aleyhi ve alâ âli-

hime’s-salâtu ve’s-selâm- Hazretlerinün mahlûk oldıgı tıynun bakiyyesinden halkı, menâfi’i  

                                                             
3     İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen kişi, Allah’a da şükredemez, Tirmizî, “Birr”,35. 
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dahı cümle agaçlardan ziyâde ve kesreti sebebiyle hakîkatde dahı cümle agaçlar üzre fazl u 

kerâmeti âşikârdur.” ( Tâî ,vr.7a) 

Katip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn’un giriş kısmında şerhe duyulan ihtiyaç ve şerhte dikkat edilmesi 

gereken hususlardan bahseder. Ona göre bir eserin şerh edilmesini gerektiren sebeplerden 

birisi  metin yazarının insan olması hasebiyle bir takım  hatalar yapmış olabilmesidir. Şerhte 

dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak ise, şârihin metni  şerh ederken metnin sahibi-

ne karşı insaflı olması, itirazlarını yumuşak ve üstü kapalı bir üslûbla yazarın şahsiyetine ka-

ralama yapmadan, hatta itirazları adres göndermeden yapması gerektiği gibi bir takım hususi-

yetleri bildir.(Saraç, 2006:123-124) Buradan klasik şerh anlayışında eleştiri üslûbunun bulun-

duğu anlaşılır. Daha önce şerh edilmiş bir metnin tekrar şerh edilmesinin nedeni de aynı bakış 

açısıyla değerlendirilebilir. Şârihler de insan olmaları hasebiyle şerhlerinde hataya düşebilir, 

önemli noktaları dile getirmeyi unutabilir, bazı bilgileri karıştırabilir ve bazı kısımları şerh 

etmeden geçebilirler. Sonra gelen şârihler de gördüğü eksikleri gidermek için o metni tekrar 

şerh ederler. Daha öncede belirtildiği gibi şârihler bir metni şerh etmeye başlamadan önce o 

metne yapılmış bütün şerhleri okurlar ve o şerhlerde katılmadıkları, eksik ve yanlış buldukları 

yerleri bildiriler. Sûdî’de bu üslûb reddiyeler şeklinde görülür. Zaten reddiyelerin en çok gö-

rüldüğü dönem 16. yüzyıldır.(Yılmaz, 2011) Sûdî şerhinde Sürûrî, Şem’î ve Lâmi’î  gibi 

şârihlere; gramer, anlam, belâgat, imla ve verilen bilgilerin yanlışlığı ile ilgili reddiyelerde 

bulunur. Örneğin: 

“Rencîde, ism-i mef’ûldür; incinmiş dimekdür diyen sîgada ve ma’nâda isâbet eylememiş. 

(Redd-i Lami’î)”(Yılmaz, 2008:371) 

Mahmud Tâî bin Muhammed’in Gülistân’ı şerh etme amaçlarından birisi, şerhindeki üslûp ve 

ifadelerinden, ileri sürdüğü görüşlerden anlaşıldığı kadarıyla önceki Gülistân şerhlerinde ka-

tılmadığı, yanlış ya da eksik olduğunu düşündüğü yerlerin olmasıdır. Onun şerhinde yaptığı 

açıklamalardan pek çok şârihi okuduğu anlaşılır. Diğer şârihlerden “Bazıları” ya da “Şurrâh” 

diye bahsederken Sûdî’yi açıkça zikrederek reddiyelerini gönderir:  

 “ İltifât-ı hudâvendiyeş be-yârâyed, İtifât, giderken başın ardına döndürüp bakmaga dirler. 

Ve şîn, zamîri zâhir ba’zılarun didügi gibi şehzâde Sa’d’a râci’dur. Ve kitâb-ı Gülistân’a ircâ 

iden Fâzıl Sûdî ile pâdişâh Ebû Bekr’e ircâ iden ba’zılar hilâf-ı zâhire ircâ itmişler...” ( Tâî 

,vr.31b) 

“...işte bu makâma lâzım olan bu tahkîk-ı hakîkimüzden Sûdî şerhi bî-behredür.” ( Tâî ,vr.11a) 

“İmdi meşşâta, mübâlaga ile ism-i fâ’il oldıgına kâ’il olan Sûdî’nün bu kavli adem-i mülâha-

zadan neş’et itmişdür.” ( Tâî ,vr.36a) 

“Bu makâmda Fâzıl Sûdî’nün nakle lâyık olmayan ba’zı kîl u kâl-i bî-tâ’ilesi fazlına 

münâfîdür.” ( Tâî ,vr.5a)  

Örneklerde görüldüğü gibi Mahmud Tâî bin Muhammed Sûdî’yi bir çok yerde, gramer kural-

ları ile ilgili verdiği izahlardan, bazı yerlerde sözü çok uzatmasından ve açıklanması gereken 

önemli kısımların açıklanmamış olmasından dolayı eleştirir. Aşağıdaki örnekte ise Gülistân’ın 

birinci bâbının ikinci hikayesinde geçen Sultan Mahmud’un Sûdî tarafından Gazneli Mahmud 

olarak şerh edilmesini, bir kaynak esere atıf yaparak reddeder: 

“...Ya’nî Sultân Mahmûd-ı Gaznevî diyü şerh-i Sûdî böyle tefsîr eyledi. Lâkin şeyh-ü’l-kurra 

ve’l-muhaddisîn Muhammed el-Cezerîi Hazretleri Zâtü’ş-Şifâ-nâm manzûme siyeriyesinde 

adaletle sultân Gaznevî’yi medh idüp Şeyh-i mûmâ ileyhün  kelâmına nazaran bunda müstel-

zim  zemm olan bir lâşeden murâd Sultân Mahmûd murâd degül...” ( Tâî ,vr.47a) 
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Ayrıca, eser genel olarak incelendiğinde, Mahmud Tâî bin Muhammed  Sûdî’nin vermiş ol-

duğu bazı hükünleri şer’i açıdan inceler, tartışır, o konuda İslam alimlerinin görüşlerini verir, 

bazı kaynak eserlere atıf yapar ve o hükmün şeriate uygun olup olmadığını belirtir. 

 

III.Mahmud Tâî bin Muhammed’in  Gülistân’ı Şerh Etme Amacı 

Şârihler bir metni belli bir amaç doğrultusunda şerh ederler. Eğer şerh edilen metin bir inanç 

sistemi açısından önemli ise kullanılan terim ve kavramlarda bu amaç doğrultusunda 

olur.(Saraç, 2006:125) Mahmut Tâî bin Muhammed’in Gülistân’ı şerh etme amacı Sûdîden 

farklıdır. Bu yüzden bundan sonraki kısımlar Sûdî’nin şerhinde görülmez. Genel itibariyle 

Şerh-i Gülistân’da Allah Tealayı tazim ve takdis cümleleri, peygamberlere salat ve selamlar, 

dualar ve dini terimler önemli bir yer tutar. Aşağıda verilen alıntılar  Mahmud Tâî bin Mu-

hammed’in topluluğa hitap ettiği dualara örnektir. 

“Ve rabbüm fazl-ı kerem-i bî-pâyanıyla Muhammed Mustafâ -salla’l-lâhu te’âlâ aleyhi ve alâ 

âlihi ve sahbihi ve sellim- Hazretlerinün yüz suyu hürmetiçün her hatânun başı olan bu dostu 

ve fâhişe dünyâ-yı bî-vefânun mahabbetinden kalplerimizi pâk u mutahhar eyleye. Ve nûr-i 

muhabbet ü haşyetiyle münevver eyleye. Âmîn.” ( Tâî ,vr.19b) 

“..Ve âbâ u ummehât ve ihvân u ehavât ve sâ’ir akârîb ü ta’allukât ve kâffe-i üstâz ve ev-

liyâ’ü’n-ne’im  ve mü’minîn ve ehibbâ vü çiragla cemî’i mü’minîn ü mü’minât ve müslimîn ü 

müslimât ahyâ’u minhüm ve’l-emvât min ehli’s-sünne ve’l-cemâ’âti magfûr, bâ-husûs halîfe-i 

zamân ve nâsırân-ı ehl-i imân ve bu du’âmıza âmîn diyen ihvânımuzı dârunda husûl-i emelle-

riyle mesrûru’l-fu’âd eyle. Âmîn...”( Tâî ,vr.21a) 

Mahmud Tâî bin Muhammed’in şerhinde topluluğa hitap ettiği bu dualar yanında kendisine 

ettiği bireysel duaları da vardır. Şerhinin bazı bölümlerinde kendi acizliğinden, günahlarının 

çokluğundan, ömrünü isyanla ve boş yere sarf ettiğinden bahseder ve Allah’a onu afetmesi 

için dua eder.   

“Ey cemîʿi nakâ’isden pâk u münezzeh vü mukaddes Rabbüm-celle celâlüh ve ‘amme 

nevâlüh-Hazretleri! Mahz-ı fazl u kerem-i bî-nihâyetün ile cemî’i ömrini me’âsîde ve mâ-lâ-

ya’nîde ifnâ vü telef iden bu zelîl ü hakîr ü fakîr Mahmûd Tâ’î kuluna hüsn-i hâtime nasîb 

eyle! ...” ( Tâî ,vr.21a) 

Mahmud Tâî bin Muhammed’in şerhinde dikkat çeken önemli bir husus, onun eserin bir çok 

yerinde dini, şer’i ve İslam tarihi ile ilgili  meseleleri  uzun uzun anlatmasıdır. Gülistân’da 

geçen bazı meseleleri şer’i açıdan inceleyip yorumlar ve Sûdî’nin bazı hükümlerini de bu şe-

kilde değerlendirerek “Merhûmun didigi şerî’at-i mutahharaya muhalefeti bundandur ki...” ( 

Tâî ,vr.136a) gibi cümlelerle açıklamalarda bulunur. 

“...Ki imân ile âhirete giden mü’min her ne kadar kabirde veyâ bir müddet cehennemde âde-

tullâh üzre a’mâliyyesiyle müczâ olup mu’azzeb olur ise elbette ‘azâbda muhalled olmayup 

cenâb-ı Erhamu’r-Râhimîn Hazretleri anı azâbdan kurtarup ni’âm-ı ebediyye ile mütena’im 

olmak üzre cennetde muhalled ve mü’eddeb ider. Ve küfr ile âhirete giden kâfir- Ma’âzâ’llâhu 

Te’âlâ elbette cehenneme idhâl ider ve anda yakînen ve cezmen ve muhalleden ve mü’ebbeden 

âzâb-ı şedîd ile mu’azzeb olur.” ( Tâî ,vr.21a) 

“... ve ulemânun buyurdıgı üzre bir kimse kıble ikidür ,birisi Ka’be birisi Kudüsdür dise kâfir 

olur. Kudüs’ün kıble olup nesh oldıgını inkâr itdigiçün. ... Ammâ ol beyt-i mukaddes kıble idi 
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ve nesh oldı, Ka’be kıble oldı dimek zâhir küfürden degüldür. Zîrâ bu söz şerî’ate muvâfık-

dur.”( Tâî ,vr.87a) 

Şerh-i Gülistânda dikkat çeken bir diğer önemli husus, Mahmut Tâî bin Muhammed’in 

Râfizîler hakkında ileri sürdüğü görüşlerdir. Şârih eserinin bir çok yerinde Râfizîlerin Gülitân 

metnini tahrip ettiklerini, esere bir takım ekleme ve çıkarma yaptıklarını ve Şeyh Sa’dî 

Şirâzî’ye iftira attıklarını ileri sürer ve bunları ispat etmeye çalışır. Aşagıdaki örneklerde Gü-

listân’ın dibâcesinde geçen  iki duanın ve şerhinin ilerleyen bölümlerinde açıkladığı bazı yer-

lerin Sa’dî’ye ait olmadığını ileri sürer. 

“Pes zannı galîbe göre hıtta-ı Şirâzda bu du’â Şeyh Hazretlerinden olmayup belki ba’zı mu-

tasarrıflar ve muharrifler derc ü ilhâḳ eylemişlerdür. Zîrâ te’sîr ü letâfetde Şeyh’ün selîs ü 

halâvetlü nutkına mâ’il olmadıgından mâ’adâ çok zamân murûr itmeden hıtta-i mezkûre 

Râfizîlere mukarrar oldıgı buna şâhid-i kavîdür. Te’emmel!” ( Tâî ,vr.16a) 

“Şirâz’a sebkat eyledigi du’â gibi bu du’â dahı va’llâhu Te’âlâ a’lem Şeyh -kuddise sirruhu- 

Hazretleründen olmayup belki Gülistân’da bu iki du’â ile Şeyh Hazretlerine nisbeti münâsib 

olmayan sâ’ir yerler Gülistân kitâbı etrâfa kable’l-intişâr ol  diyârun ekserîsini gûnâ gûn bidʿ 

u rifz ile mülevves iden Râfizîler ilhâk eylemişler. Zîrâ hâk-i Fârs’un ekserîne  istî’âb iden bu 

televvüs-i  eşidde ve’azam-ı belâ vü musîbetlerdendür. Ve’l-‘ilm ‘inda’lllâhi Te’âlâ.”(Tâî, 

vr.18a) 

Mahmut Tâî bin Muhammed eserinin hatime kısmında Allah’a onu, Gülistân’ın bâblarını da-

ha özlü hale getirerek, onun mana incilerini fasih bir kelam ve açık bir kitabetle yazmasında 

başarıya ulaştırdığı için hamd eder. Makalemizin başında da ifade edildiği üzere çalışmamız-

da eserin sebeb-i telifine ulaşamamış olmamız nedeniyle eserin yazılma amacı hakkında hati-

mede bahsettiği bu husustan ve yukarıda örnekleri verlilen şerhinde kullandığı terim ve ifade-

lerden yola çıkarak bazı yorumlarda bulunulmuştur.  

 

Sonuç 

Şerh geleneği Türk edebiyatında 13 ve 14. yüzyılda  ortaya çıkmaya başlar; ancak gelişip kla-

sikleşmesi 16. yüzyılı bulur. Bu yüzyılda Türkçe bazı manzum parçalara yapılan şerhlerin 

yanında, Farsça ve Arapça kaleme alınmış eserlere de şerhler yazılmaya başlanır. Gülistân 

Türkçe şerh edilen Farsça eserlerin ilk sıralarında yer alır. 16. yüzyılda şerh edilmeye başlan-

mış 19. yüzyıla kadar her yüzyılda farklı bir çok şârih tarafından şerh edilmeye devam etmiş-

tir. Tesbit edildiğine göre 19. yüzyılda ikisi matbu dört tane Gülistân şerhi vardır. Mahmud 

Tâî bin Muhammed’in Şerh-i Gülistân’ı bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı doğrultusun-

da Şerh-i Gülistân’ın ilk yüz sayfası, Mahmud Tâî bin Muhammed’in takip etmiş olduğu şerh 

metot ve usûlu bakımından hem klasik şerh geleneği kuralları doğrultusunda  hem de Sûdî’nin 

şerhinde uygulamış olduğu metot ve usûlle karşılaştırılarak incelenmiştir. Ulaştığımız sonuç-

lar şu şekilde özetlenebilir: 

Öncelikle Mahmud Tâî bin Muhammed’in şerhine genel olarak bakıldığı zaman bazı kısımla-

rın Sûdî’nin şerhine bire bir benzediği görülür. Bu benzerlik ilk bakışta Mahmud Tâî bin Mu-

hammed’in Sûdî’yi çok ciddi anlamda takip ettiği izlenimini uyandırır. Ancak burada şerh 

yapısıyla ilgili bilinmesi gereken önemli bir husus vardır: “Şerh yapısı iç içe geçmiş iki hal-

kadan oluşur. İçteki ve en büyük olan halka metni yapı itibariyle başka bir metne bağımlı ya-

par. Bu halkayı çevreleyen diğer halka ise metni bağımsız yapar. Şârihlerin metnin bağımlı 

yapısında yapacakları işlemler bir eseri açıklamak olduğundan bu bölüm büyük benzerlik gös-
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terir.”(Canpolat, 2006:88) İç halkanın dışını saran metnin bağımsız kısmı ise şerhin; sebeb-i 

telif, mukaddime ve hatime bölümlerini içerir. Bu bölümler bağımsızdır ve birbirinden farklı-

dır, şârihe özgüdür. Bu bölümleri olmayan; yani sadece iç halkası olan şerh metinlerini birbi-

rinden ayırt etmek oldukça zordur.(Canpolat, 2006:88) Araştırmacıların da en çok hataya düş-

tükleri yer burasıdır. Mahmud Tâî bin Muhammed’in şerhinde bahsedilen benzer kısımlar, 

şerh metninin başka bir metne bağımlı kısımları olduğu için bu kısımların birbirlerine benze-

meleri normaldır. 

Mahmud Tâî bin Muhammed’in Gülistân’ı şerh etmesinin ilk amacı Gülistân’ın bâblarını 

daha özlü hale getirerek hedef kitlesi tarafından kolay okunup anlaşılmasını sağlamaktır. Şer-

hinde uygulamış olduğu şerh metot ve usulleri ilk olak bu amaç doğrultusunda şekillenir. 

Onun, klasik şerhlerde kaynak metni küçük birimlere bölerek verme metodunu, daha çok 

metni; cümle, mısra, beyit şeklinde, çok küçük parçalara bölmeden vermesi okuyucunun ori-

jinal metne daha kolay odaklanmasını sağlayacak mahiyettedir.  Bu amacını destekleyen diğer 

uygulaması ise şerhinde; filolojik izahların az bulunması, bu izahların daha çok kelimelerin 

lügat anlamları, irab kaideleri ve bazı gramer kurallarını içermesi, onun şerhinde öncelikli 

hedefin dil öğretmek değil metnin doğru okunup anlaşılması olduğunu gösterir. Sûdî şerhinde 

ayet ve hadislerden, tarihi ve miteolojik unsurlardan, Farsça manzum parçalardan ve Fars mi-

teolojisine ait hususlardan iktibaslar yapar. Bu durum Sûdî’nin amacının sadece Fars dilini 

öğretmek olmadığını aynı zamanda Fars edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi vermeyi de he-

deflediğini gösterir. Mahmud Tâî bin Muhammed yukarıda bahsedilen konuların tamamıyla  

ilgili iktibaslarda bulunur; ancak İslam tarihi ve şer’i hükümlere ait hususlar daha ön planda-

dır. Fars miteolojisi hakkında verilenleri çok uzatmaz, beyitlerin açıklanmasına yetecek kada-

rını alır. İncelediğimiz sayfalar boyunca kendisi manzum iktibas yapmamış, Sûdî’de geçen 

manzum iktibaslardan da sadece iki tanesini almıştır. Ancak ayet ve hadislerden yararlanır. 

Hatta Sûdî’de geçmeyen bazı ayet ve hadislerle de görüşlerini destekler. Buraya kadar anlatı-

lan uygulamaların tamamı Gülistân’ın daha rahat okunması, anlaşılması, okuyucunun filolojik 

izahlar, uzun uzun anlatılan tarihi meseleler arasında kaybolmaması ve doğrudan metne odak-

lanması sağlayacak mahiyette uygulamalardır.  

Mahmud Tâî bin Muhammed’in Gülistân’ı yeni baştan şerh etmesinin ikinci amacı, hitap etti-

ği kesime kendi ideolojik yorumlarını aktarmaktır. Bu bağlamda şerhinde dini terimleri ol-

dukça fazla kullanır. Bazı beyit ve ibarelerden sonra din ve şeriate dair  açıklamalarda ve na-

sihatlerde bulunur, uzun uzun dualar eder. Bir diğer amacı ise eser üzerinde kendi söyleyecek 

sözlerinin de olması, diğer şerhlerde gördüğü eksikleri, yanlışları ve onlarda katılmadığı yer-

leri bildirmektir. Burada klasik şerh geleneğinin eleştiri metodundan yararlanır. Sûdî’nin şer-

hinde vermiş olduğu bazı hükümleri şer’i açıdan yorumlayarak eleştirir. Özellikle Râfizîlere 

dair, eserin geneline yayılan ciddi eleştirilerde bulunur. Gülistân’in bazı kısımlarının onlar 

tarafından eklenip bazı kısımlarının da çıkarıldığını iddia eder. Gülistân’ın ikinci bâbın üçün-

cü hikâyesinde, Sa’dî’nin Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri’ni makamına uygun olarak methet-

tiği evsaf ve elkâbın Râfizîler tarafından çıkarıldığını ileri sürer ve bunu Şeyh Sa’dî’ye yapıl-

mış bir iftira olarak değerlendirir. Râfizîlerin yaptıkları bu tahribatları açıklayarak onların 

iftiralarına  ortak olmadığını ve bu eseri okuyanlarında bu iftiralara ortak olmamaları gerekti-

ğini belirtir ve o güne kadar bu konuda bir kelime dahi yazmamış olan şârihleri esefle kı-

nar.(Tâî, vr.132a) 

Sonuç olarak  Mahmud Tâî bin Muhammed’in şerhinde klasik şerh geleneğine ait metotları 

takip ettiği söylenebilir. Ancak  bunları uygulayış tarzı klasik anlamda değildir. Bu metotları 
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ulaşmak istediği amaçlar doğrultusunda şekillendirir. Gülistan’ı şerh etme amacı öncelikli 

olarak metnin hedef kitle tarafından daha kolay okunması, anlaşılması ve bu anlaşılan metin-

ler üzerinden kendi ideolojik yorumlarını ve eleştirilerini aktarmaktır. Bu sebeple Gülistân’ı 

kendi bakış açısı, kültürel birikimi, yaşadığı dönemin ve hitap ettiği kesimin ihtiyaçları doğ-

rultusunda yeniden yorumlamış, sadeleştirmiş ve eseri, okuyucuyu metinden uzaklaştıracak 

her türlü bilgiden temizlemiş olduğu söylenebilir. 

Şerhler okurunun kendi kültürüne karşı aidiyet duygusunu artıran önemli eserlerdir.(Most, 

2014:460) Bu yüzden geniş halk kitlelerince kabul edilmiş ve okunmuştur. Hem eğitim ve 

öğretimde kullanılmış olması hem de halkın revaç gösterdiği bir tür olması sebebiyle yazıldık-

ları dönemin bilimsel düzeyini, toplumsal eğilimlerini, eğitim ve öğretim metotlarını göster-

mesi açısından önemli kaynaklardır.(Saraç, 2006:123) Türk edebiyatında şerh türü geçirdiği 

yüzyıllar boyunca birçok değişiklik yaşamıştır.16. yüzyılda  görülen şerh üslûbunu sonraki 

yüzyıllarda birebir aynı şekilde görmek mümkün değildir; çünkü şerh türünün yüzyıllar içeri-

sinde yaşamış olduğu değişimler, yazıldıkları dönemlerin sosyal, kültürel ve siyasî alanlardaki 

değişim ve gelişmeleriyle de oldukça alakalıdır. Bu bağlamda Mahmud Taʾiʿ bin Muham-

med’in şerhi, şerh türürün 19. yüzyılda geldiği son durumu tesbit etmenin yanında bu yüzyıl-

da sosyal, kültürel, siyasî ve özellikle eğitim alanında yaşanan olumlu ya da olumsuz gelişme-

lerin toplum üzerindeki yansımalarını görmek açısında da önemlidir.  
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE 

ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ 

Elif GİLANLI1 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksek okulu öğrencilerinin online alışveriş yapma sıklıklarının 

belirlenmesi, online alışverişi uygulayan öğrencilerin online alışverişin fayda ve riskleri ile ilgili 

algılarının belirlenmesi ve online alıveriş yapmanın cinsiyet ve aile gelir durumları ile ilişkisinin olup 

olmadığının belirlenmesidir. Araştırma Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu öğrencileri 

üzerinde uygulanmış ve veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bulgular sonucunda aile gelir durumu düşük 

olan öğrencilerin geleneksel alışveriş yapmayı tercih ettiği ve online alışverişin cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Geleneksel Alışveriş, İnternet, Gelir Durumu, Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri 

 

INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING ACTIVITIES OF 

VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the frequency of online shopping of vocational college 

students, to determine the perceptions of practitioner students about benefits and determine whethers of 

online shopping, and to determine whether online shopping is related to gender and family income 

status.The reserach was carried about on the students of Trakya University Havsa Vocational College. 

and datas were collected through questionnaires. AS a result of the finding, it was determined that the 

students with low family income prefer to make traditional shopping and the online shopping has a 

difference in gender. 

