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Yrd. Doç. Dr. Ensar YILMAZ1 

TÜRK SİNEMASINDA DİN ADAMINA-DİN OLGUSUNA BAKIŞTA VURUN KAHPEYE 

FİLMİNİN İKİ FARKLI VERSİYONU ÜZERİNDEN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME 

A SOCIOLOGICAL EVALUATION ON RELIGIOUS FUNCTIONARIES-RELIGION 

PHENOMENON IN TURKISH CINEMA THROUGH TWO DIFFERENT VERSIONS OF THE FILM 

'VURUN KAHPEYE' 

ÖZ 

İyilikle-kötülük, karanlıkla- aydınlık mücadelesi insana ait kadim anlatılardan beri ele alınan en temel 

konulardan biri olarak karşımıza çıkar.  Modernleşme süreciyle birlikte iyiyi, aydını temsil eden öğretmen-

bilim (ki Vurun Kahpeye filminde bu öğretmenin kadın olarak verilmesi bu özellikleri daha da tahkim edici 

bir rol oynar) kötüyü, karanlığı temsil eden din adamı-din karşılaştırması Batılı yapıtlarda olduğu kadar 

Türkiye'deki yapıtlarda da kendine geniş bir yer bulur. Halide Edip'in Vurun Kahpeye romanı da bu minvalde 

iyi ile kötü veya karanlıkla aydınlık mücadelesinin ele alındığı romanlardan biridir. Temel hareket noktası bu 

mücadele olan eserler günümüzde de yeni formlarda, yeni anlatım tekniklerinde devam etmektedir. Sinema 

da bu yeni anlatı biçimlerinden biri olarak değerlendirilebilir. "Vurun Kahpeye" bu yeni anlatı tekniğiyle 

birkaç defa filme çekilmiştir. Bir başka deyişle yeni anlatı formlarından biri olan sinema dilinin imkânlarıyla 

ele alınmıştır. Fakat bu filmler arasında din adamına ve din olgusuna bakışta birçok benzerlikler olduğu gibi 

bir takım farklılıklar da söz konusudur. Hatta bu filmlere referans olan romandan da farklılaşan yaklaşımlar 

görülmektedir. Bu filmlerden biri olan yönetmenliğini Lütfü Akad'ın(1949) yaptığı Vurun Kahpeye sinema 

filmi dindar-muhafazakar çevrelerin tepkisini çekerken, Halit Refiğ'in(1973) yönetmenliğini yaptığı film bu 

çevreler tarafından daha toleranslı karşılanmıştır. Refiğ'den önceki filmlerde Müslüman tipler; korkunç, 

mürteci yobazlar olarak anlatılır. Refiğ ise Fettah Hoca gibi yobazları anlatırken Ömer Efendi kişiliğinde iyi 

bir Müslüman tipini de filmine ekler. Mesaj açıktır; İslam sadece Fettah Hoca gibi yobazlardan 

oluşmamaktadır, Ömer Hoca gibiler de vardır. Bir başka deyişle din olgusuna; ancak aydınlığın(bilimin) izin 

verdiği kadar bir yer açılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din adamı, Din olgusu, Bilim-din çatışması. 

ABSTRACT 

The struggle between good and evil, darkness and light is one of the most common themes from ancient 

narratives onwards. In modernization period, comparison of teacher-science representing the good, and 

religion and imams representing the evil, had had always a great relevance in Turks literary works as in 

Western literary works (In the novel Vurun Kahpeye, teacher is a woman and it makes the comparison and 

contrast even sharper.) Halide Edip’s Vurun Kahpeye is a novel featuring the struggle between good and evil, 

darkness and light. Some similar works who has similar beginning points have a relevance in new forms and 

new narration techniques, today as well. Cinema can also be evaluated as one of these new techniques. "Vurun 

Kahpeye" has been filmed with this new narration technique. In other words, it has been approached with the 

potentials of cinematic language which is one of new narration forms. However, these different versions have 

several differences in terms of its approach to religions and imams. Even they are different from the original 

novel in these terms. One version of the film directed by Lütfü Akad(1949) had got reaction from conservative-

religious people while the film directed by Halit Refiğ(1973) had been more tolerated by the same circles. 

Muslim stereotypes before the Halit Refiğ’s film, had been told as horrible, reactionary, zealots. However, 

Refiğ added Ömer Efendi character in his film that represents the good Muslim figure, besides the Fettah 

Hoca representing zealots. Message is evident: Islam is not comprised of zealots like Fettah Hoca, there are 

people like Ömer Hoca. In other words, religion phenomenon will have a place only as allowed by the 

enlightenment of science.  

Keywords: İmam, Religion phenomenon, Science-religion conflict. 

                                                           
1 Yrd. Doç. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü; 

ensaryilmaz24@gmail.com; İstanbul/TÜRKİYE. 
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GİRİŞ 

Modern öncesi batı toplumlarında, geniş bir coğrafyada iyi-kötü, aydınlık-karanlık, Tanrı-şeytan 

şeklindeki dikotomik savaşımlarda din adamları Tanrının emirlerini, iyiyi, aydınlığı temsil eden toplumsal 

aktörler olarak karşımıza çıkar. Fakat Batının Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemi gibi yaşamış olduğu 

süreçler dini alanın daraltılmasına akıl ve daha sonra da pozitivist düşüncenin insanın düşünce dünyasında 

alanını genişletmesine yol açtı. Bu durum toplumda etkili olan temel aktörlerde de bir değişimi getirdi. 

Raymond Aron(2014: 62), Auguste Comte'un modern öncesi dönemin temel toplumsal aktörleri olan 

din adamları ve savaşçıların yerini, modern toplumlarda işadamları ve bilim adamlarının alacağı öngörüsünü 

aktarır. Böyle bir anlayış değişikliği her şeyin ölçüsünün Tanrı olmaktan çıkarıldığı veya başka bir deyişle 

insanın yaşam karşısında hizalanmasını Tanrıya göre belirlediği bir durumdan; her şeyin ölçüsünün akıl ve 

insan olduğu veya her şeyin merkezine "insanın"(human) koyulduğu bir anlayışa, hümanizme geçildiğini de 

göstermekteydi. Tanrıya tapıcılıktan insana tapıcılığa geçiş. Bu noktada din artık iyiyi, aydınlığı temsil 

etmemektedir. 

Batıda ortaya çıkan bu modern anlayış Türkiye'de de karşılık bulur. Türk sinemasında din adamları 

çoğu zaman büyü yapan, yalan söyleyen ve fitne fesat peşinde koşan üfürükçü ve cahil bir tip olarak çizilirler. 

Bu da Türk sinemasında din olgusunun kötüyü, karanlığı temsil ettiğinin göstergesidir. 

Bu çalışmada ‘din adamı’ kavramı, Vurun Kahpeye filminin iki ayrı uyarlamasıyla ele alındı. Filmi 

1949’da ilk kez uyarlayan Ömer Lütfi Akad ve 1973’de aynı filmi tekrar çeken Halit Refiğ’in din adamı ve 

din olgusunu ne şekilde ele aldıkları, ne gibi farklılıkların/benzerliklerin ortaya çıktığı incelenmekte ve bunun 

epistemolojik açıdan neye işaret ettiği sorgulanmaktadır. 

 

1. Roman ve Filmlerin Ortak Öyküsü ya da İyi/Aydınlık ve Kötü/Karanlık Temsiliyetleri 

Roman ve filmleri, yani üç yapıtı da dikkate alarak, anlatıların ortak öyküsünü şu şekilde 

özetleyebiliriz. 

Olay Milli Mücadele döneminde bir Anadolu kasabasında geçmektedir. Aliye İstanbul’dan 

Anadolu’ya gelmiş idealist bir öğretmendir. Köyde kalmak için Ömer Efendi’nin evini bulur. Ömer Efendi ve 

eşi Gülsüm Hala, Aliye’yi ölmüş kızlarının yerine koyarlar ve çok severler. Aliye de onları kendi anne ve 

babasının yerine koyar. 

Kasaba halkı Aliye’nin modern görünüşünden rahatsız olur ve onunla arasına mesafe koyar. Ama 

kasaba halkı Aliye’yi zamanla tanıyarak, onların "iyiliği" için geldiğini, onları "aydınlattığını" görünce 

düşmanca tutumlarını değiştirir. Yani halk/toplum/millet artık Aliye'yi sevmektedir. 

Okulun ilk günlerinde bir çocuğun diğer bir çocuğu hırpalaması ve Aliye'nin de onu sınıftan kovması 

köyde büyük yankı yapar.  Çünkü çocuk eşraftan birinin oğludur. Eşraftan bazıları kötüyü, statükoyu temsil 

etmektedir. Sınıftan kovulan çocuk değil, bu kötü veya köhne düzendir. Mektepte ikinci öğretmen olarak yer 

alan Hatice Hanım, Aliye öğretmene hoş gözle bakmaz. Çünkü Hatice Hanım, kovulan çocuğun 

ayrıcalıklarının devam ettiricisi, kötü düzenin koruyucularından biridir. 

Aliye çocuklara milli duyguları güçlendirecek marşlar öğretmektedir. Sosyal hayat içerisinde, o güne 

kadar kasabalının görmediği şekilde bir kadın olarak yer almaktadır. Hiç kuşkusuz kadının toplumsal alandaki 

görünürlüğünün artması bugün bile modern hayatın temel göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Bu 

duruma karşı çıkmak doğrudan modern karşıtı bir konuma düşmekle eş anlamlıdır. Modern olan iyi/güzel, 

geleneksel olan kötü/çirkindir. Hacı Fettah Efendi modernliğe karşı çıkışın en somut örneği, ete kemiğe 

bürünmüş halidir.   

Dolayısıyla film bir anlamda Milli Mücadele sırasında hoşgörüsüz bir imamın körü körüne kötülüğe 

sürüklediği küçük bir Anadolu kasabasının havasını ortaya koyacaktır (Onaran, 2001: 25) 

Hacı Fettah ile Aliye arasındaki mücadele iyiyle/aydınlıkla kötünün/karanlığın mücadelesidir. Hacı 

Fettah kasaba halkına “… çocuklara milli marşlar öğretiyormuş. Bu karışık günlerde bu gibi şeyler doğru 

değildir. Düşman kasabaya gelip de çocuklarımızın ağzından bunları duyarsa halimiz fena olur…” diyerek 

Aliye ile bir mücadeleye girmiştir. 
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Bu arada subaylıktan ayrılmış Tosun(Tahsin) Bey’in yönettiği çete, bir gün kasabaya uğrar, yardım 

ister. Tosun(Tahsin) Bey bu yardımı önlemeye çalışan Hacı Fettah’ı tutuklar. Kasaba dalgalanır. İmam eşinin 

yalvarmalarına dayanamayan Aliye öğretmen Tosun(Tahsin) Beyden Hacı Fettah’ın bağışlanmasını ister.  

Buna rağmen Hacı Fettah ve yandaşlarının Aliye’yle olan mücadelesi bitmez. Çünkü Uzun Hüseyin, 

Aliye’yi elde etmek Hacı Fettah da birçoklarının malına konabilmek umuduyla hareket etmektedir. Kasaba 

ileri gelenlerinden Uzun Hasan ile yobaz bir imam olan Hacı Fettah’ın tutkulu Aliye’ye olan düşmanlıkları 

devam eder. 

Hacı Fettah sadece Aliye öğretmene karşı değil aynı zamanda onun desteklediği ve yanında durduğu 

Kuvayi Millicilere de karşıdır: “Bıyıksızları, kâfir gibi yakalık takanları, din düşmanı olanları istemeyiz. Onlar 

ki ellerine kudret geçer geçmez mukaddesatı çiğner. Onları istemeyiz. Kuvayi Milliye denen o başıbozuk 

alayına katılmayınız. Onlar hem padişahın başını yiyecekler hem de düşmanı gazaba getirip ırzımızı payimal, 

malımızı yağma ettireceklerdir… Düşman gelirse gelsin. Malımıza dokunmadıktan sonra ne zararı var… 

Kuvayi Milliye düşmanı gazaba getiriyor. O ordunun başımıza neler getireceğini biliyor musunuz?..” 

Kuvayi Milli kumandanı Tosun(Tahsin) Bey kasabalıyı koruyabilmek ve düşmana karşı gelebilmek 

için onlardan yardım etmelerini ister. Hacı Fettah “ Haşa! Benim 5 lira verecek iktidarım yok, ihtiyarım. 

Beyler canımı almak istemezler ya. Düşmanın buraya geleceği malum değil ya. Biz muhafaza istemiyoruz. 

Lazım gelirse kendimizi muhafaza ederiz,” diye karşılık verir.  

Buna karşılık Aliye öğretmen sıkı bir Kuvayi Milliye taraftarıdır. Kuvayı Milliye güçlerinin o 

bölgedeki komutanı olan Tosun(Tahsin) Beyle duygusal bir yakınlaşma yaşamaya başlar. Tosun (Tahsin) Bey 

ile Aliye birbirlerini severler ve nişanlanırlar. Düşman güçlerinin komutanı da Aliye’ye âşık olmuştur. Aliye 

güzeldir. Güzel, iyi olanı, aydınlık olanı temsil eder. Aliye’ye kendisiyle evlenirse onu Yunanistan’ın en 

zengin kadını yapacağını söylemesine rağmen, Aliye’nin düşman komutanını değil, Tosun(Tahsin) beyi tercih 

etmesi güzelin de iyiyle birlikte olacağını/olması gerektiğini söyler bize. 

Hacı Fettah halkı Aliye öğretmene karşı kışkırtmaktadır. Aliye öğretmeni namussuzlukla, yüzünün 

açık olmasıyla suçlar. Hacı Fettah “Aliye kahpesinin güzelliği başımıza bu düşman belasını getirdi. Evini 

muhafazaya aldırtıyor. Bu kahpeyi inşallah bu meydanda cezalandıracağız. Kumandan evlerine niye gitti, 

boşuna mı bıraktı? Yarın başımıza belaların yağdığını görürseniz şaşmayın. Bu kız kumandana tesir etti. 

Kumandana ne isterse yaptırıyor… Görüyorsunuz yüzü açık namahremler, erkeklerin kalbini fesada vermek 

için şarkı söyleyerek dolaşıyorlar. Bunlar melundur. Bunların eline çocuklarınızı teslim etmeyiniz. Eğer bir 

gün içimize düşman girdiğini görmek istemiyorsanız bu kadınları parçalayın, ” demektedir. 

Hacı Fettah Efendi ve Kantarcıların Hüseyin beraber kılık değiştirip, Yunan(düşman=kötü) 

karargâhlarına giderler. Askeri planları açıklayıp Yunanlılara(=düşmanlara) yardım ederler. Yunanlılar bir 

sabah alaca karanlıkta bu yöreye girerler. Hoca ve yandaşları onları karşılar ve düşmana yardım eder. 

Düşmanın, kötünün yanında durmalarının Hacı Fettah ve benzerlerini kötü, karanlık yaptığı açıktır. 

Ömer Efendi’nin yokluğunda Tosun (Tahsin) Bey yardım alabilmek için kasabadan ayrılır. Aliye’yi 

iletişimin sağlanması için kasabada bırakır. Küçük Durmuş vasıtasıyla iki nişanlı haberleşirler. Tosun (Tahsin) 

Bey, Aliye’nin yardımlarıyla Yunan ordusunun cephaneliğini patlatır ve Yunan ordusu kasabadan kaçar.  

Düşman işgalinden kurtulan kasabalıyı Hacı Fettah Efendi meydanda toplar ve Aliye’nin dine aykırı 

yaşam biçiminden dolayı kışkırtır. “Baskına uğramış bizler ordumuz gelmeden kasabamızın namusunu 

temizlemeliyiz. Evvela bu geceyi düşman kumandanının koynunda geçiren bu kahpeyi bu caminin avlusunda 

temizlemeliyiz. Şerefimizi, ırzımızı payimal eden bu kahpeyi cezasız mı bırakacağız?” der. Galeyana gelen 

halk Aliye’yi sürükleyerek meydana getirir ve taşlarla, sopalarla linç ederek öldürür.  

Eğer film bu şekilde sonlanmış olsaydı, aydınlığın/iyiliğin kötülük/karanlık karşısında yenilgiye 

uğradığını düşünüp seyirciye karamsar, pesimist bir duygunun aktarıldığını söyleyebilirdik. Fakat daha sonra 

Kuvayi Milliye yani aydınlığı, iyiliği temsil eden güçler kasabaya girerek Hacı Fettah ve benzerlerini; yani 

kötüyü, karanlığı cezalandırır. Kasabaya giren Milliciler Hacı Fettah ve yandaşlarını tutuklayarak “İstiklal 

Mahkemesi” kararıyla asarlar. 
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2. Vurun Kahpeye Filminin 1949 ve 1973 Yıllarındaki Çekimleri Arasındaki Farklılıklar-

Benzerlikler-Değerlendirmeler 

Akad’ın filminde geliştirilmeye çalışılan din adamı tipolojisinde ‘yobaz imam’ kavramı ile kılık-

kıyafetinden dini zihniyet algısına kadar olumsuz tasvir edilen, insani özellikleri ön planda tutulmayan toplum 

içerisindeki sınırlı saygınlığını kişisel farklılıklarından değil sahip olduğu dini itibar üzerinden elde eden dar 

kalıplara indirgenmiş bir karakter anlatılmak istenmektedir” (Yenen, 2011:126).  Akad filmini,“Bu film, 

istiklal harbinde şehit düşen Türk kadınının ruhuna ithaf edilmiştir,” sözüyle başlatır. 

Akad’ın “penceresinden perdeye yansıdığı kadarıyla halk karanlık bir hayatın içinde savrulmaktadır 

ve din adamları bu karanlıktan faydalanarak kendilerine ait bir yaptırım sistemi kurmuşlardır. Bu bağlamda 

bu karanlığın varlığı da yine din adamlarının elinde yürümektedir… bu noktada halkın kurtuluşu için toptan 

bir değişimi öner(il)mektedir. Bu değişim geçmişe ait tüm değerlerin yerine yenilerini ikame etmeyi ön 

görmektedir. Bu pencereden halk, cahil ve kolay aldatılabilen zavallılar olarak resmedilirken, düzenbaz din 

adamı ise egemenliğinin sarsılmaması adına şiddetle aydın(lığ)a karşı çıkar. Dini kendi tekelinde bir sistem 

olarak gösteren din adamı(Hacı Fettah), aydın(lığ)ı bu sistemin değerleri ile yargılayarak halkın gözünde 

küçük düşürmeye çalışır (Karakaya, 2008: 117). 

Karakaya’nın ifade ettiği ve Akad’ın filminde de bu durumu çok açık bir biçimde gördüğümüz gibi 

(2008: 123-124), “kırsalda din adamları, giyim tarzı olarak da oldukça itici bir biçimde tasvir edilmektedir. 

Bu karakterler, başlarında sarık ya da takkeleri, olabildiğine dağınık ve uzun sakalları, uzun cüppe biçiminde 

bir hırka ya da yelekleri, ellerinde doksan dokuzluk tespihleri ve şalvar ya da şalvar biçimli pantolonları ile 

genellenmiş bir giyim tarzına sahiptirler. Kırsal yörelerde din adamının sunumu, gerek biçimsel olarak gerekse 

düşünsel olarak geride bırakılmak istenen değer ve yaşam biçimlerinin temsilcisi niteliğindedir. Bu filmlerde 

imamlar aklın ve mantığın çok uzağındaki inanç biçimleri ile toplumu yönlendirmekte ve yine aklın 

kabullenemeyeceği cehennem kavramı ile yaptırımlarının uygulanışına güç kazandırmaktadırlar.”  

Akad’ın filmi için o günün basınında övücü yazılar çıkmış, film üst üste dört hafta gösterilmiştir. 

Halkın filmi izlemekte yarıştığı söylenmektedir (Onaran, 2001: 25). 

Akad’ın filminde Hacı Fettah’ın sunumu iki farklı şekilde karşılanır. Harp okulu öğrencileri Akad’ı 

coşkuyla kutlarken Cevat Rifat Atilhan, Sebilreşat’ta “Vurun Kahpeye’de Müslüman-Türk Din Ehli Ağır ve 

Yalan İftiralarla Sinemalarda Rezil Ediliyor. Müslüman Türk Şeref ve Haysiyetini Koruyacak Bir Adalet Yok 

mudur?” başlıklı bir yazı yazar. Gazetelerde Diyanet İşleri Başkanlığına bu konuyla ilgili şikayetler görülür 

(Onaran, 2001: 27-28). 

Refiğ ise filmi Aliye öğretmenin film içinde sık sık tekrarladığı yemin ile başlatır ki roman da bu 

yeminle başlamaktadır (Adıvar, 2016; 21) “ Toprağınız toprağım, eviniz evim; burası için bu diyarın çocukları 

için bir ana bir ışık ve hiçbir şeyden korkmayacağım; vallahi ve billahi!” 

1949’da Akad filminde, romanda olduğu gibi Tosun ismini alan Kuvay-i Milliye Kumandanı 

1973’deki çekiminde Tahsin adını alır. 

Refiğ‘in cami görüntüleriyle başlayan uyarlamasında, romanda yer almayan “İslam ülkesini kâfir 

basınca Müslüman’a silaha sarılmak gerek, İslam’ın birinci farzı cihat değil mi?” şeklinde diyaloglar eklediği 

görülmektedir. Daha filmin başında Aliye öğretmenin vereceği mücadelenin dine aykırı olmak şöyle dursun, 

onun aslına uygun olduğuna dair bir vurguyla başlar.  

Akad‘ın filmi, dindar çevrelerin tepkisini çekmişken, son uyarlama sonrası bu tepkinin değiştiği 

anlaşılmaktadır. Önceki uyarlamadan farklı olarak Refiğ‘in dini ön plana çıkartma gayreti dikkat çekmektedir. 

Zira kendisi bu farklılığı bilinçli şekilde yaptığını şöyle anlatmaktadır:  “Önceki iki Vurun Kahpeye‘de 

Müslüman tipler, korkunç mürteci yobazlar olarak gösterilmekteydi. Ben Ömer Efendi kişiliğinde iyi bir 

Müslüman tipi (ortaya koydum).Tabii bu durum muhafazakâr kesimlerde bir rahatlık meydana getirdi. Fettah 

Hoca gibi yobazlar var, ama İslam sadece onun gibilerden meydana gelmiyor. İşte Ömer Efendi doğru yaşayan 

Müslümanların olduğunun da gösterilmesi ve gerek Aliye öğretmen olsun, gerek Kuvayi Milliyeci 

Tahsin(Tosun) Bey olsun onların da Kitap‘la(Kur’an) bir husumetlerinin olmaması, tam tersine aralarında bir 

bağ meydana gelmesi muhafazakâr çevreleri memnun etti. Buna karşın ilerici çevrelerimizde Kuran, ezan, 

namaz, cami gibi motiflerin görülmesi… Bizim bir kısım ileri kesimlerimiz bir cami gördüklerinde, Kuran 
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gördüklerinde, ezan sesi işittiklerinde dehşete kapılırlar. Bir kısmında dünya görüşü din düşmanlığı, İslam 

düşmanlığı haline dönüşmüştür” (Yenen, 2011: 40-41).  

Refiğ’in filminin final sahnesinde Aliye ölürken avucundan en’am çıkar. Böylece Aliye öğretmenin 

Türk-Müslüman vurgusu yapılmış olur(Onaran, 2001: 27). Oysa Akad, filmin finalinde filmi, taşlanan 

öğretmenin üzerine Türk bayrağının örtülmesiyle bitirmişti.  

Onaran’a göre Vurun Kahpeye’nin üç versiyonu içinde en tutarsızı Refiğ’inkidir(Onaran, 2001: 27). 

Dorsay’a göre ise Refiğ’in filmi sinemamıza en küçük bir katkıda bile bulunmamıştır (Dorsay, 1989: 67)   

Dorsay, Vurun Kahpeye filminin yeniden sinemaya aktarılmasının seyirciye vereceği önemli bir şey 

olmadığını söyler. Dorsay’a göre Refiğ’in filminin diğer Vurun Kahpeye filmlerinden tek farkının vatan 

sevgisi üstüne kurulu romanın/filmin dinsel milliyetçiliğe yani Halide Edip’in Mehmet Akif’e doğru 

kaydırılmış olduğudur  (Dorsay, 1989: 66). 