Key Words: Online Shopping, Tradional Shopping, Internet, Income Status, Vocational College Students 

 

                                                 
1 Öğr. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, elifgilanli@trakya.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

İnternetin hızlı bir şekilde toplumun geniş kesimlerine yayılması ile kültür, sağlık, 

eğlence, iş, eğitim gibi yaşamın her alanında internet etkin olarak kullanılmaktadır 

(Baloğlu ve Karadağ, 2008:23). İnternet, kullanıcılarına global erişim olanağını hızlı, 

düşük maliyetli sunan (Aksoy, 2006:79-90), istenilen bilgiye ve belgeye kolay erişim 

sağlayan bir bilgisayar ağıdır (Suki vd., 2008:97-110). 

İnternetin hızla gelişmesiyle, ürün ve hizmet satın almada online alışveriş önemli 

olmuştur (Laohapensang,2009:501-513). Tüketicinin interneti verimli ve doğru 

kullanmasıyla online alışverişin olağanüstü bir şekilde büyümüştür (Suki vd.,2008:97-

110).  

Elektronik iletişimi kullanan toplulukların sayısının artmasıyla internette pazarlama 

hızla gelişmeye başlamıştır (Kırcova, 2008:27). İnternette pazarlama, hedef pazarlara 

yönelik internet ortamında mamulün geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve 

dağıtılmasına ilişkin stratejik bir süreçtir (Mucuk, 2004:244). 

1.1. ONLİNE ALIŞVERİŞ 

En popüler internet uygulamalarından biri online alıveriştir. Günümüzde hemen hemen 

her ürün online olarak pazarlanabilmektedir (Altuğ ve Özhan, 2012:1-10).  

Tüketiciler günümüzde sadece ürün ve hizmet satın almak için değil, bilgi toplamak için 

de online alışveriş yapmaktadır (Demangeot ve Broderick, 2007:878-894). Tüketiciler 

ürün karşılaştırmaları için internet kolay ve zengin bir bilgi kaynağıdır (Chen ve 

Chang,2003:556-569). İnternet, tüketicilere değişik bir alışveriş ortamı sunmakta, satın 

alma sorununu çözme imkanı sağlamaktadır. Mağaza gezmeden, karşılaştırma yaparak 

ve fikir alma gibi üstünlükleri de kullanmayı sağlamaktadır (Enginkaya, 2006:10-16). 

Günümüz tüketicilerinin online alışverişi kullanmalarındaki en önemli nedenler kolaylık 

ve fiyattır (Chen ve Chang, 2003:556-569). Online alışverişte tüketicilerin geleneksel 

perakendecilikteki gibi bir mağazaya gitme ihtiyaçları yoktur (Laohapensang, 

2009:501-513).  Ancak tüketiciler bir kısmı online olarak giyim alışverişi yapmaktan 

çekinir ve geleneksel mağazalarda alışveriş yapmayı tercih ederler (Kim ve Forsythe, 

2007:502-514). Online alışveriş, engelli tüketicilerin geleneksel pazarlama ortamında 

karşılaştığı birçok engeli ortadan kaldırabilir (Kaufman-Scarborough ve Lindquist, 

2002:333-350). 

İnternet zaman ve mesafe engelini ortadan kaldırarak, günün her saatinde tüketicilerin 

dünyanın her yerinde ürün ve hizmeti satın almasını sağlamaktadır (Aksoy, 2006:79-

90).
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Online alışverişi kullanan tüketiciler yanında online alışveriş yapmaktan kaçınan 

tüketicilerde bulunmaktadır. Online alışverişte yaşanan en önemli sorun güvenliktir. 

Yapılan araştırmaların bir çoğunda kredi kartı numarasını vermek istemeyen tüketiciler 

online alışveriş yapmak istememektedir (Altuğ ve Özhan, 2012:1-10). Tüketicilerin 

online pazar uygulamalarına yönelik güven tutumlarına yönelik Zonguldak’ta yaşayan 

tüketiciler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada tüketicilerin elektronik 

pazardan hoşlandıkları, fakat kredi kartı bilgilerinin verilmesi konusunda olumsuz 

tutumlarının olduğu tespit edilmiştir (Aksoy, 2006:79-90). 

Altuğ ve Özhan (2012) tarafından yapılan çalışmada öğretim elemanlarının online satın 

alma davranışlarının risk ve fayda algılamaları incelenmiştir. Bulgular sonucunda, 

online alışveriş yapma sıklığı ve online alışverişte yapılan harcamanın risk ve fayda 

algılamaları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Online alışverişin daha riskli bulan 

katılımcıların online alışveriş yapanlar olduğunu saptamışlardır.  

Tolon ve Zengin (2011) tarafından yapılan çalışmaya göre online alışverişi daha az 

riskli bulan katılımcılar online alışverişi yapan tüketicilerdir. Bu tüketiciler kişisel 

bilgilerini paylaşma konusunda çekincelerinin olduğunu saptamışlardır. 

Tüketicilerin online alışverişte taşıma ücretlerinden şikayet etmektedir ve bu sebepten 

dolayı alışverişlerini iptal etmektedirler (Enginkaya, 2006:10-16). 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı; Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan Havsa Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin online alışveriş yapıp yapmadıklarını, online alışveriş 

yapanların yapma sıklığını ve online alışveriş yapan ve yapmayan kişilerin 

algılamalarında demografik özelliklerine (cinsiyet, aile gelir durumu) göre farklılık olup 

olmadığını belirlemektir. 

2.2. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Havsa Meslek 

Yüksekokulu Öğrencilerinden yalnızca sosyal bilimler bölümünde öğrenim gören 

Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, 

Lojistik ve Maliye öğrencileri oluşturmaktadır. Sadece sosyal bilimler ile ilgili 

bölümlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir araştırma olmasının sebebi ise 

Havsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde teknik bölümlerde öğrenci bulunmayışıdır. 
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Ayrıca verilerin sadece bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden elde 

edilmesi araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır.

2.3. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yüzyüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

formunun oluşumunda Özen (2007) tarafından derlenerek kullanılan anketten 

yararlanılmıştır. Ankette internet üzerinden alışveriş yapıp yapmadıkları ve ne kadar 

sıklıkta online alışveriş yaptıklarını belirten 6 soru bulunmaktadır. 5 tane demografik 

soru bulunmaktadır. Bunlar yaş, cinsiyet, aylık aile gelirleri, öğrenim görülen bölümler 

ve kaçıncı sınıfta oluklarına dair sorulardır. Ankette online alışveriş ile ilgili olumlu ve 

olumsuz durumlar hakkında görüşleri belirten 31 likert ölçekli ifade bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında 140 öğrenci ile kişisel görüşme yolu ile anket uygulanmıştır. 

Hatalı olan anketler elendikten sonra toplam 131 ankete göre analizler yapılmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular 

yorumlanmıştır. Ölçekte tüm soruların Cronbach Alfa Katsayısı α: % 80,7 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç anketin yüksek oranda güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.  

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Ankete katılanlardan elde edilen cevaplar SPSS 20.0 istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular yorumlanmıştır. İlk önce öğrencilerin online 

alışveriş uygulama durumları ile ilgili bilgilerin frekans dağılımları, ortalama ve 

standart sapmaları tablolar eşliğinde sunulmuştur. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı 

ve varyansların homojenliği test edilmiştir. 

3.1. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Özelliklerine İlişkin Frekans 

Dağılımları 

Araştırmaya konu olan 131 öğrencinin %3,1’i 1 yıl ve daha az, %3,8’i 2 ile 3 yıl arası, 

%15,3’ü 3 ile 4 yıl arası, %77,8’i 5 yıl ve daha fazla süredir internet kullanmaktadır.   

Öğrencilerin %72,5’u interneti her gün, %26’sı haftada birkaç kez, %0,8’i haftada bir 

kez, %0,8’i ayda birkaç kez kullanmaktadır.  

İnternet kullanan öğrencilerin %45,8’i online alışveriş yapmaktadır. %54,2’si 0nline 

alışveriş yapmamaktadır.  

Online alışveriş yapan öğrencilerin %44,8’i son 1 yılda 1-2 kere, %29,9’u 3-4 kere, 

%17,9’u 5-6 kere, %7,5’u 11 kere ve daha fazla alışveriş yapmıştır. 

 



 

 

                    AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                              

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 

210 

 

Online alışveriş yapan öğrencilerin %38,8’i 0-100 TL arası, %23,9’si 101-200 TL arası, 

%20,9’u 201-300 TL ,%16,4’ü 300 TL ve üzeri harcama yapmaktadır.  

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerden giyim %49,9 ile en fazla paya sahiptir. Daha 

sonra %23,9 ile rezervasyon yaptırma/bilet alma gelmektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin %48’9’u 21-23 yaş arası, %45,8’i 18-20 yaş arası, %3’i 24-

26 yaş arası, %2,3’ü 27-29 yaş arasıdır. %52,7’si kız, %47,3’ü erkektir.  

Öğrencilerin %32,1’nin aylık aile geliri 1001-1500 TL arası, %24,4’nün 1501-2000 TL 

arası, %16,8’nin 1000 TL ‘den az, %13,7’sinin 2500 TL’den fazla ve %13’nün 2001-

2500 TL arasıdır.  

Ankete katılan öğrencilerin %30’u muhasebe ve vergi uygulamaları, %23,7’si işletme 

yönetimi, %20,3’ü maliye, %16’sı bankacılık ve sigortacılık, %10’u lojistik bölümünde 

okumaktadır. 

Ankete katılan öğrencilerin %52,7’si 1. Sınıf, %47,3’ü 2.sınıf öğrencisidir. 

3.2. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Online Alışveriş Uygulamanın Fayda Ve 

Riskleri İle İlgili Görüşlerinin Frekans Dağılımları 

Öğrencilerin online alışveriş uygulamanın faydası ile ilgili ifadelere verdikleri yanıtlara 

ilişkin frekans dağılımı Tablo 3’ de verilmiştir. Anketi cevaplayan 64 kişi online 

alışveriş uygulamadığını belirttiği için, bu ifadelerde değerlendirmeye alınmamıştır. 

Buna göre sorulara verilen cevaplarda “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneği için 5 puan, 

“Katılıyorum” seçeneği için 4 puan, “Kısmen Katılıyorum” seçeneği için 3 puan, 

“Katılmıyorum” seçeneği için 2 puan, “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneği için 1 puan 

verilmiştir. Böylece bu maddelerin ortalamalarına bakıldığında 3’ün altındaki değerler, 

bu unsurların “kesinlikle katılmıyorum” ve “katılmıyorum” olduğunu ortaya koyarken, 

3’ün üzerinde hesaplanan değerler “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” u 

yansıtmaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Online Alışveriş Uygulamanın Faydaları ile İlgili 

Görüşlerinin Frekans Dağılımları 
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%f %f %f %f %f %f 

 

X

1 

İnternetteki 

satıcılar, mevcut 

seçenekler 

hakkında daha 

faydalı bilgiler 

sunarlar. 

7 4 43 8 5 67 

3,0 0,953 

10,4 6,0 64,2 11,9 7,5 100,0 

 

X

2 

İnternetten sipariş 

verme işlemleri 

daha kolaydır. 

4 2 15 26 20 67 

3,83 1,081 

6,0 3,0 22,4 38,8 29,9 100,0 

 

X

3 

İnternetten 

verilmiş bir 

siparişi iptal 

ettirmek daha 

kolaydır. 

6 11 20 17 13 67 

3,298 1,218 

9,0 16,4 29,9 25,4 19,4 100,0 

 

X

4 

İnternetteki 

satıcılar, daha 

uygun fiyatlar 

önerirler. 

8 6 17 16 20 67 

3,507 1,329 

11,9 9,0 25,4 23,9 29,9 100,0 

 

X

5 

İnternetteki 

satıcılarla temas 

kurmak daha 

kolaydır. 

7 16 19 14 11 67 

3,089 1,239 

10,4 23,9 28,4 20,9 16,4 100,0 

 

X

6 

İnternet üzerinden 

alışveriş, 

dünyanın her 

yerindeki ürünlere 

ulaşma imkanı 

sağlar. 

2 5 3 23 34 67 

4,223 1,041 

3,0 7,5 4,5 34,3 50,7 100,0 

X

7 

İnternette, ürünler 

hakkında detaylı 

bilgi edinme 

imkanı vardır 

2 1 22 29 13 67 

3,746 0,893 

3,0 1,5 32,8 43,3 19,4 100,0 

 

X

8 

İnternetteki 

satıcılar, daha 

geniş ürün 

seçeneği sunarlar. 

2 6 6 35 18 67  

3,910 

 

0,995 
3,0 9,0 9,0 52,2 26,9 100,0 
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X

9 

İnternetten birçok 

marka ve 

mağazaya 

ulaşabilirim. 

3 2 4 26 32 67 

4,223 1,012 

4,5 3,0 6,0 38,8 47,8 100,0 

X

10 

Satıcılardan 

hizmet almak için 

beklemek zorunda 

kalmam. 

2 4 25 20 16 67 
 

3,656 

 

1,008 
3,0 6,0 37,3 29,9 23,9 

1

00,0 

X

11 

İnternet üzerinden 

alışveriş yaparken 

beşeri unsurlardan 

ve insan 

kalabalığından 

kaynaklanan 

zorluklar 

yaşamam. 

1 2 7 25 32 67 

 

4,268 

 

0,880 

1,5 3,0 10,4 37,3 47,8 100,0 

X

12 

İnternet üzerinden 

alışveriş yaparken 

ürünü almazsam 

mağazadaki gibi 

mahçup olmam. 

7 0 14 17 29 67 

3,910 1,264 

10,4 0 20,9 25,4 43,3 100,0 

X

13 

Hattın veya 

elemanların 

meşgul olması 

gibi bir durumla 

internetten 

alışverişte 

karşılaşmam. 

2 5 12 23 25 67 

 

3,995 

 

1,065 

3,0 7,5 17,9 34,3 37,3 100,0 

X

14 

Alışverişi internet 

üzerinden yapmak 

bana yeni 

deneyimler 

yaşatır. 

4 8 25 22 8 67 
 

3,328 

 

1,035 
6,0 11,9 37,3 32,8 11,9 100,0 

X

15 

Sipariş verdiğim 

ürünün kargoyla 

gelmesi bana 

9 14 20 12 12 67 

3,059 1,289 

13,4 20,9 29,9 17,9 17,9 100,0 
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heyecan verir. 

X

16 

Reklamını görüp 

beğendiğim 

ürünü, 

planlamamış 

olsam bile 

internetten hemen 

sipariş edebilirim. 

5 14 17 20 11 67 

 

3,268 

 

1,188 

7,5 20,9 25,4 29,9 16,4 100,0 

X

17 

İnternet üzerinden 

alıverişte satın 

alacağım ürünün 

özelliklerini 

kendime göre 

seçip 

belirleyebilirim 

4 3 15 28 17 67 

3,761 1,074 

6,0 4,5 22,4 41,8 25,4 100,0 

Tablodan anlaşıldığı üzere tüm maddelerin ortalaması 3’ün üzerinde olduğundan, bu 

faktörlerle ilgili görüşlerin olumlu olduğu ortaya konulmuştur.  

Online alışveriş uygulayan öğrencilerin %50,7’si “internet üzerinden alışveriş, dünyanın 

her yerindeki ürünlere ulaşma imkanı verir” ifadesine kesinlikle katılıyorum cevabını, 

%52,2 ‘si “internetteki satıcılar, daha geniş ürün seçeneği sunarlar” ifadesine 

katılıyorum, %41,8’i “internet üzerinden alıverişte satın alacağım ürünün özelliklerini 

kendime göre seçip belirleyebilirim” ifadesine katılıyorum cevabını vermişlerdir.  

Öğrencilerin online alışveriş uygulamanın riski ile ilgili ifadelere verdikleri yanıtlara 

ilişkin frekans dağılımı Tablo 2’ de verilmiştir. Anketi cevaplayanların hepsi bu 

ifadelere cevap vermek zorunda olduğundan 131 anket ile sonuca ulaşılmıştır. 

 

Tablo 2:Öğrencilerin Online Alışveriş Uygulamanın Riskleri ile İlgili Görüşlerinin 

Frekans Dağılımları 
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%f %f %f %f %f %f 

1 

İnternetteki 

satıcılara 

güvenemem 

9 18 70 23 
1

1 
131  

3,068 

 

0,962 
6,9 13,7 53,4 17,6 8,4 100,0 

 

2 

İnternetten 

satıcılardan 

satın aldığım 

ürün bana 

ulaşmazsa diye 

çekinirim. 

9 26 56 34 6 131 

 

3,015 

 

0,960 
6,9 19,8 42,7 26,0 4,6 100,0 

 

3 

İnternet 

üzerinden 

sıklıkla alışveriş 

yapmamamın 

tek ve en büyük 

nedeni kredi 

kartı bilgilerimi 

vermek zorunda 

kalmamdır. 

16 25 29 28 33 131 

3,282 1,354 

12,2 19,1 22,1 21,4 25,2 100,0 

 

4 

İnternetten 

alışverişte kredi 

kartı kullanmak, 

mağazada kredi 

kartı kullanmak 

kadar 

güvenlidir. 

18 55 38 15 5 
1

31  

2,496 

 

0,995 

13,7 42,0 29,0 11,5 3,8 100,0 

 

5 

İnternet 

üzerinden kredi 

kartı bilgisi 

vermek 

telefonla kredi 

kartı bilgisi 

vermekten daha 

fazla riskli 

değildir. 

15 21 55 31 9 131 

 

2,984 

 

1,066 

11,5 16,0 42,0 23,7 6,9 100,0 
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6 

İnternet 

üzerinden satış 

yapan firmada 

kredi kartı 

bilgilerim 

güvenli bir 

şekilde 

saklanmaz, 

başkalarına 

verilebilir. 

8 31 54 31 7 131 

 

2,984 

 

0,968 

6,1 23,7 41,2 23,7 5,3 100,0 

7 

İnternetten satın 

aldığım ürünün 

gerçek 

miktarından 

fazla bir bedelle 

fatura edilme 

olasılığı daha 

yüksektir. 

13 32 49 22 15 
1

31 

2,954 1,129 

9,9 24,4 37,4 16,8 11,5 100,0 

 

8 

İnternetten satın 

alacağım ürünün 

kendisini 

incelemek 

mümkün 

değildir. 

3 19 33 46 30 131 
 

3,618 

 

1,063 

2,3 14,5 25,2 35,1 22,9 100,0 

 

9 

Giyim 

ürünlerinde 

beden ölçüleri 

bir problem 

olabilir. 

5 7 33 38 48 131 
 

3,893 

 

1,083 
3,8 ,5,3 25,2 29,0 36,6 100,0 

10 

İnternetten satın 

alacağım giyim 

ürünlerini 

üstümde 

deneme 

imkanım yoktur 

8 7 8 46 62 131 
 

4,122 

 

1,136 

6,1 5,3 6,1 35,1 47,3 100,0 

11 Satın alacağım 

ürüne elle 

6 0 18 42 65 131 4,221 1,002 
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dokunma ve 

yakından 

inceleme imkanı 

yoktur. 

4,6 0,0 13,7 32,1 49,6 100,0 

12 

İnternetten 

sipariş vermek 

çok karmaşık 

bir işlemdir. 

18 42 40 22 9 131 

2,709 1,112 

13,7 32,1 30,5 16,8 6,9 100,0 

13 

Yapmak 

istediğim 

alışverişle ilgili 

uygun web 

sayfasını 

bulmak zordur. 

21 44 49 14 3 131 

2,496 0,963 

16,0 33,6 37,4 10,7 2,3 100,0 

14 

İnternetten 

alacağım 

ürünlere ilişkin 

bilgi ve 

resimlerin 

bilgisayarımın 

ekranına 

indirilmesi 

zaman alır. 

25 56 29 17 4 131 

2,381 1,033 

19,1 42,7 22,1 13,0 3,1 100,0 

Tablodan anlaşıldığı üzere ortalaması 3’ün altında olan faktörlerle ilgili görüşlerin 

olumsuz olduğu ortaya konulmuştur. Ortalaması 3’ün üzerinde olan faktörlerle ilgili 

görüşlerin olumlu olduğu ortaya konulmuştur. 

Anketi cevaplayanların %53,4’ü “internetteki satıcılara güvenmem” ifadesine kısmen 

katılıyorum, %17,6’sı katılıyorum, %13,7’si katılmıyorum, %8,4’ü kesinlikle 

katılıyorum, %6’sı kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. %42’si “internetten 

alışverişte kredi kartı kullanmak, mağazada kredi kartı kullanmak kadar güvenlidir” 

ifadesine katılmıyorum, %49,6’sı  “satın alacağım ürüne elle dokunma ve yakından 

inceleme imkanı yoktur” ifadesine kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

Birçok alanda bireylerin tutumları, davranışları vb. özellikleri, amaca yönelik olarak 

sorulan sorulardan oluşan ölçek ya da test yardımıyla öğrenilmek istenir. Geçerli bir 

testin güvenilir olması gerekmektedir. Bunun için testin aynı bireylere birden çok kez 

uygulanarak uygulama sonuçlarının benzer olması gerekmektedir (Alpar, 2003:376). 

Çalışmada ankete konulan Likert Ölçekli anketteki soruların güvenilirlik ve 

tutarlılıklarının test edilebilmesi için, ά Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmaktadır 
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(Kayış, 2006:404). Araştırmamızda yer alan 2 farklı likert tipi ölçekli sorunun 

güvenilirlik analizi sonuçları ayrı ayrı belirlenmiştir.  

Tablo 3. Anket Sorularının Alt Boyutlarına Göre Dağılımı 

Alt Boyutlar Değişkenler Cronbach Alpha 

1

1 

Online satın almadan 

algılanan faydalar 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X1

0,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17 

0,786 

2

2 

Online satın almadan 

algılanan riskler 

Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8,Y9,Y1

0,Y11,Y12,Y13,Y14 

0,887 

3 Toplam Alt Boyutlar Değişkenlerin hepsi 0,807 

Katılımcıların, online satın almadan algıladıkları riski ve faydayı ortaya koymak için 

Cronbach Alpha Güvenilirlik Analizi’nden yararlanılmıştır. Katılımcıların, online satın 

almadan algıladıkları faydayı ortaya koymak için kullanılan, tüm değişkenlerin ölçüm 

tutarlılığı ve güvenilirliğinin %80,7 olduğu anlaşılmıştır. Buradan hareketle kullanılan 

ölçeklerin içsel tutarlılıklarının yüksek olduğu ifade edilebilir. 

3.3. Online Alışveriş Uygulayan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Online Alışveriş 

Uygulama Faydaları Arasındaki Farka İlişkin Bulgular 

Online alışveriş uygulama faydalarının cinsiyet ile ilişkisinin normal dağılım olup 

olmadığına belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır (tüm ifadeler 

için p<0,05 bulunmuştur). Bu doğrultuda veriler normal dağılıma uygun değildir. 

Gruplararası varyansların homojen dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır ve p<0,05 

bulunmuştur.  

Yapılan çalışmada veriler normal dağılmamaktadır ve varyanslar eşit değildir. Bu 

durum sonucunda non-parametrik testlerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmada online alışveriş uygulayan öğrencilerin online alışveriş uygulamanın 

faydalarına ilişkin verdikleri cevapların cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediklerini belirlemek üzere non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi 

yapılmıştır.  

Mann-Whitney U farklılık testi ile online alışverişin faydalarına ilişkin ifadelerin 

cinsiyete göre farklılıklarının analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4. Online Alışveriş Uygulayan Öğrencilerin Online Alışveriş Uygulamanın 

Faydalarına İlişkin Verdikleri Cevapların Cinsiyete göre Mann –Whitney U Testi 

Sonucu 

DEĞİŞKENLER 

Sıra Ortalaması 

 Sd  

Mann-

Whitney 

U 

Z 

 

p 

 
Kız Erkek 

 

X

1 

İnternetteki 

satıcılar, mevcut 

seçenekler 

hakkında daha 

faydalı bilgiler 

sunarlar. 

34,58 32,96 3,0 1 491,00 -0,382 0,702 

 

X

2 

İnternetten sipariş 

verme işlemleri 

daha kolaydır. 
32,84 36,08 3,83 1 466,00 -0,688 0,492 

 

X

3 

İnternetten 

verilmiş bir 

siparişi iptal 

ettirmek daha 

kolaydır. 

34,91 32,38 3,298 1 477,00 -0,525 0,600 

http://www.akademikbakis.org/
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X

4 

İnternetteki 

satıcılar, daha 

uygun fiyatlar 

önerirler. 

31,98 37,63 3,507 1 429,00 -1,173 0,241 

 

X

5 

İnternetteki 

satıcılarla temas 

kurmak daha 

kolaydır. 

33,88 34,21 3,089 1 511,00 -0,067 0,946 

 

X

6 

İnternet 

üzerinden 

alışveriş, 

dünyanın her 

yerindeki 

ürünlere ulaşma 

imkanı verir. 

30,70 39,92 4,223 1 374,00 -2,040 0,041 

X

7 

İnternette, ürünler 

hakkında detaylı 

bilgi edinme 

imkanı vardır 

33,44 35,00 3,746 1 492,00 -0,335 0,737 

 

X

8 

İnternetteki 

satıcılar, daha 

geniş ürün 

seçeneği sunarlar. 

34,84 32,50 3,910 1 480,00 -0,515 0,606 

 

X

9 

İnternetten birçok 

marka ve 

mağazaya 

ulaşabilirim. 

36,56 29,42 4,223 1 406,00 -1,577 0,115 

X

10 

Satıcılardan 

hizmet almak için 

beklemek zorunda 

kalmam. 

36,98 28,67 3,656 1 388,00 -1,757 0,079 

X

11 

İnternet üzerinden 

alışveriş yaparken 

beşeri unsurlardan 

ve insan 

kalabalığından 

kaynaklanan 

zorluklar 

33,51 34,88 4,268 1 495,00 -0,300 0,764 

http://www.akademikbakis.org/
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yaşamam. 

X

12 

İnternet üzerinden 

alışveriş yaparken 

ürünü almazsam 

mağazadaki gibi 

mahçup olmam. 

34,98 32,25 3,910 1 474,00 -0,581 0,561 

X

13 

Hattın veya 

elemanların 

meşgul olması 

gibi bir durumla 

internetten 

alışverişte 

karşılaşmam. 

34,05 33,92 3,995 1 514,00 -0,028 0,978 

X

14 

Alışverişi internet 

üzerinden yapmak 

bana yeni 

deneyimler 

yaşatır. 

31,77 38,00 3,328 1 420,00 -1,317 0,188 

X

15 

Sipariş verdiğim 

ürünün kargoyla 

gelmesi bana 

heyecan verir. 

35,70 30,96 3,059 1 443,00 -0,979 0,328 

X

16 

Reklamını görüp 

beğendiğim 

ürünü, 

planlamamış 

olsam bile 

internetten hemen 

sipariş edebilirim. 

33,77 34,42 3,268 1 506,00 

 

-0,135 

 

0,893 

X

17 

İnternet üzerinden 

alıverişte satın 

alacağım ürünün 

özelliklerini 

kendime göre 

seçip 

belirleyebilirim 

33,88 34,21 3,761 1 511,00 -0,069 0,945 

H1: Online alışveriş uygulayan öğrencilerin cinsiyetleri ile online alışveriş uygulamanın 

faydalarına ilişkin fark vardır. 

http://www.akademikbakis.org/
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Tablo 4’te de görüldüğü gibi cinsiyetler arasındaki görüşlerde fark yalnızca X6 

“İnternet üzerinden alışveriş, dünyanın her yerindeki ürünlere ulaşma imkanı verir” 

ifadesinde görülmektedir. Sıra ortalamasına bakıldığında ise erkeklerin kızlara göre 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu görüşe 

olumlu açıdan daha çok katılmışlardır. 

X6 dışındaki bütün ifadelerde p>0,05 olduğu için fark yoktur. Sadece X6 ifadesinde 

fark bulunmaktadır.  

3.4. Online Alışveriş Uygulayan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Online Alışveriş 

Uygulamanın Riskleri Arasındaki Farka İlişkin Bulgular 

Online alışveriş uygulama faydalarının cinsiyet ile ilişkisinin normal dağılım olup 

olmadığına belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıştır. (tüm ifadeler 

için p<0,05 bulunmuştur). Bu doğrultuda veriler normal dağılıma uygun değildir. 

Gruplar arası varyansların homojen dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır ve p<0,05 

bulunmuştur.  

Yapılan çalışmada veriler normal dağılmamaktadır ve varyanslar eşit değildir. Bu 

durum sonucunda non-parametrik testlerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmada online alışveriş uygulayan öğrencilerin online alışveriş uygulamanın 

risklerine ilişkin verdikleri cevapların cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediklerini 

belirlemek üzere non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi yapılmıştır.  

Mann-Whitney U farklılık testi ile online alışverişin faydalarına ilişkin ifadelerin 

cinsiyete göre farklılıklarının analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Online Alışveriş Uygulayan Öğrencilerin Online Alışveriş Uygulamanın 

Risklerine İlişkin Verdikleri Cevapların Cinsiyete göre Mann –Whitney U Testi 

Sonucu 

DEĞİŞKENLER 

Sıra Ortalaması 

 Sd  
Mann-

Whitney U 
Z p 

Kız Erkek 

1 

1

1 

İnternetteki 

satıcılara 

güvenemem. 
61,06 71,50 3,068 1 1798,00 -1,717 0,086 

http://www.akademikbakis.org/
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Y

2 

İnternetten 

satıcılardan satın 

aldığım ürün bana 

ulaşmazsa diye 

çekinirim. 

64,07 68,15 3,015 1 2006,00 -0,648 0,517 

 

Y

3 

İnternet üzerinden 

sıklıkla alışveriş 

yapmamamın tek 

ve en büyük 

nedeni kredi kartı 

bilgilerimi 

vermek zorunda 

kalmamdır. 

65,23 66,85 3,282 1 2086,00 -0,250 0,803 

 

Y

4 

İnternetten 

alışverişte kredi 

kartı kullanmak, 

mağazada kredi 

kartı kullanmak 

kadar güvenlidir. 

57,99 74,92 2,496 1 1586,00 -2,691 0,007 

 

Y

5 

İnternet üzerinden 

kredi kartı bilgisi 

vermek telefonla 

kredi kartı bilgisi 

vermekten daha 

fazla riskli 

değildir. 

64,26 67,94 2,984 1 2019,00 -0,581 0,561 

 

Y

6 

İnternet üzerinden 

satış yapan 

firmada kredi 

kartı bilgilerim 

güvenli bir 

şekilde 

saklanmaz, 

başkalarına 

verilebilir. 

65,57 66,48 2,984 1 2109,00 -0,146 0,884 

Y

7 

İnternetten satın 

aldığım ürünün 

gerçek 

miktarından fazla 

bir bedelle fatura 

edilme olasılığı 

66,26 65,71 2,954 1 2121,00 -0,084 0,931 

http://www.akademikbakis.org/
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daha yüksektir. 

 

Y

8 

İnternetten satın 

alacağım ürünün 

kendisini 

incelemek 

mümkün değildir. 

67,91 63,87 3,618 1 2007,00 -0,632 0,527 

 

Y

9 

Giyim ürünlerinde 

beden ölçüleri bir 

problem olabilir. 
68,78 62,90 3,893 1 1947,00 -0,928 0,354 

Y

10 

İnternetten satın 

alacağım giyim 

ürünlerini 

üstümde deneme 

imkanım yoktur 

71,24 59,61 4,122 1 1743,00 -1,980 0,048 

Y

11 

Satın alacağım 

ürüne elle 

dokunma ve 

yakından 

inceleme imkanı 

yoktur. 

67,94 63,84 4,221 1 2005,00 -0,673 0,501 

Y

12 

İnternetten sipariş 

vermek çok 

karmaşık bir 

işlemdir. 

59,25 73,52 2,709 1 1673,00 -2,226 0,026 

Y

13 

Yapmak istediğim 

alışverişle ilgili 

uygun web 

sayfasını bulmak 

zordur. 

57,09 75,92 2,496 1 1524,00 -2,981 0,003 

Y

14 

İnternetten 

alacağım ürünlere 

ilişkin bilgi ve 

resimlerin 

bilgisayarımın 

ekranına 

indirilmesi zaman 

65,29 66,79 2,381 1 2090,00 -0,238 0,812 

http://www.akademikbakis.org/
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alır. 

H2: Online Alışveriş Uygulayan Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Online Alışveriş 

Uygulamanın Risklerine İlişkin fark vardır. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi cinsiyetler arasındaki görüşlerde fark Y4 “İnternetten 

alışverişte kredi kartı kullanmak, mağazada kredi kartı kullanmak kadar güvenlidir”, 

Y10 “İnternetten satın alacağım giyim ürünlerini üstümde deneme imkanım yoktur”, 

Y12 “İnternetten sipariş vermek çok karmaşık bir işlemdir”, Y13 “Yapmak istediğim 

alışverişle ilgili uygun web sayfasını bulmak zordur” ifadelerinde görülmektedir.  

Y4 “İnternetten alışverişte kredi kartı kullanmak, mağazada kredi kartı kullanmak kadar 

güvenlidir” ifadesinde sıra ortalamasına bakıldığında erkek öğrenciler kız öğrencilere 

göre bu ifadeye daha çok katılmışlardır 

Y10 “İnternetten satın alacağım giyim ürünlerini üstümde deneme imkanım yoktur” 

ifadesinde sıra ortalamasına bakıldığında kız öğrenciler erkek öğrencilere göre bu 

ifadeye daha çok katılmışlardır. 

Y12 “İnternetten sipariş vermek çok karmaşık bir işlemdir” ifadesinde sıra ortalamasına 

bakıldığında erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu ifadeye daha çok katılmışlardır. 

Y13 “Yapmak istediğim alışverişle ilgili uygun web sayfasını bulmak zordur” 

ifadesinde sıra ortalamasına bakıldığında erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu 

ifadeye daha çok katılmışlardır. 

Y4, Y10, Y12, Y13 ifadeleri dışındaki bütün ifadelerde p>0,05 olduğu için fark yoktur.  

3. 5. Online Alışveriş Yapma Durumu İle Cinsiyet Arasındaki İlişki 

Bu analizde, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin online 

alışveriş yapma durumlarının cinsiyetten bağımlı ya da bağımsız olduğunu ortaya 

koymak için Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 

Tablo 6. Online Alışveriş Yapma Durumu ile Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Analizi 

 Evet Hayır Toplam SD χ2 p 

Kız 38 31 69 

1 5,048     0,025 Erkek 22 40 62 

Toplam 60 71 131 

H3: Online alışveriş yapma durumları ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki vardır. 

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                    AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                              

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 

225 

 

Test sonucu Tablo 6’da p=0,025<0,05 olduğundan H3 hipotezi kabul edilmektedir. 

Böylece Havsa Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin online alışveriş yapma durumlarının 

cinsiyet ile birbirine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

3.6. Online Alışveriş Yapma Durumu İle Gelir Durumu Arasındaki İlişki 

Bu analizde, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin online 

alışveriş yapma durumlarının gelir durumlarından bağımlı ya da bağımsız olduğunu 

ortaya koymak için Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 

Tablo 7. Online Alışveriş Yapma Durumu ile Gelir Durumu Arasındaki İlişkinin 

Analizi 

 Evet Hayır Toplam SD χ2 p 

1000 TL ve daha az 1 17 18 

4 33,938 0,000 

1001 ve 1500 TL arası 5 18 23 

1501 ve 2000 TL arası 18 21 39 

2001 ve 2500 TL arası 14 11 25 

2500 TL ve daha fazla 22 4 26 

Toplam 60 71 131 

H4: Online alışveriş yapma durumları ile aile gelir durumları arasında anlamlı ilişki 

vardır. 

Test sonucu tablo 7’de p=0,000<0,05 olduğundan H4 hipotezi kabul edilmektedir. 

Böylece Havsa Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin online alışveriş yapma durumlarının 

gelir durumlarına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Aile gelir durumu düşük olan 

öğrencilerin online alışveriş yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre gelir durumu 

düşük olan öğrenciler geleneksel alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternet ortamında pazarlama gittikçe yaygınlaşmaktadır. İnternet ortamında pazarlama 

ürün/hizmet, üretim, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma çabalarının bir kısmının veya 

tamamının gerçekleştirildiği bir süreçtir (Aksoy, 2009:190). 

Araştırma bulgularına göre çıkan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir: 

• Ankete katılan öğrenciler, internet üzerinden en fazla giyim daha sonra bilet alma 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
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• Havsa Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin online alışveriş yapma durumlarının 

cinsiyet ile birbirine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

• Aile gelir durumu düşük olan öğrencilerin online alışveriş yapmadıkları ortaya 

çıkmıştır.  

• Online alışveriş uygulayan öğrencilerin online alışveriş uygulamanın faydalarına 

ilişkin ifadelerinde cinsiyete göre farklılık bulunmaktadır. Erkek öğrenciler “İnternet 

üzerinden alışveriş, dünyanın her yerindeki ürünlere ulaşma imkanı verir” ifadesine 

kız öğrencilere göre daha fazla katılmaktadırlar. 

• Birçok online tüketici satın alacakları ürün ve ya hizmetle ilgili bilgileri araştırmak 

için interneti kullanmaktadır. Ancak online olarak gösterilen ürün ya da hizmetteki 

belirsizlik nedeniyle online olarak satın alma konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. 

Bu çalışma sadece Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine 

uygulanması bir kısıttır. Bu çalışma benzer araştırma yapmak isteyenlere örnek bir 

çalışma olabilir ve Türkiye’deki diğer Meslek Yüksekokulları ve fakülte öğrencilerine 

uygulanabilir ve karşılaştırma yapılabilir. Bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 

 

Murat TANRIKULU 

 

Öz 

 
Tosya ilçesi; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyinde yer alır. Bir belde, 52 köy 

ve 96 mahalleden oluşan Tosya kırsal kesiminde yerleşme dokusu dağınıktır. Nüfusun yarısına yakını Tosya kent 

merkezinde yaşar. İlçede, en önemli ekonomik uğraşılar; tarım, tarıma dayalı sanayi ve ticarettir. Yetiştirilen 

temel bitkisel ürünler; pirinç, buğday, şeker pancarı, meyve (elma, erik, üzüm, armut) ve az da olsa sebzedir. Bu 

bitkisel ürünler arasında hiç şüphesiz pirincin hem ülkemiz hem de Tosya için ayrı bir önemi vardır. Geçmişten 

günümüze Tosya, pirincin ülkemizdeki en önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Ancak geçen sürede 

uygulanan yanlış tarım politikaları, önemli bir ithal ürün kalemi olan pirincin üretiminde hem Tosya’da hem de 

ülkemizin pirinç üretilen diğer merkezlerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Konu, nicel, tarihsel ve 

fenomonolojik yöntemlerle ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Tosya’da pirinç üretiminin tarihsel seyrini ortaya 

koymak,  sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ve gelecek için perspektifler sunmaktır.    

 
Anahtar kelimeler: Kastamonu, Tosya, çeltik, pirinç, kavuz  

 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF PADDY PRODUCTION IN TOSYA 

 

Abstract 
 

Tosya district; in the Black Sea region of our country, is located in the south western part of the Black Sea. 
Tosya is a town and 52 villages. The rural settlement disorganized tissue. Nearly half of the population live in 

the Tosya city centre. The most important economic activities in the county are agriculture, agro-based industries 

and trade. Basic vegetable products grown; rice, wheat, sugar beets, fruits (apples, plums, grapes, pears), and a 

lesser vegetable. Among these herbal products, rice is a distinctive feature both for our country and for Tosya. 
Tosya from the past to the present day, rice has been one of the most important production centers in the country.  
However, the agricultural policy applied in the last period has caused the rice plant, which is an important 

imported product item, to be negatively affected both in Tosya and other rice producing centers of our country.  
The subject has been handled in a quantitative, historical and fenomonologic way. The aim is to put forward the 

situation of rice production in Tosya in past, present and future, to show the problems experienced and to offer 

suggestions. 

 

Key words: Kastamonu, Tosya, paddy, rice, kavuz 

 

YÖNTEM  

 

Tosya’da Pirinç Üretiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği adlı bu çalışmada yöntem olarak 

tarihsel ve nicel verilerle birlikte nitel araştırma desenlerinden fenomonoloji kullanılmıştır. 

Tarihsel yöntem, olay ve olguların tarihi süreç içinde gelişim seyrini konu çerçevesinde gözler 

önüne seren ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir yöntem iken nicel değerler daha 

çok istatistiki verilerden oluşur ve rakamlarla karşılaştırma yapmayı sağlayarak konuyu 

somutlaştırmayı kolaylaştırır. Fenomenoloji ise farkında olduğumuz ama derinlemesine ve 

ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bu anlamda bize tümüyle 
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yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı 

amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve diğer., 2006: 23). 

 

GİRİŞ 

 

Tosya ilçesi; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyinde 41° 01' 

kuzey enlemi, 34° 02' doğu boylamı arasında yer alır. Bir belde, 52 köy ve 96 mahalleden 

oluşan Tosya kırsal kesiminde yerleşme dokusu dağınıktır. Kastamonu iline bağlı idari bir 

birim olan ilçe; 1 197 km2 yüz ölçümüne sahip olup, ilçe merkezinin deniz seviyesinden 

ortalama yükseltisi 870 m’dir. İlçe, kuzeyde Kastamonu merkez ilçe ve Taşköprü ilçesi, 

güneyde Çorum ve Çankırı illeri, batıda da yine Çankırı ili ile çevrilidir. Doğuda Çorum iline 

komşu olan Tosya ilçesinin merkezi, ilçe topraklarının hemen hemen orta kesiminde yer alır  

(Şekil 1-3). 

 

 
              Şekil 1: Tosya’nın lokasyonu (K: Tanrıkulu). 
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A. TOSYA VE ÇELTİK 

 

Tarihi Neolitik döneme kadar uzanan Tosya, Şemseddin Sami’nin 1889 tarihli Kamusu-l 

Alam adlı sözlüğünde verdiği bilgiye göre 1864'te belediye, 1867'de de kaza yapılmıştır. Adı 

geçen eserde Tosya ile ilgili şu bilgiler verilmektedir. Nüfus 7 bin kadardır. Toprağı mümbit 

ve mahsuldar olup başlıca mahsulatı pirinçtir. Pirinçle birlikte tütün, pamuk, kenevir ve birkaç 

seneden beri afyon da ekilmektedir. Tüm kaza, Kargı nahiyesi ile birlikte 73 karyeden 

(köyden) oluşmuştur (Sami, 1896). 

 

Tosya'nın Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ekonomisi çeltik üretimi ve dokumacılıktan 

oluşan tarım ve el sanatlarına dayanmaktaydı. İmparatorluğun yıkılıp yerine Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923’lerden sonra, tüm Anadolu bir toparlanma ve kalkınma 

sürecine girmiştir. Bu dönemde Tosya dokumacılığı da canlanmış, tezgahlar yeniden işlemeye  

başlamıştır. Ayrıca bu dönemde pirinç üretimindeki gerileme durmuş, artan üretime bağlı 

olarak akarsu kenarlarında kol ya da su gücüyle çeltiği kavuzlarından ayırmada yararlanılan 

dinkler çalışmaya başlamış ve 1926 yılında ilk çeltik fabrikası kurulmuştur. Bu sayede 

çeltikler, dinkler  yanında fabrikalarda da işlenmeye başlanmıştır. Kısa süre içinde 4’e 

yükselen fabrikaların, sonraki yıllarda iki tanesi kapanmıştır. Bugün çalışır durumda ikisi 

şehir merkezinde, biri de Ortalıca Beldesi’nde olan üç adet atölye tipi fabrika mevcuttur. 

 

1970'e gelindiğinde Türkiye’yi saran endüstrileşme rüzgarından etkilenen Tosya’da, bu 

dönemde buğday ve pirinç unu üreten bir un fabrikası da faaliyet göstermeye başlamıştır. 

 

Tosya’da günümüzde tarım yapılan arazinin 86.122 dekarla %30'unu oluşturan sulu tarım 

alanları; Tosya Ovası’nda ve taban suyunun yüzeye çıkarıldığı birikinti konileri üzerinde 

bulunmaktadır (Şekil 3). Düz ve düze yakın olan ve İlçenin en geniş sulu tarım alanı olan 

Tosya Ovası’nda verim yüksek ve makine kullanım yaygındır. Ovada sulama; kanallarla ve su 

motorlarıyla Devrez Çayı’ndan çekilen suyla yapılmaktadır. Birikinti konileri üzerinde ise 

meyve bahçeleriyle bağlar geniş alanlar kaplar ve bu alanların sulanmasında ise taban 

suyundan faydalanılır. Sulu tarım alanlarının % 35’i I.; % 34’ü II.; % 21.2’si III. ve % 9.3’ü 

de IV. sınıf kullanma kabiliyetine sahip araziler üzerinde yer alır. Eğimi genel olarak % 2’yi 

geçmeyen I. ve II. sınıf arazilerde çeltik ve şeker pancarı, en fazla tarımı yapılan ürünlerdir 

(Tanrıkulu, 1999: 86-103). 

 

Çeltik (Oryza Sativa), Buğdaygillerden boyu 100 cm’ye kadar çıkan tek yıllık bir bitkidir. 

Buğdaygillerin öbür üyelerinde olduğu gibi boğumlu bir sapı , boğumlardan çıkan ince, uzun 

ve yassı yapraklar ve başakcıkların birleşmesiyle oluşan bileşik salkım biçiminde çiçek 

toplulukları vardır. Her salkımda 100-150 başakçık, her başakçıkta bir çiçek bulunur. Çiçekler 

dallanarak taneleri oluşturur. Ortalama 5-15 mm boyunda ve 2-4 mm genişliğindeki taneler, 

kenarları üst üste binen iki kavuzla kaplıdır. Kavuzlu taneler yaygın olarak çeltik adını alır. 