Dorsay filmi “Refiğ, Hacı Fettah’ı olabildiğince kötüleştirip patolojik bir niteliğe bürürken, öykünün 

temeline iyi, doğru, güzel yanlarıyla İslam dinini yerleştirmeye çalışmaktadır… ama Aliye öğretmeni ‘dini 

bütün’leştirip filme mevlit sahnesi yerleştirmekle bu kolay kolay olmuyor,” diye değerlendirmektedir (Dorsay, 

1989: 66). 

Refiğ’in filminde kırsal yörelerde dini değerler ve bunların dillendiricisi olan din adamlarının 

etkilerinin altını çizmeye çalışan sahnelerin yanında Ömer Efendi ve karısının fedakârlıkları dikkatten 

kaçmamaktadır. Refiğ filmde küçük değişikliklere giderek değişimin, yani aydınlığa geçişin dini değerleri 

hayatında önceleyen Ömer Efendi gibi insanlar tarafından da rahatlıkla benimsenebilecek bir tutum olduğunun 

altını çizmeye çalışmıştır. Yobaz karakteri, özellikle dedikodu ve söylentilerle halkın değerlerini kullanmakta 

ve öğretmeni toplum dışına itmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Türk toplumunda özellikle kırsal yörelerde 

insan hayatlarını biçimlendiren değerleri tekelinde bulunduran din adamı karakterinin toplumu yönlendirme 

gücünün altı çizilmektedir. Hacı Fettah karakteri Aliye öğretmeni devre dışı bırakmak ve sahip olduğu düzeni 

sürdürmek için çeşitli ahlaki iftiralarla toplumu galeyana getirir ve Aliye öğretmen taşlanarak öldürülürken, 

elinin içinde Tosun (Tahsin) Bey’in hediye ettiği Kuran’ı tutması, toplumu biçimlendiren değerlerin Hacı 

Fettah karakteri tarafından temsil edilemediğini ifade eden bir sembolikliğe sahiptir.  

Hacı Fettah her fırsatta Aliye öğretmenin kasabanın namusunu lekelediğini ve bundan ötürü taşlanması 

gerektiğinin altını çizmektedir. Türk toplumunun aydınlanması ve bir takım din sömürücülerinin elinden 

kurtulması için değişimin şart olduğuna filmde vurgu yapılır.. 

Vurun Kahpeye filmi, gericiliğin ve yobazlığın bir temsili olarak sunulan din ve din adamı imajının en 

sert biçimini sergiler. Filmin en can alıcı sahnesi finalidir. İdealleri peşinden o kasabaya ışık olmak için giden 

öğretmen Aliye’nin karanlık yanlısı kişiler tarafından saldırıya uğrayıp taşlarla, sopalarla linç edilmesidir.  

 

SONUÇ 
Bilim, eğitim üzerinden kurumsallaşır. Okullar eğitimin en somut örgütlenme, kurumsallaşma 

biçimlerinden biridir. Fakat eğitimin okul sürecini aşan boyutları vardır. Son kertede modernlik, çağdaşlaşma 

veya karanlıktan, kötü olandan kurtulma biçimi olarak modernleşme ve modern eğitim bütün toplumsal hayata 

sirayet eden, toplumsal ilişkileri belirleyen, insan davranışlarını bilimin gösterdiği doğrultuda değiştiren, 

rasyonelleştiren bir süreci ifade eder ve bütün insan yaşamını kontrol altına almayı hedefler. 

İncelediğimiz iki ayrı ‘Vurun Kahpeye’ genel itibariyle aynı hikâyeyi işleyen bir film olarak karşımıza 

çıkıyor. Sosyolojik bir bakış açısıyla kavramsallaştırdığımız ‘din adamı ve din olgusu’ kavramı Akad 

tarafından hatları daha belirgin bir şekilde çizilmiştir, cepheleşme vardır. Refiğ ise dinin yanlış 

yorumlanmasına, yobazlaşmaya vurgu yapar. Akad’ın çizdiği sınırları az da olsa yumuşatır.  Yani mevcut 

dinin aslında kötü olmadığına vurgu yapar.  

Her iki filmin konusu da Milli Mücadele yıllarında işgalci düşman kuvvetlerine karşı çıkan Aliye 

öğretmenin bir iftira sonucu linç edilmesinin öyküsüdür. İki filmde de din adamı ve din olgusunun farklı ele 

alındığı gözüküyor olsa da epistemolojik açıdan aynı noktada durduklar görülmektedir. Bilim, modern eğitim 

hiç kuşkusuz iyiyi/aydınlığı temsil etmekteyken din kötüyü ve karanlığı temsil etmektedir. Refiğ’in filminde 
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olumlu özellikleri de olabileceği kabul edilebilen din olgusu ve dindar tiplemesi ise ancak bilimin, modern 

eğitimin yanında durduğu sürece kabul edilecektir. 

Kendini bilimle uyumlu bir noktada yeniden sunmak için dinin ve din adamının kendini revize etmesi 

gerekiyor gibidir. Bir anlamda din, bilimi takip etmeli anlayışı açıktır. Bu da din karşısında bilimi önceleyen 

bir epistemeye işaret eder. Diğer yandan bu noktada daha büyük ve ağır bir soru olarak şunu söyleyerek 

bitirebiliriz. Acaba, uzun bir süreyi dikkate aldığımızda bilim, işlevselliğine tümüyle talip olarak dini mi takip 

ediyor, yani bilim din mi olmak istiyor?  
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(2) 

Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ; Arş. Gör. Muhammed Hasan YÜCEL 

DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ2 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DEBT AND ECONOMIC GROWTH: TURKEY CASE 

 

 

 

ÖZ 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri içerisinde yer alan sermaye birikiminin oluşturulması 

gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir ekonomik problem olarak kabul edilmektedir. Özellikle 

tasarrufların istenilen düzeyde oluşmadığı gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikimi de artamamaktadır. Bu 

nedenle gelişmekte olan ülkeler tasarruf yetersizliğine bağlı olarak oluşan sermaye birikimlerini yükseltmek 

amacıyla dış borçlanma yapmaktadırlar.  

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada ise (2000:1-2016:3) döneminde Türkiye’de dış borç 

düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Eşik değer regresyon analizinin benimsendiği 

çalışmada dış borç düzeyinin ekonomik büyüme üzerinde negatif etki meydana getirdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Türkiye. 

JEL Kodları: H6, H69, O4. 

 

 

 

ABSTRACT 

The formation of capital accumulation, which is one of the main determinants of economic growth, is 

regarded as an important economic problem in terms of developing countries. Especially in developing 

countries where savings are not at the desired level, capital accumulation does not increase either. For this 

reason, developing countries are engaged in external borrowing in order to increase their capital 

accumulation due to insufficient savings.  

In this study we aimed to determine the relationship between the level of external debt and economic 

growth in Turkey during the quarter period of (2000:1-2016:3). We have found that the external debt effects 

economic growth negatively by using threshold regression analysis. 

Keywords: Foreign Debt, Economic Growth, Cointegration, Turkey. 

JEL Codes: H6, H69, O4. 
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GİRİŞ 

Dış borçlanma bir ülkenin kalkınmasının finansmanında ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında 

önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yurtiçi tasarrufları yetersiz düzeyde olan ülkelerde 

dış borç yardımıyla sermaye yatırımları gerçekleştirilmekte ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı 

sağlanabilmektedir. Dış borçların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılması noktasında ise dış borçların 

hangi alanlarda kullanıldığı önem kazanmaktadır. Diğer bir deyişle dış borçların üretken olmayan sektör 

yatırımlarının finansmanında veya daha önceden alınan dış borçların finansmanında kullanılması ilgili ülkenin 

dış borç krizine girme ihtimalini artırabilmektedir.  

1973 ile 1979 yılları arasında OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ülkelerin artan petrol 

fiyatlarının etkisiyle borç verme imkânlarının genişlemesi yüksek borç düzeyine sahip fakir ülkeler olarak 

tanımlanan ülkelerin dış borç yüklerinin artmasına ve 1980’li yıllarda bu ülkelerin borç ödeme sıkıntısı 

yaşamalarına neden olmuştur (Siddique vd, 2015: 1). Söz konusu bu ülkelerde yaşanan borç krizleri ise dış 

borçlanmanın ekonomik etkilerini konu alan çalışmaların artmasını sağlamıştır. Bu çalışmalardan dış 

borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar incelendiğinde ise tam bir görüş 

birliği olmadığı görülmektedir. Bu görüşlerden, zamanlararası borçlanma modeline göre, dış borçlanma ile 

ülkenin daha fazla yatırım yapma imkânına sahip olacağı vurgulanırken, borçla büyüme modelinde ise dış 

borçlanma ile bir ülkenin cari işlemler açığını finanse ettiği ve yatırım hızını artırdığı sürece büyüyeceğinden 

söz edilmektedir. Son olarak Krugman (1988) tarafından geliştirilen borç fazlası yaklaşımına göre bir ülkenin 

mevcut borçları gelecekte ödeyebileceği seviyenin üstüne çıkması durumunda yerli ve yabancı yatırımların 

olumsuz etkilenebileceği ve ekonomik büyümenin azalabileceği ileri sürülmektedir (Bilginoğlu ve Aysu, 

2008: 4-8).  Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada ise Türkiye’de (2000:1-2016:3) döneminde dış borç 

seviyesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Ekonometrik yöntem olarak eşik değer regresyon yönteminin benimsendiği çalışma literatür ve 

ekonometrik analiz sonuçlarının yer aldığı bölümlerin ardından sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.  

 

LİTERATÜR 

İktisat yazınında dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen yerli ve yabancı 

birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bir kısmının sonuçları tarih sıralamasına göre aşağıda 

açıklanmıştır. 

Papanek (1973), 1955-1965 yıllarını kapsayan ve en küçük kareler yönteminin kullanıldığı 

çalışmasında yabancı özel yatırımlar, yurtiçi tasarruflar, dış yardımlar ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir. 

Balassa (1978), 10 ülkenin 1960-1973 yılları arasındaki verilerinden yararlanmıştır. En küçük kareler 

yöntemini benimsediği çalışmasında işgücü, yabancı sermaye girişi ve iç tasarruflardan kaynaklı sermaye 

oluşumunun ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu saptamıştır. 

Glasberg ve Ward (1993), 43 gelişmekte olan ülkenin 1973-85 yılları arasındaki dış borç stoku, 

GSYİH, dış borç servisi, doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve ticari yapıdaki farklılıklar verilerinden 

yararlanarak dış borcun ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini saptamışlardır.  

Cohen (1996), Afrika’da 1973-1992 yılları arasındaki verilerden yararlanarak yaptığı regresyon analizi 

ekonomik büyümenin azalmasında dış borçlanmanın önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Ulusoy ve Küçükkale (1996), Türkiye’de dış borçların uzun dönemde iktisadi büyüme üzerinde negatif 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Çalışmalarında Granger Nedensellik Testi ile 1965-1994 

dönemi verileri kullanılmıştır.  

Lin ve Sosin (2001), 1970 ve 1996 yılları arasındaki yıllık verileri kullanarak sanayileşmiş ülkeler, 

Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve diğer ülkeler olmak üzere gruplandırdıkları 77 ülkeyi 

analiz etmişlerdir. Yapılan ekonometrik analiz sonucunda dış borç ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Afrika ülkelerinde dış borç ile ekonomik büyüme arasında anlamlı, 

negatif bir ilişki bulunmuştur. Sanayileşmiş Latin Amerika ülkelerinde ise dış borç ile ekonomik büyüme 

arasında anlamsız, negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Asya ve diğer ülkelerde durum biraz daha farklıdır. Buna 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

17 

göre dış borçlarla ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki saptanmış fakat bu sonuç istatiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur. 

Hansen (2001), 1974-1993 yılları arasındaki yıllık verileri kullanarak 54 gelişme aşamasındaki ülkenin 

dış borçlarının ekonomik büyümeleri üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Analiz sonucunda dış borç stoku ile 

ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulmuştur. 

Karagöl (2002), gerçekleştirmiş olduğu eşbütünleşme analizine göre uzun dönemde dış borçlarla 

ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi 

için 1960-1996 yılları arasındaki sermaye stoku, GSMH, işgücü, dış borç stoku ve beşeri sermaye verilerinden 

yararlanılmıştır. 

Edo (2002), Nijerya ve Fas’ın 1980-1999 yıllarına ait dış borç ve yatırım verileriyle yapmış olduğu 

ekonometrik analiz sonucunda dış borcun yatırımlar üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. 

Bilginoğlu ve Aysu (2008), Borç Fazlası Teorisi ışığında Türkiye’de 1968-2005 dönemi yıllık 

verilerini kullanarak en küçük kareler yöntemi yardımıyla dış borç ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

analiz etmişlerdir. Analiz sonucunda Türkiye’de dış borcun ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Uysal, Özer ve Mucuk (2009), VAR tekniği yardımıyla 1965 ve 2007 yılları arasında dış borcun 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kısa ve uzun dönemde dış borcun ekonomik büyüme 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. 

Çöğürcü ve Çoban (2010), Türkiye ekonomisinin 1980-2010 yıllarına ait yıllık veriler ile ekonometrik 

yöntem olarak regresyon analizini kullandıkları çalışmalarında dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasında 

negatif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.  

Akan ve Kanca (2015), 1980-2013 dönemi yıllık verileri kapsamında Türkiye’de ekonomik 

büyümeden dış borçlanmaya ve enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ekonometrik analiz yöntemi olarak VAR tekniğinin kullanıldığı çalışmada ayrıca büyüme oranındaki bir 

şokun dış borçları artırıcı güçlü bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.  

Gürdal ve Yavuz (2015), 1990:1-2013:12 döneminin kapsayan çalışmalarında Türkiye’de dış borç ve 

ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi ile birlikte ekonomik büyümeden dış borca doğru tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi olduğunu belirlemişlerdir.   

Ağır (2016), Türkiye ekonomisinin 1970-2014 dönemi yıllık verilerini kullanarak dış borç ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada Johansen (1988), Johansen-Juselius (1990), 

Toda-Yamamoto (1995), Diks ve Panchenko (2005 ve 2006) ve Hatemi- J. (2012) analiz yöntemleri 

kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’de dış borçların ekonomik büyümeyi negatif etkilediği 

sonucuna varılmıştır. 

 

EKONOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI     

Dış borç ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelendiği çalışmada (2000:1-2016:3) çeyrek dönemine ait 

toplam dış borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ve 1998 fiyatlarına göre hesaplanmış reel gayri safi yurtiçi 

hâsıla verileri kullanılmıştır. Söz konusu verilerin elde edilmesinde ise TCMB EVDS (Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) veri tabanlarından 

yararlanılmıştır. Dış borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı dışında reel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 

değişimi olarak ifade edilen reel ekonomik büyüme oranı mevsimsellik etkisinden arındırılmıştır. Eşik değer 

regresyon analizinin gerçekleştirilmesi çalışmada kullanılan değişkenlerin birim kök içerip içermedikleri ADF 

(Augmented Dickey Fuller) ve PP (Phillips Perron) birim kök testleri ile incelenmiş ve test sonuçları Tablo 

1’de gösterilmiştir.  
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  Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 
ADF PP 

a b a b 

Dış 

Borç/GSYİH 

-

1.469548 (1) 

-

0.686398 (0) 

-

1.520606 (5) 

-

1.510328 (5) 

D(Dış 

Borç/GSYİH) 

-

5.119408 (0) 

-

5.115695 (0) 

-

5.260989 (4) 

-

5.242525 (4) 

Ekonomik  

Büyüme 

Oranı 

-

7.884237 (0) 

-

7.826033 (0) 

-

7.931515 (3) 

-

7.876536 (3) 

Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler, ADF testi için gecikme uzunluklarını, PP testi için ise uygun 

bant genişliklerini göstermektedir.  

2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi ölçütü, PP testinde ise 

uygun bant genişliğinin belirlenmesinde ise Newey-West Bandwidth ölçütü kullanılmıştır.  

3) a: Sabitli Modeli, b: Sabit ve Trendli Modeli, (d) ise değişkenlere ait verilerin birinci farklarının 

alındığını ifade etmektedir. 

Tablo 1’deki sonuçlara göre dış borç/GSYİH serisinin birinci fark seviyesinde, ekonomik büyüme 

oranı serisinin ise düzey değerinde birim kök içermediği tespit edilmiştir. Serilerin birim kök testlerinden 

sonra ise serilerin birim kök içermediği seviyeleri kullanılarak eşik değer regresyon analizi gerçekleştirilmiş 

ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Eşik Değer Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar 
Katsayıların 

Olasılık Değerleri 

Ekonomik Büyüme Oranı < -0.5359608 (Gözlem Sayısı: 12) 

D(Dış Borç/GSYİH) -1.310134 0.0000 

Sabit Terim -3.788343 0.0000 

Trend 0.030393 0.0053 

-0.5359608 <= Ekonomik Büyüme Oranı < 1.585869 (Gözlem Sayısı: 27) 

D(Dış Borç/GSYİH) -0.123793 0.2001 

Sabit Terim 0.521905 0.0874 

Trend -0.001902 0.8088 

1.585869 <= Ekonomik Büyüme Oranı < 3.695461 (Gözlem Sayısı: 17) 

D(Dış Borç/GSYİH) -0.037617 0.7328 

Sabit Terim 2.510221 0.0000 

Trend 0.004147 0.6615 

3.695461 <= Ekonomik Büyüme Oranı (Gözlem Sayısı: 10) 

D(Dış Borç/GSYİH) 0.151264 0.5650 

Sabit Terim 4.367728 0.0000 

Trend 0.015521 0.3540 

Tanısal Testler 

Normallik Testi: 2.456960 (0.292737) 

Breucsch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Testi F İstatistik Değeri: 

1.441535 (0.1818) 

Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi F İstatistik Değeri: 0.163998 (0.8492) 

Eşik Değer Testi Ölçeklendirilmiş F İstatistik Değeri: 47.62399  

Eşik Değer Testi için Kullanılan Kritik Değer: 16.83  
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Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler ilgili istatistik değerlerinin olasılık değerlerini 

göstermektedir.  

 

Tablo 2’deki sonuçlara göre ekonomik büyüme artış oranının azaldığı dönemlerde dış borcun GSYİH 

içersindeki oranının artmasının ekonomik büyüme oranı üzerinde yüzde 5 önem düzeyinde negatif bir etki 

meydana getirdiği belirlenmiştir.  

 

SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma hızlarını artırabilmek için ilave yatırımlar 

yapmaları gerekmektedir. Söz konusu yatırımlar da tasarruf miktarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu 

noktada dış borçlanma ile gelişmekte olan ülkeler tasarruf ihtiyaçlarını karşılamakta ve yatırımlarını finanse 

etmektedirler. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde dış borçlanmanın tercih edilmesinin diğer bir nedeni 

ise bu ülkelerde dış ödeme sıkıntılarının kronik bir problem oluşturmasıdır. Sürekli dış açık veren bu ülkelerin 

ithalat harcamalarını karşılayacak ölçüde döviz geliri elde edememeleri dış borçlanmayı da beraberinde 

getirmektedir. Dış borcun yükünün bu şekilde artması ülkenin dış borçlarının sürdürebilirliğini olumsuz 

etkilemekte ve ülke ilave yatırımlarını karşılayacak kaynak bulmakta zorlanabilmektedir. Yatırımlar için 

kaynak sıkıntısının yaşanması ise ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etki meydana 

getirebilmektedir.  Dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olmakla birlikte dış 

borçlanma yoluyla elde edilen kaynakların ülkede katma değer meydana getiren sektörlerin yatırımında 

kullanılması ise ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Bu anlamda hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de 

dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında hangi yönde bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre düşük ekonomik büyüme ortamında ülkenin dış borç yükünün 

artmasının ekonomik büyüme oranları üzerinde olumsuz etki meydana getirdiği ortaya konulmuştur.  
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MÜLTECİLERİN UYUM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARININ ROLÜ 

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN 

ADOPTION OF REFUGEES 

 

 

 

ÖZ 

Göç, en dar anlamıyla bir yerden başka bir yere hareketlilik olarak ifade edilmektedir. Ancak daha 

geniş bir şekilde açıklamak gerekirse göç, bir yerden başka bir yere sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasal 

ve doğal nedenlerle gönüllü veya zorunlu olarak yer değiştirmedir. Günümüzde göç süreci ciddi bir şekilde 

adından söz ettirmekte hatta gündemin ve küresel siyasetin temel konusu olmuştur. Ortadoğu’da Arap Baharı 

olarak adlandırılan olaylar Suriye ile en üst noktaya ulaşmış ve sınır komşular süreçten etkilenmiştir. Sonraki 

adımda ise Türkiye başta olmak üzere birçok ülke mülteci akını le karşı karşıya kalmıştır.  

İşte bu çalışmamızda mültecilerin uyum sürecinde yerel idareler ve sivil toplum kuruluşlarının rolü 

üzerinde durulacaktır. Kavramsal çerçeveye yer verildikten sonra genel olarak göçün nedenleri açıklanacak 

ve son olarak yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşlarının mültecilerin uyumu konusunda neler yaptıklarına 

değinilecektir. Genel bir değerlendirme ile çalışma sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Sivil Toplum Kuruluşu, Yerel Yönetim, Türkiye. 

 

 

 

ABSTRACT 

Migration is expressed as mobility, from one place to another, in the narrowest sense. However, to 

explain more broadly, migration is voluntarily or necessarily replaced by social, cultural, economic, 

educational, political and natural reasons. Today, the immigration process is making a name for itself, and it 

has become the main topic of the day and global politics. Events called the Arab Spring in the Middle East 

reached the highest point with Syria and were affected by the border neighbors process. In the next step, many 

countries, especially Turkey, have faced the influx of refugees.  

In this work we will focus on the role of local authorities and non-governmental organizations in the 

adjustment process of refugees. After the conceptual framework is laid down, the reasons for migration in 

general will be explained, and finally, how the local government and non-governmental organizations are 

doing what the refugees are doing in harmony. The work will be terminated with a general evaluation. 

Keywords: Migration, Refugee, Non-Governmental Organization, Local Government,  Turkey. 
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1.GİRİŞ 

Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olaydır. İnsanoğlunun varoluşundan günümüze kadar her dönemde 

gönüllü veya zorunlu bir şekilde göç olayı meydana gelmiştir. Tarihsel süreçte meydana gelen yerel veya 

ulusal olaylar, siyasal gelişmeler, turizm ve sosyo-kültürel aktiviteler, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlar göçün 

temel nedenleri olmuştur. Dünya’ya baktığımızda İkinci Dünya Savaşı, ülkemize baktığımızda ise tarımda 

makineleşme olayı önemli adımlar olmuştur. Özellikle ülkemizde tarımda makineleşme ile kırsalda insan 

gücüne olan ihtiyaç azalmış ve fertler yaşamları devam ettirmek amacıyla kırdan kente göç etmişlerdir.  

2000’li yıllarda Orta Doğu denilen coğrafyada “Arap Baharı” adıyla bir takım ciddi siyasal, yönetsel 

ve sosyolojik olaylar meydana gelmesi bölgenin tamamıyla dengelerini değiştirmiş ve iç savaş süreci 

başlamıştır. Bölgede birçok ülkede oluşan bu asayişsizlik zorunlu göç sürecini başlatmıştır. Bebek, çocuk, 

kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan insanların hayatlarını kaybetmesi artık yeni bir yaşamın başlangıcı olmuştur. 

İnsanlar kendilerine en yakın ve güvenli olan ülkelere göç etmeye başlamıştır. Eğitim, sağlık, barınma, 

giyinme, beslenme gibi temel ihtiyaçları bile çok düşünmeden sadece canlarını güven altına almak için 

yaşayıp, büyüdükleri ata topraklarını terk etmişleridir. 

Göç ile beraber mülteci süreci ciddi bir şekilde başlamıştır. Bu vatandaşlar göç ettikleri ülkede ya 

kamplarda ya da kendi imkânları veya bazı kurum, sivil toplum kuruluşu ve hayırsever kişilerin desteği ile 

yaşamlarını sürdürmeye başlamıştır. İlk önce barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken her geçen süreçte 

sağlık, eğitim ve sosyal bazı ihtiyaçların karşılanması yoluna gidilmiştir. Bu mültecilerin gittikleri ülkede 

yaşadıkları uyum sorununu çözmede veya en aza gidermede bazı kurum ve kuruluşlar önemli görevler 

üstlenmektedir. Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşları bu anlamda en önemli olanlarıdır. Yerel idarelerin 

ve sivil toplum kuruluşlarının hem kedilerine ait bütçesi olması hem de karar alabilmeleri ciddi çalışma 

yapmalarına ve destek sağlamalarına olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede uyum sürecinde yapılanları 

belirtmeden önce bazı kavramları açıklamak gerekmektedir. 

 

1.1.Göç Kavramı 

Göç, ülke sınırları içerisinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi bir yerden başka bir yere yerleşmek 

amacıyla gerçekleştirilen nüfus hareketidir (Üner, 1972: 77). Göç, insanın daha iyi hayat sürdürme 

mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik, toplumsal ya da siyasal nedenlerden kaynaklanan göç 

olayları zorunlu veya gönüllü bir biçimde, ülke sınırları içinde ya da farklı ülkeler arasında gerçeklemektedir. 

Bugün artık küreselleşen dünya düzeninde göç olgusunun önemi daha da artmış bulunmaktadır (Aksoy, 2012: 

292-293). Göç süreci her ne kadar kitlesel ve sürekli göçler yaşanmakta ise de bir yandan da göçler kristalize 

olmaktadır; çünkü yaşanan gelişmeler, her bir göçü önemli ve kendine özgü kılmaktadır (Çağlayan, 2006: 67). 

Göç, kısa süreler ve geçici yer değiştirmeler için yapılabileceği gibi belli sürekliliği içeren hareket 

şeklinde de yapılabilir. Bireyin gönüllü olarak katılmadığı, iradesi doğrultusunda gerçekleşmeyen göçler ise, 

örneğin;  savaşlar, ilticalar, mübadele göçleri, siyasi sürgünler, irade dışı zorunlu göçlerdir. Bireyin ekonomik 

kaygıları, daha iyi bir sosyal yaşam gibi istekleri nedeniyle kendi geçimi için ve iradesi doğrultusunda 

gerçekleştirdiği yer değiştirme ve yerleşmeler ise gönüllü göçlerdir (img.eba.gov.tr). 

 

1.1.1.Göçün Nedenleri 

İnsanlık tarihi kadar eski olan göç serüveni eski dönemdeki göç nedenleri ile günümüzdeki nedenler 

ciddi bir şekilde farklılık göstermektedir. Özellikle küreselleşme olgusu günümüzde göç olgusunu 

hızlandırmış ve farklı boyuta taşımıştır. Önceleri sadece Doğu’dan Batı’ya doğru yapılan bir yer değiştirme 

hareketi günümüzde farklı bölgelere, farklı kıtalara ve yerleşim yerlerine doğru yapıldığı görülmektedir. 

Göçün meydana gelmesinde çok özel ve çeşitli nedenler olmasıyla beraber aslında bir sınıflandırma yapmak 

gerekirse doğal, sosyal, siyasal ve ekonomik olmak üzere dört temel nedenle göçlerin yaşandığını söylemek 

gerekmektedir. 

Göçlerin birçok sebebi vardır. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ekonomik anlamda, 

içinde bulundukları devre göre, belirli standartlarda olanaklara sahip olmaları gerekir. İnsanlar yaşam için 

öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenli bir ortam içinde yaşamak isterler. Kişiler geçimini 
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sağlamak için bulundukları ortamda iş bulamıyor ve geçimlerini sağlayamıyorlarsa, iş bulabilecekleri bir yere 

göç etmek zorundadırlar.  Bir ülkede sanayileşmenin ülke geneline dengeli dağılması olması da göçlerin 

sebepleri arasındadır. Kuraklık, sel, deprem gibi doğal felaketler göçlere neden olur. Ülkede iç savaş olması 

veya mezhep çatışmaları yaşanması da göçlere neden olur. Kırsal kesimde nüfusun hızlı artması sonucu tarım 

alanlarının mirasla parçalanarak küçük parçalara bölünmesi göçlere neden olur (img.eba.gov.tr). 

Göçün nedenlerini ayrıca temel gruplara ayıracak olursak bu nedenler başlıklar halinde şu şekildedir; 

a)Ekonomik Nedenler 

b)Siyasal Nedenler 

c)Sosyal ve Kültürel Nedenler 

d)Doğal Nedenlerdir. 

 

1.2.Yerel Yönetim 

Vatandaşa en yakın yönetim kademesi yerel yönetimlerdir. Özerk olmaları, karar organlarının seçimle 

iş başına gelmesi, kendilerine ait bütçesinin olması, tüzel kişiliğe sahip olmak ve başka bir ifadeyle idari ve 

mali özerkliğe sahip idarelerdir. 

Yerel yönetimlerin tarih sahnesine çıkışları, devlet acili aygıtın insanlık tarihinde yerini alışı ile aynı 

zamana denk düşer. İnsan topluluklarının soy örgütlenmesinden siyasal örgütlenmeye geçişleri, bir başka 

deyişle devlet adı verilen kurumun doğuşu, yerel yönetim kurumunun oluşturulması ile mümkün olabilmiştir 

(Güler, 1994: 4).  Yerel yönetimlerin modern devlet anlayışı içinde günümüzdeki yapısına kavuşması 18. Ve 

19. Yüzyıldaki gelişmelerle olmuştur. Bugünkü yerel yönetimleri, genel olarak geçmişteki komün idarelerinin 

ve kent yönetimlerinin çağdaş ulus devletle uyumlaştırılmış uzantısı olarak Nitelendirmek doğru olacaktır. 

Eski kent ve komün yönetimlerinin kendi kendini yönetme ve kent yönetiminde özerk davranma özellikleri, 

bugünkü yerel yönetimlerin yapısında da kendini göstermektedir (Koyuncu ve Coşkun, 2003: 282). Yerel 

yönetimler, yer yerinden yönetim ilkesine göre mal ve hizmet sunan kamusal örgüt olarak ta tanımlanabilir 

(Şahin, 2014: 340). Yerel yönetimlerin genel özellikleri şunlardır; 

a. Özerklik, 

b. Tüzel Kişiliklerinin olması, 

c. Kendilerine özgü mal varlıkları ve bütçelerinin olması, 

d. Kendi karar organları vardır ve bunlar seçimle iş başına gelmiştir, 

e. Merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler (Gökçe vd… , 2009: 41). 

 

1.3. Sivil Toplum Kuruluşu 

“Sivil” sözcüğü, Latince “civis” kökünden türetilmiştir ve “yurttaş veya kenttaş” anlamına gelir. 

İngilizcedeki “civil” kelimesinin anlamı medeniyet, medeniyetleşme, uygarlık kavramlarına eş değerdir. 

“Sivil Toplum” ise, Fransızcadaki “societe civile” den gelmektedir. Genel olarak sivil yönetimin hakim olduğu 

toplum olarak tanımlanabilen sivil toplum, temeli yurttaş olan toplum türü, yurttaşlık düzenidir (Kutlu vd… , 

2013: 176). İlk kez Locke tarafından 1690’da kullanılan sivil toplum kavramı, Tocqueville’in demokrasi 

çözümlerine kadar gündemde kalmış olup, o dönemden sonra(1850’lerden itibaren) Doğu Avrupa’da Sovyet 

tipi siyasal sistemleri demokratikleştirme kampanyalarında yeniden ortaya çıktığı 1970’lere kadar görülen 

uzun sessizliğin ardından tekrar önem kazanmıştır (Tamer, 2010: 90). 

İlk defa Batı’da ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarının tarihi 19. Yüzyılın ortalarına kadar 

uzanmaktadır. Bugünkü anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı ise Batı’da Sanayi Devrimi ile meydana gelen 

toplumsal ve siyasal arayışlar ile mümkün olmuştur. Sivil Toplum Kuruluşları (STK), resmi kurumlar dışında 

ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi 

çalışmaları, ikna ve eylem yöntemiyle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı 

gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır (Gökçe vd…. , 2009: 86).  

Sivil toplum kuruluşları günümüz toplumlarındaki her ülkede önemi giderek artmış, toplumsal 

sorunlara ilgileri oluşmuş ve demokratikleşmenin göstergesi olan aktörlerdir. Sivil toplum,  toplumun devlet 

dışındaki yeni formel ve enformel kurumsal düzenlemelerini yapabilmek için gündeme gelmiştir. Sivil toplum 
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hareketi ve sivil toplum kurumları olmak üzere iki kanaldan beslenir. Katılımcı süreçler için yasal çerçeveye 

dayanan ve toplumu devletle ya da devletsiz düzenlemenin bir aracıdır (www.gapcatom.org). Devlet dışında 

örgütlenmeleri, bütçelerini üyelerin aidatları ile oluşturmaları, gönüllülüğü esas almaları, devletten maddi 

destek almamaları ve devletin yetişemediği, önemli alanlarda çalışma yapan sivil organizasyon olma gibi 

özellikleri mevcuttur. 

 

1.4.Mülteci 

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 

vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu 

korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 

ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız 

kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifadeye mülteci denilmektedir (www.goc.gov.tr).  

1951 tarihli Sözleşmeye göre, mülteci "ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 

oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen" insandır (Yücel, 2007: 357). Başka 

bir ifadeyle Mülteci; (Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) tanıdığı) (United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) : BMMYK'nın tüzüğündeki kriterlere uygun olan ve 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne veya Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 

Protokolüne taraf olan bir ülkede bulunup bulunmaması veya bu hukuki belgeler uyarınca ev sahibi ülke 

tarafından mülteci olarak tanınıp tanınmamasına bakılmadan, Yüksek Komiserlik tarafından sağlanan 

Birleşmiş Milletler korumasından yararlanmaya hak kazananlara verilen addır (diam.sakarya.edu.tr). Kanuni 

düzenlemeden yola çıkarsak yabancı gerçek kişiler; milletlerarası hukukta bir ülkenin siyasi sınırları içinde 

bulunan ancak o ülkenin vatandaşı olmayan ya başka ülkenin vatandaşlığında olan ya da vatansız olan veya 

mülteci kişiler olarak tanımlanabilir. Bu anlamda vatansız (heimatloss); hiçbir devletin vatandaşlığında 

olmayan kişiler iken Mülteci; Vatandaşı olduğu ülkeyi siyasi olaylar nedeniyle iradi ya da gayri iradi terk 

etmiş olup sığındığı ülkenin ya da terk ettiği ülkesinin dışında başka bir ülkenin de vatandaşlığına geçmemiş 

kişilerdir ( Çelikel, 1993: 18-19). 

 

2.MÜLTECİLERİN UYUMUNDA SİVİL TOPLUM VE YEREL YÖNETİMİN ROLÜ 

Mültecilerin kendi ülkelerini zorunlu terk etmesi ile beraber gittikleri ülkelerde genellikle en önemli 

ve kapsamlı çalışmalar yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Merkezi 

yönetimin ülkeye kabulü ile başlayan süreç, temel ihtiyaçların giderilmesi hususunda bazı temel yerlere 

ihtiyaç duyurmuştur. Bunların başında da sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler gelmektedir. 

 

2.1.Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü 

Adalet ve güvenlik dışında devletlerin sunduğu ve yetişemediği birçok hizmette aktif bir şekilde 

çalışan ve gönüllüğü esas alan sivil toplum kuruluşları dünyanın hemen hemen her ülkesinde önemli 

fonksiyonları yerine getirdiği önemli bir gerçektir. Orta Doğu’daki Arap Baharı adıyla başlayan olaylar Suriye 

ile en üst noktaya ulaşmış, buradaki insanlar yaşanan olaylar sonunda ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. 

Göç ile başka ülkelere gidenler ilk olarak temel ihtiyaçların karşılanması söz konusudur. Kızılay ve İHH başta 

olmak üzere binlerce sayıdaki sivil toplum kuruluşu ülkemizde çalışma yaparken dünyada da bu kapsamda 

birçok kuruluş çalışmaları yerine getirmektedir. Yapılan çalışmalar ve hizmetler temel başlıklar halinde 

sınıflandırılacak olursa şunlardır: 

Barınma ve Beslenme 

Giyim 
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Sağlık 

Eğitim 

Ekonomik  

            Sosyal  

Aktivite ve Uyum. 

 

Barınma ve Beslenme: Mültecilerin ilk ve en temel ihtiyacıdır. Kalacakları bir yer ve hayatlarını 

devam ettirebilmek için temel gıdaların alınması. Gerek kamplarda gerekse kaldıkları bazı toplu misafirhane 

vb. yerlerde barınma ihtiyaçları karşılanmakta ve kahvaltı ile beraber verilen birkaç öğün yemekler ile beraber 

beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Giyim: Zorunlu olarak yapılan göç ile beraber aileler birçok şeylerini geride bırakarak başka ülkelere 

gitmişlerdir. Burada barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra sağlıklı bir yaşam 

için giyim ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Özellikle kış mevsiminin zorlu şartları ile beraber 

kalın giysilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sağlık: Kamplarda ve toplu olarak kalınan birçok yerde mülteciler bazı sağlık taramalarından 

geçirilmektedirler. Özellikle çocuk ve yaşlılarda bu durum daha da önemlidir. Çocukların ve yaşlıların 

hasatlıklara ve olumsuz hayat şartlarına direnişinin zayıf olması durumu daha önemli bir hale getirmektedir. 

Aşıların yapılması ve sağlık taraması yine sivil toplum kuruluşlarının önemli bir çalışmasıdır. 

Eğitim: Mültecilerin kalacakları zaman dilimi uzadıkça ve çevreye olan uyum ihtiyacı arttıkça 

bazı temel eğitim hizmetinin de yerine getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle göç ettikleri ülkenin dilini 

öğrenmeye çalışmaları ve kendilerine tahsis edilen yerlerin sınıf veya okula dönüştürülerek kendi dillerinde 

yarım kalan eğitimlerini tamamlamaları önemli uyum çalışması olarak değerlendirilebilir. 

Ekonomik: Sivil toplum kuruluşları belirli bir zaman diliminden sonra ailelere ekonomik anlamda 

ihtiyaçlarını karşılamak için ya nakit yardım ya da erzak yardımı yapmaktadır. Ayrıca kamplar ve 

misafirhaneler dışında şehir içinde ev kiralayarak barınma ihtiyacını karşılayan ailelere kira ücreti adı altında 

ekonomik yardımda bulunmaktadır. 

Sosyal Aktivite: Barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi çalışmaların dışında en önemli uyum 

çalışmalarından biri de sosyal bazı aktivitelerdir. Mültecilerin kendi öz gelenekleri ile ilgili bazı çalışmalar ve 

memleketlerindeki sosyal ve kültürel geleneklerini burada da devam ettirmeleri uyum için çok önemli bir 

çalışma olacaktır (Sivil toplum kuruluşu yüz yüze görüşme). 

 

2.2.Yerel Yönetimlerin Rolü  
Mültecilerin uyumu ile ilgili mahalli idarelere baktığımızda entegrasyon için birtakım çalışmalar 

yapmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar sivil toplum kuruluşlarının biraz gerisinde kaldığı başka bir ifadeyle 

sivil toplum kuruluşları kadar aktif olmadığı gözlenmektedir. Mültecilerin uyumu konusunda hem Türkiye’de 

hem de Avrupa’da birçok belediye istenilen veya beklenen projeleri hayata geçirememiştir. Bunun sebepleri 

arasında; birçok ülkenin göç dalgasına hazırlıksız yakalanması, yerel yönetimlerin mali sıkıntıları, siyasi 

nedenler ve bu konuyla ilgili uluslararası bir mevzuata sahip olunamamısıdır. 

Yerel idarelerin bir kısmı mültecilerin uyumu ile ilgili sivil toplum kuruluşları gibi birtakım çalışmalar 

yaptığını söylemek mümkündür. Bu çerçevede sosyal, ekonomik ve kültürel bazı çalışmalar mültecilerin 

uyumu ile ilgili atılan önemli adımlardır. Ancak özellikle belirtilmesi gereken şudur ki Türkiye’nin de kurucu 

ülke olarak kabul edildiği Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimler alanında öncülük ettiği ve birçok sözleşme 

ve tavsiye kararında yerel yönetimlere bu alanda yapması gerekenleri sıraladığını söylemek doğru olacaktır. 

Yerel yönetimler uyum sürecindeki rolünü veya başka bir ifadeyle bir yabancının geçirdiği evreleri altı 

aşama ile açıklamak mümkündür. Birinci aşama, ülkeye giriş ve yerleşmedir. Ancak buradaki karar merkezi 

hükümettedir. Belçika gibi bazı ülkelerde bu karar yerel idarelere verilmiştir. İkinci aşama, bireyin uyumudur. 

Mültecilere yönelik uyum kursları(dil, mesleki beceri, mesleki eğitim ve iş bulma gibi) hayata geçirilmektedir. 
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Üçüncü aşama, gurubun uyumudur. Burada daha çok bireysel olarak değil de toplu olarak çalışmalar 

yapılmaktadır. Toplumun ahengini sağlamak ve korumak için yüz yüze görüşme ve anketler yapılmaktadır. 

Dördüncü aşama, karar almaya katılımdır. Gerekli konularda karşılıklı ve düzenli görüş alışverişi yapmak, 

hayata geçirilecek projelerde fikirlerine yer vermektir. Beşinci aşama, yabancıların yerel seçme hakkıdır. Bu 

hak olayı günümüzde pek verilmese de 1963-2004 yılları arasında İrlanda, Norveç, Portekiz, Hollanda ve 

Belçika gibi ülkelerde mültecilere verilmiştir. Altıncı aşama ise vatandaşlığa almadır. Bu yetki merkezi veya 

ulusal yönetimin hakkıdır. Ancak merkezi idareler bu hakkı verirken yerel yönetimlerden bilgi alıp, fikirlerini 

değerlendirebilmektedir (Daoudov, 2015: 41-45).  

 

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Son altı yıl ağırlıklı olmak üzere on beş yıldır Dünya ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıyadır. Özellikle 

Arap Baharı süreci ve Suriye’nin durumu bu göç dalgasının artmasında önemli bir nedendir. Mülteci 

durumuna düşen ve birçok ihtiyaçlarından mahrum kalan vatandaşlar aynı zamanda ciddi sıkıntılarla karşı 

karşıya kalmıştır. Mültecilerin gittikleri ülkelerde hayata yeniden kazandırılmaları ve bulundukları ülkeye 

uyumunda sivil toplum kuruluşları ve yerel idarelere önemli görevler düşmektedir. Mültecilerin ilk olarak 

kendi ülkelerine kabul işlemi ulusal hükümet tarafından yapılmaktadır. Sonraki süreçte ulusal idareler 

ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık gibi alanlarda verilecek uyum hizmetlerinde eksik kalabilmektedirler. 

İşte bu noktada devreye gönüllülük esasına göre çalışan, bütçesini kendi oluşturan ve özerk bir yapıya sahip 

sivil toplum kuruluşları ile halka en yakın yönetim kademesi olan, karar organları seçimle iş başına gelmiş, 

idari ve mali özerkliğe sahip mahalli idareler devreye girmektedir.  

Bu çerçevede mültecilerin uyumu sürecinde; 

1. Sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimler önemli görevler üstlenmişlerdir. 

2. Sivil toplum kuruluşları, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında yaptıkları 

çalışmalar ile mültecilerin uyumuna önemli katkılar sağlamıştır. 

3. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük esasına göre çalıştıklarından dolayı bu uyum çalışmalarında 

hem ulusal hem de yerel idarelere göre daha başarılı olabilmektedir. 

4. Mülteciler ile ilgili birçok ülkede tepkilerin oluşmasına da yine sivil toplum kuruluşları 

oluşturdukları kamuoyu ile engel olabilmektedir. 

5. Yerel yönetimler mültecilerin uyumunda sivil toplum kuruluşları kadar aktif olamasalar dahi 

ulusal hükümet ile beraber önemli çalışmalar yapmaktadır. 

6. İdari ve mali özerliğe sahip yerel idareler bütçeleri çerçevesinde özelikle dil kursları ve mesleki 

eğitim ile önemli bir uyum çalışmasını yerine getirmektedir. 

7. Yerel yönetimler, merkezi hükümet ile yaptığı istişare ile beraber mülteciler hangi konularda 

neler yapılabileceği konusunda önemli projeler hayata geçirebilmektedir. 

8. Yerel yönetimler tıpkı sivil toplum kuruluşları gibi eğitim, sağlık ve ekonomik yardımlar ile 

uyum sürecini hızlandırabilirler.  
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Yrd. Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU5; Uzm. Saim AKBAŞ6 

KASTAMONU KONAKLARININ TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EVALUATION OF THE TOURISM POTENTIAL OF KASTAMONU MANSIONS 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada, Kastamonu Konakları’nın turizm açısından değerinin anlaşılmasıyla, Kastamonu’da ki 

konakların turizm potansiyelinin ne ölçüde gerçeğe dönüştürülebileceği araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, 

Kastamonu şehrindeki konakların turizm potansiyelinin belirlenmesi ve konak sahiplerinin ya da varislerinin 

konaklarını turistik işletmelere dönüştürmeye ne kadar istekli olduklarının tespit edilmesidir. Araştırma 

sorularını yanıtlayabilmek amacıyla Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Caddesindeki dokuz adet konak sahip ya 

da varislerine yapılandırılmış görüşme tekniğiyle hazırlanmış ucu açık dört soru yöneltilmiştir. Veriler yüz-

yüze yürütülen derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle 

çözümlenmiştir.  

Araştırma sonucunda görüşüne başvurulan katılımcıların gerekli öz kaynağa sahip olmadıkları, yarıdan 

fazlasının olası bir işlev değişikliğinde fon ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlardan bilgisinin olduğu ama 

turistik bir ticari işletmeye dönüştürmek istemedikleri bulgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Mimari Yapı, Yeniden İşlevlendirme, Kastamonu Konakları. 

JEL Kodu: Z39. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, with the understanding of the value of Kastamonu mansions in terms of tourism, it has 

been investigated to what extent the tourism potential of the mansions in Kastamonu can be transformed into 

reality. In order to be able to answer the research questions, the four open questions prepared by the interview 

technique structured to nine host owners or their heirs in Şeyh Şaban-ı Veli Street in Kastamonu have been 

directed. The data have been collected by face-to-face in-depth interview technique. Collected data has been 

analyzed by content analysis method.  

As a result of the research, it was found that the participants who were interviewed did not have the 

necessary resources, more than half had knowledge of the institutions and institutions providing the fund and 

support in a possible change of function, but did not want to turn it into a touristic commercial operation. 

Keywords: Civil Architectural Buildings, Refunctioning, Mansions of Kastamonu. 

JEL Code: Z39. 
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1. Giriş 

Turistik bölgelerin diğer alanlardan ayrılan özellikleri insanlarda buraları ziyaret etme isteği uyarır. Bu 

özellikler doğal, kültürel, dini ya da milli nitelikte olabilir. Kastamonu sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel 

çekicilikleriyle gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde dört mevsim boyunca turizm etkinliklerinin 

yapılabileceği nadir varış noktalarından biridir (Aydoğdu, 2013). 

Kastamonu neolitik dönemden günümüze farklı medeniyetler ve devletlere ev sahipliği yapmıştır. 

Özellikle de Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla birlikte bir kültür ve inanç merkezi olmuş, zengin 

tarihi geçmişe sahip bir şehirdir (İbret, Aydınözü ve Uğurlu, 2015).  

Kastamonu genel olarak dağlık ve engebeli bir topografyaya sahiptir. Coğrafi bakımdan Kastamonu’da 

geniş ovalar yoktur. Ayrıca Kastamonu yüzölçümünün % 61,5’i ormanlarla kaplıdır. Bu nedenle bölgenin 

tarımsal üretime elverişli arazisi sınırlı olup, aynı zamanda dağınık ve küçük toprak parçalarından oluşmuştur 

(Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], 2016). Ekilebilir toprakların azlığının yanı sıra olumsuz iklim 

koşulları köylerden büyük kentlere göçlere yol açmış ve il nüfusu yıldan yıla gerilemiştir. Nüfusun 

büyükşehirlere gitmiş olması kentin ekonomik yapısını olumsuz yönde etkilemiş ve en çok göç veren illerden 

biri olmuştur (Aydoğdu, Pamukçu ve Yaşarsoy, 2015: 358; İbret, 2010: 35). Kastamonu ekonomisi genel 

olarak tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanmakta olup, sanayileşme bakımından pek geliş(e)memiştir 

(Öztürk ve Özdemir, 2013: 110). Kastamonu’nun ulaşım olanakları açısından yeterli gelişimi sağlayamamış 

olması, endüstriyel anlamda sanayinin yetersiz olması ve gelişememesi, zaten kıt olarak üretilebilen tarımsal 

ürünün yeterince değerlendirilememesine ve bu sebeplerden dolayı sosyo-ekonomik yapının istenen seviyeye 

ulaşamamasına neden olmaktadır.  