Çeltik tarımı M .Ö 3000'lerde Hindistan'da başlamış, daha sonra batıya yayılmıştır. Avrupa'ya 

Ortaçağ'da, Türkiye'ye ise yaklaşık 500 yıl önce gelen pirinç, gelişini takip eden 40-50 yıl 

http://www.akademikbakis.org/
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sonra ise Tosya'da yetiştirilmeye başlanmıştır. Çok geniş bir yayılış alanı olan pirinç, su 

içinde yetiştirilen tek tahıl türüdür (Şekil 2-4-7). 

 
Şekil 2: Çeltik 

 

Bir kültür bitkisi olan çeltik onun ürünü olan pirinç, aynı zamanda tüm diğer kültür bitkileri 

gibi sanayiye hammadde ve konu olan bir bitki ve üründür. Bu nedenle çeltiğe ve pirince ait 

kavramların burada verilmesi, geniş faydalanma alanının görülmesini de sağlayacaktır. Çeltik: 

Buğdaygiller (Gramineae) familyasının Oryza sativa L. türüne giren kültür bitkilerinin kavuzu 

soyulmamış taneleri. Kahverengi Pirinç (Kargo Pirinç): Kavuzları soyulmuş, ancak herhangi 

bir parlatma ve ön pişirme işleminden geçirilmemiş tane. Pirinç: Oryza sativa L. türüne giren 

kültür bitkilerinin tanesi olan çeltiğin tekniğine uygun olarak kavuzları soyulduktan sonra, 

çeşitli değirmenleme işlemleri uygulanarak embriyo ve kabuk ile alöronun kısmen veya 

tamamen alınması suretiyle elde edilen tane ürünü. Kırık Taneler: Tam tanelerin 3/4’ünden 

daha küçük olan pirinç taneleridir. Belirli oranda maltlık olarak bira üretiminde 

değerlendirilir. Kavuz: Çeltiğin soyulduktan sonra elde edilen dış kabuğudur. Yakacak ve 

izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Tavukçuluk ve ahır hayvancılığında altlık, metalurji 

sanayinde ısı izolasyonu, renk verici ve parlatıcı olarak kullanılır. Kepek: Pirincin üst tabakası 

olup çeltiğin pirince işlenmesi aşamalarından olan kabuk soyma kısmında elde edilir. Soyulan 

kavuz ve kapçıklardan oluşur. Sığır besiciliği ve pastacılık sektöründe değerlendirilir. Ham 

Tane: Tam olgunlaşmamış yeşil pirinç taneleridir. Ham tanenin büyük bir kısmı hayvan yemi 

olarak kullanılıyor olsa da az bir miktarı da bira sanayinde kullanılmaktadır. Fotosel İadesi: 

Kırıkları ayrılmış olan tam pirinç taneleri lazerli sistemle çalışan optik ayıklama cihazına 

aktarılır. Bu cihazlar kusurlu olan sarı, amber, kahverengi, beyaz (tebeşiri) renkteki taneler ile 

kırmızı çizgili pirinç tanelerini ayıklar. Bu ayrılmış olan kusurlu pirinç taneleri sektör 

içerisinde fotosel iadesi veya sorteks iadesi olarak tanımlanmaktadır. Fotosel iadesinden 

ayrılan kusurlu pirinç tanelerinin büyük bir kısmı midye dolma yapımında kullanılmaktadır. 

Hiç kullanılamayacak taneler ise hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Pirinç Kepeği 

http://www.akademikbakis.org/
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Yağı: Pirinç kepeğinden çıkarılmış olan yüksek kaliteli bir yemeklik yağdır. Pirinç Unu: 

Kabuk soyma işlemi esnasında elde edilir. Soyulan kabuğun testa ve pericarp kısımlarından 

oluşur. Pastacılık sektöründe, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılır. Pirinç hamuru, cips 

ve başka aperatif yiyecekler ve kahvaltı amaçlı tahıl ürünleri üretilmek üzere tabaka haline 

getirilebilir. Buna göre; 100 kg çeltiğin işlenmesi ile randımana bağlı olarak ortalama; ana 

ürün olarak 55-60 kg sağlam pirinç, yan ürün olarak 7-8 kg kırık pirinç, 8-10 kg pirinç kepeği, 

2-3 kg fotosel iadesi (kırmızı çizgili, hasarlı, tebeşiri olan pirinç taneleri), 2-3 kg ham tane, 

15-20 kg kavuz elde edilir (www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/2015hubrapor.pdf). 

A. 1. Çeltiğin İklim İsteği 

 

Tosya'da yetiştirilen ve en önemli kültür bitkilerinden biri olan çeltik; nisan sonu ve mayıs 

aylarında yazlık olarak ekilmektedir. Bu dönemde (çimlenme ve kardeşlenme dönemi) 5 ila 

15 °C’luk bir hava sıcaklığına ve 5 °C’un üzerinde bir toprak sıcaklığına ihtiyaç duyan çeltik, 

sapa kalkma ve başak verme dönemlerinde hava sıcaklığının sürekli olarak 20 °C’un üzerinde 

olmasını ister. 

 

Tosya, gerek kışlık ekimi yapılan kültür bitkilerinin gerekse yazlık ekimi yapılan kültür 

bitkilerinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık isteklerine, extrem şartlar dışında cevap verebilecek 

klimatolojik özeliklere sahiptir. Tarımsal faaliyetleri etkileyen extrem sıcaklık şartlarının en 

önemlisi zamansız oluşan don olaylarıdır. Don olayı, toprak içindeki suyun donması ile 

başlar. Toprak içinde donan su, buza dönüştüğü için bitki köklerini hırpalar ve keser. Erken 

gelişme devresinde toprağın donması, tohumların çimlenmesini engeller ve tohumun ölmesine 

neden olur. Toprak üzerinde ise gerek tarla bitkilerinin gerekse meyvelerin gövde, sap, yaprak 

ve çiçeklerinin donması, elde edilecek ürünün ya tamamen tahrip olmasına ya da büyük 

oranda zarar görmesine neden olur. Tosya’da tarımsal üretimin esasını oluşturan elma, armut 

gibi meyveler -30 derecede, asma -21 derecede, kışlık ekim yapılan buğday -20 derecede, 

şeker pancarı -16 derecede donmakta iken, çeltik sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği bir kaç 

gün içinde donarak tahrip olmaktadır. Bu denli önemli olan don olayının Tosya’daki seyrine 

bakıldığında ise Tosya'da donlu geçen günlerin sayısının oldukça fazla olduğu ortaya çıkar. 

Tosya meteoroloji istasyonunun 26 yıllık ölçüm sonuçları dikkate alındığında yılın 92.2 

gününün; diğer bir ifadeyle 1/4'ü nün donlu geçtiği görülür.  

 

Tosya’da; bitki hayatı ve alınacak ürünün rekoltesini etkilemesi açısından nisan ve mayıs 

aylarında zaman zaman görülen don olayları hiç şüphesiz çok önemlidir. Çeltiğin ve şeker 
pancarının ekim ve çimlenme zamanına, meyve ağaçlarının da çiçek açma zamanına denk 

gelen ve bir kaç gün sürebilen don olayı, Tosya çiftçisine telafisi zor zararlar vermektedir. Bu 

aylarda görülecek don; yeni ekilmiş, çimlenmiş, ya da çimlenmek üzere olan çeltik ve şeker 

pancarı tohumlarının yer yer ya da tamamen ölmesine, meyve çiçeklerinin buz tutarak 

dökülmesine, meyve tutmadan çürümesine neden olmakta ve halk arasında soğuk vurma 

denilen olay gerçekleşmektedir. Bu olay; etkili olduğu buğday, çeltik ve şeker pancarı ekili 

tarlalarda ya tamamen ya da yer yer çıplak ve ürün yetişmeyen alanlar olarak kendini gösterir. 

Öte yandan eylül ve ekim aylarında görülecek donlar da nispi derecede zararlara yol 

http://www.akademikbakis.org/
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açabilmektedir. Bu aylarda görülen donlar, çeltiğin hasadından sonra tarlanın yeni ürün için 

hazırlanmasını geciktirebildiği gibi, hasat dönemi yeni gelmiş ya da henüz hasat edilmiş olan 

şeker pancarı yumrularındaki şeker safiyetini azaltıcı bir etkiye de sahiptir (Tanrıkulu, 1999: 

86-103). 

 

A.2. Çeltiğin Toprak İsteği 

 

Çeltik ekimine uygun alüvyal topraklar, jenetik profili olmayan düz veya düze yakın 

topraklarla zayıf profil teşekkülü gösteren ve tanınmış gruplardan her hangi birine ait olmayan 

diğer toprakları içine alır. Bu topraklar Tosya'da olduğu gibi, nehirlerin dar veya geniş taşma 

sahaları ile buralara komşu olan gayet hafif meyilli (% 1-3) vadi kenarlarını, dar kıyı 

şeritlerini, eski göl tabanlarını ve büyük nehirlerin deniz kenarlarında oluşturdukları deltaları 

ihtiva eder (Oakes, 1958: 54). Alüvyal topraklar araştırma alanında Devrez Çayı ve bu çaya 

karışan akarsular tarafından taşınan ve depolanan materyaller üzerinde oluşan A, C profilli 

genç topraklardandır. A profilinin tekstürü killi tın ile kilden oluşmuş, mutedil orta granüler 

yapıdadır. Reaksiyonu kalevi ve kireçsiz, Ph değeri 7.0-8.0 arasındadır. Mineral bileşimleri 

akarsu havzasının litolojik bileşimi ile jeolojik periyotlarda yer alan toprak gelişimi 

sırasındaki erozyon ve birikme derecelerine bağlı olup heterojendir. Profillerinde 

horizonlaşma ya hiç yok ya da çok az belirgindir. Çeltik yetiştiriciliği için ideal olan bölge 

toprağının tuzsuz, zengin kireçli, organik madde bakımından az, katyon değişim kapasitesi 

açısından fakir ancak yarayışlı fosfor, toplam azot, potasyum, bor, çinko, demir, bakır 

bakımından yeterli, mangan bakımından fazla değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (Oakes, 

1958: 17-54). Tosya'da, Devrez Çayı vadisi boyunca görülen alüvyal topraklar, araştırma 

alanının en önemli tarım alanı durumunda olan Tosya Ovası’nı oluşturmuşlardır. Tosya Ovası 

ve Devrez Çayı vadisi boyunca ekilebilen diğer alüvyal alanlar, Tosya ile hemen hemen 

özdeşleşmiş bir ürün olan çeltiğin neredeyse tek yetişme alanını oluşturur. Tosya Ovası; 

Tosya'da tarımın adeta bel kemiğidir (Şekil: 3), (Tanrıkulu, 1999: 86-103). Çeltik 

yetiştiriciliği için ideal olan bölge toprağının tuzsuz, zengin kireçli, organik madde 

bakımından az, katyon değişim kapasitesi açısından fakir ancak yarayışlı fosfor, toplam azot, 

potasyum, bor, çinko, demir, bakır bakımından yeterli, mangan bakımından fazla değerlere 

sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 3: Tosya İlçesinin Arazi Kullanım Haitası (K: Tanrıkulu) 

 

A. 3. Çeltiğin Su İsteği 

 

Sulama ve sudan yararlanma modern tarımın en başta gelen şartıdır. Özellikle yılın bir 

bölümünün kurak geçtiği yerlerden biri olan araştırma alanında, bu dönemde suyun ve 

sulamanın önemi bir kat daha artmaktadır. Kurak dönemin, Tosya tarımına olan olumsuz 

etkisini tamamen yok etmek, ya da en aza indirmek için devletin ve sınırlıda olsa halkın 

gayretleri mevcuttur. Bu çalışmalar daha çok akarsular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Araştırma 

alanının en önemli akarsuyu olan ve Tosya Ovası için hayati bir önem taşıyan Devrez 

(Düzağaç) Çayı; kaynağını Kızılcahamam'ın doğusunda yer alan ve Köroğlu dağları içinde bir 

silsile olan Işık Dağı'ndan alır. İlçe topraklarına Bağardı köyü batısında giren çay, bir süre 

kuzeydoğu yönünde akar. Karabey köyünün kuzeyinde doğu yönüne dönerek akışına devam 

eden Devrez, Tosya şehir merkezinin güneyinden geçtikten sonra, yine kuzeydoğuya yönelir 

(Şekil 3-4). 

 

Tosya'da 287.072 dekarlık toplam tarım arazisinin 86122 dekarı (% 30) sulu tarım 

alanlarından oluşmaktadır. Bu alanların 60.285 dekarı (% 70) tarla alanlarından oluşurken 

25.837 dekarı (% 30) meyve ve sebze bahçelerinden oluşmaktadır. Sözü geçen alanlar Devrez 

Çayı ve yeraltı suları vasıtası ile sulanırken aynı zamanda kooperatiflerin kontrolünde, 

http://www.akademikbakis.org/
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özellikle meyve bahçelerinin sulanması amacıyla yapılmış 13 adet sulama arkı mevcuttur. Bu 

arklar; Acı kavak (4090 dekar), Yazıçam (3780 dekar), Yenice (3610 dekar), Beşçam (2250 

dekar), Koldan (2440 dekar), Hasanarkı (3950 dekar), Kaleyakası (5350 dekar) Kuyumcu 197 

dekar), Aşağıpınar (1 090 dekar), Çatak (800 dekar), Selekırı (320 dekar)'dır. 9 adet sulama 

amaçlı kooperatifin yukarıdaki arklar vasıtası ile suladığı toplam alan 33255 dekardır. Şahıs 

sulamaları ise 27,000 dekarın üzerindedir. Sulanabilen toplam arazinin % 71 kooperatifler ve 

şahıslar tarafından sulanırken, % 29'unu devlet sulamaktadır. 

 

 
Şekil 4: Ortalıca beldesi, Devrez Çayı ve çeltik tarlaları (K: https://mapio.net/pic/p-9916504/). 

 

Tosya’da baraj ve gölet yapım çalışmaları da halihazırda devam etmektedir. Bu barajlardan 

Tosya Kösençayırı Barajı yükseltme çalışmalarına 2013 yılında başlanmış ve 2015 yılında 

çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmayla barajın kapasitesi en az %50 artırılmış ve özellikle 

Aşağı Ova’da çeltikte büyük verim kayıplarına yol açan temmuz ve ağustos aylarındaki 

kuraklık/susuzluk sorunu bir nebze hafifletilmiştir. Ayrıca Tosya Akbük Barajı inşası 

15.12.2016 tarihinde başlamış ve 19.05.2020 tarihi itibarıyla tamamlanması beklenmektedir. 

Baraj tamamlandığında 5 bin 860 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacaktır. Bu 

sayede kurak geçen yıllarda Devrez Çayı’nın kurumasıyla ortaya çıkan ve başta çeltik 

tarlalarını olumsuz etkileyen su sorunu da çözüme kavuşmuş olacaktır. Tosya Ovası’nda 

susuzluğa çözüm arayışları içinde Kayseri Deresi ve Çukurhan göletleri de araştırma/ 

projelendirme aşamasında olan diğer çalışmalardır.  

   

B. TOSYA’DA TARIMI YAPILAN ÇELTİK TÜRLERİ  

 

Tosya'da günümüzde en çok ekilen çeltik türleri; Akkılçık/Akçeltik, Sarıkılçık, Maratelli ve 

yöreye has bir çeltik olan Yaşar çeltiğidir (Şekil 5-11). Bu çeltik türleri her yıl 1200-2200 

hektar arasında bir alana ekilir. Kastamonu Şeker Fabrikası'nın faaliyete geçmesine kadar bir 

yıl ekilen tarlalar diğer yıl nadasa bırakıl arak dinlendirilirdi. Ancak fabrikanın faaliyete 

geçmesiyle birlikte çeltik, şekerpancarıyla münavebeye girmiştir. Böylece çiftçi topraktan 

daha fazla yararlanır olmuştur. Tosya Ovası’nda toprağı olan ve bu ovaya açılan yan derelerin 

http://www.akademikbakis.org/
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vadi tabanlarında toprağı bulunan 23 köyde çeltik ekimi yapılmakta olup dekara 13 ila 23 kg 

tohum atılmakta ve 300 ila 700 kg arasında verim alınmaktadır. 

 

Tosya’da ekimi yapılan adı geçen çeltik türleri içinde Sarıkılçık çeltik türünün ayrı bir yeri ve 

önemi vardır. Tosya pirinci olarak da tanınmış olan bu tür, Tosya Belediye Başkanlığı’nın 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu ve gerekli araştırmaların yapılmasından sonra  

2017/2 Sayılı Resmi Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı 

Bülteni’nde 03.04.2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak Tosya pirinci adıyla Tosya/Kastamonu 

adına tescil edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine göre orta taneli pirinç sınıfında yer 

alan Tosya pirinci diğer adıyla Sarıkılçık, genellikle erkenci, soğuğa dayanıklı, kritik yılları 

başarıyla atlatabilmesi açısından bölge ekolojik koşullarına uzun yıllar içinde uyum sağlamış 

ve üretici tarafından benimsenmiştir. Kavuz ve kılçıkları kırmızımtırak koyu sarı renkte, 

kılçıklı ve uzun boylu olan bu çeşidin yatmaya dayanıklılığı iyi ve verimliliği orta 

durumdadır. Tosya çeltiğinin fabrikada kavuzların soyulması ve tane dış katlarının giderilip 

parlatılması sonucu elde edilen ürüne Tosya Pirinci adı verilir (Türk Patent ve Marka 

Kurumu, 2017: 22-28), (Şekil 5-6-11). 

 

 
Şekil 5: Akçeltik, Yaşar, Maratelli ve Sarıkılçık (K: Türk Patent ve Marka Kurumu). 
 

Tosya pirinci, Yukarı Kayı ve Dağardı köylerinden başlayıp Çifter, Karabey, Suluca, Çepni, 

Tosya merkez, Kösen, Sapaca, Çaykapı, Yenidoğan, Çevlik ve Ortalıca köylerini içine alan 

Devrez Çayı boyunca uzanan vadide yaklaşık 45 km uzunluğundaki alanda, 450–770 metre 

rakımlar arasındaki yükseltiler içerisinde 2 dereceye kadar eğimli alanlarda yetiştirilmektedir. 

Söz konusu coğrafi alan 40° 54ˈ ve 41° 03ˈ kuzey enlemleri ile 33° 47ˈ ve 34° 18ˈ doğu 

boylamları arasında yer almaktadır. 2016 yılında Tosya ilçesinde Sarıkılçık genotipinin ekim 

alanın 2500 da olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bölgede toplam 6000 dekar ekim alanında 

http://www.akademikbakis.org/
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Tosya Pirincinin ekiminin yapılması mümkündür (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017: 22-

28). 

 

 
Şekil 6: Tosya adına tescillenmiş Tosya pirinci (Sarıkılçık)’nin marka işareti (K: TPMK). 

 

C. TOSYA’DA ÇELTİK EKİMİ 

 

Çin ve Hindistan gibi uzak doğu ülkelerinde çeltik ekimi değişik usullerle yapılmakla birlikte, 

Tosya'da daha çok serpme denilen usul tercih edilmektedir. Önceden temizlenerek hazırlanan 

ve tohumluk denilen çeltikler, çuvallara doldurularak ön çimlendirme işlemine tabi tutulur ve 

bu halde bir iki gün ile en çok bir hafta kadar suda bekletilir. Daha sonra tohumlukların içinde 

bulunduğu çeltik, çuvallardan alınır ve bir yere yığılır. Bu yığın 3-4 saat aralıklarla süzgeçli 

kovalarla sulanır ve ıslak kalması sağlanır. Bu işlem sonucunda tohumluklar çimlenir ve 

ekime hazır hale gelir. Ön çimlendirme işleminin düzenli olması, çimlenme çıkış hızının 

çabuk ve düzenli olmasını sağlar. 

Ekimden önce tava denilen ve çevresi, genişliği 30-70  ve yüksekliği 30-50 cm'lik (başka 

yöntemler bulunmakla birlikte), genellikle toprak setlerle/seddelerle kapatılan tarlalar sürülür. 

Tosya ovasında çeltik ekimi yapılacak olan toprak sonbaharda veya ilkbaharda derin sürüm 

yapılarak işlenmektedir. Bununla birlikte ilçede toprak işlemesinin ilkbaharda yapılması 

yaygındır. Traktörlere takılan tir pulluğu yardımıyla tavalar tesviye edilir. Arazinin tesviye 

işlemi önemli olup, küçük parsellerde tesviye bıçağı ile yapılabilir (Türk Patent ve Marka 

Kurumu, 2017: 22-28), (Şekil 7-8).  

http://www.akademikbakis.org/


 

 

                          AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 

Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                          

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 

239 
 

 

Şekil 7: Çeltik için tarlaların hazırlanması (K: http://tosya.bel.tr/tosya-tarihi). 

Sürme ve tasviye işleminin ardından genellikle 500-900 m² genişliği bulan tavalar içerisine 

toprak yüzeyini 10-20 cm örtecek şekilde su verilir ve bu haldeyken tarla tabanı tapan denilen 

hayvan ya da traktörlerin çektiği ağır bir kalas ya da bunun yerini tutan metal bir aletle  

düzeltilir.1 Bu ağır kalasa yörede keşan düzeltme çalışmalarına da keşanlama adı verilir. 

Böylece ekime hazır hale getirilen tarla, çuvallarda çimlendirilen çeltik tohumları serpilmeden 

hemen önce karıştırılır. Su, milli ve çamurlu bir hale gelince tohumluklar serpilir. Daha önce 

çuvallarda çimlendirilen ve ağırlaşan çeltik taneleri suyun içinde dönerek tabana çöker ve kök 

salar. Böylece ekim tamamlanır (Şekil: 7-8-12). Yetiştiricilikte minimum su sıcaklığı 12 °C 

olmalıdır. Ortalama sulama suyu sıcaklığı ise 25–30 °C arasında kalmalıdır. Bölgede çeltikte 

sürekli sulama yapılmaktadır. Sadece gübreleme, yabancı ot mücadelesi ve zorunlu hallerde 

kesilir. Hasattan 15–20 gün önce tavaların suyu kesilir. Toprak sonbaharda veya ilkbaharda 

derin sürüm yapılarak işlenir. Tosya ilçesinde toprak işlemesi ilkbaharda yapılmaktadır. 

Traktörlere takılan tir pulluğu yardımıyla tavaların etrafında genişliği 40-70 cm, yüksekliği de 

30-50 cm seddeler oluşturulur ardından tavalar tesviye edilir. Arazinin tesviye işlemi önemli 

olup, küçük parsellerde tesviye bıçağı ile yapılabilir. Ardından oluşturulan 500-900 m² tavalar 

                                                             
1 Tapan (veya sürgü), tarlaya atılan tohumu örtmek ve toprağı düzlemek için eskiden bir hayvana günümüzde bir 

traktöre bağlanıp çekilerek gezdirilen, ağaçtan yada metalden yapılan geniş bir tarım aracıdır. Toprağı fazla 

bastırmadan düzeltmek için tapanlardan yararlanılır. Tapan, tarla yüzeyindeki küçük kesekleri ezerek kırar ve 

toprağı düzeltir.  

http://www.akademikbakis.org/
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içerisine düzleme işlemini tamamlamak için keşan aleti yardımıyla su dolu tavalarda 

keşanlama yapılır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017: 22-28), (Şekil 7-8).  

 
Şekil 8:Keşanlama ve serpme yöntemi (K: www.habergazetesi.com.tr., www.aa.com.tr). 

 

Diğer çeltik türleri gibi Tosya çeltiği de başta azot, fosfor, potasyum ve çinko olmak üzere 16 

adet besin maddesine ihtiyaç duyar. Ekimden sonra azotlu ve fosforlu olmak üzere bir kez 

taban gübresi, bir kez çeltik çayır haline gelince üst gübre ve bir kez de olgunlaşma 

gübresinin verilmesi rekolteyi olumlu yönde etkiler. Verilecek azot miktarı 18–20 kg/da 

arasında olmalıdır.  Azotlu gübre iki defada eşit miktarlarda yarısı ekimde veya kardeşlenme 

başlangıcında, diğer yarısı da ekimden yaklaşık 55–60 gün sonra uygulanmalıdır. Fosforlu 

gübrelerle gübrelemede, fosforlu gübre ekim öncesi dekara 20 kg triple süper fosfat gübresi 

şeklinde uygulanmalıdır. Tosya'da nisan sonu ve mayıs ayı başlarında yukarıdaki usulle ekilen 

çeltik 4,5-5 ay su içinde kalarak ve çözünmüş oksijeni kullanarak gelişimini tamamlar. Ancak 

bu esnada ürüne zarar veren hastalık ve zararlılar da yok değildir. Bunlar, kahverengi yaprak 

lekesi, yanıklık ve çürüklük gibi hastalıklar ile; pembe sap kurdu, sarı sap kurdu ve yaprak 

kurdu gibi zararlı böceklerdir. Bir diğer zararlı da yabancı otlardır.  Bölgede sorun olan en 

önemli yabancı ot darıcan bitkisi, diğer yabancı otlar ise sivri saz, kurbağa kaşığıdır. 

Kimyasal mücadele yönteminde yabancı ot ilaçları kullanılabilir. En fazla zararı meydana 

getiren darıcan otuna karşı ekimden 25–30 gün sonra, darıcan daha 3–4 yapraklıyken su 

kesilir ve tarlada hiç su kalmadığı zaman ilaçlama yapılır. İlaç uygulamasından 48 saat sonra 

tekrar tarlaya su verilir. Otların su altında kalarak ölümünü kolaylaştırmak için bu su verme 

işleminde su seviyesi biraz yüksek tutulmalıdır. Hastalıklar ve zararlılarla mücadelenin bir 

diğer yolu da dayanıklı tohumluklar kullanmaktır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017: 22-

28).  

 

 

 

 

D. ÇELTİĞİN HASADI VE ÜRÜNÜN ELDE EDİLMESİ 
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Olgunlaşma ve başakların kızarma devri olan ekim ayına doğru çeltik, artık suya ihtiyaç 

duymaz. Bu zamanda tarlaların suyu kesilerek kurumaya bırakılır. 15-20 gün kurutulan tarla, 

tarım araçlarının girebileceği kıvama gelince hasat başlar. Hasat Tosya Ovası’nda 15 Eylül-15 

Ekim tarihleri arasında ve  büyük oranda biçerdöverlerle yapılır. Ancak dar alanlarda motorlu 

ot biçme tırpanı/orağı ya da oldukça azalmakla birlikte el orağıyla yapıldığı da olur. Orakla 

biçilen çeltik, bağ yapılarak demet demet harmana getirilir ve burada kurumaya bırakılır. 3-4 

gün içinde kuruyan demetler; ya dövülerek, ya dövenle sürülerek, ya da batözle çekilerek sap 

ve dane birbirinden ayrılır. 

 

Tosya çeltiğinin hasadı salkımların % 80’nin saman rengini aldığı, alt kısımdaki danelerin sert 

mum devresine ulaştığı ve danelerin % 22–24 arasında rutubet içerdiği dönemde yapılmalıdır. 

Hasat için verilen zaman aralığı genel olarak danelerin bu oranda olduğu zaman aralığıdır. 

Hasat edilmiş çeltiğin kurutulması gereklidir. Biçerdöverle yapılan hasatta elde edilen ürün % 

24-25 oranında ve oldukça yüksek sayılabilecek bir neme sahiptir. Bu yüksek nem oranı 

depolamada sıkıntı meydana getirebileceğinden % 14 oranına kadar düşürülmelidir. Bu işlem 

kurutma ile sağlanabilir. Kurutma işlemi güneş altında yapılan kurutma ile sağlanmaktadır. 

Güneş altında kurutmada çeltik sert beton veya benzeri zeminlere serilir. Bu şekilde 4–5 gün 

güneş altında tutulan ürünün rutubeti istenen seviyeye düşer. Kurumanın dengeli olması 

amacıyla sergen kürek veya tırmıkla sık sık karıştırılmalıdır (Türk Patent ve Marka Kurumu. 

2017: 22-28), (Şekil 9).  

 

 
Şekil 9: Kavuzlarından ayrılan pirincin kurutulması (K: http://tosya.bel.tr/tosya-tarihi). 

http://www.akademikbakis.org/
http://tosya.bel.tr/tosya-tarihi
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Hasadın ardından elde edilen kabuk kaplı kavuzları çıkarılarak taneler parlatılır. Kabuklardan 

ayırma ve parlatma işi önceleri Devrez Çayı kenarında kurulan ve suyla çalışan, çıkardığı 

sesten dolayı adına "dink" denilen tokmaklarla dövülerek yapılır, sonra kıl çuvallarda 

ovularak parlatılırdı. Ancak çeltik fabrikalarının kurulmasıyla dink pirinci terk edilmiş ve 

fabrika pirinci ön plana çıkmıştır. Fabrikalarda önce kabuğundan ayrılan çeltik, daha sonra 

tanelerdeki pas denilen kırmızılığı alan krom manyezitten yapılan zımparalarla törpülenir ve 

kauçuk parlatıcı fırçalarla parlatılarak yenmeye hazır pirinç haline getirilir (Şekil 9-10-11-12). 

Artıklar ise hayvan yemi olarak değerlendirilir.  

 

 
Şekil 10: Tosya’da bir çeltik fabrikası ve kavuzlu çeltiğin kavuzlarından ayrılarak parlatıldığı makine 

(K: Tanrıkulu). 

 

Yukarıdaki işlemler esnasında, özellikle parlatma işlemi, aslında ürünün besleyici değerinin 

büyük ölçüde yitirilmesine neden olur. Çünkü bu işlem yapılırken, tanelerin yüzeyini 

çevreleyen protein, yağ, tiyamin (B1), niyasin, demir ve kalsiyumca zengin dış katman yok 

olur. Geriye yalnızca nişastaca zengin bir ürün kalır. İşte bu yüzden tek yönlü olarak pirinçle 

beslenenlerde niyasin yokluğundan beriberi hastalığı görülür.  
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Şekil 11: Parlatılmış Akçeltik, Yaşar, Maratelli ve Sarıkılçık (K: TPMK).   

 

Görüldüğü gibi çeltik, ekiminden hasadına ve hasadından sonra da satıma hazır hale gelinceye 

kadar yoğun bir emeğe ihtiyaç göstermektedir. Bununla birlikte bazı yıllar, iklimin kurak 

geçmesi ve Devrez Çayı’nın kuruması, bazı yıllar ise hastalık ve zararlılar, çiftçinin bu 

emeğini alıp götürmekte ve böyle yıllarda rekolte düşmektedir. İklimin uygun geçtiği yıllarda 

ise rekolte yükselmektedir. Tosya, Kastamonu ve ilçeleri arasında çeltik üretiminde başta 

gelmektedir. 2017 yılında Tosya'da üretilen 5000 tonluk çeltik, Kastamonu çeltik üretiminin 

% 90’nıdır. Üretilen pirinç, çiftçi tarafından doğrudan Tosya pazarında satılabildiği gibi, 

Kastamonu, Ankara, İstanbul ve diğer illerden gelen toplayıcı tüccarlar tarafından da satın 

alınabilmektedir (Tanrıkulu, 1999: 86-103). 
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Şekil 12: Tosya Ovası ve çeltik tarlaları (K: http://tosya.bel.tr/tosya-tarihi). 

E. TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN TARİHİ SEYRİ 

 

Türk mutfağında önemli bir yeri olan pirinç ve onun bitkisi olan çeltiğin Anadolu’ya XV. 

yüzyılda Mısır’dan getirildiği ve ilk ekimlerin Kastamonu ilinin Tosya ilçesinde yapıldığı 

görüşü yaygındır. Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarına göre; XVI. yüzyılda Tosya kazasında 

çeltik ziraatı yapılmış hatta 1719-1720 yılında Tosya şehrinden dışarıya pirinç ihraç 

edilmiştir. XVI. yüzyıla ait kayıtlarda Anadolu’nun pirinç merkezleri arasında Beypazarı, 

Niksar ve Boyabat’la birlikte Tosya’nın da adı geçmektedir. Ayrıca özellikle kayıtlarda 

Devrez Çayı boyunca uzanan vadi tabanında padişah hassı (sofrası) olarak ayrılmış olan 

lezzetli pirinçlerin elde edilmesi için çeltik üretiminin yapıldığı bildirilmektedir. Osmanlı 

döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de çok ünlü olan Tosya pirincinin ününü 

sürdürmek, üretici ve tüketiciyi korumak için 1934 yılında 19 maddelik bir çeltik 

talimatnamesi yayınlanmıştır. Bu talimatnamede dink pirinci ve fabrika pirincinin (İlk çeltik 

fabrikası Tosya'da 1926'da kurulmuştur) ayrı fiyatlardan işlem göreceği, dink pirincini fabrika 

pirinci diye satanlara ya da her iki pirinci karıştıranlara cezai işlem uygulanacağı, dinklerin ve 

fabrikaların çalışma usulleri, satılmak için getirilen pirinçlerin muayenelerinin Ticaret 

Odalarınca ücret karşılığı yapılacağı, pirincini muayeneden kaçıranlara aynı şekilde cezai 

işlem uygulanacağı vurgulanmıştır. Bu talimatnamede; 1923 yılında Tosya'da 15.700 dönüm 

(dekar) alana 314.000 kilo çeltik ekildiği ve 3 077 200 kilo ürün alındığı, bu ürünün 666.800 

940 kilosunun 133.376 lira karşılığı ihraç edildiği, aynı şekilde 1933'te de 200.000 dönüme 

440 000 kilo çeltik ekildiği, 6.500.000 kilo ürün elde edildiği, bunun 1.951.000 kilosunun  

312 000 lira karşılığı Abana iskelesinden ihraç edildiği bilgileri de yer almaktadır (Ergi, 1997: 

49).  
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Tosya’da çeltik ekim alanları ve pirinç üretim miktarı II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği zor 

yıllarda oldukça azalmış ancak sonraki yıllarda, 1930’lu yıllardaki seviyesine ulaşamasa da 

artarak devam etmiştir. Tosya’da İlçe Tarım Müdürlüğü’nün verilerine göre 1982’de 16000 

dekarlık bir alana çeltik ekilmiş ve 6400 ton pirinç elde edilmiştir. Bundan sonraki yıllarda 

çeltik ekim alanlarında ve dolayısıyla pirinç üretim miktarlarında dalgalı bir seyrin ve 

kademeli bir azalışın olduğu görülür. Bunda daha önce de değinildiği üzere çeltiğin şeker 

pancarıyla münavebeye girmesi etkili olduğu gibi bir önceki yıl pirince olan talep ve buna 

endeksli oluşan fiyatlar da etkili olmuştur. 1986 yılında Tosya’da çeltik ekim alanları hiç 

olmadığı kadar azalmış ve 12550 dekar olarak gerçekleşmiştir. Ancak iklim ve su şartlarının 

iyiliği verime olumlu yansımış ve üretim 6500 ton olarak gerçekleşmiştir. 1987 yılında ekim 

alanları ortalama bir değer olan 16000-18000 aralığına yaklaşmış ve 15000 dekarlık bir alan 

çeltik ekimi için kullanılarak 6000 ton pirinç üretilmiştir. Takip eden yılda Tosya pirincine 

olan talep artışı, 1989 yılına gelindiğinde ekim alanlarında ve üretim miktarında büyük bir 

sıçramanın olmasına yol açmıştır. Adı geçen yılda 22000 dekarlık bir alanda çeltik ekimi 

yapılmış ve 11000 ton pirinç üretilmiştir. Her üründe olduğu gibi arz talep dengesi sonraki 

yıllarda bozulmuş, buna paralel olarak 1992’de ekim alanları 1987 yılının da altına düşerek 

12000 dekar olarak gerçekleşmiş ve bu alanlardan 4356 kg pirinç üretilmiştir. 1993 yılında 

tekrar 18000 dekarlık bir ekim alanı ve 8100 tonluk bir rekolte gerçekleşmiştir. Bu yıldan 

1997 yılına kadar ekim alanları 18000-16400 dekar, üretim ise 7402-8100 ton arasında 

değişiklik göstermiştir. 1997 yılından sonra çeltik ekim alanlarında ve pirinç üretiminde bir 

gerileme başlamış ve bu gerileme 2010 yılında yaklaşık 2/3 oranına ulaşmıştır. 2010 yılında 

Tosya’da 5438 dekar alanda çeltik ekimi yapılmış ve 3516 ton pirinç üretilmiştir. Bu azalışta 

daha sonra değinilecek olan ve geçerliliğini günümüzde de koruyan faktörler etkili olmuştur. 

Azalış, ulusal ve yerel basında yankı bulmuş, “Tosya pirinci öldü, Tosya’da pirinç üreticisi 

kan ağlıyor” gibi başlıklarla sorun ilgililere ulaştırılmaya çalışılmıştır. 2012 yılına 

gelindiğinde ekim ve üretim miktarlarında az da olsa bir artış yaşanmıştır. Aynı yıl Tosya’da 

8000 dekarlık alana çeltik ekilmiş, 4400 tonluk rekolte yakalanmıştır. Sonraki yıllarda ekim 

ve üretim miktarlarında küçük oynamalar olsa da önemli bir değişiklik olmamıştır. 2015, 

2016 ve 2017’de sırasıyla 8000, 8650, 8500 dekarlık alanda çeltik ekimi yapılmış 4200, 5100 

ve 5000 tonluk üretimler gerçekleşmiştir. Bir karşılaştırma yapılabilmesi açısından 2015 yılı 

için Kastamonu ve Türkiye’de çeltik ekim alanları ve pirinç üretimine baktığımızda şu 

sonuçlara ulaşırız. 2015 yılında Kastamonu’da çeltik ekilen alanların toplamı 9114 dekar ve 

üretim 5975 tondur. 2017’de ise çeltik ekilen alanların 10.219 dekara, üretimin ise 6.521 tona 

yükselmiştir. Zikredilen ekim ve üretim değerlerinin % 90’ı Tosya’da gerçekleşmiştir. Aynı 

yıl Türkiye’de 1. 158. 561 dekar alana çeltik ekilmiş ve 920 000 ton pirinç üretilmiştir (TÜİK 

2016-2018).   

 

F. TOSYA’DA ÇELTİK EKİCİLERİNİN SORUNLARI VE TÜRKİYE’NİN 

ÇELTİKTE KÜRESEL POZİSYONU 

Tosya’da çeltik üretimini olumsuz etkileyen en önemli  sorunlardan biri, hiç şüphesiz tarımsal 

işletmelerin küçük ve çok parçalı olmasıdır. Ortalama 9 parçadan oluşan işletmelerde arazinin 

çok büyük bir kısmı 0-25 dekar arasındaki tarlalardan oluşmaktadır. Genellikle bir çiftçi 
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ailesinin geçimini sağlamaktan uzak olan bu cüce işletmelerden ekonomik manada 

yararlanmak çok zordur. Bu nedenle ortakçılık ve kiralama usulü yaygındır. Ülke genelinde 

ve Tosya’da bu anlamda tarım arazilerinin daha fazla parçalanmasının ve böylece 

kullanımdan çıkmasının önüne geçmek için 30.4.2014 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununu çıkarılmıştır. Bu kanun genel olarak şunu amaçlamaktadır: 

Kanuna göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, 

ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 

belirlenecek. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği 

kazanacak. Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri 

esas olacak. …Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri 

yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, 

tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin; tespit edilen ehil mirasçıya devrine, birden çok 

ehil mirasçının bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan 

mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden 

mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif 

eden mirasçıya devrine karar verebilecek. …Hakim satışa karar verebilecek. Mirasa konu 

tarımsal işletmenin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hakim satışına 

karar verebilecek. Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de 

önalım hakkına sahip olacak. Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün 

altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya bu düzenleme kapsamında 

kamulaştırabilecek.2 Ancak adı geçen kanun ve bağlı yönetmelikler yayımlandığı tarihten 

sonrasını kapsamakta ve öncesine yönelik uygulamalar içermemektedir. Bu nedenle yasanın 

başarıya ulaşması Tosya gibi alanlarda zaman alacaktır.  

Çeltik ekim alanlarının ve üretimin artırılması için çiftçilerin teşvik edilmelerini sağlayacak 

en önemli faktör, çeltik alım fiyatlarıyla, girdi fiyatları arasında gerekli dengenin kurulması, 

çiftçilerin üretim maliyetinin altında ürün satmak durumunda bırakılmamasıdır. 1994 yılında 

alınan 5 Nisan İstikrar Kararları doğrultusunda çeltik ürünü destekleme alım kapsamından 

çıkarılmış, bu ise ekim alanlarının daralmasına ve üretimin düşmesine neden olmuştur. 

Sonraki yıllarda tekrar desteklenen tarım ürünleri arasına alınan çeltikte destekleme tutarları 

çiftçiyi teşvikten uzak kalmıştır. Örneğin 2018 yılında çeltik çiftçisine dekar başına 40 lira 

mazot ve 4 lira da gübre desteği sağlanmış olmakla birlikte bu rakam emek yoğun tarım 

ürünleri ve çeltik için yeterli değildir. Diğer tedbirler olarak, pirinç ithalatından alınan 

fonların, iç piyasa fiyatları düşünülerek düzenlenmesi ve TMO alım merkezlerinin zamanında 

açılması sayılabilir.  

 

TMO, alım yaptığı diğer ürünlerde olduğu gibi çeltikte de fiyatların üreticiler yönünden 

normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek 

amacıyla piyasa düzenlemesine yönelik her türlü tedbiri almakla görevlidir. TMO, bu görev 

kapsamında üretiminin sürdürülebilirliği ve piyasa istikrarının sağlanmasına yönelik 

politikalar oluşturmaktadır. Bu çerçevede iç ve dış piyasaları yakinen takip etmekte, piyasa 

                                                             
2 Daha geniş bilgi için bkz. www.tarim.gov.tr/Sayfalar/GormeEngellilerDetay.aspx?OgeId=412&Liste=Haber 
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istikrarının sağlanmasına yönelik gerektiğinde alım, satış, ithalat ve ihracat gibi araçları 

kullanarak üretici-tüketici ve sanayici arasında sağlıklı bir yapı oluşturmaktadır. TMO, piyasa 

düzenleme görevi gereği piyasaya arz edilen ürünün tamamını almaktan ziyade, piyasada ki 

arz fazlası ürünü alarak piyasaları düzenlemeye yönelik politikalar oluşturmaktadır. Ancak bu 

politika çeltik pazarında tüccarın elini güçlendirmekte ve çiftçiyi tüccara muhtaç duruma 

düşürmekte/düşürebilmektedir. TMO, ürünün tamamına yönelik alım yapacağını/  

yapabileceğini ürünün hasadından önce açıklamalı ve çeltik çiftçinse alternatif sunmalıdır. Bu 

uygulama fiyatta değer ve istikrarı sağlayarak çiftçiyi koruma altına alacaktır. Bu aşamada 

TMO pirinç alım ve satış fiyatları belirlenirken devir stoku, üretim miktarı, maliyet, iç ve dış 

piyasa fiyatları, enflasyon, ithalat-ihracat ve dış ticaret verileri, refah payı, üretimin 

sürdürülebilirliği ve diğer ürün alımlarında uygulanan fiyatlar dikkate 

alınmakla mükelleftir. Böyle olursa ancak, çeltik ekim ve pirinç üretimi artırılabilir ve döviz 

çıktısı engellenmiş olur, sürdürülebilirliğin sağlanması durumunda Türkiye pirinç ihraç eden 

ülke konumuna gelebilir. 

 

Tosya çeltik üreticileri; susuzluk, kuraklık, zirai don, çeltik hastalık ve zararlıları gibi tarımsal 

üretimi tehdit eden risklere karşı kayıtsız kalabilmektedirler. Bunda, Tarım Sigortaları Havuzu 

(TARSİM) gibi kurumlardan habersizlik, sigorta maliyeti ve bilgisizliğin etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu risklerin ortaya çıkması durumunda ise çiftçinin bir yıllık emeği yok olup 

gidebilmekte ve çiftçi çok zor durumlara düşebilmektedir.  

 

Çeltik ekicileri, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi Tarım Kredi Kooperatiflerinden destek 

sağlayabilmektedirler ancak fındık, zeytin, kayısı, incir gibi tek ürüne yönelik uzmanlaşmış 

kooperatifçiliğe henüz geçememişlerdir. Bu da böyle bir oluşumun sağlayacağı faydadan mahrum 

kalmalarına neden ve kazançlarını daha fazla artırmalarına engel olmaktadır.  
 

Tosya ve çeltik ekimiyle ilgili buraya kadar anlatılanların ışığında ülkemizin 1995’ten 

günümüze kadar olan süreçte adı geçen üründeki küresel pozisyonuna kısaca bakmak, bu 

üründe nerede olduğumuzun yanıtını vermesi bakımından önemlidir. Türkiye 2017 yılında 

dünya çeltik ekim alanları içinde yaklaşık  % 0,7’lik bir paya sahiptir ve önemli çeltik ekici ve 

pirinç üreticisi ülkeler arasında yer almaz.3 Çeltik, Türkiye tahıl ekim alanları içerisinde %1 

pay alırken üretimde % 2,5 paya sahiptir. Toplam 28 ilde yaklaşık 1 milyon 95 bin dekar (109 

505 hektar) alanda çeltik tarımı yapılmaktadır. Ekilen alan ve üretim bakımından ilk sırada 

Marmara Bölgesi yer almaktadır. Buna göre üretimin % 70’i Marmara Bölgesi’ndedir. 

Karadeniz ise üretimin % 26’sına sahiptir ve bu iki bölge Türkiye üretiminin % 96’sını 

oluşturmaktadır. Kalan % 4’lük kısmı ise İç Anadolu (% 2), Güneydoğu Anadolu (% 1) ve 

diğer (% 1) bölgeler oluşturmaktadır. Ülkemizde buğdaydan sonra en fazla tüketilen tahıl türü 

pirinçtir. Bununla birlikte Türkiye’de 1995 yılında 50.000 hektarlık alana çeltik ekilmiş ve 

150 000 ton pirinç elde edilmiştir. Ülkemizde pirinç tüketimi dikkate alındığında 1990’lı 

yıllarda üretimin yeterli olmadığı görülmektedir. Çünkü aynı yıl 307.847 ton pirinç ithal 

edilmiş ve karşılığında 109.431.000 dolarlık bir ücret dış ülkelere ödenmiştir. Gelişmekte olan 
                                                             
3 2017 yılında dünyada 161 milyon hektarlık bir alanda çeltik ekimi yapılmış ve 486 milyon ton üretim 

gerçekleşmiştir. Aynı yıl ülkemizde 109 505 hektar alan çeltik ekimi için değerlendirilmiş ve 900 00 ton pirinç 

üretilmiştir. 
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ülkemizin döviz kaybının önlenmesi bakımından pirinç üretiminin artırılması bu yıllarda bir 

zorunluluk olarak görülmüştür. Sahip olunan tarımsal kaynaklar üretimin artırılması için 

yeterlidir. Ancak bunun için pirinç üretiminin teşviki yönünde tedbirler alınmalıdır. 2010 

yılında pirinç ithalatı 409.199 ton ile son dönemin en yüksek seviyesindedir. 2014 yılında ise 

üretimde bir önceki yıla göre yaşanan % 7,8’lik azalışa bağlı olarak çeltik ithalat miktarı 

yaklaşık 300 bin ton olmuştur. Ülkemizin 2015 yılı pirinç ithalatı 189 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. Ülkemizde son dönemde en yüksek pirinç ihracatı, 834 ton ile 2011 yılında 

yapılmıştır. 2015 yılı pirinç ihracatımız ise bir önceki yıla göre % 22 artışla 437 ton olmuştur. 