Türkiye turizm potansiyelinin devlet politikalarına dâhil edilmesiyle küçük sayılabilecek ancak 

kültürel ve jeolojik zenginliklere sahip Kastamonu için de turizm, dikkat çeken ve kazanç getiren olgulardan 

bir tanesi haline gelmiştir. Kastamonu turizm olanakları ve turizm çeşitliliği bakımından zengin kaynaklara 

sahiptir. Son yıllarda turizmin çeşitlerine ağırlık verilerek, turizm sektörünün canlandırılmasına gayret 

edilmekte olup, henüz emekleme aşamasında olduğu kabul edilmektedir (Çakmakoğlu, 2015; İbret, Aydınözü 

ve Uğurlu, 2015). Ancak kentin marka bir varış noktası olabilmesi için alt ve üst yapıda önemli eksiklikler 

bulunduğu ilgili çevrelerce yüksek sesle dile getirilmektedir. Bununla birlikte alt yapı ile ilgili eksikliklerin 

ilgili kamu kurumlarınca hızla giderilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin Ankara-Kastamonu ve 

Anakara-İstanbul ulaşım yolları çift şeritli hale getirilmekte, Ilgaz dağı tünel ile aşılmaktadır (Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumu [TRT], 2016). Dahası Kastamonu havaalanı 2013 yılının Temmuz ayında hizmet 

vermeye başlamıştır (Milliyet Gazetesi, 2016). Diğer yandan üst yapı için benzer çabaların aynı hızda 

olmadığı ifade edilebilir. Nitekim kentin nitelikli yatak arzı bakımından özellikle örgütlü kitle turizmini 

çekecek yeterlikten uzak olduğu iddia edilmektedir. Oysaki birkaç özellikli bölge ve/ya proje dışında dünyanın 

hiçbir yerinde aynı anda onlarca otel inşa edilerek şehirler marka bir varış noktası haline gelmemiştir. 

Günümüz Türkiye’sinde gözde varış noktası haline gelmiş Bodrum, Çeşme, Safranbolu gibi turizm 

merkezlerinde ev pansiyonculuğu ve küçük çaplı otel işletmeleri gözde varış noktası olma yolundaki sürecin 

temelini oluşturmuştur.  

Bu bağlamda Kastamonu’da var olan benzersiz sivil mimari örneği konakların yeniden 

işlevlendirilerek turizme kazandırılmasının benzer bir etki yaratacağına inanılmaktadır. Zira kent merkezinin 

yanı sıra ilçelerde mimari ve süsleme özellikleri yönünden zengin ve özgün nitelik taşıyan yüzlerce konak 

mevcuttur (Bakırcı, 2005). Ancak bu konakların gerçek anlamda turizme kazandırılabilmesi malik ya da 

varislerinin bu konudaki olumlu tutumlarına bağlı olduğu tartışmasız en belirleyici etmenlerin başında 

gelmektedir. 

Anlatılanlar ışığında araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

 Kastamonu kent merkezinde kurulmuş tarihi niteliğe sahip konak sahiplerinin mülklerini 

turizm amaçlı kullanma hususundaki isteklilikleri nedir? 

 Konaklarını ne tür bir turizm işletmesine dönüştürmek istemektedirler? 

 İstekli olanların olası bir işlev değişikliği için ekonomik açıdan yeterlikleri nedir? 
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 İşlev değişikliğine olumlu bakan maliklerin sağlanan destekler konusundaki farkındalıkları 

nedir? 

 

2. Kuramsal Çerçeve ve İlgili Çalışmalar 

2.1. Konak Kavramı ve Yeniden İşlevlendirme 

Yazında (Literatürde) Türk Evi olarak da geçen konak; Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Rumeli 

ve Anadolu bölgelerinde oluşmuş, kendi özellikleriyle belirginleşmiş ve 500 yıl yaşamını devam ettirmiş ev 

tipidir (Eldem, 1984: 16). Yüksel (2009)’e göre konak; içinde büyük bir ailenin farklı nesilleri ve 

hizmetkârlarla bir arada yaşadığı gerçek bir kent malikânesidir. 10-20 odalı bir konak küçük, 20-40 odalı bir 

konak büyük sayılır. Bu konaklar iki ya da üç katlı tek mimari yapı olarak düzenlenmiştir. 

Yapılış amacına yönelik günümüzde hizmet veremeyen birçok sivil mimari yapı, yeniden kullanıma 

uydurulması amacıyla değerlendirilmesi gereken bir potansiyele sahiptir. Kültürel değere sahip ögelerin kent 

yaşamına katılması, sürdürebilirliğin sağlanması ve değerlerin yaşatılması adına önemli bir adımdır. Kültür 

varlıklarının özgün durumlarıyla korunması ve onların çağdaş gereksinimler doğrultusunda kullanılması 

koruma işlevinin vazgeçilmez bir öğesidir (Pekgözlü-Karakuş, 2011). 

Her yeni yapının, yapım sürecinde doğal çevreye zarar verdiği düşünülürse, yapıyı yıkıp yeniden 

yapmak yerine, mevcut yapı varlığını kullanmanın genel anlamda çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel yarar 

sağladığından söz edilebilmektedir (İnan, 2013). 

Belli bir süreçten geçerek günümüze ulaşabilmiş anıtsal yapıların yeni işlevler yüklenerek yeniden 

örgütlenmesi, geçmişle gelecek arasında sürekliliğin sağlanmasında etkilidir. Bunun yanı sıra ekonomik olma, 

kültürel ve tarihsel sürekliliği sağlama, insan gücünün ve el emeğinin daha fazla kullanıldığı emek yoğun bir 

süreci yaşatma ve çevresel anlamda enerji tüketimini azaltma bakımından avantajlar sağlamaktadır (Pekgözlü-

Karakuş, 2011). 

İşlev değişikliği genel olarak; tarihi yapıların mimari, estetik, sosyal ve kültürel değerlerini koruyarak, 

bu yapılarda kullanıcı gereksinimlerine cevap verecek şekilde, mekânsal gereklilikleri yerine getirecek 

müdahaleleri de içeren yeni kullanım olanaklarının oluşturulmasıdır (Gazi ve Boduroğlu, 2015). Tarihi 

çevreleri korumak onları ilk şekillerine uygun, ancak günümüz koşullarında kullanılacak biçimde onarmak ve 

onlara bakmakla gerçekleştirilebilecek bir olgudur (Bakırcı, 2005). 

Dünyada koruma olgusunun gelişim süreci incelendiğinde tek anıt korumasından başlayarak tarihi 

çevrenin bütün olarak korunmasını amaçlayan bir anlayışa ulaştığı gözlenmektedir (Çelebi, 2012). Şimdilerde 

korumanın kapsamı anıtsal tek yapı çerçevesini aşmış, tarihi kent dokusunu oluşturan alçak gönüllü yapılar 

da koruma kapsamına alınmışlardır. Tarihi bir sokak, mahalle, kent ve sivil mimari örneği yapılar (konaklar) 

korunacak bir değer olarak benimsenmekte ve korunması kamu fonlarıyla desteklenmektedir. Tarihi çevre 

korumanın amacı, tarihi yerleşkeyi yok olmaktan kurtarmak, kültür mirasını günümüz yaşamıyla 

bütünleştirmektir (Ahunbay, 1999, s. 27’den aktaran Ekinci, 2009, s. 18).  

Tarihi bir sokak, mahalle, kent ve sivil mimari yapılar (konaklar) turizm açısından bir değer teşkil 

ederken, konaklar turizm için ülkemize gelen yerli veya yabancı misafirleri burada karşılayıp ağırlamak, 

ülkemizi ve değerlerini sunmak açısından kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Konakların restorasyonlarının 

yapılıp turizme kazandırılması tarihi yapıyla beraber Kastamonu’ya daha çok yerli ve yabancı misafir 

çekecektir. Bu yapılmadığında başta ekonomik olanaksızlıklar olmak üzere, restorasyon süreci ile ilgili yeterli 

bilince ve bilgiye sahip olunmaması, tarihi yapıların yok olup gitmesine neden olacaktır.  

 

2.2. Dünya’da ve Türkiye’de Yasal Düzenlemeler 

Bozulmanın önlenmesine yönelik bir eylem olarak koruma, aynı zamanda doğal ve kültürel çevrenin 

maddi ve manevi değerlerine sahip çıkılarak geleceğe aktarma sürecidir (Feilden 1982’den aktaranlar Aydın 

ve Yaldız, 2010). 1964 Venedik Tüzüğü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO]) “Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolü 

Konusunda Tavsiye”, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi- International Council on Monuments and Sites 

[ICOMOS]), Avrupa Konseyi (Council of Europe) gibi uluslararası platformlarda, tarihi ve kültürel değere 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

31 

sahip yapı ve çevreler, geleneklerin yaşayan tanıkları ve geçmişten gelen ortak mirasımızın temsilcileri olarak 

nitelendirilmektedir (Aydın ve Yaldız, 2010).  

Türkiye’de tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinin ilk olarak Tanzimat dönemi sonrası 

İstanbul’da uygulandığı görülmektedir. 1850’li yıllarda Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren Batı 

Dünyası’ndaki değişimlerin ülkemize etkileriyle, 1924 yılında Topkapı Sarayı onarılmış ve müze olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde koruma kapsamına alınmış yapıların korunması yeniden 

işlevlendirmeyle gerçekleşebilmektedir (Uğursal, 2011). Bu yaklaşımın doğal bir sonucu 25-31 Mayıs 1964 

tarihlerinde yapılan II. Uluslararası Tarihi Anıtların Korunması ile ilgili Mimar ve Teknisyenler 

Konferansı’ndaki iki sonuçtan biri olarak Uluslararası Restorasyon Tüzüğü ya da diğer adı ile “Venedik 

Tüzüğü” kabul edilmiştir (Kiper, 2004: 43-44). 

 

2.3. İşlev Değişikliğinin Sivil Mimari Örneklerindeki Uygulamaları 

İşlev değişikliğinin tarihi sivil mimari yapılarındaki örnekleri incelendiğinde, işlev dönüşümlerinin 

konut işlevinden müze, anı evi, kültürel amaçlı tesis, kafe, otel, eğitim, sağlık tesisi gibi birçok işleve 

dönüştüğü görülebilir. Genellikle kamu girişimi ile restorasyonu yapılan ve işlev değişikliğine uğrayan sivil 

mimari örnekleri, konut işlevinden müze veya anı evine dönüşmektedir. Bu işlev değişikliği çoğu zaman 

kültürel ve sosyal anlamda bir simge niteliği taşıyan yapılar seçilerek gerçekleştiği için işlev değişikliği 

sonucu yapıların büyük bir kısmında özgün plan şeması, mekân kurgusu ve malzemelerin korunduğu ve 

yaşatılmaya çalışıldığını görülmektedir (Gazi ve Boduroğlu, 2015).  

Bunların iyi bir örneği olan Uğurlu Konakları, toplam 1,5 dönüm bahçe içinde yer alan 2 adet 

geleneksel Kastamonu evinden oluşmaktadır. Yol cephesinde bulunan ve Uğurlu Konağı olarak bilinen 

yapının 1850 ila 1860 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Terzi Mehmet Emin Ağa ilk sahibidir. 

Malikleri konağı 2003 yılında Kastamonu Kalkınma Vakfı (KKV)’na satmışlardır. KKV, konağı turizm 

amaçlı değerlendirmeyi düşünmüş ve Gazi Üniversitesi Restorasyon kürsüsü uzmanlarına turizm amaçlı 

restorasyon projesi hazırlatmıştır. Arka parselde bulunan daha yeni tarihli (20. yüzyıl geleneksel Kastamonu 

evi) ahşap ev de, öndeki Uğurlu Konağı’yla birlikte projelendirilmiş, her iki yapının restorasyonuna 2006 yılı 

yazında başlanmıştır. 2009 yazında biten restorasyon sonucunda butik otel olarak işlevlendirilen yapılar, titiz 

bir çalışmayla, özgün yapısına olabildiğince sadık kalmaya özen gösterilerek restore edilmiştir. Bu çabanın 

doğal bir sonucu olarak restorasyonda özgün malzeme, ya da ona en yakın malzeme kullanılmış, yerel ustalar, 

yerel tekniklerle çalışmıştır (Kastamonu Konakları, 2016).  

Tescilli Tarihi Eser olan Uğurlu Konağı, özgün yapıya uygun olarak hazırlanan restorasyon projesine 

sadık kalınarak onarılmış, özgün mekan düzeni, odalar, sofalar ve tüm mimari detaylar titizlikle korunmuştur. 

Yeni verilen otel işlevinin gereği odalara yalnızca sıhhi mekânlar eklenmiş, ya da mevcut helâ ve hamamlar, 

gusülhane ve yüklük dolapları bu işleve uyarlanmıştır. Uygulamadaki ahşap işçiliği Kastamonu’da bu konuda 

örnek oluşturacak kalite ve titizliktedir.  Geniş sofa mekânları, 1,5 dönümlük bahçesiyle Uğurlu Konakları 

tarihi şehrin kalbinde bir yıldız gibi Kastamonu Kalesi’ne, kentin en önemli dini ziyaret merkezi Şeyh Şaban-

ı Veli Külliyesi’ne yürüme mesafesinde bulunmaktadır (Çakmakoğlu, 2015). 

 

3.Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sorular, ilgili yazında birikmiş 

bilginin yanı sıra araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar alınmasını sağlayacak bir bakış açısıyla 

geliştirilmiştir.  Bir başka deyişle araştırmada veri toplama amacıyla kullanılan görüşme formunda yer alan 

sorular alanyazın (literatür) taraması yapılarak elde edilen ikincil veriler ve araştırma soruları ışığında 

geliştirilmiş olup, demografik soruların dışında 4 ucu açık sorudan oluşmuştur. 

Kastamonu merkezde bulunan Hisarardı Mahallesi, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi’ne bakan 20 konak 

çalışmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Ancak anılan bölgede yer alan konaklardan beşinin sahipleri ve/ya 

varisleri görüşmeyi kabul etmemişlerdir. Altı konak sahibine ya da varislerine ise tüm çabalara rağmen 

ulaşılamamıştır. Geri kalan 9 konak sahibi veya varislerine ulaşılmış yüz yüze ve telefon görüşmesi ile 

araştırma yürütülmüştür. Yüz yüze görüşmelerde konak sahipleri ya da varisleri kayıt yapılmasını 
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reddetmişler, telefon görüşmeleri ise kayıt altına alınmıştır. Bu hesapça araştırmanın genel tarama modelinin 

işe koşulduğu betimleyici nitel bir çalışma olduğu ifade edilebilir. 

Araştırma ana kütlesinin ve örneklemi olarak atanan çalışma grubunun belirlenmesinde Şeyh Şaban-ı 

Veli Caddesi’ne cephesi olan konakların tercih edilmesinde, anılan caddede yürütülen sokak sağlıklaştırma 

çabaları ve bazı tarihi yapıların iç ve dış restorasyon işlemlerinin daha önceden yapılmış olması (örneğin 

uğurlu Konakları’nın bu cadde üzerinde yer alması) vb. nedenler önemli rol oynamıştır. Zira anılan caddenin 

Kastamonu için çok önemli bir turizm merkezine dönüşeceği beklenmektedir. Ayrıca araştırmanın çalışma 

grubunda yer alan konakların Kastamonu Kalesi’ne giden yolun üzerinde olması ve Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli 

Külliyesi’nin Kastamonu için önemli bir inanç turizmi merkezi olması bu seçimde önemli rol oynayan diğer 

etmenlerdir.  

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. 

 

4. Bulgular  

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1.’de verilmiştir. Buna göre 

katılımcıların % 77,8’inin erkek, %66,7’sinin 51 ve üstü yaşta, % 77,8’inin evli, % 55,6’sının çalışmadığı, % 

66,7’sinin 1301-1500 TL gelir durumu olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişken f % Değişken f % 

Cin

siyet 

Kad

ın 
2 

2

2,2 Çalışıyor 

musunuz? 

Evet 4 
4

4,4 

Erk

ek 
7 

7

7,8 
Hayır 5 

5

5,6 

Yaş

ınız 

31-

40 
1 

1

1,1 
Konağın asıl 

sahibi misiniz? 

Asıl 

sahibi 
4 

4

4,4 

Varisi

yim 
5 

5

5,6 

41-

50 
2 

2

2,2 

İşlev 

değişikliğine tek 

başınıza karar 

verebilecek durumda 

mısınız? 

Evet 5 
5

5,6 

Hayır 4 
4

4,4 

51 

ve üstü 
6 

6

6,7 
Hayır 

diyenlerin varis sayısı 

1 2 
5

0 

4 2 
5

0 

Me

deni 

Durum 

Evli 7 
7

7,8 
Şu anda 

konakta yaşıyor 

musunuz? 

Evet 6 
6

6,6 

Bek

âr 
2 

2

2,2 
Hayır 3 

3

3,4 

Geli

r Durumu 

130

1-1500 TL 

arası 

6 
6

6,6 

Konakta 

yaşayanların konakta 

kaç kişi yaşadıkları 

1 kişi 2 
3

3,3 

2 kişi 1 
1

6,7 

3 kişi 2 
3

3,3 
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4 kişi 1 
1

6,7 

150

1-2000 TL 

arası 

3 
3

3,4 

Konakta kaç 

adet tuvalet banyo 

mevcuttur? 

1 adet 4 
4

4,4 

2 adet 4 
4

4,4 

3 ve 

üzeri 
1 

1

1.2 

Ko

nağınızdak

i oda sayısı 

3 

odalı 
2 

2

2,2 

Konağınız 

hangi tiptedir? 

Soka

ktan direk 

eve girişli 

9 
1

00 4 

odalı 
3 

3

3,4 

5 

odalı 
1 

1

1,1 
Bahç

e kapısından 

girişli 

0 0 
6 

odalı 
2 

2

2,2 

9 

odalı 
1 

1

1,1 

Ko

nağınızın 

yapım yılı 

50-

99 yıllık 
2 

2

2,2 

Konağınızın 

yapım sistemi 

Taş 

yığma 
1 

1

1,1 

Ahşa

p arkas 
2 

2

2,2 
100-

149 yıllık 
1 

1

1,1 

150-

199 yıllık 
2 

2

2,2 

Karm

a 
6 

6

6,7 

200- 

249 yıllık 
2 

2

2,2 Konağınızda 

yöresel taş fırını 

mevcut mudur? 

Evet  2 
2

2,2 

Hayır  7 
7

7,8 
250 

yıl ve daha 

fazlası 

2 2

2,2 

 

Konaklarla ilgili sorularda ise; %33,4’ünün 4 odalı olduğu, konakların yapım yıllarının eşit olarak 

dağıldığı, % 55,6’sının varis olduğu, %55,6 olası bir işlev değişikliğine tek başına karar verebilecek durumda 

olduğu, % 66,6’sının konaklarda yaşamını devam ettirdiği, konakların tamamının sokaktan doğrudan eve 

girişli olduğu, % 66,7’sinin hem taş yığma hem de ahşap karkas yapıdan oluştuğu, % 77,8’inde yöresel taş 

fırının mevcut olmadığı görülmektedir. 

Araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar bulma amacıyla yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler Tablo 2.’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Araştırmada Yöneltilen Açık Uçlu Sorulara Verilen Cevaplara Göre Analiz 

S

oru 

1 

Konağınızı turistik bir işletmeye 

kazandırmayı düşünür müsünüz? 

Topla

m Görüş 

Katılı

mcı No 

 Evet 3 6,7,9 
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 Hayır 6 
1,2,3,

4,5,8 

S

oru 

2 

Cevabınız evet ise hangi tür (restoran, 

otel, cafe vb.) işletmeye dönüştürmeyi 

düşünürsünüz? 

  

 Restaurant, Kafe 3 6,7,9 

 Otel (Pansiyon)  2 6,7 

 Cevap Yok 6 
1,2,3,

4,5,8, 

S

oru 

3 

Konağınızı turistik bir işletmeye 

dönüştürecek öz kaynağınız mevcut mudur? 
  

 Evet 3 2,3,4, 

 Hayır 6 
1,5,6,

7,8,9 

S

oru 

4 

Konağınızın yeniden değerlendirme 

işlemlerinde öz kaynağınızın dışında bazı 

kurum ve kuruluşların (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Valilik, Belediyeler vb.) fon ve destek 

sağladığından bilginiz var mıdır? 

  

 Bilgim var 5 
1,2,6,

7,9 

 Bilgim yok 4 
3,4,5,

8, 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi’ne cephesi olan konak sahiplerinin ve/ya 

varislerinin mülklerini turizme kazandırma konusunda isteklilikleri, hangi tür (restoran, otel, kafe vb.) 

işletmeye dönüştürmek istedikleri ve dönüştürebilme olanakları saptanmıştır. Katılımcıların 2/3’ünün 

konaklarını turistik bir işletmeye dönüştürmek istemedikleri, dönüştürecek olanların da konakların 

büyüklüğüne göre restoran, kafe ya da otele dönüştürmek istedikleri saptanmıştır.  

Yeniden işlevlevdirme çabaları çerçevesinde tarihi konaklara veya benzeri tescilli yapılara yapılacak 

müdahalelerin mümkün olduğu kadar sınırlı tutulması gerekli görülmektedir. Bir başka ifade ile asıl amacın 

korumak olduğu göz ardı edilmeden, tarihi yapının sahip olduğu değerler ön plana çıkacak şekilde onarım 

yapılması gerektiğine inanılmaktadır.  

Diğer yandan yeniden işlevlendirme ya da aynı amaç için yapılacak restorasyonların çok büyük masraf 

gerektiren işlemler olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Şeyh Şaban-ı Veli Caddesinde bulunan Uğurlu 

Konakları işletmesi yöneticisi Alptekin Kumyaoğlu işlev değişikliği maliyetlerinin büyük konaklar için 

ortalama 1,5 milyon lira dolaylarında olduğunu söylemiştir. (A. Kumyaoğlu, görüşme, 05.01. 2016). Bu 

nedenle araştırmaya katılanlara bilinçli bir biçimde yöneltilen yeniden işlevlendirme için gerekli öz kaynağa 

sahip olup olmadıkları sorusuna olumsuz yanıt alınmıştır. Bununla birlikte katılımcıların yarıdan fazlasının 

olası bir işlev değişikliğinde fon ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlardan haberdar oldukları saptanmıştır. 

Araştırmanın yalnızca Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi’nde yürütülmüş olması araştırmanın önemli 

kısıtlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle konakların yoğun olarak kümelendiği diğer mahalle ve/ya 

caddelerin yanı sıra ilçelerde de benzer çalışmaların yürütülmesi önerilmektedir. Konuya ilgi duyan 

araştırmacıların dilerlerse tüm çabalara rağmen araştırmaya katılımları sağlanamayan Şeyh Şaban-ı Veli 

Caddesi’ne cephesi olan konak sahiplerine ulaşmaları ve araştırmayı genişletmelerinin yazına katkı 

sağlayacağına inanılmaktadır.  
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Ayrıca konaklarını bir işlev değişikliğiyle turizm işletmelerine dönüştürmek isteyen yerel halka süreç 

ile ilgili seminer ya da toplantılarla gerekli bilgilerin aktarılması önerilmektedir. 
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Av. Dr. İbrahim GÜL7; Doç. Dr. Sait YILMAZ8 

FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ) İLE MÜCADELE 

COUNTER-TERRORISM AGAINST FETO 

 

 

 

ÖZ 

1990’lı yıllardan itibaren devlet içinde hızla gizli bir yapılanmaya geçen Fethullah (Gülen) Cemaati, 

2000’li yıllarda AK Parti’ye olan yakınlığını kullanarak, paralel devlet olma çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Özellikle emniyet ve yargı içindeki yapılanmaları ile sahte belge ve kanıt üreterek, öncelikle silahlı kuvvetleri 

hedef alan pek çok komplo düzenlemiştir. Usulsüz telefon dinlemeleri ve sınav sorularının kendi yandaşlarına 

verilmesi yöntemler izlemiştir.  

Bu makalede, 15 Temmuz öncesi ve sonrası FETÖ ile ilgili mücadelede bir durum analizi yapılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: FETÖ, Fethullah, Terör, Emniyet, Yargı. 

JEL Kodları: D73, F52, K14. 

 

 

 

ABSTRACT 

Fethullah (Gulen) Movement, a religious group targeting political regime with a hidden network inside 

the state organs since 1990s, has accelerated its efforts by abusing its close relations with Ak Party at power 

in order to create a parallel shadow bureaucracy. Gulen network has framed many plots particularly targeting 

armed forces by generating illegal documents and proofs. In addition, they applied other methods such as 

illegal telephone tapping and deception in nationwide student examinations.  

In this article, it is focused on a situation analysis on fighting with FETO before and after 15 July 2016 

period. 

Keywords: FETO, Fethullah, Terror, Police, Judgement. 

JEL Codes: D73, F52, K14. 
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GİRİŞ 

Gülen Cemaati, 1990’lı yıllarda siyasi radikal İslamcı unsurların söylemlerinin, laik-demokrat kitlede 

yarattığı olumsuz İslami imajı değiştirmeye yönelik olarak, "ılımlı bir İslami görüşü" temsil ettikleri izlenimi 

vermeye çalıştılar. Ülke çapındaki faaliyetlerinin yanı sıra Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri başta olmak 

üzere Kore’den ABD’ye kadar birçok ülkeye de eğitim temelinde faaliyetlere başladılar. Cemaat, kamuya 

öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nü (EGM) kendine karargâh yaparak sızmıştır. Polis kolejleri ve polis 

akademisine öğrenci devşirdikten sonra daha hızlı yapılanma için ihtiyaç olmadığı halde, üniversite mezunları 

almış ve bunları sekiz aylık eğitimlerden sonra teşkilata kazandırmıştır. Dönemin MİT Müsteşarı Şenkal 

Atasagun, 1 Ekim 1999 tarihinde Gülen Cemaati hakkında şu tespiti yapmaktadır: “Gülen grubu bürokrasiyi 

kullanarak iktidara gelmek istiyor, Milli Görüşçüler sandıktan gelmek istiyor. Böyle bir yöntem farklılığı var.” 

(Şener, 2016: 46). Bu açıklamadan da görüldüğü üzere Fethullah Gülen grubu, bürokrasi dolayımı ile rejimi 

(iktidarı) ele geçirmeyi temel amaç edinmiş bir yapılanmadır.  

Gülen Cemaati, 2002 yılından sonra Hükümete tesir etmeye başlamıştır. Cemaat, 2002 Kasım 

seçimlerinden sonra çoğunluğu ele geçiren AK Parti’ye ürettikleri sahte belgeler ve enformasyonlar ile ‘İrtica 

ile Mücadele Eylem Planı’, ‘AKP ve Gülen’i Bitirme Planı’, ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ belgeleri adı altında; 

aslında olmayan darbe girişimi faaliyetleri ile ilgili belgeler düzenleyerek hükümete sevk etmiştir. O dönemde, 

Cemaatin sahte belge üretmesi kimsenin aklına gelmediğinden, hükümet kendisine ve halka karşı bazı askeri 

oluşumların operasyon yapmak üzere olduğu kanaatine vararak, Cemaatin talep ve operasyonel 

planlamalarına onay vermiştir. Hükümet karşıtı zinde güçlerin suikast, hükümeti devirme, toplumsal infial 

yaratacak illegal oluşumlarla harekete geçtikleri algısı yaratıldıktan sonra bu algıyı desteklemek için özel 

yetkili savcıları kullanarak Atabeyler benzeri operasyonlar yapılmış, bu süreçte kendi kontrolündeki medya 

organları ile algı yönetimi yapmıştır. (Avcı, 2015: 38-42) Bu makalede, Gülen Cemaati’nin 2002-2015 yılları 

arasında devlete sızma ve düzenlediği komplolar ile sonrasında devletin aldığı tedbirler konusuna 

odaklanılarak, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ile mücadele konusunda bir analiz yapılmaya 

çalışılacaktır. 

 

FETÖ VE EMNİYET 

Kuşkusuz FETÖ’nün kurmay başkanlığı ve yönetim odası Emniyet Genel Müdürlüğü’dür. 1987 

yılında başlayan örgütlenme Işık Evlerinde emniyete kadro devşirilmesi ile başlamıştır. Bu yapı 1991 yılında 

fark edilmiş olduktan sonra Soruşturma Komisyonu üyesi olan iki emniyet genel müdür yardımcısı teşkilatta 

etkisiz hale getirilmiştir. 1986 yılında, Özal döneminde, özel sınıf denen üniversite mezunları emniyete 

alınmış ve bu sınıfın emniyette egemen olması sağlanmıştır. Emniyet içinde kadrolaşmaya paralel biçimde 

emniyet içindeki örgüt üyelerinin birinci derece akrabaları da adliyeye ve askeriyeye yerleştirilmiştir. Kolej 

ve akademi sınavlarında kendileri dışında birileri girmesin diye kopya ve hile yapılmış ve bu konuya ilişkin 

açılan soruşturmalar kapatılmıştır. (Avcı, 2015: 43-62) Özel sınavlar ve KPSS sınavlarında yapılan 

yolsuzluklarla istedikleri güvenilir şahıslar devletin kritik görevlerine getirilmiştir. Yalnızca, TSK’ya babaları 

emniyette FETÖ örgütü üyesi olan 899 subay ve ast subay yerleştirilmiştir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun yazılarında, ‘Fethullah Hoca’nın Talebeleri’ adlı 

örgütün Türkiye’de olduğu gibi Emniyet Teşkilatı’nda da örgütlendiği, örgütün tüm yurt sathında çeşitli 

görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde ailelerin onayını alarak zeki ve çalışkan öğrencileri polis 

olarak yetiştirdikleri ve bu yapılanmanın illegal bir yapılanma olduğu belirtilmektedir(Emniyet Genel 

Müdürlüğü, a:b:c yazıları). Diğer bir raporda, Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. Maddesinde belirtilen 

Cumhuriyet’in niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik ekonomik düzeni değiştirmek, Türk Devleti’nin ve 

Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek suçlaması ile Fetullahçı polislerin abileri olan Prof. Dr. A.Ş ve 

Prof. Dr. R.K hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur (Emniyet Genel Müdürlüğü, d yazısı). Bu raporda 

yapılan tahlilde, “Genel bir teşkilatlanma, illegalite, sorumlu tayini, görev bölümü, aidat toplanması şakirde 

dedikleri mensuplara kod isim verilmesi, yayın faaliyeti, üyelere para cezası uygulanması, mensupların kişisel 

haklarına müdahale, teorik ve pratik eğitim yaptırılması gibi hususların uygulanması tam anlamıyla ideolojik 

literatürde illegal bir örgütlenmenin varlığını ortaya koymaktadır” değerlendirilmesinde bulunulmuştur (Avcı, 
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2015: 74-84). 1992 yılında örgüt ile ilgili Emniyet Gen. Müd. Teftiş Kurulu Daire Başkanlığınca başlatılan 

soruşturma da DGM Cumhuriyet Başsavcılığının 1998/24 sayılı yazıları ile takipsizlikle sonuçlanmıştır. 

Emniyet teşkilatı içinde öncelikle İstihbarat Daire Başkanlığı’nda (İDB) konumlanmışlar ve bu sayede 

tüm Türkiye’nin istihbaratında özel amaçlarına göre yönetim oluşturmuşlardır. Emniyet içinde İDB, Terör, 

Kaçakçılık ve Personel Dairesi ile Dış İşleri Daire Başkanlığı tümüyle örgütün denetimine geçmiştir. Bu daire 

vasıtasıyla, uluslararası örgütlerde ve özellikle ABD’deki üniversitelerde binlerce emniyet görevlisi eğitim ve 

görev almıştır. Bu tür yurtdışına gidenlerin ve uluslararası örgütlerde görev alanların yüzde 90’ı FETÖ 

örgütüne mensup kişilerden oluşmaktadır ki bu durum örgüt üyelerinin FBI ve diğer kolluk ve istihbarat 

teşkilatları ile organik ilişki kurmalarına sebep olmuştur. Böylelikle örgüt uluslararası güvenlikte söz sahibi 

olabilecek bir düzeye ve ABD’nin talimatlarını kolaylıkla yerine getirebilecek şekilde uluslararası polis ve 

adlî operasyonları gerçekleştirecek bir duruma gelmiştir. İDB’nin mutlak FETÖ yapısı kontrolünde olduğu 

bilindiğinden yapılan istihbari analiz ve operasyonel raporlarda örgüt masumlaştırılmıştır. 

   

FETÖ VE TSK 

FETÖ, TSK içindeki yapılanmasında öncelikle İran İslam Devrimi’ni örnek alarak özel bir örgütlenme 

yolu seçmiştir. İran İslam Devrimi’nin (İİD) başarıya ulaşmasında, Silahlı Kuvvetler içerisindeki teknik 

görevlerin çoğunu sahiplenen astsubaylar etkili olmuştu. Uçakların uçmasını sağlayan teknik ekip, muhabere 

sisteminin çalışmasını sağlayan iletişim grubu, araç ve tankların hareketini, bakımını ve onarımı sağlayan 

otomotiv grubu gibi teknik grupların tamamı astsubaylardan oluşmaktadır. FETÖ, yapacağı devrimi polis, 

istihbarat, adliye ve askeri bürokrasi üzerinden İİD’yi örnek alarak astsubay ve rütbesiz polisler üzerinde özel 

örgütlenme yaparak gerçekleştirmeye çalışmıştır. FETÖ, Harp Okullarından önce Astsubay Okullarını hedef 

almış ve bu doğrultuda faaliyet göstermiştir. 

1990’lı yıllardan beri Harp Okulları sızma konusunda yoğun çalışmalar yapan Gülen Cemaati, 

özellikle GATA ve Sözleşmeli Subaylar gibi Harp Okulu dışı kaynaklarda oldukça etkili olmuştur. Kara ve 

Jandarma Kuvvetlerine sızmakta zorlandığı için Hava ve Deniz Kuvvetleri’ne odaklanmıştır. 2010’lu yıllarda 

ise Ergenekon ve Balyoz gibi komplolar içinde tüm üst rütbelilerin telefonları ve özel hayatları izlenmeye 

alınırken, şantajlara boyun eğenlerin ya da çeşitli beklentileri olanların kendilerine biat etmeleri sağlanmıştır. 

Genelkurmay Başkanı, Fethullahçı yapılanmaya dikkat çeken açıklamalarından dolayı, silahlı terör örgütü 

mensubu olduğu gerekçesiyle 6 Ocak 2012 tarihinde tutuklanmıştır. Anayasa Mahkemesinin hak ihlali 

yapıldığına dair hükmü üzerine 26 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. 

Bu yapılanma ve yuvalanma 15 Temmuz 2016 yılında TSK’nın darbe yapacak bir düzeyde örgüt 

tarafından devrişildiğini ortaya koydu. 

 

FETÖ VE YARGI 

FETÖ adliye içindeki örgütlenmesini, emniyet teşkilatı içinde organize suçlarla mücadele ve istihbarat 

birimlerinde mutlak hâkimiyet kurduktan sonra yapmaya başlamıştır. Neredeyse toplam hâkim ve savcı 

sayısının ve adliye içerisindeki idari personelin üçte birini kendi mensuplarından oluşturmuştur. Kolluk 

kuvveti olan Jandarma Teşkilatındaki örgütlenmeleri ile TİB ve TÜBİTAK’taki örgütlenmeleri de 

tamamlanınca (bu tamamlanma anılan teşkilatlarda hâkimiyet kurma anlamındadır) adliye ile koordineli fiktif 

operasyonlar yapmaya ve devlet aygıtını domine etmeye başlamışlardır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu’nu (HSYK) kendi amaçları doğrultusunda yapılandırarak, tüm adli örgütlenmelerini yurt sathında 

tamamlamışlardır. 2014 yılı HSYK seçimleri, gizli (yasa dışı) yapılanmanın yargı teşkilatında örgütlenmesine 

somut bir örnek olarak gösterilebilir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 7 asil ve 4 yedek üyesinin 

seçimi, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri’ndeki yaklaşık 12.400 hâkim ve Cumhuriyet savcısının oylarıyla 

seçilmektedir. 12 Ekim 2014 tarihinde yapılan seçimlerde, gizlilik prensibini benimsemiş Fetullah Gülen 

kültüne mensup 11 kişi tek tek bağımsız aday görüntüsü altında aday olmuş ve bağımsız olduğunu iddia eden 

bu adaylar aynı kişilerden ortalama 4800 oy almışlardır ki bu durum yargıda nasıl örgütlendiklerinin en somut 

kanıtıdır (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2016: 470). Ülkemiz yargı sisteminde yaptıkları örgütlenme ile 

neredeyse toplam hâkim ve savcı sayısının yarısı FETÖ örgütü mensuplarından oluşturulmuştur.  
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2010-2014 yılları arasında Gülenist yapıya mensup kişiler HSYK’ya egemen olmuş, bu dönemde 

hâkim ve savcıların çoğu haksız atamaya maruz kalırken,  bir kısmı birden fazla olmak üzere 13.433 hâkim 

ve savcı ataması yapılmıştır. Türkiye’de hâkim ve savcıların 65 yaşına kadar çalışma hakları ve kendileri 

istemeden emekli edilememeleri Anayasa’yla teminat altına alınmasına rağmen, yine aynı dönemde 65 yaşını 

doldurmadan 390 hâkim ve savcı emekliye ayrılmıştır. Söz konusu dönemde 590 hâkim ve savcıya verilen 

haksız ve hukuka aykırı disiplin cezaları, 12 Ekim 2014 tarihinde yapılan seçimle işbaşına gelen Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunca disiplin cezalarının yeniden incelenmesine dair çıkarılan kanun hükümleri 

çerçevesinde incelenerek ortadan kaldırılmıştır. Yeni HSYK döneminde sadece 3998 hâkim ve savcının 

ataması yapılmıştır.  

Gizli (yasa dışı) yapılanma tarafından, Böcek, Kripto, Askeri Casusluk, Telekulak, Şike, Tahşiye ve 

Selam Tevhid, Ergenekon, Balyoz, KCK, Oda TV ve MİT TIR’larının durdurulması gibi usulsüz 

soruşturmalar yapılmış, bu soruşturmalar adı altında sahte deliller üretilerek terör örgütü yönetici veya üyesi 

olduğu gerekçesiyle asker-sivil pek çok kamu görevlisi ve gazeteci gözaltına alınıp tutuklanmıştır (Kamu 

Denetçiliği Kurumu, 2016: 465-466). Fethullahçı yapılanmayı anlatan kitabı daha basılmadan, gazeteci-yazar 

Ahmet ŞIK tutuklanmış, dijital ortamdaki kitap taslağının dağıtılmasının suç sayılacağı savcılarca kamuoyuna 

deklare edilmiştir. Emniyet eski müdürü Hanefi Avcı da Fethullahçı yapılanmayı anlatan kitabından dolayı 3 

yıl 9 ay tutuklu kalmış, yine Oda TV isimli gruba mensup yazarlar Fethullah Gülen örgütüne yönelik 

yazılarından dolayı tutuklanmışlardır. Türkiye’de bu haksız ve hukuksuz yargılama ve soruşturmalara benzer 

yüzlerce adli işlemler yapılmış ve yargıya olan güven giderek azalmıştır. 

Fethullah Gülen grubunun yargıda gerçekleştirdiği adaletsizlik ve hukuksuzluğa bir diğer örnek de 

ülke genelinde yapılan merkezi bir sınav sırasında Ankara ilinde gerçekleşen kopya vakasıdır. Sınavda görevli 

memurlarca 180 sınav sorusunun tamamının cevap anahtarıyla sınavın hemen başında yakalanan ve tutanağa 

geçirilerek, polise teslim edilen suçlu hakkında savcılarca kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 

  

CEMAAT’İN ERGENEKON KOMPLOSU 

Gülen Cemaatinin, yaptığı faaliyetler arasında özellikle 1. Ordu Komutanlığı’ndan çalınan bavul 

dolusu belgeler ile ilgili gelişmeler en çok dikkati çekmektedir. İstanbul’da bulunan 1. Ordu Komutanlığının 

2003 yılında düzenlediği bir seminerdeki tüm ses kayıtları alınarak, bu kayıtlar üzerinden dijital deliller 

üretilmiş ve 2009 yılında Mehmet Baransu isimli bir şahıs bir çuval dijital belgeyi özel yetkili savcılara teslim 

etmiştir. Ancak, 2003 yılında oluşturulduğu söylenen bu belgelerin Microsoft’un 2006 yılında ürettiği ve 

Türkiye’de 2007 yılında kullanılmaya başlanan “Calibri” isimli yazılım formatıyla oluşturulduğu 

anlaşılmıştır. Kısaca, bilgisayarın tarihi 2003 yılına alınıp, 2009 yılında bu dijital belgelerin sahte olarak 

üretildiği anlaşılmıştır. Bu sahtekârlığın yanı sıra, söz konusu belgelerin oluşturulduğunun iddia edildiği 

tarihlerde belgelerde adı geçen pek çok firma, şirket ve bir takım resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin de 

2007 yılından sonra kurulduğu ortaya çıkmıştır.  Bunca açık sahtecilik,  yargılama sırasında uluslararası 

bilirkişilik kurumlarından alınan raporlarla sabit olmasına rağmen,  savcılarca, mahkemelerce ve yüksek 

yargının özel yetkili dairelerince nasıl göz ardı edilebilmiş ve yüzlerce insan,  general düzeyindeki asker 

mahkûm edilmiştir. 

Ülkemizde Ergenekon adıyla adlandırılan dava, İstanbul ilinde Ümraniye semtinde metruk bir evin 

çatısında bulunan el bombasıyla başlamıştır. Bu bombaların bulunduğu sırada polis kamerası kayıttadır ve sesi 

kapatmayı unutan Fetullah Gülen örgütüne mensup polislerin kayıt sırasında “Bu davanın adını Ergenekon 

koyacağız” diyerek, hâkim ve savcılara sinkaflı küfürler ettikleri görülmektedir. Ergenekon Davası diye 

adlandırılan davada sonradan yapılan kazılarda bulunan mühimmat Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün 

silahları diye Fetullahçı basın tarafından günlerce kamuoyu oluşturmak için yazılı ve görsel medyada 

işlenmiştir. Kazılarda ele geçirilen bu mühimmatlar tehlikeli malzeme denilerek incelenmeksizin imha 

edilmiş, bu malzemelerin fotoğraflarından ve tutanaklara geçen vasıflarından 20 yıl önce polisin kullandığı 

göz yaşartıcı bombalar olduğu,  farklı yerlerde bulunan bu bombaların aynı seri ve aynı nitelikte olduğu 

anlaşılmıştır. Bu bombaların ihbarı, İstanbul iline 1064 km. uzakta olan Trabzon ilinden yapılmıştır. Fetullah 

Gülen örgütü mensubu olması nedeniyle hakkında dava açılan Ramazan Akyürek’in Trabzon ilinde Emniyet 
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Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, 5 Şubat 2006 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi’nin rahibi Andrea 

Santoro’nun öldürülmesi, Trabzon’daki McDonalds’ın 25 Ekim 2004 tarihinde bombalanması ve Ermeni asıllı 

Türk vatandaşı Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de Trabzon’dan gelen sanıklarca İstanbul ilinde öldürülmesi gibi 

sıra dışı olaylar yaşanmıştır. 

Bu davada en çok dile getirilen ve 51 no.lu DVD diye adlandırılan dijital belgenin Ankara’da, bir 

avukatın bürosunda yapılan arama sırasında ele geçirildiği belirtilmiştir. Bu avukat, Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye’den çıkarılması ve 

Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev alan ve TSK’da 3 adet üstün cesaret ve feragat 

madalyasına sahip tek subay olan albay olarak emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başlayan 

Levent Göktaş’tır. Arama sırasında, bu büroda çalışan bayan avukat, ofisteki masa üzerinden ele geçirildiği 

öne sürülen söz konusu dijital belgenin sonradan konulduğunu,  bürolarında o belgenin olmadığını, belgenin 

ele geçirildiği arama sırasında yüksek itirazla dile getirmiştir. Birçok üst düzey kamu görevlisinin özel 

hayatına ilişkin görüntüleri içeren bu DVD, Adli Emanette işlevsiz hale getirilmiş, bu sebeple yargılama 

sırasında bu dijital delil incelenmek istendiğinde incelenemeyince, yargılamayı yapan özel mahkeme polislere 

51 no.lu DVD’yi bulduklarında kopyasını alıp almadıklarını sormuştur. Polis DVD’nin kopyasını mahkemeye 

göndermiştir. Ancak, bu DVD’nin Ankara’da Avukat Levent Göktaş’ın bürosunda bulunduğu öne sürülen 

tarihten bir hafta önce polis tarafından kopyasının alındığı teknik olarak tespit edilmiştir. Bu dava ile ilgili de 

Anayasa Mahkemesince hak ihlali yapıldığının hüküm altına alınması üzerine tutuklu sanıklar tahliye edilmiş, 

İstanbul Özel Yetkili Mahkemesince verilen kararın temyiz edilmesi sonucu Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığınca sözü edilen davada yargılama usulünün birçok maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle hükmün 

bozulması talep edilmiştir. 

  

CEMAAT VE TELEFON DİNLEMELERİ 

Hukuka aykırı dinlemeler ile Cemaat, kendilerinden olmayan veya tehdit gördüğü siyasilere, iş 

adamlarına, bürokratlara şantaj ve tehditle beraber adli ve idari soruşturmalar da başlatmıştır. Özel hayatlara 

doğrudan müdahale eden gerekli tüm bilgileri elde ederek tam bir diktatoryal gölge rejim oluşturmuşlardır. 

Emniyet Genel Müdürlüğündeki İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

Daire Başkanlıklarında ve yine illerdeki İstihbarat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlükleri ve Narkotik Şubesi tarafından telefon dinlemeleri yapıldığı, ayrıca tüm bu 

dinlemelerle ilgili organizasyonu gerçekleştirmek için merkezi bir kurum olan Telekomünikasyon İletişim 

Başkanlığının kullanıldığı anlaşılmıştır. Türkiye’de 2010-2014 yılları arasında 297.000 adli,  569.000 istihbari 

olmak üzere toplam 866.000 kişinin telefonlarının mahkeme kararıyla dinlendiği, bu kararların usulsüz 

verildiği, ayrıca 866.000 kişinin dışında mahkeme kararı olmaksızın binlerce kişiye ait telefonların da 

dinlendiği ve telefon konuşması olmaksızın ortam dinlenmesinin de yapıldığı bilinmektedir. Örgüt üyelerinin 

2013 yılı sonundan itibaren bu birimlerden uzaklaştırılması üzerine 24.03.2014 ila 12.10.2015 tarihleri 

arasında ülkemizde 1557 adli, 15.781 istihbarı olmak üzere sadece 17.338 telefonun dinlenildiği anlaşılmıştır. 

Kritik birimlerdeki polislerin başka yerlere atanması üzerine, hem merkezi polis teşkilatında hem de 

81 ilde dinlemelerin yapıldığı tüm polis birimlerinde, ayrıca Telekomünikasyon İletişim Kurumunda 

dinlemeye dair bilgisayar kayıtları aynı yöntemle silinmiş, tüm mahkeme kararları imha edilmiş ve bu 

sebeplerle yüzlerce polis hakkında her ilde davalar açılmıştır. Bir kısım telefon dinlemelerinin mahkeme 

kararına bile dayanmadığı,  ayrıca polis teşkilatının seyyar dinleme araçlarının bir kısmının,  başka yere atanan 

polislerce imha edildiğine dair tutanak düzenlenmesine karşın, imha tutanağı düzenlenen seyyar dinleme 

araçlarının hala Fetullahçı örgüt tarafından faal olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu örgüt Türkiye’de 

muhalefet parti liderleri ve yöneticilerinin, tüm sivil toplum örgütü yetkililerinin, üst düzey kamu 

görevlilerinin, başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar, yüksek hâkimler dâhil herkesin telefonlarını dinlemiş, bu 

dinlemeler sonucu muhalefet partisine mensup kişilerin özel hayatlarına ilişkin kayıtlar yapıp, bu doğrultuda 

oluşturulan kasetleri internet üzerinden yayınlamıştır.  