Ülkemizde, son dönemde pirinç ithalatının büyük çoğunluğu ABD, Rusya Federasyonu, 

Bulgaristan, Portekiz ve İspanya’dan yapılmaktadır. TÜİK verilerine göre 2014/ 2015 dönemi 

ülkemizin pirinç ürünü yeterlilik derecesi, % 65,4 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 

ülkemizin pirinç ithalatı 120 bin ton, ihracatı ise 24 bin ton olmuştur. Ülkemizde pirinç 

ithalatının büyük çoğunluğu ise İtalya, Hindistan, Yunanistan, Bulgaristan, Tayland ve 

ABD’den yapılmaktadır. Aynı şekilde TÜİK’ten alınan verilere göre 2016/17 dönemi ülkemiz 

pirinç ürünü yeterlilik derecesi bir önceki değerlendirme dönemine göre artarak % 69,9 olarak 

gerçekleşmiştir. 2017 yılında ülkemizin pirinç ithalatı yaklaşık 149 bin ton, ihracatı ise 49 bin 

ton olmuştur. Ülkemizde pirinç ithalatının büyük çoğunluğu ise İtalya, Hindistan, Yunanistan, 

Bulgaristan ve Çin’den yapılmıştır. TÜİK tarafından; dış satım, stok değişimi, kayıplar göz 

önüne alınarak hazırlanan denge tablolarına göre yılda kişi başına tüketilen pirinç miktarı 

2000 yılında 7 kg iken 2016 yılında 9,40 kg’ ye çıkmıştır (TÜİK 2018). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Sonuç olarak Türkiye ve Tosya için çeltik çok önemli bir kültür bitkisidir. Tosya’da çeltik 

yetiştiriciliği yüzyılları bulan geçmişi ile ilçenin kültürel alt yapısında bir değer olarak yerini 

almış bulunmaktadır. Bu değer,  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilçe adına tescillenerek 

resmiyet  de kazanmıştır. Devrez Çayı vadisi ve Tosya Ovası’nda geniş ekim alanları olan 

çeltik, emek yoğun bir şekilde üretilmekte olup Türkiye'nin her tarafında aranır ve tercih edilir 

bir üründür. Böyle olmasına rağmen ülkemiz ve Tosya’da çeltik ekiminin teşvik edilmemesi 

durumunda ekim alanları daralmış ve üretim azalmıştır. Gerekli önlemler alınmazsa ekim 

alanlarının daha da daralması ve üretimin durması kaçınılmaz olacak, sonuçta ise ülkemiz 

pirinçte dışa bağımlı olmaktan kurtulamayacaktır. Ülkemizde birçok tarımsal ürünün 

yetiştirilmesinde olduğu gibi çeltiğin ekim, dikim, yetiştirilmesi ve ürünün elde edilmesinde sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu sorunların bazısı genele matufken bazıları ürüne ve yetiştirilme alanına matuf 

sorunlardır. Bu sorunların ürüne ve yetiştirilme alanına matuf olanlarının çözümü için aşağıdaki 

öneriler sunulabilir. 

 

Araştırma alanında tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalıdır. Ortalama 9 parçadan oluşan 

işletmelerde arazinin çok büyük bir kısmı 0-25 dekar arasındaki tarlalardan oluşmaktadır. 

Genellikle bir çiftçi ailesinin geçimini sağlamaktan uzak olan bu cüce işletmelerden ekonomik 

manada yararlanmak çok zordur. Yukarıda sözü edilen yasa çerçevesinde arazilerin daha fazla 

küçülmesi yönünde teoride önemli bir adım atılmış olmakla birlikte uygulamada bunun zaman 

alacağı görülmektedir. Yasa zamanı kısaltıcı iyileştirmelere tabi tutulmalıdır. Sarıkılçık 

çeltiğinin Tosya adına Tosya pirinci olarak tescillenmesi önemli bir gelişmedir. Ancak, 
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üretimin artırılması, çiftçinin girdi maliyetlerinin üzerinde bir destekle desteklenmesini ve 

sübvanse edilmesini gerekli kılmaktadır. TMO alım merkezleri ürünün hasadı göz önünde 

bulundurularak açılmalı ve pirinç kg fiyatı erken açıklanmalıdır. Bu fiyat maliyetler dikkate 

alınarak belirlenmeli, çiftçiler tüccarın inisiyatifine terk edilmemelidir. Öte yandan Tosya 

çeltiği adının istismarını önlemek için de takibin ve kontrollerin ödünsüz yapılması 

zorunludur. Tosya çeltiği markası ve Tosya çeltik üreticilerinin bu markadan gerekli faydayı 

sağlamaları için ürün, organik ürün olarak da değerlendirilmeli ve bunun için dinkler tekrar 

çalıştırılmalı, doğal gübre kullanımı sağlanmalı, parlatma işlemleri doğal süreçlerle yerine 

getirilmeli, çiftçi bu yönde eğitilmeli ve yukarıda dile getirilen gerekli çaba gösterilmelidir. 

Tosya çeltik üreticileri, “Tosya Çeltik Ekicileri ve Pirinç Üreticileri Kooperatifi” gibi bir adla 

örgütlenmelidir. Bu kooperatif ekici ve üreticileri desteklemeli, Tosya çeltiği markasıyla 

üretilen ürünün alımı, satımı, denetlenmesi, dağıtımı, ulusal ve uluslar arası tanıtımını 

üstlenmeli ve yalnızca bu üründe uzmanlaşmalıdır. Tosya çeltik üreticileri, susuzluk, kuraklık, 

zirai don, çeltik hastalık ve zararlıları gibi tarımsal üretimi tehdit eden risklerin önlenmesine 

yönelik olarak bilinçlendirilmelidir. Çiftçinin Tosya Çeltiği üreticileri ad vb. adlarla 

kooperatifleşmesi sağlanmalı ve TARSİM kapsamında sigortalı ürün yetiştirmesi 

önerilmeli/özendirilmelidir. Çiftçinin TARSİM’den yararlanması için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 

olması zorunlu olduğundan, bu kaydın kooperatif, kaymakamlık, belediye başkanlığı ya da 

muhtarlıklar aracılığı ile takibi yapılmalıdır.    
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OSMANLI HÜKÜMETİ VE YABANCI KAYNAKLI MUZIR YAYINLAR 

 

Abdullah SAYDAM 

 
Öz 

 

Osmanlı Devleti'nde matbaa Türkler tarafından çok geç kullanılmaya başlanmıştır. Yayın hayatına yönelik 

kurumsal ve yasal düzenlemeler bütün XIX. yüzyıl boyunca devam etti. Basın-yayın ilkeleri zamanla oluştu ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda sık sık değiştirildi. Bu yüzyılda devleti yıkmaya ve bölmeye yönelik hareketler vardı. 

Bundan dolayı hükümet politikaları her zaman kısıtlayıcı olmuştur. Muzır yayınlardan sadece Müslümanlar 

şikâyetçi değildi. Ermeniler, Katoliklerin propagandalarından şikâyet ettiler. Katoliklerin itirazı Protestanların 

yayınlarınaydı. Bütün Hıristiyanlar pozitivist, ateist, sosyalist yayınlara karşı çıktılar. Çeşitli sosyal kesimler 

arasında çatışma ve huzursuzluk çıkmasını engellemek hükümetin birinci görevi idi. Dolayısıyla bu yıllarda en 

önemli sorun asayişi bozan muzır yayınlar oldu. Mücadelenin yöntemleri şöyle idi: Muzır yayınları araştırmak, 

basımını yasaklamak, zararlı yabancı yayınların ülkeye girmesini engellemek,  sorumlu kişileri cezalandırmak, 

yurt dışındaki olumsuz yayınları etkisiz hale getirmek. Bu makalede Bâbıâli'nin muzır yayınları engellemeye 

yönelik girişimleri incelenmektedir. Araştırmanın temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleridir. 

 

Anahtar kelimeler: Osmanlı basını, yayıncılık politikası, basın tarihi, zararlı yayınlar, sansür.   

 

 

OTTOMAN GOVERNMENT AND FOREIGN ORIGINATING HARMFUL 

PUBLICATIONS 
 

Abstract 

 

In the Ottoman Empire, the printing press began to be used very late by the Turks. Institutional and legal 

regulations for publication life It continued throughout the nineteenth century. The press-publication guidelines 

were formed over time and were frequently changed in line with needs. In this century there were movements to 

destroy and divide the state. Government policies have therefore always been restrictive. Only Muslims were not 

complaining about harmful publications. The Armenians complained about the propaganda of the Catholics. 

Catholics objected to Protestant publications. All Christians opposed positivist, atheist, socialist publications. The 

first task of governance was to prevent conflicts and unrest among the various social sectors. Therefore, the most 

important problem in these years was the publications that disrupted public order. The methods of the struggle 

were as follows: to investigate harmful publications, to forbid publishing, to prevent foreign harmful publications 

from entering the country, to punish responsible persons, to neutralize negative publications abroad. In this article, 

the Ottoman Government's attempts to prevent harmful publications are examined. The main source of the research 

is the documents of the Ottoman archives. 

 

Keywords: Ottoman press, press policy, press history, harmful publications, censorship. 

 

 

Giriş 

XIX. yüzyıl Osmanlı'nın zorlu yıllarıydı. Devlet çarkında meydana gelen bozulma, dinamizmin 

yitirilmesi, değişen çağa ayak uyduramama, ortaya çıkması muhtemel problemleri ön 

göremeyip sürekli olayların gerisinde kalma bu yılların neredeyse en karakteristik özellikleri 

idi. Batı Avrupa ülkelerinde meydana gelen her gelişme, Osmanlı'yı kısa zaman içerisinde 

etkilemekteydi ama devletin işleyişi bu türden gelişmelerle başa çıkacak şekilde fikir 

üretmekten acizdi. Devletin kurumsal yapısını değiştirmeyi arzu eden bürokratlar yok değildi. 

Buna karşılık devletin genel bürokratik zihniyeti, toplumsal destek yokluğu, daha doğrusu 
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toplumun çoğunlukla olan biteni izlemekten öte bir fonksiyonunun olamayışı; hızlı, etkili ve 

kalıcı yeniliklerin hayata geçirilmesine imkân vermemekteydi. Değişimin ortaya çıkardığı 

zorunluluğa karşılık Osmanlı kendi dönüşümünü sağlayamadı. Reformlarda hep çok geç 

kalındı. Bu yüzden arzu edilen fayda çoğu zaman elde edilemedi. Yerinde ve zamanında gerekli 

reflekslerin ortaya konamadığı, bu yüzden de çoğunlukla sorunlar ortaya çıktıkça çözümlerin 

arandığı tipik örneklerden biri de basın-yayın sektörü idi.  

Matbaanın Müslüman tebaa tarafından kullanımı oldukça geç olduğu gibi, buna paralel olarak 

gazete ve dergi yayımcılığı da çağdaş devletlere göre bir hayli gecikti. Şüphesiz bu gecikme 

basmacılık teknolojisinden sektöre yönelik yasal düzenlemelere, yayımcıların ve gazetecilerin 

belirli teamüllere ulaşmasından toplumun basın-yayına bakış açısına kadar çok yönlü etkiler 

ortaya çıkardı. Hâlbuki Osmanlı tebaasından olan gayrimüslimlerin matbaa tesis etmesi XVI. 

yüzyıl sonlarında başlamış, kitap, risâle, afiş, daha sonra aylık, on beş günlük ve nihayet günlük 

gazeteler birbirini takip etmişti. Osmanlı'nın payitahtında Fransız Büyükelçiliği'nin kendi 

gazetesini çıkarmasından ancak kırk yıl sonra devletin resmî gazetesi olabildi. Gerçek anlamda 

ilk özel Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahvâl'in yayımlanması için 1860'ı beklemek gerekmişti. 

Her ne kadar 1840'ta Cerîde-i Havâdis adlı İngiliz vatandaşı Churchill tarafından bir gazete 

çıkarılmış ise de devlet desteğiyle ve bazı olayların zorlamasıyla çıkarılan bu gazete adeta yarı 

resmî nitelikte olduğundan sivil yayın organı tanımına pek uymamaktaydı (Koloğlu, 1986; İpek 

1993). 

Tercüman-ı Ahvâl ile başlayan sivil yayıncılık Tasvir-i Efkâr ve diğer yayın organlarıyla devam 

etti. Bu gazeteler Takvim-i Vekâyi gibi kanun ve atamaların anlatıldığı sıkıcı yayın organları 

değildi. Gazetelerde başlıklar kullanılıyor, yazarlar kendi isimleriyle yazdıkları makalelerde 

hükümeti eleştiriyor, ülkenin çeşitli yerlerindeki olumsuzlukları yazıp başka yayın organlarıyla 

polemiklere giriyorlardı. Zaman zaman kapatılsalar da, yazarları sürgüne gönderilse de sivil 

yayıncılık ile birlikte Osmanlı düşünce yapısı değişmeye başladı. Siyasi yapı kendini gözden 

geçirmeye zorlandı. Ülkenin sosyal ve kültürel kurumlarında da önemli değişmelere yönelik 

süreç yaşandı. Çoğu zaman sivil yayıncılık bu değişimin ve gelişimin öncüsü, taşıyıcısı ve 

değiştiricisi oldu (Kurdakul, 1997). 

Hükümet görevlileri bu durumdan asla memnun kalmadılar. Yukarıda söylendiği üzere hep 

sorunların arkasından gidildiği için, basın-yayın hayatı ile ilgili olarak en azından Batı Avrupa 

ülkelerine bakıp gelişmelerden eninde sonunda ülkenin de etkileneceğini öngörüp baştan 

çözümler aramaya yönelmediler veya bunu yapabilecek kapasiteye sahip değillerdi. Meselâ 

basın sektörünün bir yasal zemine sahip olması için XIX. yüzyılın ortalarını beklemek 

gerekmişti. Daha erken dönemlerde böyle düzenlemeler yapılabilirdi. Gerçi bazı fermanlar 

çıkarılmadı değil ama bunlar daha çok yayın yapmayı kısıtlayıcı, yasaklayıcı amaçlarla 

hazırlanmıştı. Hâlbuki özellikle yabancı ülke menşeli yayın organlarının Osmanlı Devleti'ne 

yönelik siyasî-ideolojik propagandaları oldukça erken zamanda başlamış, Bâbıâli sürekli 

yazılan yalanlara karşı kendini savunmak, yazılanları tekzip etmek ile meşgul olmak 

durumunda kalmıştı.  

Ülkede matbaanın serbestleşmesi halinde olumsuz, zararlı, art niyetli, kasıtlı, gerçek dışı 

yayınların devlete, millete, mülke zarar vereceği kaygısı hâkimdi. Bununla birlikte Sultan II. 

Mahmud, Takvim-i Vekâyi'nin yayımlanmasına izin verirken "Şeriâta ve devlet nizamına zararlı 

tarafı olmadığından başka memleket açısından pek çok menfaatleri olacağı dahi cümle 

tarafından kabul edilmiştir" derken (DUİT, 136/28); oğlu Sultan Abdülmecid, 2 Ocak 1840 

tarihli fermanında, "İlmin ve marifetin artmasına, sanayi ve zanaatın çoğalmasına yol 

http://www.akademikbakis.org/


 

                           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                          

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 
 

253 

 

açacağından dolayı gerekli teşviklerin sağlanmasının hayırlı olacağı"ndan bahsetmekteydi  

(İskit, 2000: 33). Matbaanın ve yayıncılığın faydalı olduğunun devletin en üst kademesi 

tarafından kabul edildiği belliydi, fakat korkunun, daha hafif deyimiyle çekingenliğin sebebi 

neydi? Bu sorunun cevabını Takvimhane ve Tab’hane Nazırı olan Recai Efendi, ruhsat 

alınmadan matbaa açılıp kitap bastırılmaması gerektiğini anlatırken, Batılı ülkelerde matbuatın 

serbestliğine atıfta bulunarak Osmanlı Devleti’nin onlar gibi davranamayacağını 

belirtmekteydi. Ona göre böyle bir serbestlik saltanatın usulüne ve devletin mizacına uygun 

değildi (İ. MVL, 6021; A. MKT. NZD, 24/94). Recai Efendi gibilerinin korktuğu şey, neşriyatın 

kontrol dışına çıkması halinde devletin emniyetine ve bütünlüğüne zarar gelmesi idi. Sırp ve 

Yunan isyanları sırasında Batı basınında çıkan, çoğunun gerçekle ilişkisi olmadığı idare 

tarafından bilinen ve yalanlanan haberlerin, buna rağmen doğruymuş gibi etkili olması yönetimi 

ürkütmekteydi. Zira Batı basını Osmanlı söz konusu olduğundan, kamuoyu oluşturma, algı 

yönetme aracı olarak kullanılmaktaydı. 

 

Muzır sayılan yayınlar 

Osmanlı devlet adamlarının dilinde muzır yayın denilirken ne kastedildiği çok belirgin ve somut 

olmaktan uzaktı. Esasında herkesin bakış açısına uygun gelecek biçimde bir yayının muzır olup 

olmadığının ölçülerini belirlemek zaten kolay değildi. Ancak resmî belgelerden edinilen 

izlenimlere dayanılarak şöyle bir genel tanımlama yapılabilir: Devletin birliğine ve 

bütünlüğüne zarar veren, İslâm dininin kutsiyetine ve değerlerine saldıran, saltanata ve padişaha 

yönelik hakaret içerikli olan, devlet adamlarını ve yaptıkları icraatları kötüleyen, toplumdaki 

çeşitli etnik ve dinî grupları aşağılayan ve onların tepkilerine yol açabilen, gerçeğe aykırı 

bilgilere dayalı olarak halkın bir bölümü ile hükümetin karşı karşıya gelmesine sebebiyet veren, 

hükümetin aldığı kararları veya yaptığı işleri haksız yere tenkit ederek başarılı olduğu 

düşünülen icraatları gözden düşüren yayınların hepsinin zararlı olduğu düşünülmekteydi. 

Yönetime göre devlet memurlarca yapılan yolsuzluklar ve yanlışlar var ise bunlar zaten üst 

makamlarca cezalandırılmaktadır. Ayrıca bunun geniş halk kitleleri tarafından bilinmesi doğru 

değildir. Çünkü memurun şahsında devletin manevi şahsiyeti zedelenebilirdi. Toplumun 

devletin kutsiyetine olan inancı sarsılabilirdi. Eski tabirle hikmet-i hükümetin saygıdeğer 

bulunması keyfiyeti tahrip edilebilirdi. Hükümete göre eskiden belirli sayıda insan arasında 

yapılan dedikodular, şimdi gazete sayfalarında yer aldığından herkes bunları gerçek 

zannetmektedir. Bu ise memlekete zarar vermektedir. Böylelerinin müfsit ilan edilerek şiddetli 

şekilde cezalandırılacağı duyurulmaktaydı (Topuz, 1973: 52).  

Özellikle yabancı devletlerde basılan kitap, risâle ve gazeteler; ülkede karışıklık çıkarıp 

bölünmelere zemin hazırlama, ayrılıkçı hareketleri kahramanlık olarak sunma ve böylelikle 

isyan ve ihtilalleri teşvik ve tahrik etme amaçlı yayınlar olarak değerlendirilip muzır 

sayılmaktaydı. Bu dönemde politik içerikli muzır yayınların özellikle Yunanistan menşeli 

olması dikkat çekmekteydi. Yakalanan kitaplardan tercüme edilerek İstanbul’a gönderilen bir 

şiirin başlangıç bölümünde şöyle denilmekteydi: “Ey keskin bükülen kılıcım / Ve sen parlak 

kuş olan tüfengim / Siz Müslümanları boğazlayın / Zulümkârı şakk ve hark ediniz / Vatanım 

ihya olsun / Kılıcım yaşasın.”( A. MKT. UM, 257/54). 

Memurlar tarafından el konulan bir başka kitaba dair arşiv belgelerinde şu bilgiler yer 

almaktadır: “Eski Ermeni sergerdelerinin celadetlerinden ve Ermenistan’ın vücut ve 

ehemmiyetinden bahisle Ermeni gençlerini Ermenistan namına ittihada davet, teheyyüce 
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hizmet yolunda manzum ve mensur makalât-ı mefsedetkârâneyi havi Ermenice bir kitab-ı 

matbu bugün tutuldu. Nüshaları tertip ve tab’ ettirenler taharri olunuyor…”( Y. PRK. ZB, 1/74).  

1860’lardan itibaren Balkanlar adeta kaynamaktaydı. Yunan, Karadağ, Romen, Sırp, Bulgar 

milliyetçilerinin çıkardıkları yayın organları kendi milletlerini bilinçlendirme, belli bir siyasi 

hedefe yönlendirme ve teşkilâtlandırma konusunda oldukça hızlı mesafe almaktaydı. İlave 

olarak gerek Batılı devletlerde yaşayan bu milletlere mensup aydınlar, gerekse bizzat Batı 

Avrupa ülkelerinin vatandaşları tarafından yapılan yayınlar da Osmanlı yönetimini zor duruma 

düşürmekteydi. Rumeli bölgesinde yaşanan gerginlikler, yurtdışından gelen bazı ihtilâlcilerin 

ahalinin fikirlerini değiştirmeye, kendilerine taraftar bulmaya yönelik çabaları dikkat 

çekmekteydi.  

Nitekim henüz Bulgarlar arasında isyan hareketlerinin görülmediği yıllarda bazı ayrılıkçı 

hareket mensupları Bulgaristan’da ihtilal tohumları ekmeye çalışmaktaydılar. Konu hakkında 

Vidin, Silistre ve Edirne valileriyle, Rumeli ve Niş mutasarrıflarına ve Sofya kaimmakamına 

yollanan gizli bir emirnamede özetle şöyle denilmekteydi: Tarife gerek olmadığı üzere art 

niyetli bazı insanların fırsat buldukça halkın zihnini karıştırıp böylelikle memlekette ihtilal 

çıkarmak düşüncesinde oldukları bilinmektedir. Bulgar ahalinin saf ve cahil olma sebebiyle 

kolaylıkla etkilenebildiği,  bazı insanların bu tür propagandaların etkisinde kalmalarının 

mümkün olduğu, bunun beşeri bir özellik olarak görülmesinin lâzım geldiği dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca bazı devletlerin casuslarının da bölgede dolaşarak halkı kışkırttıkları bilgisi elde 

edilmiştir. Bu yüzden bütün memurların son derece uyanık bulunmaları, idareleri altındaki 

yerlerde irili-ufaklı olayların meydana gelmemesine dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Bulgaristan’a gelen şahısların durumları araştırılarak içlerinde, tavır ve hallerinde emniyet 

görülmeyenler olduğu takdirde rencide olunmadan alıkonulup, hangi devlet tebaasından 

oldukları, Osmanlı memleketlerine ne iş için geldikleri gibi hususlar araştırılmalıdır (HR. MKT, 

55/44).  