2012 yılında, Ankara’da bir sivil toplum örgütüne üye olan yüzlerce kişinin telefonları ve tüm 

iletişimleri 9 ay süreyle dinlenmiş, haklarında teknik takip uygulanmıştır. Ülke genelinde yapılan eş zamanlı 
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polis operasyonunda telefonu dinlenen kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda sadece ava meraklı bir 

vatandaşın evinde ruhsatlı iki adet av tüfeği ele geçirilmiş, bu soruşturma kapsamında 23 kişi 42 gün tutuklu 

kalmıştır. 23 kişinin 42 gün tutuklu kalmasına sebep olan hadise ise şöyledir; özel eğitim kurumu olan 

sanıklardan (A) eğitim kurumunun reklamını ihtiva eden çay bardağı yaptırarak, öğrenim gören gençlerin 

uğradığı kafeteryalara promosyon amacıyla dağıtır. İşyerinin reklamını içeren bardakları dağıtan sanık (A)‘yı 

önceden tanıyan ve onunla samimi olan, öğrenci gençlerin geldiği kafeterya sahibi sanık (B)’nin, telefonla 

sanık (A)’yı arayarak, kendisine bardak göndermediği için sitem etmesi üzerine, (A), (B)’ye telefonda “seni 

unutur muyum, sana 200 bardak ayırmıştım, lakin elimde fazlası da var, sana 400 bardak gönderiyorum” der 

ve aynı gün 400 bardak gönderir. Polis telefon konuşmasında geçen bardak sözcüğünün şifre olduğunu 

düşünerek, her ikisine de bardağın ne olduğunu sorar ve her ikisi de “bardak, bardaktır” derler. Polis (A)’nın 

eğitim kurumunda arama yapar, sözü edilen bardaktan 4 koli daha olduğunu ve  (B)’nin kafeteryasında da 

bardakların bir kısmı zayi olmasına rağmen 176 adedinin kullanıldığını tutanaklara geçer. (A) ve (B) 

arasındaki bu telefon konuşması, ortada bir örgüt ve suç da olmamasına karşın, hukuken Silahlı Terör 

Örgütünün Bardak Yağması olarak nitelendirilir ve sadece iki kişi arasındaki sözü edilen telefon 

konuşmasından dolayı 23 kişi, 42 gün tutuklu kalır. Bu soruşturmada daha sonra başka bir savcı görevlendirilir 

ve savcı ortada suç olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. 

  

CEMAAT’İN HABERLEŞMESİ; BYLOCK.. 

Bylock isimli özel iletişim programının FETÖ örgütü için yazıldığı ve örgüt mensuplarınca gizli 

haberleşme aracı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu arada yazılımın geliştiricisinin kayıtlarda “David 

Keynes, Oregon” şeklinde verildiği ama gerek Türk istihbaratının, gerekse Reuters’ın bu bilgilerden hareketle 

ulaşabildiği birileri ya da bir firma olmamasından dolayı bu isim ve adresin uydurma olduğu 

düşünülmektedir. MİT yetkililerinin yaptıkları araştırmada yazılımın sahibi olarak görünen firmanın aslında 

bir tabela şirketi olduğu, kullanılan “David Keynes” isminin arkasında Türklerin bulunduğu, cemaat 

tarafından sanki ABD’de bir şirketmiş gibi kurulup, yazılımın da Türkiye’de üretildiği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, ByLock yazılımının kaynak kodları arasında bazı Türkçe komutların unutulduğu da görülmüştür ki 

bu durum da şüpheleri arttıran bir diğer unsurdur. Bir başka ilginç not da sunucudan indirilen 18 milyon mesaj, 

3,5 milyon e-postanın %99’unun Türkçe yazıldığı ve bağlantı yapılan IP’lerin %98’inin  Türkiye kaynaklı 

olduğu şeklindedir. Reuters bu durumu; “1 milyona ulaşmış bir yazılım, nasıl duyulmaz, bilinmez” şeklinde 

değerlendirmektedir. FETÖ, Bylock’un deşifre olmasından sonra Eagle isimli başka bir iletişim uygulamasını 

kullanmaya başlamıştır. 

Türk istihbarat yetkilileri, içine sızdıkları Bylock sunucusundan tüm verileri 2015 yılı sonunda 

indirmiştir. Ali Yetkin’in araştırmasına göre, Bylock dahilinde, 215 bin hesap ve 18 milyon civarı mesaj tespit 

edilmiştir. Polisin yaptığı operasyonların kaynağının bu hesap ve mesajların çözümlenmesi olduğu 

düşünülmektedir (Journo, 2016). Toplam 217 bin Bylock kullanıcısı olduğu bunlardan 170 bininin tespit 

edildiği, teknik sebeplerden ötürü özellikle Avea Şirketinin mobil iletişim hattını kullananların çoğunda tespit 

karışıklığı olduğu, mesajların içeriklerine çoğunlukla ulaşılamadığı düşünülmektedir. Bylock kullanıcıları 

arasında 4 haneli, 6 haneli veya 8 haneli şifreyle giriş yapanların FETÖ örgütü üyesi olduklarına dair kuvvetli 

karine bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, FETÖ örgütü bayanların Kakao ve çok üst düzey mensupların, Eagle 

programlarını kullanıldıklarının da tespit edildiği bilgisi bulunmaktadır.  

  

15 TEMMUZ 2016 SONRASI FETÖ İLE MÜCADELE 

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından yargıya yönelik de operasyon başlatılmış, HSYK'nın açığa 

aldığı 2 bin 745 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından, terör örgütü üyeliği suçundan 140 Yargıtay, 48 Danıştay ve 5 HSYK üyesi hakkında da gözaltı 

kararı alınmıştır (Habertürk, 2016). 15.11.2016 tarihi itibari ile FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten 

çıkarılan hâkim sayısı 3456, görevden uzaklaştırılan hâkim savcı sayısı 217, HSYK’ya yapılan itiraz üzerine 

mesleğe iade edilen hâkim-savcı sayısı 198,  açığa alınan hâkim-savcı sayısı ise 3696’dır. 7 Kasım 2016 tarihi 

itibari ile hâkim ve savcıların neredeyse üçte biri meslekten atılmış veya tutuklanmıştır.  
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HSYK üyesi 3 kişi ve 300’e yakın hâkim-savcı’nın FETÖ soruşturmaları kapsamında itirafları 

bulunmaktadır. İtirafçıların artması örgütün çözülmesine sebep olmaktadır. Bu itirafçıların verdiği bilgilerin 

ve ifşaatlarının da belli derecede kontrollü yapıldığı sanılmaktadır. Ancak, verdikleri isim ve illegal olayları 

deşifre etmeleri oldukça işe yaramaktadır. Bylock, Kakao, Whats up ve Eagle adlı terör örgütü yazışma 

içerikleri tümüyle ortaya çıktığında örgütün yapısı tamamen deşifre edilecektir (Kodalak, 2016).  

Balyoz Davası olarak adlandırılan yargılamayla ilgili hüküm kesinleştikten sonra Anayasa 

Mahkemesi, yargılama sırasında delillerin göz ardı edildiği ve hak ihlali yapıldığına hükmetmiş,  ayrıca 

Fetullah Gülen örgütüne mensup hâkim ve savcıların görev yaptığı özel yetkili mahkemeler kapatılmış, Ağır 

Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada 15 yıldan fazla hapis cezası alan yüzlerce kişi beraat 

etmiştir.  

Ergenekon davası diye adlandırılan davada da hukuka ve kanuna aykırı benzer işlemler yapılmıştır. 

Ergenekon davası ile ilgili olarak yine AYM tarafından hak ihlali yapıldığının hüküm altına alınması üzerine 

tutuklu sanıklar tahliye edilmiştir. İstanbul İlgili Özel Yetkili Mahkemesince verilen kararın temyiz edilmesi 

sonucu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sözü edilen davada yargılama usulünün birçok maddesinin ihlal 

edildiği gerekçesiyle hükmün bozulması talep edilmiş olup, dosya Yargıtay’da temyiz incelemesindedir 

(Kamu Denetçiliği Kurumu, 2016: 471-472).  

  

SONUÇ 

Örgütün lideri olan Fetullah Gülen, en başından beri taraftarlarına “Devletin tüm kılcal damarlarına 

sızma” talimatı vermiştir. Örgütlü olan, hiyerarşik yapılanmayı benimseyen, kod adı kullanan, gizliliğe önem 

veren örgüt mensupları, devlet kadrolarına yapılan atamalarda, merkezi sistemle yapılan sınavların sorularını 

çalarak, sınava giren mensuplarına önceden sınav sorularını verip özellikle yargı, emniyet, askeri kurumlar ve 

istihbarat teşkilatı kadrolarında çoğunluğu ele geçirmişlerdir. Bağımsız Türk mahkemelerinde örgütle ilgili 

olarak bu konularda açılmış pek çok dava bulunmaktadır. Türkiye’de yargıda örgütlenen Fethullah Gülen 

örgütüne mensup hâkim ve savcılar mahkemelerde adalet dağıtmak yerine, hukuku bir silaha ve zulüm 

vasıtasına dönüştürmüşlerdir. Bu davalar sırasında bazı kişiler intihar etmiş, bir kısım insanlar cezaevlerinde 

kuşkulu bir şekilde ölmüşlerdir. Tehlike henüz geçmemiştir. Ankara Başsavcılığı tarafından tutuklananlar 

arasında ele geçirildiği öne sürülen haberleşme notunda; “Dayı, iki yıl sabredin; size bunları yapanlar 

kanlarında gusül abdesti alacaklar” metni ele geçirildiği öne sürülmektedir.9 MİT’in aleni olarak Bylock’u 

deşifre ettiğini duyurmasına, Bylock kullanıcısı olup özel şifre kullanan ve bu sebepten kırmızı listeye giren 

hâkim ve savcıların derhal meslekten atılıp tutuklanacakları bilinmesine rağmen bazı savcılar kaçmamış, 

hapse atılmayı beklemiştir. Bu durum, örgüt liderinin “cepheyi terk etmeyin” talimatına binaen yapıldığı 

iddiasını gündeme getirmektedir. Öte yandan FETÖ ile mücadelede de bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bunların 

başında kripto paralel örgüt mensuplarının halen kritik görevlerde bulunmaları gelmektedir. FETÖ 

mensuplarının, devletin alacağı tedbirleri ve mücadelenin esasları, devletin imkân ve kabiliyetlerini bilmeleri 

olumsuz bir faktördür. Geçmişte örgütle ilişkisi ve iltisakı olmuş kamu görevlileri, operasyonların 

derinleşmelerini engellemektedir. Bürokrasi ve siyasetin örgütle olan önceki ilişkilerinin deşifre olacağı 

korkusu buna eklenebilir. FETÖ ideolojisine sempati ile bakıp, onları terör örgütü kabul etmeyen birçok 

bürokratın (bunlara paralel seviciler denmektedir) bulunması da dikkat çekicidir.  
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BİR PAZARLAMA TÜRÜ OLARAK HELAL TURİZM UYGULAMASI: BİRUN KÜMBET DAĞ 

EVİ OTEL ÖRNEĞİ 

 

 

 

ABSTRACT 

When it comes to the tourism, sand, sun and sea are the first associations as the popular themes. While 

tourism market is constantly growing in the world with these associations, halal tourism is one of another new 

and growing market segments. The businesses operating in halal tourism field form their products and 

services according to the needs and lifestyle of Muslim tourists they focus. In this regard, Muslim tourists are 

a great market for tourism industry. Halal tourism offers a great potential opportunity for the tourism industry. 

Halal tourism, designed in accordance with Islamic conditions, is an alternative tourism type providing 

vacation in tourism industry. The hotels in such destinations do not offer alcoholic beverages and have the 

options for separate swimming pools and spas for men and women. 

This study aims to determine the characteristics of hotels in Turkey offering their services according 

to Islamic principles. For that purpose, we analyzed Birun Kümbet Mountain Hotel as an example, which is 

the only hotel with halal tourism activities in the Eastern Black Sea Region according to Islamic vacation 

search engines (islamitatil.com, islamiotel.com and muhafazakarotelim.com). 

Keywords: Marketing, Halal Tourism, Halal Hotel, Birun Kümbet Mountain Hotel. 

JEL Codes: M30, M31. 

 

 

 

ÖZ 

Turizm denilince genellikle en popüler tema olarak kum, güneş ve deniz akla gelen ilk çağrışımlardır. 

Bu çağrışımlarla birlikte dünyada turizm pazarı sürekli büyürken, aynı zamanda pazar segmenti uygulamaları 

da artmaktadır. Yeni ve büyüyen pazar segmentlerinden biri de helal turizmdir. Helal turizm alanında faaliyet 

gösteren işletmeler ortaya koydukları ürün ve hizmetleri, odaklandıkları Müslüman turistlerin 

gereksinimlerine ve yaşam tarzlarına göre şekillendirmektedirler. Bu açıdan bakıldığında Müslüman turistler 

turizm endüstrisi için büyük bir pazarı oluşturmaktadır. Helal turizm, turizm sektörüne büyük bir potansiyel 

fırsat sunmaktadır. İslami şartlara uygun olarak tasarlanan helal turizm, turizm sektöründe tatil imkanı 

sağlayan alternatif bir turizm çeşididir. Bu tür destinasyonlardaki oteller sundukları hizmetlerde alkollü 

içecekler bulundurmamakla birlikte erkek ve kadınlarda ayrı yüzme havuzları ve spa olanakları 

sunmaktadırlar. 

Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren İslami kurallara göre hareket eden otellerin özelliklerini 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla somut bir örnek olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İslami tatil 

arama sitelerinde (islamitatil.com, islamiotel.com ve muhafazakarotelim.com) helal turizm faaliyeti yürüten 

tek otel olan Birun Kümbet Dağ Evi Otel’ine ait çalışmalar ele alınarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Helal Turizm,  Helal Otel, Birun Kümbet Dağ Evi. 

JEL Kodları: M30, M31. 
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I. INTRODUCTION 

It is known that tourism industry contributes to the economy in both developed and developing 

economies and plays a vital role to sustain employment. Thus, countries and businesses have started to develop 

various strategies to increase the competition strength of tourism industry. One of the significant strategies for 

tourism industry is to create a new market segment. Muslim tourists constitute a great market for tourism 

industry. Therefore, information on behaviors and needs of Muslim tourists are important for tourism industry 

to develop, promote and market touristic products and services appropriate for the needs of this new market.  

As various factors, religion, destination and options for tourism products and services determine the 

behaviors of tourists. The lifestyle of Muslims is determined by the rules established by the Koran and the 

Sunna. Even during the travel, most of the Muslims obey fundamental Islamic rules. The concept of halal, 

which means 'those allowed' in Arabic, is not only for foods but also products and services allowed by Islam 

in banking, cosmetic, vaccines and also tourism. This particularly includes tour packages and destinations 

designed to fulfill the needs of Muslims and to meet religious rules of Muslims. As a conservative Islamic 

lifestyle, halal tourism eliminates Western tourism practices which dominate modern tourism industry.  

The aim of this study is to determine the characteristics of Islamic rules applied in Birun Kümbet 

Mountain Hotel. Also we reviewed whether the activities and features of this hotel are consistent with Islamic 

rules or not. For that purpose, we focused on the applicability of marketing concept in the tourism industry 

and analyzed the concept of halal tourism. After this analysis, the practices of halal tourism in businesses were 

discussed, and the practices of Birun Kümbet Mountain Hotel, which is the only hotel in Eastern Black Sea 

Region offering halal tourism activities, were reviewed as a substantial example. 

 

II. MARKETING CONCEPT AND ITS APPLICABILITY IN TOURISM INDUSTRY 

Marketing is a planning and fulfillment process in which goods, services and ideas are developed, 

priced, carried out and distributed in order to perform the exchanges which can help to achieve personal and 

organizational objectives. 

Marketing involves all processes from the idea to the delivery to the end user; it is a long-term process, 

instant results cannot be expected. Individuals have to fulfill their needs in order to maintain their lives. 

Although these needs vary for each person, people have basic needs such as foods, water, sleep, shelter and 

self-protection. Individuals have to consume to fulfill these needs. Marketing aims to deliver products and 

services of businesses to end user, to maintain their current customers and to gain new customers. Therefore, 

customer satisfaction is the leading basic criteria for marketing. Each customer satisfied with product or 

service purchased becomes a loyal customer for that business over time. Loyal customers provide long-term 

profit for the business organization. The focus of marketing is to determine customer needs. "Businesses need 

to monitor and fulfill the needs and demands of their target customers continuously in order to exist and be 

successful. A business can produce excellent products/services. However, as customers are not satisfied with 

the quality, color, appearance, selling area, price etc., business will have difficulty to sell these 

products/services. Therefore, when businesses plan and carry out all their activities, they need to be customer-

oriented and empathize with their customers (Koç, 2015: 71). 

It is widely known that tourism has a significant role for regional development. A successful tourism 

may increase incomes, sustainable employment and state incomes in touristic regions. This creates a high 

competition among countries and businesses for attracting tourists. Creating a new market area helps tourism 

industry to be among other strategies in order to survive and to be successful in this high competition. A 

Muslim tourist stands out as a great market for tourism industry. 25% of expense increases among top 20 

countries, which have the highest shares in international tourism expenses between 2005 and 2010, belong to 

the Organization of Islamic Cooperation (OIC). Therefore, Muslim market has a key importance for the 

economies relying on tourism incomes (Sriprasert et al., 2014: 216). 
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III. HALAL TOURISM CONCEPT AND ITS RELATIONSHIP WITH MARKETING 

In recent years, there is a growing interest in Islamic tourism concept. The term halal tourism, which 

is another concept of Islamic tourism, is defined with an expression similar to halal food particularly in Middle 

Eastern countries (WTM, 2007). Heyer (2008) states that "hotels conforming Islamic rules" continue to grow 

rapidly like Islamic countries focused on finance and insurance activities in banking field in the past. 

As other industries, tourism industry also wants to expand its fields in the pursuit of new marketing 

segments. One of the groups which can be included in this category is the religious tourist group, which is 

expressed as the group with special needs. The reason is the necessity of reflecting some religious teachings 

by these religious people also to the tourism field as in all other fields. 

At first glance, Islamic tourism can only be seen as a concept fulfilling the needs of millions of Muslims 

visiting Mecca and Medina for hajj and umrah or visiting Najaf and Karbala in Iraq. However, as a concept 

not fulfilled its full potential in many ways, Islamic tourism is different than traditional international tourism 

types (Kamali, 2012: 455). 

Although the debates on halal (permissible) and haram (forbidden) are not new in food and 

entertainment fields, it may not be wrong to say that the awareness for halal concept as a marketing 

phenomenon has relatively a recent history for international tourism, commerce and finance. 

The discussions made on Islamic tourism so far are related with the perspective towards tourism 

activities. In Islamic literature, the concept halal is used for those permissible religiously and it is usually 

related with the consumption and use of materials. Using and consuming those permissible are called as halal 

in Islam. In other words, they are not forbidden by the Koran and the Sunna (words and behaviors of our 

Prophet). The opposite of halal is haram and using and consuming those forbidden cannot be accepted in 

Islam. Therefore, when a Muslim wants to utilize those considered as halal, he/she wants to avoid those 

considered as haram. In this respect, it is required to design and offer products and services in tourism sector 

according to Islamic rules (Duman, 2012: 723). 

In Islamic tourism, the assessment of tourism products requires completely a different process since it 

has very different needs than other tourism types. These requirements are called Shariah principles and in the 

simple definition, they forbid "adultery, gambling, consumption of pork meat and other haram foods, selling 

or drinking alcohol, and wearing inappropriately". Also, a Muslim is expected to perform prayer regularly and 

in clean environments. In Islamic teachings, Muslims are asked to avoid undesirable consumptions and 

intolerance. The sensitivity for performing Islamic principles is significant for all Muslims. Not fulfilling 

religious principles in an appropriate manner cannot be accepted. Therefore, it is important for touristic 

products and services to comply with Islamic principles in the participation of Muslims in touristic activities. 

In the recent years, halal foods and Islamic banking are focused during Islamic product and service 

researches. With practicing Shariah principles and raising awareness among Muslims, consuming and 

therefore preferring halal products have increasingly become significant. Thus, Muslim tourists also have 

started to prefer hotels which are practicing Shariah principles. However, hotels remain incapable to determine 

the characteristics of Shariah principles and to practice them. Therefore, the aim of this study is to explain 

how Shariah principles can be applied in hotels. The characteristics of a hotel conforming to Shariah 

provisions are given in Fig. 1 according to the studies of Rosenberg and Choufany (2009) and Henderson 

(2010): 
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Fig. 1: The characteristics of a hotel conforming to Shariah provisions 

Source: Rosenberg and Choufany (2009) and Henderson (2010) 

 

IV. PRACTICE OF HALAL TOURISM AS A MARKETING TYPE: EXAMPLE OF BIRUN 

KUMBET MOUNTAIN HOTEL 

IV.I. Scope and Aim of the Study 

The aim of this study is to determine the characteristics of Islamic rules applied in Birun Kümbet 

Mountain Hotel. Also we reviewed whether the activities and features of this hotel are consistent with Islamic 

rules or not. The scope of the study is to examine thoroughly the practices in halal tourism industry, which is 

a marketing type. In the study, the characteristics of hotels conforming to Islamic rules stated by Rosenberg 

and Choufany (2009) and Henderson (2010) were assessed. For that purpose, Birun Kümbet Mountain Hotel 

which was the only result for Eastern Black Sea Region in Islamic vacation websites (islamitatil.com, 

islamiotel.com and muhafazakarotelim.com) was analyzed in terms of the criteria and it was aimed to show 

potential advantages and disadvantages of these practices. 

 

IV.II. Methods 

Qualitative methods were used in this study. The qualitative methods were used since they are sensitive 

to natural environment, provide a participant role to researcher, can have a holistic approach, reveal the 

perceptions and have flexibility in research pattern (Yıldırım and Şimşek, 2000: 21). 

In this study, multiple data collection methods such as observation, interview and the review of 

available documents were used. Hotel executives were interviewed for the case study. The interviews were 

made with hotel managers and marketing managers. Interview questions were open-ended. The reason was 

that the literature on the study topic was insufficient in some areas and practices for the same purpose varied 

in each hotel. By asking open-ended questions, interview questions were made more detailed. These questions 

were about the general halal practices of hotel.  

 

IV.III. Halal Marketing Practices in Birun Kümbet Mountain Hotel  

Tableland tourism is seen as a significant potential in Black Sea Region, where the number of Arabic 

tourists doubled in the last 5 years. Black Sea is one of the important regions preferred by visitors from Middle 

East markets, of which touristic visitors have increased in recent years. According to the statement of Black 
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Principles 

Halal food 
Qibla 

No alcohol 
Prayer areas 

Separate 

areas for men 
and women 

The Koran 

Prayer rug 
No night 

club 

Conservative 

TV channels 

Muslim-

dominated 
staff 

No images 

of sentient 

beings 
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Sea Businessmen Association (KAİAD), 2.8 million tourists visited Black Sea in 2010, and it was over 6 

million in 2015. Tableland tourism is shown as one of the biggest reasons for an increase in tourist numbers 

more than two times in about 5 years. It is thought that the preference of Arabic tourists from Middle East 

countries, who live in extremely hot countries, to accommodate in tableland areas which are green and fresh 

is the most important reason for this increase (Camadan, 2016). 

Birun Kümbet Mountain Hotel, which about 60 km far from Giresun, is a 4-star hotel at Koç Kayası 

Tableland, Kümbet Village, Dereli District. The hotel with 1800m altitude offers three options for 

accommodation, which are standard room, single-floor mansion and duplex mansion, and it has a total of 45 

rooms and 125 beds. The hotel serves throughout the entire year and it offers local tastes in its restaurant and 

café, which has a capacity of 500 visitors in summer layout. It has indoor swimming pool, sauna, Turkish bath 

and meeting facilities. The hotel makes the necessary adjustments in the public areas and table reservations in 

main restaurant to comfort disabled visitors. As sport activities, the hotel offers hiking, ATV tour and cycling 

as well as sport areas such as football field, volleyball field and table tennis for its guests. 

In terms of Shariah principles, following practices were found at Birun Kümbet Mountain Hotel: 

 Birun Kümbet Mountain Hotel offers its indoor pool, sauna, hot tub and spa activities at 

different times for men and women. In the facility, which is specific to only women or families, it is possible 

to perform these activities 100% far from eyes. Except these areas, there are no other public areas separate for 

men and women. 

 All foods and beverage in the facility are halal, and only halal branded products are used.  

 There is no alcohol service within the borders of the facility.  

 There are separate prayer rooms for men and women in the facility where Muslim tourists can 

perform their prayers. These prayer rooms also have the Koran for tourists to ensure that they can read 

whenever they want. 

 All personnel in the facility are Muslim. The personnel of the facility are allowed to perform 

their prayers during work hours. 

 There are no images or paintings in the facility representing human or animal figures. 

 Bed and WC of rooms are arranged as not facing towards Qibla. 

 While the rooms have TVs, it is possible to watch not only conservative channels but also the 

channels offered by publisher which has a contract with the facility. 

 The facility has no night club, casino, bar or any gambling activity. 

 

V. CONCLUSION and SUGGESTIONS 

In today's globalized world, tourism has become a significant income source in many countries. Halal 

tourism is a new product in tourism industry. Therefore, it is required to develop halal tourism products and 

services distinctively in order to meet the needs of this dynamic and developing market. Halal tourism is a 

sub-category of religious tourism towards Muslim families who abide Islamic principles. 

Islamic teachings affect the behaviors of Muslim tourists. Therefore, touristic facilities are required to 

plan their managements and organizations as including Islamic principles. It is important for touristic facilities 

to operate in accordance with Islamic principles in terms of tourist satisfaction. 

Since Islamic hotel concept is relatively new and there is little information, there is an uncertainty on 

this matter. There are still literature studies discussing Islamic hotel concept. Although Islamic hotels are 

known as the hotels conforming to Islamic principles, there are differences in the practice of these principles. 

Islamic principles represent the way that should be followed by Muslims. Therefore, a hotel 

conforming to Islamic principles can be defined as a hotel offering services suitable for Islam. Only offering 

halal foods in hotels conforming to Islamic principles is not sufficient, the general operations of hotel should 

also be managed on the basis of Islamic principles. While even Middle East countries do not have official 

criteria for this matter, it can be said that there is a consensus on a series of criteria to be followed which are 

stated by the practitioners and researchers in the industry. 
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Birun Kümbet Mountain Hotel, which is the only halal hotel in Eastern Black Sea Region, was 

analyzed as an example hotel. After the assessment, it is possible to say that Birun Kümbet Mountain Hotel 

fulfills many Islamic principles for halal marketing. However, there are different approaches in Muslim 

countries for dealing and practicing Islamic principles. For example, as Arabs attach great importance for the 

privacy, they want rear-view mirrors of tour vehicles to stay upwards and the windows to be black during their 

tours in vehicles with special drivers in touristic areas. They also prefer elderly drivers (Ervin, 2016). In 

addition, such hotels, in which a great majority of foreign tourists are Arabs, should have Arabic-speaking 

personnel to help other people who cannot speak in other languages. Therefore, the facilities should make 

their plans by taking these demands into consideration. 

Islam and tourism are interdisciplinary areas. Regarding these two areas, academicians should come 

together to discuss different sides of these areas and to publish studies which will remove question marks in 

the minds, because there is much disinformation about Islam. The disinformation can be reduced via the 

academic studies to be performed. By obtaining certification and accreditation documents from authorized 

bodies for selling high quality halal products and services and for establishing standards for the markets, 

touristic facilities can promote their products and services to Muslim tourists in a more reliable environment.  
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Batirzhon TEMİRKHANOV11 

XX. ASRIN İLK ÇEYREĞİNDE NEŞREDİLEN “KAZAK” GAZETESİNDEKİ DİNİ ESERLERİN 

İLANI 

ANNOUNCEMENT OF RELIGIOUS WORKS AT THE FIRST QUARTER OF THE 20th CENTURY 

IN THE NEWSPAPER “KAZAK” 

 

 

 

ÖZ 

Bu makalede XX. asrın başlarında Rus hükümetine bağlı olarak yaşayan Kazak halkının, o günün 

şartlarında İslam Dini’ne olan bakış açısı Kazak Gazetesinde neşredilen dini kitaplar aracılığıyla ortaya 

koymaya çalışılmıştır. Bu nedenle birinci kısımda, 1913-1918 yılları arasında yayımlanan Kazak Gazetesinin 

bütün sayıları taranarak, kazak din âlimlerinin kaleme almış oldukları dini eserlerin ilanı ile alakalı tüm 

haberler bir araya getirilmiştir. İkinci kısımda ise bu eserlerin bazıları hakkında gazete ilanlarının da ötesinde 

geniş bilgilere yer verilmiştir. Biz bu kitap tanıtımlarını da araştırma konumuza dâhil ettik.  

Son olarak da, bizim için ayrı bir öneme sahip olan bu eserlerin günümüzdeki mevcudiyeti 

araştırılarak, makalemizin üçüncü kısmı oluşturuldu.    

Anahtar Kelimeler: Kazak Gazetesi, Dini Eserler, Ahmet Baytursınov, Mektep, Talebe.  

 

 

 

ABSTRACT 

In this article, XX. Kazakh people who lived in the beginning of the century in connection with the 

Russian Government tried to reveal the point of view of Islamic religion in those days thank to the religious 

books published in the Kazakh Gazette. Because of that in the first part, all the numbers of the Kazakh Journal 

published between 1913 and 1918 were searched and all the news related to the religious artifact of the 

Kazakh religious scholars were collected. In the second part, some of these advertisement have been given 

extensive information apart from newspaper announcements. We have included these report in our research 

position.  

Finally, by examining the present existence of these work, which have a separate prescription for us, 

the third part of our article has been formed. 

Keywords: Kazakh Newspaper, Religious Publishings, Ahmet Baytursinov, Religious School, Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Sakarya Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Yüksek Lisans öğrencisi, 

batirzhontemirkhanov@gmail.com, Sakarya/TÜRKİYE. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
mailto:batirzhontemirkhanov@gmail.com


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

52 

GİRİŞ 

Yaklaşık bir asır önce Kazak halkının gayesi, izlediği politikaları günümüze kıyasla oldukça farklı idi. 

1913-1918 yılları arasında neşredilen Kazak Gazetesinin başyazarı Ahmet Baytursınov, Rus işgalinden 

kurtulmanın tek yolu olarak kültür, din ve tarihi muhafaza etmekle Kazakların eğitime ehemmiyet vermeleri 

gerektiğini vurgular.12  

Ahmet Baytursınov, Alihan Bökeihan v.b. Kazak aydınları bu uğurda birtakım faaliyetlerde 

bulunmuşlardır. Ahmet Baytursınov’un ilk başlattığı önemli husus, sahih yazı (imla) usulü idi. Bu yazı Arap 

harflerinden ibaretti. Kazak Gazetesinde sık sık karşılaştığımız “Cazu Kuralı (Yazı kaidesi)” başlığı altındaki 

tüm haberler bize bu bilgileri sunmaktadır.13 İkincisi de, Kazak halkının dini kimliğini ortaya koyan 

haberlerdir ki, Kazak din düşünürlerinin kaleme aldığı dinî eserleri Kazak Gazetesinin bazı sayılarında ilan 

ederek Kazaklar arasında bu kitapların okunulması teşvik edilmiştir.14  

Araştırma neticesinde mezkûr gazetedeki dini eserlerin mahiyeti, bizleri hayretler içinde 

bırakmaktadır. Dini tabirle “Lâzım-ı fâide” olan İslam’ın koruyucu kalesi mesabesindeki akâid, fıkıh, ahlak 

gibi ulûm-u dîniyye’yi içeren eserlerin ele alınmış olması, o sıkıntılı dönemdeki Kazak halkının dine verdiği 

önemi günümüze aksettirmektedir.  

 

1. Kazak Gazetesinde İlan Edilen Kazakça Dinî Eserlerin Tanıtımı 
Müellif İsmi  Kitap İsmi K

itap Sayfası 

Posta 

Fiyatı  

Adres İlan 

Tari

hi 

Şahkerim Kudaiberdiulı Müslümanlık Kitabı -
- 

50 
tıyın 

Semeipalatinsk şehri, Kopbai 
Baisov Lavkası 

8 
Mayıs 

191

3 

Ahmet Baytursınov Elifba -

- 

12 

tıyın / 15 tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

29 

Haz. 

191

3 

Mırcakıp Dulatov Kıraat Kitabı -

- 

13 

tıyın / 15 tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

29 

Haz. 

191

3 
İbrahim Kunanbaiulı Neşe Türlü Nasihat 

Ölender 

(Çeşitli nasihat şiirler) 

-

- 

50 

tıyın 

Semeipalatinsk şehri, Kopbai 

Baisov Lavkası 

30 

Mart 1913 

Ahmet Baytursınov II. Elifba 9

6 sayfa 

25 

tıyın 

30 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

31 

Haz. 

191

4 

Mırcakıp Dulatov  II. Kıraat Kitabı 1

36 sayfa 

35 

tıyın 40 tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

31 

Haz. 
191

4 

-- I. Türki hutbeler -

- 

85 

tıyın  

1 som 

Omsk, “Süleyman 

Niyazmuhammed” Kütüphanesi 

14 

Şubat 

191

4 

-- II. Türki hutbeler -

- 

80 

tıyın 

1 som 

Omsk, “Süleyman 

Niyazmuhammed” Kütüphanesi 

14 

Şubat 

191

4 

Şemseddin Husayınov Hz. Aişe tahmeti -

- 

-- Kazan’da 31 

Ağus. 
191

4 

Şemseddin Husayınov Mansur el-Hac -

- 

-- Kazan, “Husayınov” 31 

Ağus. 

191

4 

Şemseddin Husayınov Nasihat Sözde -

- 

-- Kazan, “Husayınov” 31 

Ağus. 

191

4 

Şemseddin Husayınov Ya Şehr-i Ramazan -
- 

-- Kazan, “Husayınov” 31 
Ağus. 

191

4 

Şemseddin Husayınov Atımtai Meşhür -

- 

-- Kazan, “Husayınov” 31 

Ağus. 

191

4 

İbrahim Kunanbaiulı Abai kitabı -

- 

75 

tıyın /  

80 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

7 

Eylül 

191

4 

                                                           
12 VAHİT, Türk, “Kazak Gazetesi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi,  sa. XIX, 2005, s. 132. 
13 NERGİS, Biray, “Ahmet Baytursunoğlu ve Eserleri (1873/1937)”,  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa. V, s. 10 

– 17, 1999. 
14 ZILIYHA, Bimakhanova, Kazak Zhastarı Merzimdi Baspasözinin Tarihi (Basılmanmış Doktora Tezi), Şokhan Ualihanov 

Üniversitesi Tarih ve Etnologya Enstitüsü, Almatı 2010. 
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Ahmet Baitursınov Dil kaidesi 1

20 sayfa 

30 

tıyın/ 

35 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

18 

Şubat 

191

5 

Yusuf Temirbekov İman – İtikad  1

6 sayfa 

7 tıyın 

/  
9 tıyın 

Troisk, “Eş” Kütüphanesi 31 

Mart 
191

5 

Mennan Turganbaiulı Peygamber Zamanı 5

0 sayfa 

20 

tıyın / 

22 

tıyın 

Çıyli, “Halcan Konratbayev” 

basımevi 

28 

Mayıs 

191

5 

Müstakim Maldıbaiulı İman hem Namaz 2

6 sayfa 

12 

tıyın /  

14 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

25 

Haz. 

191

5 

Nimetullah Kuzembayev Kur’an Kaidesi 2
0 sayfa 

10 
tıyın / 

12 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 
basımevi 

29 
Ağus. 

191

5 

Numan Manaev İman – İslam  -

- 

18 

tıyın / 

20 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

? 

191

5 

Kölcai Tugusov Nadandık (Cahillik) 

Kurbanı 

-

- 

20 

tıyın / 

24 

tıyın 

Troisk, “Aikap” Basımevi 24 

Şubat 

191

6 

Ahmet Baytursınov III. Elifba -
- 

40 
tıyın / 45 tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 
basımevi 

9 
Haz. 

191

6 

Mırcakıp Dulatov III. Kıraat kitabı -

- 

70 

tıyın / 76 tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

29 

Ekim 

191

6 

Şahkerim Kudaiberdiulı Kazak Ainası 

(şiir) 

-

- 

18 

tıyın / 

 20 

tıyın 

Orenburg, “Kazak” gazetesi 

basımevi 

7 

Eylül 

191

4 

 

2. Kazak Gazetesindeki Dini Eserlerin İlanı Üzerine Bazı Açıklamalar 

Bir araya getirdiğimiz bu eserlerin, her sınıf insanın okuyabileceği bir eser mi veya mektep, medrese 

müfredatı için hususi hazırlanan öğrenci kitapları mı, olduğunu Kazak Gazetesi ilanların dışında yer yer 

bilgilendirmeye yer vermiştir. Fakat kitaplar hakkında tafsilatlı bilgiler ele almakla birlikte, diğer bazı dinî 

kitaplar hakkında da her hangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Biz bu kısımda dini eserlere ait yazılan gazete 

haberlerini ilan haberindeki resimleri ile beraber aşağıda ayrıntılı şekilde ele almaya çalıştık.   

Müslümanlık Kitabı (Şahkerim Kudaiberdioğlu) - İlmihal hakkında bilinmesi gereken ilimleri 

Kazakça özetle beyan eder.15  

Kıraat Kitabı (Mircakıp Dulatulı) – Arap lügatindeki lazım olan harflerin Elifbası ve Kıraat kitabı.16 

Türkî Hutbeler – İslam dininin ilme, maarife, hünere, alın terle hizmet etmeye hem İslam’ın ana 

direği olan ihlasa dayandığını bilmek isteyen ve hem dinini hem milletini seven kişi bunlara vakıf olmalı. 

Mensup olduğu İslam dininin ve milletinin iyilik ile faydalı hizmetlerden uzaklaşmayıp, hem meslek sahibi 

hem marifetli olma kimliğini kazanmalı. Her bir Müslüman bu kitapları eline alıp, okuması şiddetle tavsiye 

edilir.  Bunlardan başka her türlü eski ve yeni okuma kitapları, Kazakça Elifbalar, Kıssalar, iyi fikirlere sahip 

kişilerin nasihat şiirleri de mevcuttur.17      

Dil Kaidesi – Mekteplerde ikinci sınıfta okuyanlar için Kazak dili ile yazılan sarf kitabıdır.18  

 

 

 

 

                                                           
15 Kazak Gazetesi, sy. 8 (30 Mart 1913) 
16 Kazak Gazetesi, sy. 203 (31 Ekim 1916) 
17 Kazak Gazetesi, sy. 51 (21 Şubat 1913) 
18 Kazak Gazetesi, sy. 105 (18 Şubat 1915)  
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Îman hem Namaz – Henüz yeni başlamış olan Kazak mektebinin ikinci yılındaki ders kitabıdır. Bu 

ilmihalde küçük yaştaki talebelere öğretilecek ilimler bölümler halinde ele alındı. Kitap 30’u aşkın dersi ihtiva 

etmektedir. Tasnif şekli şöyledir: 

Muhtevası: Allahu Teâlâ hakkında; Allahu Teâlâ’ya inanmak; Meleklere inanmak; Kitaplara inanmak; 

Allah tarafından gelen suhuflara inanmak; Peygamberlere inanmak; Kur’an; Ahiret gününe inanmak; Allahu 

Teâlâ’ya ibadet etme hakkında; Müslümanın bilmesi gereken ilmihal bilgileri – abdestin nasıl alınacağı, 

abdesti bozan şeyler, ayağa giyilen şey üzerine mesh etmek, gusül, teyemmüm, teyemmümün iki darp şekli; 

Beş vakit namaz; Namazın farzları, Namaz vakitleri, Namazın iç farzları; Et-tahiyyat duası, Namazın 

vacipleri; Sehiv secdesi; Namazı bozan şeyler; Namazın sünnetleri; Kamet getirme usulü; Namazın 

müstehapları; Namazın mekruhları; Namazın kılınış sırası; 

Bu ilmihale yeni düzenlemeler yapıp, din ilmine vakıf ve okutma işini bilen muallimlere bıraktık. Biz 

bu kitabı ele alan müellifin “Önsöz’ünden” şunları istinsah ettik: “Bu kitabı yazmamın sebebi, okula 

başlamasına henüz iki sene olan hem de kendi dilinde doğru bir şekilde konuşamayan Kazak Milleti’nin genç 

nesillerine, hayatında duymadığı Kazan şivesi veya başka bir şivedeki kitaplardan öğretme usulü, eski 

medreselerde Arap sarfını Tatar uyruklu talebelerine Farisi dili ile öğretmek gibi idi. Bu usulle okutmak, tıpkı 

taylara atların yüklerini yüklemek gibi ağırdı… Mektep kitapları, özellikle ilk dört yıllık okulda okuyan 

talebelerin kendi ana dillerinde bilmesi, öğrenmesi gerektiği hususunda bütün ulema-eğitimciler tarafından 

tasdik edilmiş bir meseledir… Biz gelecekte halkın göz nuru, herkesin sevdiği ve önderi olacak aziz genç 

nesillerimize din-i İslam’ın en önemli kaidelerini en kolay ve sevimli yolla öğretebilmek için bu kitabı 

hazırladık. Bunların ise muallimlerin birinci maksadı olması gerekir…”  diyor.19  

İman – İtikad - Dili saf Kazakçadır. İmlası düzdür. Manası (muhtevası) usulü ta’lîm cihetinden küçük 

yaştaki talebelerin anlamasına kolaylık sağlayan birinci ilmihal kitabıdır.20  

 

 

 

 

Peygamber Zamanı – Dili Kazakça. İlkokulun son sınıflarında okutulmak üzere kaleme alındı. 

“Kazak” imlası ile yazılan elifba, Kıraat dili hem hesap kitaplarını okuyan Kazak talebeleri için “Peygamber 

Zamanı” en faydalı ve lazım olan kitaptır. Bu okul kitabı olmasıyla beraber her okuma bilen Kazak fertlerinin 

de okuması yararlı olan kitap mahiyetindedir. Kitapta Peygamberimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) 

veladetinden vefatına kadar olan hal-i hayatı, şemaili, ahlakı tamamen yer aldı.21 

“Peygamber Zamanı” adlı kitap, isminden de ne kitabı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kitap 

peygamberimizin şeceresini anlatır. Arabistan ve Arap halkının, İslam’dan önceki din ve âdeti, halkın 

peygambere muhtaç olduğu dönemleri, peygamberimizin dünyaya teşrifi ile onların terbiyesi, hayatı, şemaili 

ve ahlakı hakkında malumat verir. Bunula birlikte, peygamberimize vahiy-i ilahi geldikten itibaren halkı dine 

                                                           
19 Kazak Gazetesi, sy. 106 (22 Şubat 1915) 
20 Kazak Gazetesi, sy. 115 (31 Mart 1915) 
21 Kazak Gazetesi, sy. 130 (28 Mayıs 1915) 
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nasıl davet ettiğini, bu uğurda ne tür zorluklarla karşılaştığını, maksadına nasıl ulaştığını ve peygamberimiz 

zamanında sadır olan vakıaları tamamen beyan eder.22       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kur’an Kaidesi – Bu kitabı Kazak alfabesini sahih bir şekilde öğrendikten sonra, ilkokul ikinci sınıf 

talebelerine Kur’an okumayı öğreten güzel kitaptır. Kitabın imlası Kazakça. Usul-u ta’lîm üzere kaleme 

alınmıştır.23  

 “Kur’an Kaidesi” adlı kitap, isminden de ne kitabı olduğu anlamak mümkündür. Bu kitap, 

Kur’an okumayı öğretir. Şu günlerde bize en mühim olan ilk sıradaki mesele okul kitaplarını tamamlamak idi. 

Bunlar peyder pey ihtiyacımızı karşılamak üzere basılıyor. Bu kitapların imlası eski şekilde olmayıp, Kazak’ın 

kendi dil kurallarına riayet edilerek yazıldığından, yeni imlaya tepki gösterenler azınlıkta oldu. Bu imladan 

çekinenler ise, yeni imla ile Kuran okumayı öğrenmek kolay olmaz düşüncesinde olanlardır.24 

  

 

 

 

 

 

 

 

İman – İslam –Bu kitap ilkokul ikinci sınıf talebeleri için Kazakça ilmihaldir. İmlası Kazakça. Dili 

kolay, güzel yazılmıştır.25    

 

3. Kazak Gazetesinde İlan Edilen Dinî Kitapların Günümüzdeki Mevcudiyeti 

Kazak Gazetesini tarayarak, cem ettiğimiz Kazakça dini kitaplar hakkında birtakım araştırmalarda 

bulunduk. Burada bizim için önemli olan husus bahsettiğimiz bu dini kitapların günümüze kadar ulaşıp 

ulaşmamış olmasıdır. Bunun için biz Kazakistan’ın en muteber sayılan tarihî ve donanımlı kütüphanelerine 

müracaat ettik. Mesela, “Kazakistan Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi” ilk referans kaynağımız olmuştur. 

Çünkü birçok kere bulunduğumuz bu kütüphanede, özellikle “Nadir Eserler” bölümü ihdas edilerek, zengin 

eserleriyle araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Aynı zamanda bu kütüphane günümüz şartlarına uygun 

olarak, XX. asrın başlarından itibaren neşredilen eserleri internet üzerinden okuyabilme imkânını 

sağlamaktadır.26 İkinci olarak, “Kazakistan Cumhuriyeti Merkezî İlim Kütüphanesi” söylenebilir.27 Bu 

zikrettiğimiz kütüphanelerle beraber, konumuzu ilgilendiren diğer kitapevleri de müracaat ettiğimiz yerlerden 

biri olmuştur. Araştırma sonucunda ise bu kitapların günümüzde sadece birkaçının bu kütüphanelerde mevcut 

olduğu bilgisine kâni olduk. Bu kitapların isimleri aşağıda şema şeklinde gösterilmektedir: 

                                                           
22 Kazak Gazetesi, sy. 139 (30 Haziran 1915) 
23 Kazak Gazetesi, sy. 147 (29 Ağustos 1915) 
24 Kazak Gazetesi, sy. 149 (13 Eylül 1915) 
25 Kazak Gazetesi, sy. 159 (1915) 
26 National Library of the Republic of Kazakhstan 
27 Central Scientific Library of the Republic of Kazakhstan 
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Müellif İsmi Eser İsmi 

Ahmet Baytursınov Elifba I, II ve III 

Şahkerim Kudaiberdiulı Müslümanlık kitabı 

Mırcakıp Dulatov Kıraat Kitabı 

İbrahim Kunanbaiulı Neşe türlü nasihat ölender 

(Çeşitli nasihat şiirleri) 

İbrahim Kunanbaiulı Abai Kitabı 

Ahmet Baytursınov Dil Kaidesi 

Şahkerim Kudaiberdiulı Müslümanlık Kitabı 
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(8) 

Rauf KÖSE 

RAUF R. DENKTAŞ HATIRASINA:  ELVEDA! KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ 

"IN MEMORY OF RAUF R. DENKTAŞ”: GOOD BYE! TURKISH CYPRIOT CULTURE 

 

 

 

ÖZ 

Kıbrıs; doğu ile batının medeniyet kavgasının başladığı yerlerden birisdir. Tarihte Kıbrıs; Hititler’den, 

Mısırlılar’a ve Antik Yunanlar’a, Romalılar’dan, Venedikliler’e Türkler’den de İngilizler’e birçok 

medeniyetin ve devletin yönetimine girmiştir. Türk kültürünün adaya ulaşması ile birlikte bir Türk İslam, 

yerleşimi haline gelen ada hoş görü ile çok uzun yıllar Türk adaleti ve kültürü ile yönetilmiştir. İngiliz işgali 

ile, ada yeni bir sürece girmiş ve Türk kültürü, mimarisi, töresi kasıtlı olarak yok edilmek istenmiştir. Kıbrıs 

Türk’ünün kontrollü asimilasyon girişimleri, ortaya kuşatma altında yok olmanın eşiğine gelmiş bir toplum 

meydana getirmiştir.  

Bu çalışma; esir milletlerin, hürriyet savaşında galip gelmesini kabul etmeyen, sömürge 

imparatorluklarının yapmış olduğu; ambargoları, hukuksuzlukları, insan hakları ihalallerini belirtmek ve yok 

olmakta olan Kıbrıs Türk kültürüne, bir vefa duygusu ile yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türk, Kültür, Devlet. 