Osmanlı Devleti’nin hassasiyetinin sadece genel siyasete yönelik olduğu, ülkede yayılan 

kitapların sadece devlete ve İslâmiyet’e zararlı şeyler olduğundan dolayı yasaklandığını 

düşünmemek lâzımdır. Batı’da yayımlanmakta olan ve aydınlanma felsefesinin etkisiyle bizzat 

dine karşı çıkan pozitivist, materyalist, sosyalist düşünceleri ihtiva eden kitaplar da muzır 

sayılmaktaydı (DH. MKT, 1360/88). Devlet, cemaatler arasındaki çekişmeleri önlemek için 

Hıristiyan mezhepler arasındaki rekabet yüzünden, bir mezhep mensubu din adamları 

tarafından yazılan eserlerde, diğer mezhep mensuplarını hicveden, aşağılayan ibareler 

bulunduğu takdirde bu tür kitapları da zararlı bulmaktaydı.( A. MKT. NZD, 98/78). Nitekim 

kiliseler tarafından bazı neşriyatın önlenmesine dair taleplerde bulunulduğunda gereği derhal 

yapılmaktaydı. Kiliselerin muzır diye belirttikleri kitaplar hakkında toplatma, imha, sorumluları 

cezalandırma gibi işlemler yapılırken; hem Patrikhane hem de muhtelif yerlerde bulunan 

Metropolitlikler konunun takipçisi olarak yardımcı olmaktaydılar. Örneğin İstanbul’a ulaşan 

bilgilere göre Rusçuk Metropoliti marifetiyle ele geçirilen bir miktar zararlı kitap ele 

geçirilmişti (A. MKT. UM, 478/8). 

Başka bir arşiv belgesinde iki rahip tarafından yazılan ve Roma Kilisesi tarafından lanetlenen 

kitapların, Katolik cemaati temsilcilerinin şikâyetlerine konu olduğunu görmekteyiz (HR. 

MKT, 66/26; A. MKT. NZD, 98/78). Yine Protestanlık mezhebiyle ilgili bir kitabı Selanik, 

Filibe ve Edirne taraflarında satmak veya ücretsiz dağıtmak isteyen Prusya tebaasından bir şahıs 

yakalanmış, bu vesile ile ilgililere ahali arasında huzursuzluk meydana getireceği ve 

zihinlerinin karışmasına yol açacağı için böyle eserlere karşı her zaman uyanık olunması tavsiye 
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edilmiştir (A. MKT. UM, 41/22). Protestanlık propagandası yapan İncil Cemiyeti adlı bir 

kuruluşa mensup geziciler tarafından satılan kitaplara, Katolik ahalinin tepkisine yol açacağı 

endişesi dile getirilmiş (MKT, 1380/33), Kudüs'te Fransisken Rahipleri Matbaası’nda basılan 

Et-Tarihü'l-Kinyas adlı kitabın zararlı bilgileri ihtiva ettiğine karar verilmiştir (A. MKT. MHM, 

449/96). Bursa’da ikamet eden ve Balıkesir’de yapılan bir panayır dolayısıyla iki Amerikalı 

Yunanca, Ermenice, İbranice, İspanyolca ve Türkçe kitaplar satmak istediklerinde 

Bandırma’daki Ermeni cemaati temsilcisi kitaplara el koymuştu. ABD elçisinin hükümete 

başvurarak kitapları veya bedeli olan 3.394,50 kuruşun mal sahiplerine teslim edilmesini talep 

etti. Bunun üzerine Karesi Muhassıllı’na yazılan Sadaret yazısında; kitapların ilgili mezhebin 

meselelerine dair olma ihtimali bulunduğu ve halkın cehaleti sebebiyle karşı çıkılmış 

olabileceği üzerinde durularak sahiplerine iade edilmek üzere İstanbul’a gönderilmesine emir 

verilmişti (HR. MKT, 21/40). 

Muzır kavramının net olamayışı yer yer memurdan memura göre değişen tutumlara yol 

açabilmekteydi. Bir makam tarafından izin verildiği için ithal edilen bir kitabın başka bir 

makam tarafından muzır sayılması zaman zaman rastlanan bir durum idi. Meselâ ilgili 

müfettişler tarafından zararlı bulunmadığı için ülkeye girişine izin verilen, Avrupa'da basılıp 

Türkiye’ye sokulan ve Beyoğlu'ndaki kitapçılarda satılan Memâlik-i Osmaniye ve Tanzimat adlı 

kitap Padişah tarafından sakıncalı bulunmuş ve toplattırılmış idi (Y. A. HUS, 176/11). Devletin 

temel kaygısının yurt içinden ve dışından gelen zararlı fikirlerden tebaanın olumsuz 

etkilenmesini engellemek olduğu belliydi. Bilhassa XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için bu kaygı 

yersiz olmayıp yakın tehlike durumundaydı. Aslında uygulama rutin idi. Öteden beri ülke 

dışından gelebilecek her türlü “muzır neşriyat”ın girişini önlemek üzere gümrüklerde bütün 

matbu ya da gayri matbu kitap ve benzeri şeylerin bulunduğu sandık ve paketler açılarak gerekli 

incelemelerden sonra şayet sakıncası yoksa ülkeye girişine izin verilmekteydi. Bütün bu 

denetimler sırasında özellikle yurtdışından satın alınan bir kitabın, gümrüklerde muzır sayılarak 

derdest edilmesi kitapçıların mağduriyetine yol açmaktaydı. Bu sorunu bertaraf etmek için 

yasak kitaplara dair bir liste hazırlanması gündeme gelmiş, ancak böyle bir listeyi hazırlamanın 

müşkülâtlı olacağı dikkate alınarak daha sonra bundan vazgeçilmiştir. Meselenin çözümü için 

bulunan yol şu şekilde idi: Kitap ithal edecek kişi öncelikle Hariciye Nezareti’ne getirtmek 

istediği kitabın ismini ve nüshasını bildirecek, kitabın zararlı olmadığı yolunda karar verildiği 

takdirde ithal edebilecekti (A. MKT. MHM, 442/96; A. MKT. NZD, 299/58; A. MKT. UM, 

53/89). 

Öte yandan gayrimüslim cemaatlerin okullarında okutulacak ders kitaplarının dışarıdan 

getirilmesine izin verildiği gibi bunların gümrükten muaf tutulması yoluna da gidilmekteydi. 

Ancak bu tür kitapların içerisinde zararlı ibare ve ifadelerin bulunması halinde dağıtılmasına ve 

ülke içerisinde basılmak suretiyle çoğaltılmasına müsaade edilmemekteydi (A. MKT. NZD, 

307/6). 

Muzır yayınlarla mücadele yöntemleri 

Muzır yayınlarla baş edebilmek için bir anda işin her yönünün düşünülerek çok yönlü kararlar 

alındığını söylemek mümkün değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere problemler ortaya 

çıktıkça kararlar alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte XIX. yüzyılın özellikle ikinci yarısını 

düşündüğümüzde zararlı yayınlarla mücadele stratejisinin unsurları şu şekilde izah edilebilir: 

Basın-yayın sektörünün yasal zemine kavuşturulması 
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Basın-yayın alanındaki dinamizm, özellikle İstanbul’da pek çok yabancı gazetecinin, 

diplomatın, askerin bulunduğu Kırım Savaşı’ndan sonra sektörün kapsamlı bir mevzuata 

kavuşturulması gereğini ortaya çıkardı. Aslında daha 1840’larda sektörün belirli bir düzene 

kavuşturulması gerektiği hükümet kademelerinde bahis konusu edilmekteydi. Mesela 2 Ocak 

1840 tarihli bir fermanda, kitap basma meselesinin artık sağlam ve güzel bir şekle 

kavuşturulması zamanının geldiğinden söz edilmekle birlikte (İskit, 2000: s.33), uzun süre 

basın-yayın hayatı bir nizama bağlanamadı ve daha ziyade problem ortaya çıktıkça anlık 

müdahalelerle iş idare edildi. 1857’ye kadar Babıâli, ortaya çıkan istenmeyen durumları, zararlı 

kitapları münferit olaylarla ilgili olarak neşredilen talimatnamelerle önlemeye çalıştı  (HR. 

MKT, 72/99; 78/70; 99/38; 100/48). Bu yöntemin yetersiz bulunması üzerine çeşitli birimlerde 

tartışıldıktan sonra Meclis-i Tanzimat’ta son şekli verilen ilk Matbaa Nizâmnamesi 1857 

yılında yürürlüğe sokuldu (İ. MVL, 16095). 

Matbuat Nizamnamesi hükümlerine işlerlik kazandırmak maksadıyla ertesi yıl ayrı bir 

beyannameyle yabancı dilde basılan yayınlara yönelik bir takım düzenlemelere gidildi. Bu 

beyannamenin hazırlanma gerekçesini Hükümet, gazetelerdeki yazılarda “bazı fesâdât 

müşahede olunduğu” şeklinde açıkladı. Gazete yöneticilerine tebliğ edilen beyannamenin 

maddeleri, bir taraftan yeni çıkarılan Matbaa Nizamnamesi'nin tam ve doğru olarak 

uygulanmasının istendiğini, bir taraftan da halkı ifsada yönelik yayınlara müsaade 

edilmeyeceğinin amaçlandığını göstermekteydi. Beyannamede ülkede yayımlanan Fransızca ve 

Rumca ve Ermenice ve Bulgarca gazetelerin; devletin muamelâtını ortaya çıkarmak ve teftiş 

etmekten kaçınmaları gerektiği, yabancı devletlerle olan iyi ilişkileri bozmaya yönelik politik 

meselelerden bahsedilemeyeceği, eyaletlerden gelen evrakın içeriğinin açıklanamayacağı, 

gazete basılmadan önce içeriği hakkında görevli memura bilgi verilerek onun uyarılarına 

uyulacağı, yalan haberlerin yayınlanmaması için gazete basılmadan önce görevli memura 

danışılacağı, Avrupa gazetelerinde yazılan bazı hususlara dair idare tarafından gönderilen 

yazıların basılmasının zorunlu olduğu ve buna engel olunamayacağı, aksine hareket edenlerin 

ihtar edileceği, üç defa ihtar alan gazetelerin geçici veya kesin olarak kapatılacağı 

duyurulmaktaydı (İ. HR, No. 8435, lef-2; A. MKT. NZD, 229/75; A. MKT. UM, 275/20, 

262/50).  

Matbuat âleminin sadece bir nizamname ve bir beyanname ile düzenlenmesi elbette söz konusu 

değildi. Yayıncılık sektörünü yasal bir zemine oturtma çabaları ilave bir takım kanun, ferman 

ve kararlarla desteklendi. Mesela Ceza Kanunnamesi’nde (1858); devlet, tebaa ve hükümet 

erbabı aleyhinde gazete, kitap ve zararlı evrak basmaya ve yayımlamaya cüret edenlerin 

bastırdıkları şeylerin müsadere olunacağı; suçun derecesine göre, matbaanın muvakkaten veya 

daimi olarak kapatılacağı, icap etiğinde para cezası verileceği; genel ahlâka aykırı olarak alay 

ve eleştiri içeren yazı ve resimleri basan, bastıran ve yayımlayanların para veya hapis cezasına 

çarptırılacakları hüküm altına alındı (Özkorkut, 2002: 72)  

1864 yılında ise yeni Matbuat Nizamnamesi yürürlüğe sokuldu. Osmanlı memleketinin içinde 

bulunduğu şartlar dikkate alınmadan, Fransız Basın Kanunu’ndan yapılan bu adaptasyon ileri 

ve epeyce liberal kanun olmakla birlikte gerçekçi değildi (Derbil, 1983: 147). Zira bu sırada 

Fransa basını iki asrı aşkın bir geçmişe sahip iken, Osmanlı basının resmi gazetenin çıkışını 

dikkate aldığımızda 34 yıllık, Tercüman-ı Ahvâl’i dikkate aldığımızda sadece dört yıllık bir 

geçmişi vardı. Bu durum yasal düzenlemelerde arayış içerisinde olunduğunu her çıkan kanunun 

bir yönüyle eksikliği hissedilerek yeniden düzenlemelere gidildiğini göstermektedir.  Hiçbir 

yasal düzenleme devleti ve toplumu koruyucu güvence sağlamamaktaydı. Dolayısıyla kanun 

ve nizamname çıkarmak tek başına yeterli gelmemekteydi. Bununla birlikte yönetim çareyi de 
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en çok kanun değiştirme, yeni nizamname çıkarmada bulmaktaydı. 1867 yılında yayınlanan Âli 

Kararname, 1876’da yayımlanan fakat birkaç gün içinde yürürlükten kaldırılan başka bir 

kararname, Meclis-i Mebusan tarafından hazırlanan, fakat padişah tarafından onaylanmayan 

Matbuat Kanunu ve nihayet 22 Ocak 1888 tarihli Matbaalar Nizamnamesi ile 19 Aralık 1894 

tarihinde matbaalar ve kitapçılar hakkındaki nizamname dikkate alındığında neredeyse dört-beş 

yılda bir kanuni düzenleme yapıldığını söylemek gerekir (Demirel, 2007: 38-39) . 

 Hangi kanun çıkarılırsa çıkarılsın kitap yayıncıları ve gazeteciler, yasal boşluklardan 

faydalanarak yeni yollar keşfetmekte çok maharetli idiler. Meselâ meşhur gazetecilerden 

Şinasi’nin takibata uğrayabilecek bazı yazılarını önce, Courrier d’Orient’te yayınlatıp sonra da 

sanki yabancı bir yayından yapılan tercüme imiş gibi kendi gazetesinde yayımladığı rivayet 

olunmaktadır (Çavdar, 1995: 28). Bu türden hilelere başvurulmasını engellemek için Matbuat 

Kalemi Müdürlüğü’nün ecnebi gazetelerinden yalnız müsaadeli olan iktibasların 

neşredilebileceğine karar verdiğini görmekteyiz (Y. PRK. TKM, 7/63). 

Aslında devlet adamları sorunu iyi tespit ediyordu, çözüm önerileri de mantıklı ve tutarlı idi, 

fakat bunların icraya konulması mümkün olamıyordu. Meselâ Arap dünyasına yönelik 

propagandaların bertaraf edilebilmesi için hazırlanan layihalarda hükümet tarafından değil de, 

hükümetin el altından destekleyeceği özel şahıslar tarafından yapılacak; birlik, beraberlik, 

yabancı propagandasına karşı koyma amaçlı yayınların tesirli olacağı genellikle kabul 

edilmekteydi (Bayraktar, 2007). Ancak ülkede buna uygun ekonomik, kültürel ve teknik alt 

yapı mevcut değildi. 

Resmî bir tanzim ve teftiş kurumunun oluşturulması 

Gerek matbaa kurulması ve kitap basılması, gerekse gazetelerle ilgili müracaat makamı olarak 

2 Şubat 1862 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti bünyesinde Matbuat Müdürlüğü teşkil 

edildi. Gazeteler basılmadan önce bu müdürlük tarafından kontrol edilip onay verildikten sonra 

matbaaya gitmesi sağlanırdı. Ayrıca gazetelerde yayımlanması istenen hükümet bildirileri yine 

bu müdürlük tarafından gazetelere tebliğ edilmekteydi (Yazıcı, 1983: 115). Daha sonra iş 

hacminin artması dikkate alınarak bağımsız bir Matbuat-ı Umumiye Müdürlüğü kurularak 

istihdam edilen memurların sayısı artırıldı (Demirel, 2007: 43-96). 

Yabancı ülkelerde basılan yayın organlarını muayene etmek üzere de Matbuat-ı Hariciye 

Kalemi teşkil edildi. Bu kalem, Osmanlı Devleti ile ecnebi memleketlerinde yayımlanan bütün 

gazeteleri alıp ihtiva ettikleri önemli meseleleri Hariciye Nezareti’ne arz edecekti (Ardıç. 

2009). Bu birimin görevleri arasında, Avrupa gazetelerinin Osmanlı saltanatına dair yazdıkları 

hususların düzeltilmesi veya tekzibi, gerektiğinde yurt içindeki gazetelerde icap eden tashihleri 

yaptırmak, doğrudan veya dolaylı olarak yabancı basını gündemdeki konular hakkında 

bilgilendirmek, kamuoyu oluşturma, halkın doğru bilgi almasını sağlamak üzere gazetelerde 

çıkan konulara dair raporlar hazırlayıp yabancı devletlerde bulunan sefirlere göndermek de 

vardı (İ. HR, No. 8435, lef-1; Yazıcı, 1983). Müdürlüğün bu işleri yürütebilmesi için yabancı 

dil bilen yeterli sayıda memur istihdam edildi (A. MKT. MVL, 96/10; A. MKT. NZD, 267/5; 

Y. A. RES, 18/20 İ. DH, 970/76603). 

Muzır yayınların basılmasının veya ülkeye sokulmasının yasaklanması 

Zararlı yayınlar ile mücadelede en önemli safha gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 

yayımlanan kitap, broşür, gazete, mecmua, hatta afiş ve resim gibi basılı malzemeleri 

araştırmak, bilgi toplamak, temin edip İstanbul’a göndererek hakkında işlemler yapılmasını 

sağlamak idi. Osmanlı arşivlerinde değişik vesilelerle mahalli görevlilerin bu noktaya dikkatini 
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çekmeyi amaçlayan çok sayıda resmî yazının varlığına rastlamaktayız. Avrupa’nın değişik 

ülkelerinde basılmış olan kitap, broşür ve gazeteler, Balkanlardaki kışkırtıcı hareketlerin en 

önemli kaynağı ve motivasyon unsuru idi. Kışkırtmalar bu yayınlar aracılığıyla başlatılıyor, 

devlet aleyhindeki yalan haber ve yazılar ile halkın algısı üzerinde oynanıyordu. Bâbıâli 

durumun farkındaydı. Bundan dolayı diğer tedbirlerin yanı sıra gerek ülkeye dışarıdan gelen 

kişilerin gerekse ihtilalci fikirler yaymaya çalışan gazete ve kitapların etkili biçimde 

denetlenmesine ve engellenmesine çalışılmaktaydı. Bu hususa dair Rumeli vilayetlerine 

yollanan 20 Ocak 1853 tarihli emirnamede şöyle bir ifade geçmektedir: Oralara getirilen gazete, 

kitap ve risâlelerin sahil gümrüklerinde, derbent ve geçitlerde devletin hukuku gereğince 

yoklanarak içlerinde fesat fikirler bulunduğu takdirde ithaline ruhsat verilmeyip geldiği yere 

iadesi veyahut ellerinden alınarak İstanbul’a gönderilmesi. (HR. MKT, 55/44). 

Hükümet, mahallî yöneticilerden ülkeye gireceklerin eşyalarının aranmasını isterken bunun 

devletin hukukunun bir gereği olduğunu hatırlatmaktaydı. Böyle bir hatırlatmanın emirnamede 

yer alması sebepsiz değildi. Zira bu yıllarda Osmanlı memurları bu tarz uygulamalar 

yaptıklarında, Avrupalı elçi, konsolos, siyasî temsilci, hatta misyoner ve kilise yöneticileri 

tarafından yapılanların hukuka aykırı olduğu iddiası ile sık sık protesto edilmekte ve en ufak 

meselelere dahi uluslararası boyut kazandırılmaya çalışılmaktaydı. Buna rağmen Bâbıâli’nin 

elden geldiğince taviz vermediğini veya vermemeye çalıştığını görmekteyiz. Emirnamenin 

devamında bunun sıradan bir talimat sayılmayarak bu tür insanların reayayı ifsât ve ihlâline 

meydan verilmemesi için gerekli itinanın gösterilmesi, müsamaha ve tereddütten kaçınılması 

istenmekteydi.  

Bu veya buna benzer emirnameler sebebiyle Viyana’da oturan Katolik papazlarının yazdıkları 

kitapların gümrükte kontrol edilmesi sırasında ciltlerinin bozulmaması için bulundukları 

sandıktan çıkarılmaması yolunda rahiplerin yaptıkları talep reddedilmişti. Konu hakkında 

Gümrük Emaneti’ne gönderilen 15 Ocak 1855 tarihli bir Sadaret tezkeresinde; Bu tür kitap ve 

risâlelerin gümrüklerde muayene ve tetkik olunması mülkî nizam icabından olduğundan 

vazgeçilmesi uygun olmayıp matbuatın muayenesine devam olunması emredilmişti (HR. MKT, 

99/66; İ. DH, 21684).  

Zararlı yayınların ülkeye girişini engellemek amacıyla çıkarılan genel emirlerin dışında özel 

olarak taşradan ulaşan bilgilere göre de ayrıca talimatlar gönderilmekteydi. Meselâ Tırnovi 

Kaimmakamlığına yollanan bir yazıda Balanki(?) adlı bir Fransız’ın bastırdığı Fransızca bir 

kitabı Bulgarcaya tercüme etmek isteyen Kızanlıklı Gordi oğlu Ustoyan’ın tahkikata tabi 

kılınarak amacının sorgulanması ve bir daha bölgede bu çeşit uygunsuz neşriyat olmaması için 

gereken titizliğin gösterilmesi emredilmiştir (A. MKT. UM, 154/53).  

Yunanistan'da basılan gazete, kitap ve risâlelerin ekserisinin Osmanlı ahalisinin zihinlerini 

karıştırmak için yapıldığından, bu tür yayınlara dikkate edilmesi ve yayılmasının önlenmesi 

gerektiği muhtelif tarihlerde ilgililerden istenmekteydi (A. MKT, 56/25; A. MKT. MHM, 

257/54; A. MKT. MVL. 37/28; 37/54). Yine bu ülkede basılan, devlet ve toplum için zararlı 

içeriğe sahip oldukları anlaşılan İsto, Etnikon Minoma, Ura, Mernos, Melon, Meraya adlı 

gazeteler ile Atina'da basılan İyon gazetesinin millî çıkarlara aykırı yayınları sebebi ile Osmanlı 

topraklarına sokulmasının yasaklandığı, buna aykırı davrananların cezalandırılmaları gerektiği 

ilgililere iletilmişti (DH. MKT, 1322/53; 1333/77). 

Bir örnek daha verelim: Paris'te yayımlanan Komik Finans adlı gazetesinin Osmanlı Devleti 

aleyhinde oldukça zararlı yayınlar yaptığı hükümet yetkilileri tarafından öğrenilmişti. Gazetede 

yer alan yazının zarar derecesi ilgili resmî belgede “bendin münderecatı hakikaten muzır ve 
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acilen men’i müstelzim bulunmuş olduğu” şeklinde tanımlanmaktaydı. Bu yüzden ilgili 

birimlere acil telgraf çekilerek söz konusu gazetenin memlekete girişinin engellenmesi 

emredilmiştir (DH. MKT, 1363/109). 

1877-1878 Savaşının yenilgiyle sonuçlanması Osmanlı Devleti’nin kurulu düzenini altüst 

etmişti. Halkın morali bozulmuş, pek çok şehre göçmenler yığılmış, perişanlık, sefalet had 

safhaya ulaşmıştı. Böyle bir ortamda alınan bazı tedbirlere rağmen gazetelerin sorumluluktan 

yer yer uzak yayın yapmaları üzerine Padişah tarafından Babıâli’ye gönderilen yazıda daha sıkı 

tedbirler alınması emredilmekteydi (Y. PRK. BŞK, 1/66). Hükümet tarafından gazetelerde yer 

alması sakıncalı görünen konular hakkında gazete idarecilerine önceden gerekli tembihatlar 

yapılarak o tür konuların tartışılması, halkın da bilgi sahibi olması engellenmekteydi. Buna dair 

örnek sayılacak bir arşiv belgesinde şu bilgiler yer almaktadır: “Badeizin Bahr-i Ahmer 

hakkında mebâhisden ve politikaya müteallik neşriyat-ı muzırradan keff-i lisân etmeleri 

hakkında müdürlerine tenbihâtname-i resmi gönderilmesiyle ana göre muhalif hareket eden 

evrâk-ı havâdisin tatil ve icabına göre ilgası tavsiye ve izbâr olunmuştur.” (Y.A.HUS, 180/126).  

Muzır yayınların müsadere edilmesi, imha olunması 

Zararlı olduğu düşünülen yayınlar önce müsadere edilmekte, daha sonra gerekli soruşturmalar 

ve incelemeler neticesinde özelliğine göre ya İstanbul’a gönderilerek hakkında karar verilmesi 

sağlanmakta veya İstanbul’dan gelen talimatlara göre mahallinde imha edilmesi yoluna 

başvurulmaktaydı. Örneğin Protestanlık mezhebine dair bazı ayinlerden bahseden bir kitap 

valilik tarafından derdest edilip muhafızlar eşliğinde İstanbul’a yollanması son derece muvafık 

bulunmuştu (A. MKT. UM, 41/22). 

Devlet tedbirler aldıkça muzır neşriyat yapan ve yayanlar da denetimden kurtulmaya yönelik 

yollar bulmaktaydılar. Bazı gayrimüslimler yasak olmayan dini kitapların içerisine, 

yasaklanmış siyasi metinler koyarak ayrılıkçı fikirlerin yayılmasına çalışmaktaydılar. Nitekim 

Ohri Bulgar kilise ve mekteplerinden toplanan dua ve ilahi kitaplarının içerisinde Rus 

İmparatoru ve hanedanı hakkındaki bazı iddiaların bulunduğu, Osmanlı memleketlerinde 

okunmasının olumsuz tesirleri olacağı düşüncesiyle imhasına karar verilmişti (DH. MKT, 

1330/51). 

Cezair-i Bahr-i Sefid Valiliği’ne yollanan Sadaret yazısında da, Yunanlı biri tarafından 

Atina’da neşredilen muzır neşriyatın Kıbrıs’ta ele geçirilmesinin isabetli olduğu vurgulanarak 

bundan sonra da böyle şeylere gerektiği biçimde dikkat edilmesi, bu türden zararlı yayınların 

yayılmasının engellenmesinin, fesat ve tahriklerin etkisiz bırakılmasının padişah fermanı gereği 

olduğu hatırlatılmaktaydı (HR. MKT, 66/28). Aynı şekilde müfsit bir Yunanlının Kıbrıs'ta ele 

geçirilen muzır neşrinden dolayı bundan sonra bu gibi muzır neşriyatın önlenmesi için tedbir 

alınması (HR. MKT. 66/28,) Yunanistan'dan Midilli'ye gelen ve gümrükte tutulan kitapların 

neşrinin yasaklandığı ve kitapların Midilli kalesinde muhafaza edilmesi ilgililere emredilmiştir 

(A. MKT. UM, 536/89). 

İdeolojik amaçlı bir takım kitapların, özellikle bazı konsolosluk mensupları marifetiyle ülkeye 

sokulması üzerine, diplomatik dokunulmazlıklarına rağmen konsoloslara gönderilen kitapların 

da kontrole tabi tutulduğunu görmekteyiz. Nitekim 22 Aralık 1883 tarihli bir telgrafta 

belirtildiğine göre, Prizren’de mukim Rusya konsolosuna Belgrat’tan gönderilen kitaplardan 

muhtevası muzır görülen kırk beş tanesine el konularak Maarif Nezareti’ne gönderilmiştir (DH. 

MKT, 1342/86 ). 
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Devletin bütün çabalarına rağmen muzır kitapların gizlice basılması veya dışarıdan ülkeye 

sokulması tamamen engellenememekteydi. Nitekim 1299 (1881-1882) yılında İzmir’de 

bulunan Hıristiyanlara ait kütüphanelerde ve mekteplerde okutulan kitaplar arasında devletin 

hukukuna ve İslâmiyet aleyhine olan kitapların tespiti amacıyla Maarif Nezareti’nden Vaporidi 

adlı memur gönderilmişti. Ancak her biri bir büyük devlet ile irtibatlı olan cemaat mensubu 

kütüphane görevlileri, mektep yetkilileri ve kitapçılar tarafından, bu şahsın malumatının 

yetersiz olduğu, konunun ehemmiyetine binaen ancak ehliyetli bir komisyon tarafından 

incelenmesi gerektiği yolunda tepkiler gösterilmiştir. Konuyla ilgili olarak merkeze durumu 

bildiren Erkân-ı Harp Kaimmakamı Mehmed Arif, Maarif Nezareti’nin bu meselede ihtiyatsız 

hareket ettiğini belirterek, engellemelere rağmen üç binden fazla muzır kitabın ele geçirildiğini 

ifade etmiştir. Bütün çabalara karşılık yakalanan kitap sayısı meselenin ne derece önemli 

olduğunu göstermektedir (Y. PRK. ASK, 22/4). Buna benzer çok sayıda olaydan haberdar 

olması üzerine Sultan II. Abdülhamid’in yapılan çalışmalardan yeterince memnun olmayarak 

Sadareti ve Maarif Nezareti’ni uyardığı görülmektedir (Y. PRK. BŞK. 11/39). 

Matbaa ve gazetelerin kapatılması, sorumluların cezalandırılması 

Babıâli’nin yalan haber yayınlayan gazete ve mecmualar konusunda oldukça titiz davrandığı 

ve yalan haber veren yayın organlarını cezalandırdığı görülmektedir. Örneğin Levant Herald 

gazetesinde Girit ile ilgili olarak yer alan yalan haber sebebiyle sahibi 50 Mecidiye altını para 

cezasına çarptırılmıştı. Bir arşiv belgesinde ismi belirtilmeden yalan haber vermesi dolayısıyla 

diğer gazetenin bir ay süreyle kapatılması ve sahibinin yalan haber yapmayacağına dair taahhüt 

vermesinden sonra ancak gazetesini yeniden yayınlayabileceği ifadesi yer almaktadır (Demirel, 

2007: 33-34).  

Muzır neşriyatın önlenmesi için başvurulan öncelikli amaç kapatma değildi, muzır neşriyat 

yapıldığı takdirde kapatılacağı konusunda bütün gazete ve matbaa sahipleri 

bilgilendirilmekteydi. Bu hususta Müslüman, gayrimüslim veya ecnebi müteşebbisler arasında 

ayrım yoktu. Nitekim Mısır'da Arapça gazete çıkarmak üzere Hidivliğe başvuran Bayram 

Efendi'ye muzır neşriyatta bulunmamak şartıyla gerekli ruhsat verilmiş, aksine hareket ettiği 

durumda gazetenin kapatılacağı tebliğ edilmişti (Y. A. HUS, 180/81). Daha önce saltanat 

aleyhine bazı muzır makaleler yayımladığı gerekçesiyle kapatılmış olan Constantinopol 

Messager adlı gazetenin, bir daha o türden neşriyat yapmamak ve yaptığı takdirde kapatılacağı 

ihtar edilerek mesul müdürden kavi teminat alındıktan sonra Levant Herald adıyla yayımına 

izin verilmiştir (Y.A.HUS., 160/112). 

Bir şekilde muzır neşriyata bulaşan, fakat iyi niyetli olanlar hakkında gereken anlayışın 

gösterildiğini de belirtmek gerekir: Meselâ Selanik’te dükkân açıp halkın zihnini karıştırmaya 

yönelik bazı kitaplar bastıran Kiryako Darzolo (?) adlı şahsın soruşturması neticesinde 

pişmanlığını dile getirip affedilmesini istemesi üzerine, kendisine, bir daha bu tür muzır 

neşriyat ile meşgul olmaması şartıyla ceza verilmeyerek Selanik’te ikametine devam etmesine 

izin verilmişti. Bununla beraber adı geçenin sürekli gözetim altında tutulması Zaptiye 

Nazırlığı’na ve Selanik Valiliği’ne emredilmişti (A. MKT. MVL, 4/8). Girit’te Rum 

mektebinde muallimlik yapan İstavro adlı biri, ahalinin zihnini bozacak fikirler yaymaya 

çalışması üzerine yakalanıp İstanbul’a gönderilmiş; bilahare kendisinin iyi niyetli, fakat 

aldatılmış olduğu düşünülerek bir daha böyle işlere karışmayacağına dair Patrikhane 

marifetiyle mezhebinin usulüne uygun biçimde yemin ettirilerek Girit’e geri gönderilmiş idi 

(A. MKT. UM, 5/86). 
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Muzır neşriyatın ülkeye girmesinin en önemli kanallarından biri ecnebi postaları idi. Hükümet 

bu hususta tavizkâr davranmamış, ecnebi postanelere verilen imtiyazlara rağmen, buralara 

gelen ve muzır oldukları belirlenen gazete, risâle ve kitapların müsadere edilmesi konusunda 

kesin tavır takınmıştı. İlk zamanlar kapitülasyonlar yüzünden ecnebi postanelerine pek 

karışmayan Babıâli, sonunda duruma müdahale ederek bunların dikkatini çekmiş, icap ettiğinde 

bu türden malzemelere el koymuştur (DH. MKT, 1322/53; Y. A. HUS, 165/153).  

Örneğin Bulgaristan ve Filibe'de basılıp muzır neşriyatlarından dolayı ülkeye girşi yasaklanan 

Filipopolis ve diğer gazeteler ile sair yayınların Nemçe Postası ile nakledilmekte olduğu 

konusunda Edirne Valiliği’nin, öncelikle Filibe’deki Avusturya konsolosluğuna gerekli 

talimatın verilmesini talep etmesi üzerine Hariciye Nezareti’ne mesele iletilerek buradan 

Avusturya Büyükelçiliği marifetiyle söz konusu posta kuruluşunun uyarılması sağlanmıştır (İ. 

DH, 65902; Y.A.HUS., 165/164). 

Zaptiye Nezareti’nin teklifi üzerine 7 Ekim 1877 tarihli olarak vilayetlere, müstakil 

mutasarrıflıklara, Rüsumat ve Şehremaneti’ne, Posta ve Hariciye Nezaretlerine gönderilen 

telgrafta, Yunanistan’da basılan bir grup gazetenin asayişi bozucu, sürmekte olan savaş 

hakkında zararlı yayınlar yaptığı gerekçesiyle ülkeye sokulmaması, Avusturya ve Yunan, 

Fransız postalarıyla gönderilmesinin engellenmesi emredilmekteydi (DH. MKT, 1322/53). 

Nitekim Mesajiri Maritim ve Paquet adlı Fransız vapur şirketleri muzır yayınları taşıdıkları için 

uyarılmışlardır. (Uygun, 2015; Uygun 2016). 

Yurtdışındaki yayınların engellenmesi 

Yabancı gazete ve dergilerde Osmanlı Devleti’ne ve hükümetine yönelik saldırılar özellikle II. 

Abdülhamid döneminde iyice artmıştı. Kamuoyu oluşturma ve algı yönetme amaçlı bu 

yayınlara karşı ne yapılacağı konusu Bâbıâli’nin adeta günlük meşgalesi halini almıştı. Sadece 

padişah değil üst düzey yönetici kadronun tamamı bu durumdan dolayı bir hayli endişeli idi. 

Nitekim Başvekil Said, Dâhiliye Nazırı Mahmud Nedim, Hariciye Nazırı Mehmed Asım, Şura-

yı Devlet Reisi Server, Adliye Nazırı Ahmed Cevdet, Evkaf Nazırı Abdullatif Subhi Paşalardan 

oluşan komisyon tarafından hazırlanan 4 Rebiyülevvel 1298 (4 Şubat 1881) tarihli mazbata bu 

açıdan oldukça dikkat çekici bilgiler içermektedir. Söz konusu mazbatada şu ifadelere yer 

verilmektedir: 

1. Muzır havadis içeren gazeteler okundu. 

2. Yazılan fıkralar işbu gazeteler tarafından da tasdik edilmeyip zararlı oldukları itiraf 

edilmektedir. 

3. Ancak sultan ve devlet aleyhindeki bu gibi bahislerin yayılması caiz ve lâyık değildir.  

4. Bu çeşit gazetelerin Osmanlı memleketlerine girişiyle ilgili yasaklar halen devam 

etmektedir.  

5. Buna rağmen ülkeye girişi söz konusu olursa halkın eline ulaşmadan alıkonulup imha 

edilmeleri konusuna itina gösterilmesi memurlara şiddetle tembihlenmektedir.  

6. Bu tedbir yurt içinde faydalı olmakla birlikte Avrupa’nın Rusya dışındaki ülkelerinde 

basın-yayının cezalandırılması mahkeme ve hâkim marifeti ile gerçekleştiğinden,  

mahkeme safhasında arzu edilen sonuca ulaşılması şüpheli olduğundan faydalı 

görülmemektedir.  

7. Bu konuda en etkili ve en fazla amaca ulaşılacak yol Osmanlı Büyükelçilerinin bu tür 

zararlı haberler yazan gazetelerin haber kaynaklarını tespit ederek uygun tedbirlerle 

böyle şeylere cüret edenlerin Babıâli’ye bildirilmesi, buradan bilgi edinilmesinde zorluk 
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olan şeyleri mahallinde ortaya çıkarıp buranın alacağı tedbirlere ve icraatlara kolaylık 

sağlanması gerekir. 

8. Bazı büyükelçilerin konuya yeterince dikkat etmediği anlaşıldığından onların sorumlu 

tutulmaları gerekmektedir (Y. EE, 75/4). 

Osmanlı Devleti’nin çeşitli Avrupa ülkelerindeki büyükelçilikler esasen bulundukları ülkelerin 

basın-yayın organlarını takip etmekteydiler. Fakat bu karardan sonra konunun daha da titizlikle 

ele alındığını söylemek mümkündür. Dış temsilcilikler önemli gördükleri gazete ve mecmua 

haber ve yorumlarını İstanbul’a iletmekteydiler. Bunda bir sıkıntı yoktu. Asıl problem zararlı 

yayınların önlenmesi konusunda yaşanmaktaydı. Çünkü temsilciliklerin basın-yayın 

organlarının yalan, iftira, muzır yayınlarını durdurmada fazla etkili olamadıkları ortaya 

çıkmaktaydı. Basın hürriyeti ilkesi ve mahkemelerin kolay kolay gazetelere ceza vermeye 

yanaşmamaları yüzünden sonuç alınamamaktaydı. Roma Büyükelçisinin İtali gazetesinin 

olumsuz yayınlarını bertaraf etmek için yaptığı girişimler örnek gösterilebilir. Büyükelçi, gayri 

resmi şekilde gazetelerin daha ılımlı bir dil kullanmaları konusunda İtalyan hükümeti nezdinde 

girişimde bulunmuş ise de basının üslubundan İtalyan hükümetinin de şikâyetçi olduğu, fakat 

kanunların gazetelere sağladığı serbestiyet yüzünden müdahale edilemediği cevabını almıştı. 

Büyükelçi, gazetelerin kralın şahsına bile taarruz ettiklerini, İtalya ile dost hükümetlerin arasını 

açtıklarını, fakat yine de bir şey yapamadıklarını ifade ederek bu tür yazıları önlemenin iki yolu 

olduğunu Bâbıâli’ye iletmişti: Birincisi muzır makaleleri yazanlar hakkında mahkemeye 

başvurmak. Fakat İtalya kanunları bizzat bir hükümdarın şahsına karşı bir tahkir olmadıkça 

dava açmaya izin vermemekteydi. Üstelik böyle dava açmanın bir mahzuru da kimsenin 

dikkatini çekmeyen bir konunun bu yolla yayılmasıdır. Mesela Rusya hükümeti Reforma adlı 

gazete aleyhine dava açmış, çara karşı küstahça bir yazı yayınlayan hatta suikastı açıkça teşvik 

eden yayına rağmen müdürü ancak birkaç hafta hapis cezasına mahkûm edilmiştir. İkincisi ise 

daha tesirli ve uygulanması mümkün olan, diğer devletlerin de başvurdukları yoldur. O da bir 

veya birkaç gazeteye para tahsis etmek veya para ile yazılar yazdırmaktır. Ancak bu gazete o 

kadar önemli değildir (Y.A.HUS. , 171/108).  

Para yardımıyla gazetelerin yayın politikasına müdahale edilmesi Osmanlı başkentinde öteden 

beri uygulanan bir usul idi. “Tanzimat bürokratlarının gazete satın alma yönteminin tipik bir 

örneği 1846 Nisanı’nda Frankfurt gazetesine ödenen abone bedelidir (23.155 Osmanlı kuruşu). 

Bu gazeteye ödemeler daha sonra da devam etti. Gene İstanbul’da çıkan Konstantin jurnalinin 

muhabiri Des Champs’a da ara sıra dolgun hediye ve para verilmesi gereken ‘aksi takdirde 

muzır işlere kalkışacak bir adam’ olarak bakılıyordu.” (Ortaylı, 2001: 198). 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta pek mesele ile karşılaştığı bu yıllarda basın – yayın yoluyla 

karşılaştığı saldırılarla baş edebilme stratejisinin çok güçlü ve sonuç alıcı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Bunun en önemli sebebi, her şeyden önce devlet ve toplum yapısının çok 

yönlü zayıflığı dolayısıyla kendisini koruyucu mekanizmaları kuramamış olmasıdır. Devrin 

güçlü devletleri Bâbıâli’yi çeşitli konularda sıkıştırırken basın özgürlüğünü de sıkça 

vurgulamaktaydılar ve kendi ülkelerinden örnekler vermekteydiler. Ancak dikkate alınmayan 

nokta, o devletlerin Osmanlı Devleti düzeyinde saldırılara maruz kalmadıkları gerçeğiydi. 

Esasında bu saldırıları yapan bizzat Avrupa devletleri olup basın-yayın araçlarını da amaçları 

doğrultusunda propaganda için kullanmaktaydılar (Yetişgin, 2010). 

Kitaba kitapla, fikire fikirle, habere haber yoluyla cevap verebilmek ise bu dönem Osmanlı 

kültürel ve ekonomik düzeyi için oldukça uzak bir durumdu. Gerek devlet tarafından gerekse 
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özel şahıslar tarafından içi ve dış kamuoyunu derinden etkileme yeteneğine sahip yayın organı 

veya haber ajansı mevcut değildi. Bunları temin edemeyen bürokrasi en kolay yola başvurdu: 

sınırları kitaplara ve fikirlere kapatma, yasaklama ve nihayet cezalandırma. Ancak bunları 

hiçbiri kalıcı şekilde işe yarar sonuçlar doğurmadı. 

 

KAYNAKÇA 

 

Arşiv belgeleri: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 

Dâhiliye Mektubi Kalemi (DH. MKT), 352/65, 362/64, 1322/53, 1330/51, 1333/77, 1342/86, 

1350/41, 1357/127, 1360/88, 1363/109, 1380/33, 1508/110, 1574/91. 

Dosya Usulü İradeler Tasnifi (DUİT), 136/28. 

Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR. MKT), 55/44, 66/26, 66/28, 68/26, 72/99; 78/70; 

99/38, 99/66, 100/48. 

İrade Dâhiliye (İ. DH), 21684, 65902, 76603.  

İrade Hariciye (İ. HR) 8435,  

İrade Meclis-i Vâlâ (İ. MVL), 6021, 16095.  

Sadaret Mektubi Kalemi Evrakı (A. MKT), 56/25. 

Sadaret Meclis-i Vâlâ Evrakı (A. MKT. MVL), 4/8, 37/28,  37/54, 96/10.  

Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı (A. MKT. MHM), 257/54, 449/96. 

Sadaret Nezaret ve Devair Evrakı (A. MKT. NZD), 24/94, 98/78, 229/75, 267/5, 299/58, 

307/6.  

Sadaret Umum Vilayet Evrakı (A. MKT. UM), 5/86, 41/22, 53/89, 154/53, 257/54, 262/50, 

275/20, 478/8, 536/89.  

Yıldız Esas Evrakı (Y. EE), 75/4. 

Yıldız Perakende Evrakı Askeri Maruzat (Y. PRK. ASK), 22/4.  

Yıldız Perakende Evrakı Mabeyn Başkitabeti (Y. PRK. BŞK), 1/66, 11/39.  

Yıldız Perakende Evrakı Zaptiye Nezareti Maruzat (Y. PRK. ZB), 1/74.  

Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y. A. HUS.), 160/112, 165/153, 165/164, 171/108, 

176/11, 180/81, 180/126. 

Yıldız Sadaret Resmi Maruzat Evrakı(Y. A. RES.), 18/20. 

 

Kitap ve makaleler: 

 

Ardıç, M. (2009), Matbuat-ı Ecnebiye Müdüriyeti. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya. 

Bayraktar, H. (2007). Ortadoğu İle İlgili Ayrılıkçı Basın Faaliyetleri Hakkında Sultan II. 

Abdülhamit’e Sunulan Bazı Layihalar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi. 18, 151-160. 

Çavdar, T. (1995). Türk Demokrasi Tarihi. Ankara: İmge Yayınevi. 

Demirel, F. (2007). II. Abdülhamid Döneminde Sansür. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

Derbil, S. (1983). Yayım Hürriyeti ve Basın Polisi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 1/2, s.139-155. 

İpek, N. (1993). Churchill Vak’ası, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 

105-146. 

İskit, S. R. (2000). Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış, Ankara: Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları. 

http://www.akademikbakis.org/


 

                           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 71       Ocak – Şubat   2019                                          

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 
 

264 

 

Koloğlu, O. (1986). Miyop Çörçil Olayı, Ceride-i Havâdis’in Öyküsü, Ankara: Yorum 

Yayınları.  

Kurdakul, N. (1997). Tanzimat Dönemi Basınında Sosyo-Ekonomik Fikir Hareketleri, Ankara: 

Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Kurşun, Z. (1999). II. Abdülhamid Döneminde Batı Basınında İmaj Düzeltme Çabaları: 

Matbuat-ı Ecnebiye Müdiriyeti'nin Kurulması ve Faaliyetleri, Türk Kültürü İncelemeleri 

Dergisi. 1, s.105-118. 

Ortaylı, İ. (2001). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Hil Yayınları. 

Özkorkut, N. Ü. (2002). Basın Özgürlüğü ve Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 51 (3), 65-84. 

Topuz, H. (1973). Türk Basın Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi. 

Uygun, S. (2015). Bir Fransız Buharlı Deniz Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-

Ermeni İlişkileri. Gazi Akademik Bakış. 8 (16), 121-146. 

Uygun S. (2016) Paquet Vapur Kumpanyası (Compagnie de Navigation Paquet) ve Osmanlı 

Ermenileri, A. Ü. Türkiyat Araştrımaları Enstitüsü Dergisi, 56 (20169, s.1339-1363. 

Yazıcı, N. (1983). Matbuat Müdürlüğü’nün Kuruluşu, Gazi Üniversitesi Basın – Yayın Yüksek 

Okulu Dergisi (Haberleşme Özel Sayısı), 5, 113-134. 

Yetişgin, M. (2010). Batı Basınından Osmanlı Devleti'ne Yaklaşımlar ve Osmanlıların Bu 

Yaklaşımlara Tepkileri, OTAM, 28, 119-162. 

 

http://www.akademikbakis.org/

	71_JENERİK
	İÇİNDEKİLER
	1-12
	13-29
	30-43
	44-56
	57-67
	68-93
	94-119
	120-148
	149-156
	157-169
	170-190
	191-203
	204-228
	229-250
	251-264