 

 

 

ABSTRACT 
Cyprus; It is one of the places where the battle of the civilization of East and West began. Cyprus in 

history; Hittites, Egyptians and Ancient Greeks, Romans, Venetians, Turks and the British into the 

management of many civilizations and the state. With the access of the Turkish culture to the island, a Turkish 

Islam has been governed by Turkish justice and culture for many years with the pleasure of becoming a 

settlement island.With the British occupation, the island has entered a new process and the Turkish culture, 

architecture and customs have been intentionally destroyed. The controlled assimilation attempts of Cyprus 

Turks have brought a society to the brink of destruction undesiege.  

This work; That the colonial empires did not accept the victory of the captive nations in the war of 

liberty; The embargo, the illegality, the human rights of the Turkish Cypriot culture, which are being denied 

and the disappearances of human rights, written with a sense of loyalty. 

Keywords: Cyprus, Turks, Culture, State. 
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-Hollandalı haritacı Willem Janszoon Blaeu'nun (1571 – 1638) 1642 tarihli Kıbrıs haritası /Cyprus 

Insula  

 

GİRİŞ 

  “Biz, millî ve mânevî değerlerimizi korursak, o değerler de zamanı geldiğinde bizi 

koruyacaktır.”(R.Denktaş).Ömrünü Kıbrıs davasına adamış bir dava adamının  söylediği sözler, korunması 

gereken saldırı altındaki bir kültür olduğuna işareti zaten veriyordu.Merhum liderin 24 yaşında  söylediği 

sözler   bugün bizlere ne kadar da haklı olduğunu gösteriyor.Colanizasyonun yaygın olduğu 19.yy da sömürge 

imparatorlukları, yayılmacı bir şekilde dünyayı pay ederken, huzurun hüküm sürdüğü Kıbrıs da, bu 

bölüşmeden nasibini alarak, dönemin sömürge imparatorluklarından birisi olan; İngiliz yönetiminin 

hakimiyeti altına giriyordu.Hakimiyet altına aldığı coğrafyaları, kendi siyasi çıkarları doğrultusunda yöneten 

ve sosyal ve kültürel çeşitlilikleri kontrollü olarak, en aza indirgeyen emperyalist yönetimler,adanın da toplum 

yapısını değiştirmeyi belirli programlar dahilinde uygulamaya koymuşlardı.Tarihi miraslar tüm bu şiddetli 

kültürel baskılara rağmen bir Türk mukavemeti doğurmuş ve yüksek Türk kültürü büyük bedeller ödeyerek 

varlığını muhafaza etmiştir.  

         
Türk Mukavemet Teşkilatı/Kıbrıs Türk’ünün Bağımsızlık Mücadelesi(1958-1976) 

 

1.Kıbrıs Türk Varlığına Tarihsel Bir Bakış 

1 Ağustos 1571 tarihinde ada Türk adaletini tanımış ve hızlı bir şekilde vakıflar girşimiyle Osmanlı 

Devleti Kıbrıs’ı, iskana açarak, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlayacak mimari eserlerin yapımına başlanır  

ve Adanın azalan nüfusunun artırılması için, Anadolu’dan sanatkarlar, tüccarlar, mimarlar,   kişiler Kıbrıs’a 

getirilir. Türkler, ada da pek çok han, hamam, cami, medrese, kütüphane, çeşme, su kemeri gibi sanatsal 
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eserleri meydana getirmişlerdir. Aynı zamanda, eskiden kalma yapılar da (Kilise,surlar,evler,liman,türbe) 

gerekli onarım ve ilaveler yapılarak ada halkının mutluluğu için onarılmıştır. 

 
Tarihi Lefkoşa Han/Tarihi Eserler ve Yapılar Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Güçlü devletin zayıflaması ile birlikte yayılmacı devletlerin saldırılarına maruz kalan Osmanlı Devleti 

22 Temmuz 1878 tarihinde İngiltere’ye bırakılır. İngiltere, Kıbrıs’ta kaldığı sürece Osmanlı Devletine, kira 

ödemeyi kabul eder ve adadaki halkın can ve mal güvenliği güvence altına alınması şartıyla ada da 308 yıl 

dalgalanan şanlı  Türk bayrağının yerini İngiliz bayrağı alır. 

5 Kasım 1914 tarihinde İngilizler adayı tamamen ilhak etmiştir.Türk milletinin büyük destanı Kurtuluş 

Savaşından sonra, 23 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşmasıyla, 1. dünya savaşının galibi olan  

İtilaf Devletlerince resmen tanınan Türkiye Cumhuriyeti, bu anlaşmanın 16, 20 ve 21. maddeleri gereğince 

Kıbrıs’ın İngilizlere ilhakını adada yaşayan Türk varlığının garantörü olma şartı ile kabul etmiştir.İngiliz 

idaresi zamanında, adada yaşayan azınlık Rumlar, Yunanistan’ın teşviki ve desteğiyle 1931 yılında isyan 

(Enosis İsyanı) ederek, adayı Yunanistan’a ilhak etmek istediler.Bu girişimde başarılı olamayan azınlık 

Rumlar, 1953 yılında “EOKA” terör örgütünü kurdular. 1 Nisan 1955’de yayınladıkları bildiriyle kuruluş 

amaçları  EOKA terör örgütü, Türkleri düşman kabul edip imha edeceklerini ve amaçlarının, Yunanistan ile 

birleşmek olduğunu açıkladılar. İlk başlarda, işgalci İngiliz saldıran azınlık Rumlar, daha sonra bu saldırılarına 

ada sakini ve sahibi Türkleri’de dahil etmişlerdir.  

 
Namusunu Koruyan  Şerefli Türk Ailesine Yapılan RUM  Terörü / Kanlı Noel 

 

İngiltere "EOKA"nın üzerine ciddi bir şekilde gitmemiştir. Yok olmanın eşiğine gelen Kıbrıs Türk 

Halkı 1 Ağustos 1956 tarihinde "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"nı (TMT) kurmuştur. TMT Kıbrıs'ın 

Yunanistan'a ilhakına karşı başarılı mücadeleler yapmıştır. 
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Rauf Raif DENKTAŞ  -   Dr. Fazıl KÜÇÜK  ( TMT ) 

Uluslar arası baskılar Kıbrıs Türk ve Rum Liderlerinin masaya oturmasını ve  19 Şubat 1959'da Londra 

Anlaşması'nı imzalayarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bu anlaşmalara göre hazırlanan 

Kıbrıs Anayasası'nın kabulüyle 15-16 Ağustos 1959 gece yarısı "Kıbrıs Cumhuriyeti" ilan edildi. Yeni kurulan 

devletin azınlık Rum tarafından Makarios Cumhurbaşkanı, ada sakini Türk tarafından Dr. Fazıl Küçük 

Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildi. Cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren, Papaz Makarios başta olmak üzere 

pek çok yetkili, Cumhuriyeti Enosis’e (ilhak) giden bir yol olarak gördüklerini bildirmeye başladılar. Aralık 

ayında, Türklerin evleri basıldı, kadın, çoluk çocuk öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs adasındaki 

gelişmeleri ve azınlık Rumların adım adım Enosis’e giden yönetim anlayışlarını kaygıyla izliyordu.Nihayet 

Garanti Anlaşmasının 4. maddesine dayanarak, ada’ da Türklere karşı yapılan imhayı önlemek için, 20 

Temmuz 1974 tarihinde müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Kanayan yara Mehmetçiğin kanlı süngüsü ile 

kapanmıştı. 

 
Kıbrıs Barış Harekatı Milliyet Gazetesi Manşeti (20 Temmuz 1974) 

  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

62 

2. Kıbrıs Türk Kültürü 

A- Kıbrıs Türk Mutfağı 

Hemen hemen her evin bahçesinin bir köşesinde bir fırın vardır. Büyüklüğüne göre bu fırında köy 

ekmeği, fırın kebabı, çeşitli hamur işleri pişirilir.. Şeftali kebabı, şiş kebabı, küp kebabı, köfte, fırın kebabı, et 

ve tavuk döner, molohiya, bamya, magarna fasulye, kolokas, ızgara ve kebablar, hamur işleri, bulli, herse, 

yalancı dolma, etli dolma, kabak çiçeği dolması, ıspanak, patlıcan ve patates musakkası, kuru fasulye, pırasa, 

taze balık çeşitleri, çorbalar ve özellikle onlarca çeşidi olan “mezeleri” Kıbrıs mutfağının zengin menüsünü 

oluşturur. “Şeftali kebabı” halkın şeftali ile yumuşaklık ve lezzet güzelliği ile benzerlik kurmuş olduğu çok 

güzel lezzetli “özel bir kebaptır.” Humus, cacık, tahin, beyin salatası, turşu çeşitleri, patates salatası, samarella, 

yoğurt salatası, pastırma , bakla, dil salatası, kızarmış hellim, çakızdez ve siyah zeytin, ahtapot, kalamar, 

gabbar ve kereviz turşusu, kereviz, gulumra, enginar, çiçek lahanasıda farklı lezzetleridir.Tatlılar, özellikle 

ekmek kadayıfı, samsı, lokma, fırın katmeri, erişteli sütlaç, sütlü börek, kekler, şammali, tel kadayıfı, şamişi, 

sucuk, bişi, paluze, golifa, simit helvası  ve ev baklavalarıdır. 

 

B- Halk Dansları 
  Kıbrıs Türk Halkı, çeşitli etkinliklerde (düğün, kına gecesi, ekin kaldırma gibi) halk dansları 

oynamaktadır. Bu danslar genellikle Karşılamalar, Mendil Oyunları, Zeybekler, Kadın Oyunları, sırası 

izlenerek oynanılır. Karşılamalar, “Kadın ve Erkek Karşılamaları” olarak gruplandırılır. Kadınların oyunun 

temposu genellikle daha ağırdır. Karşılamalar dört kısımdan oluşmakta olup, dört ayrı ritme sahiptirler. 

Mendil oyunları veya sirtolar; orta hızda, neşeli ve erkekçe figürler içermektedir. Başlıca sirtolar olarak; Aziye 

sirtosu, İskele sirtosu, Karagözlü sirtosu, Kına sirtosu sayılabilir. 

 

C-Geleneksel El Sanatları 

Yemeniler; 
  Geçmişte yemenilerin kullanımı oldukça yaygın olup, çeşitli süslemeleriyle kadın dünyasının 

zenginliğini ortaya koymaktaydı. Kıbrıs’ta kullanılan yemeniler genelde tam kare biçiminde olup; önceleri 

sadece kenarlarına motif işlenir, iç kısımları sade bırakılırdı. Daha sonra yemenilere dal ve çiçek motifleri 

basılmaya başlandı. Günümüzde yemeni modern anlamda eşarp olarak gelenek başka bir düzlemde 

sürdürülmektedir. 

Lefkara İşi; 
  Lefkara işi Kıbrıs’ta yapılan yerel el sanatlarının en önemlilerinden birisidir. İlk olarak, Lefkara 

köyünden çıktığı için bu adı almıştır. Lefkara işi 2 grupta toplanır; “Keten üzerine Lefkara işi” ve “İğne işi 

Lefkara”. İkisinin de işlemesi sırasında yastık kullanılır. Lefkara işi geçmiş dönemlerde halkın kendi kullanımı 

için yapılırken, sonraları ticari amaçlı olarak ve günümüzde özellikle turistik el işleri kapsamında 

yapılmaktadır. 

Hesap İşi; 
  Bu iş daha çok Lapta ve Kazafana bölgesinde yaygın olarak yapılan bir el sanatı türüdür. 

İpek İşi; 
  İpek Böceği kozalarından işlene ürünlerdir. 

Bitkisel Örücülük; 
  Kendiliğinden yetişen veya kültürü yapılan bazı bitkilerin sapını, yapraklarını, ince dallarını ya olduğu 

gibi yada yararak ince şeritler haline getirdikten sonra çeşitli şekillerde değerlendirme işidir. Kıbrıs’ta 

örücülüğün en yaygın olduğu yerler Mesarya ve Karpaz bölgeleridir. 

 

D-Kaybolmuş Bir Gelenek ; 

 “Okula başlama törenlerimiz; 

Eskiden Türk çocuğu okula, bugünkünden erken başlatılırdı. 

Çocuk kız olsun, erkek olsun; dört yaşında, dört aylık ve dört günlük olduğu zaman okula devama 

başlardı. 
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Okula gidecek olan öğrenci kız olduğu takdirde, tellenir-pullanır, gelin edilir, başına grepten hotoz 

yapılır, hotozun ön kısmına iki sıra halinde elmas dizilirdi. Omuzunda sırma işlemeli çantası asılı olurdu. Bu 

münasebetle çocuğun ailesi akrabayı, eşi dostu davet ederdi. Onlara kahveler sigaralar ikram edilirdi. 

Davetliler toplandıktan sonra mevlit okutulur ve Hz. Muhammed’in ruhuna bağışlanırdı. 

Çocuğun gideceği okula önceden bir tepsi lokum gönderilirdi. Mevlit dolayısıyla evdeki misafirlere de 

lokum dağıtılırdı. Mevlit bitince hazır olanlarla birlikte yola çıkılırdı. Önce misafir hanımların en yaşlısı 

çocuğu kucağına alıp taşır, sonra sıra ile diğer hanımlar kızı elden ele aktarmak suretiyle okula kadar 

götürürlerdi. Okul kapısından besmeleyle girilir, öğretmen başörtülü olduğu halde öğrenciyi sınıfa alır ve 

kıbleye karşı vazedilmiş rahlenin önüne, yer minderine oturturdu. 

Yine besmele ile çocuğa eski alfabemizin elif (A) harfinden cim (C) harfine kadar olan harfleri 

tekrarlatılırdı. Sonra dua edilir, amin çekilir, önceden gönderilen lokumlar öğrencilere dağıtılıp tören sona 

ererdi. Çocuk o gün okulda kalmayıp annesiyle evine döner, ertesi günden itibaren okula devam ederdi. 

Erkek çocukların okula başlayacağı günde eve erkek akraba ve tanıdıklar davet edilirdi. Misafirler 

ağırlanıp mevlit okutulduktan sonra yola çıkılırdı. 

Erkek çocuklar kızlar gibi kucakta taşınmazdı. 

Çocuk, gayet güzel hazırlanmış olup, o devrin adetlerine uyularak başına fes giydirilirdi. Fesin üzerine, 

alnın üst kısmına gelecek şekilde kıymetli elmas takılırdı. 

Çocuk yolda giderken, başının üst kısmında, iki erkeğin taşıdığı sedef kakmalı bir rahle olur, bunun 

üzerinde Kuran-ı Kerim bulunurdu. 

Okula varınca besmele ile kapıdan girilir, öğrenciler ayağa kalkarak yeni arkadaşlarını karşılarlardı. 

Hoca çocuğu alıp kızlarda olduğu gibi rahlenin önüne oturtur, harfleri besmeleyle tekrarlatır, sonra dua 

ederdi. Çocuklar hep bir ağızdan Amin çeker, lokumlar dağıtılır ve tören sona ererdi. Oğlan çocuğu da o gün 

evine döner, müteakip günlerde okula giderdi. 

Çocuklar okul çağına geldikleri zaman şimdiki gibi ders yılı başını beklemezlerdi. Senenin sonu dahi 

olsa, günü gelince, yukarıda zikredilen törenle okula başlarlardı. 

Bu gelenek, elli yıl öncesine kadar yaygındı..”( Şair Mahmut İslamoğlu/ “Kıbrıs Türk Folklörü) 

 

3. Kıbrıs Türkünün  Geldiği Son Durum 

Hürriyetlerini kaybetmenin bedelini çabuk unutan, Kıbrıs Türk’ü yalan vaadlere kanarak, adayı açık 

bir ticaret kolonisi haline getirmiştir.Malesef ki unutkanlığın her türlüsünü yaşayan ada sahibi Türkler daha 

40 yıl önce ırz ve varlıklarına göz diken, azınlık Rumlara sevgi gösteri yapmaktadır. 

 Birleşme şartları ne olursa, olsun bütün ön şartları kabul ederek masaya oturmuşlardır.Hatta 

bununlada kalmayıp anne gibi kutsal bir olduguyu  bu satılmışlığa slogan yaparak ‘ YES BE ANNEM’ 

demişlerdir..Para birimleri çoktan değişmiş üniversitelerinde terör seviciliği ve sözde özgürlük özde anarşi 

olan, çeşitli sapkınlıklar başlamıştır.Kişi hürriyetini yanlış anlayan avukat bozuntuları  adada Ezan-ı 

Muhammedi mahkeme koridorlarına, taşımış ve mahkeme kararı ile  yasaklatmıştır.Camiler bakımsız 

onarımsız sayılı yemek lezzetleri yerini Avrupa aparatiflerine bırakmıştır.Ahlak ve töresini yaşayanlar gerici 

görünmektir. 

 Gençlik kurtuluşunu, Avrupa Birliğinde görmektedir. Anavatan Türkiyeden rahatsızlık duyulmaya 

başlanmıştır. Alkol, uyuşturucu tüketimi oldukça yaygındır.Aile kavramları yıkılmaktadır.Yıllarca Ayşenin 

tatile gelmesini isteyen Kıbrıs Türk’ü, Ayşeyi gönderip, Rum Makariosların yollarını gözlemektedir.En 

başından beri, bağımsız bir devlete karşı çıkan siyasi kişiler, ne acıdır ki bağımsız KKTC’nin çeşitli 

makamlarına yönetici vasfı ile bulunmaktadır.Türklük adına fazla bir varlığın kalmadığı yavru vatanda  her 

şerre ve her şeye rağmen direnen, TMT ruhunu taşıyan mücahitler bulunmaktadır.Az da olsa, Türklüğünü bin 

cihana değişmeyen adı şanlı, soyu şanlı, dili şanlı, kandaşlarımız bulunmaktadır... 
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SONUÇ 

Yarım bin yıldır var olan Kıbrıs Türk Kültürü, terk edilmektedir.Bu terk ediliş, yeni felaketlerinde 

habercidir.’Sen Türk olduğunu unutsanda, düşman unutmaz’ atasözü haklılığını kanıtlamak üzeridir.Silahla 

sindirilemeyen Kıbrıs Türk’ü İngiliz Sterlini ve Schengen Vizesi ile kandırılmıştır. 

Giden kültür geri gelir mi bilinmez ama titreyip özüne dönmesi gereken bir toplum olduğu aşikârdır.En 

başta  verilen nasihat gibi son bir uyarıyıda büyük dava adamı Toros’un sözleri ile yazıyı bitirmek istiyorum. 

“-Sevgili gençler Türkiyem diyorum, anlıyor musunuz ? 

-Bağımsızlık diyorum, anlıyor musunuz ? 

-Devletim diyorum, anlıyor musunuz ? ”(Rauf R. DENKTAŞ) 
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(9) 

Yrd. Doç. Dr. Emrullah ŞEKER28 

YERLİ VE YABANCI BASINDA TERÖR EYLEMLERİ ÜZERİNE YAPILAN HABER ve 

YORUMLARDA KİPLİK ÇÖZÜMLEMESİ 

MODALITY ANALYSIS OF NEWS AND COMMENTARIES ON TERRORIST ACTIVITIES 

REPORTED IN NATIONAL and INTERNATIONAL PRESS 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı terör ve şiddet eylemlerinin ve terör örgütlerinin kamuoyuna duyurulmasında ve 

tanıtılmasında basın söyleminin nasıl bir etki oluşturduğunu araştırmaktır. Ayrıca bu çalışmada biz terör 

olaylarının sebep ve sonuçlarının söylem içinde kullanılan sözlükbirimsel veya biçimbirimsel özelliklerle nasıl 

manipüle edilebileceğini göstermeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla 2016 yılı içerisinde farklı terör örgütleri 

tarafından Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen altı ayrı terör saldırısı ile ilgili dünya ve Türkiye 

basınında yaralan haber ve yorumlardaki söylem incelenmiştir. Bu bağlamda toplanan haber manşeti, alt başlık 

ve haber özetlerinden elde edilen örneklerdeki olasılık ve belirsizlik kiplikleri ile edilgen çatılı eylemler içerik 

çözümlemesi yoluyla sayılmış, incelenmiş ve sınıflandırılmıştır.  

Çalışma sonunda incelenen örneklerde olasılık ve belirsizlik kiplikleri kullanımı ile edilgen çatılı 

eylem kulanım sıklığının doğru orantılı olduğu ve belirsizlik ve olasılık kipliği kullanım sıklığının 

gerçekleştirilen terör eylemi ile eylemi gerçekleştiren terör örgütüne bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Son olarak kiplik kullanımındaki kullanım sıklığı ile ilgili sonuçlar eleştirel söylem çözümlemesi 

yoluyla değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: söylem çözümlemesi, basın, terör, kiplik, 2016. 

 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the effect of the press discourse on publicizing terrorist 

organizations and their terrorist and violent activities. Also in this study we aim to demonstrate to what extent 

the causes and consequences of terrorist activities can be manipulated through lexical or morphological 

features used in any discourse. For this purpose, the discourse processed in news and commentaries on six 

distinguished terrorist attacks carried out by different terrorist organizations in Europe and Turkey in 2016 

reported in international and Turkish national press has been examined. In this context, probability and 

uncertainty modalities as well as passive voice structures used in the samples obtained from the collected 

headlines, subtitles and commentaries were counted, examined and categorized through content analysis.  

At the end of the study, we found that the frequency of the use of probability and uncertainty modalities 

and the frequency of passive voice structures were directly proportional and the frequency of usage of 

uncertainty and probability modalities was found to differ as to the terrorist activities and the terrorist 

organization performing the activity. Finally, the results related to frequency of use in the use of modality 

were evaluated through critical discourse analysis. 

Keywords: discourse analysis, press, terror, modality, 2016. 

 

 

 

 

                                                           
28 Muş Alparslan Üniversitesi, emrullahseker@yahoo.com; Muş/TÜRKİYE. 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
mailto:emrullahseker@yahoo.com


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

66 

GİRİŞ 

Gizli anlam aktarma çalışmaları 20.yy sanatçılarında ve özellikle “komünizm sistemi altında birçok 

doğu bloğu sanatçısında” rastlanan bir durumdur (Moore, 2008: 42). Orosz ve Dali gibi sanatçılarda bu ince 

yönlendirme ve gizli anlam aktarma sanatı “şekil-zemin arasındaki gelgitler, renkler arasındaki geçişler, hacim 

ve imgelerin farklı ölçülerdeki kullanımları ile oluşturmuştur” (Arslan, 2015:297). Bu çalışmalarda genellikle 

“görünen ilk imgede ikinci bir imge ve mana vardı ve halk bu çalışmalarda resmin arka planını ve ince çizgiyi 

okumada maharetliydi” (Moore, 2008: 42). Tıpkı renk, zemin, şekil ve imgelerin bir sanat eserinde 

kullanılması o eserin yapıldığı mekana ve zaman bağlı olarak farklı anlamlar ortaya çıkarması gibi, dilde 

kullanılan sözlüksel ve işlevsel unsurların da kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar yüklenebileceği bir 

gerçektir. Böyle bir durumda kasıt aramak ortaya çıkarılan sanat eserinde yorumlanan anlamların o eserin 

sahibi ile ilişkilendirilmesi kadar doğaldır. Hatta Freud’un “kişinin bütün benliğiyle kendini konuya verdiği 

durumlarda dil sürçmesi yapılacağını sanmıyorum” sözünde iddia ettiği gibi, söylem de ortaya çıktığında çok 

masum gibi görünen dil yanlışlıkları ve dil sürçmelerinin dahi bağlamla bir ilgisi olduğu ve bağlama göre 

anlam kazandığı düşünülebilir (Freud, 2012: 133). Bu nedenle edebiyat eserlerindeki dil kullanımlarında 

yazarın eserindeki bağlama göre bu dil yanlışlıklarını kullandığı iddia edilebilmekte ve buna bağlı 

çözümlemeler yapılabilmektedir (Bakınız, Kalay, 2016: 270).  

 Dolaylı yoldan veya gizli anlam aktarımında dilin incelenmesi metin ve konuşma gibi söylem 

örneklerinin incelenmesi ile yapılmaktadır. Söylem araştırmalarında dikkate alınan ve incelenen en yaygın 

konulardan biri ideolojik motiftir.  “İdeolojiler çoğu zaman metinde ve konuşmada sadece dolaylı olarak 

ortaya çıkarlar” (Dijk, 2015: 29). İdeolojik temelli yaklaşımın basında yer alan haber anlatılara ve yorumlara 

yansıyışı bu alandaki söylemi hazırlayan zihinsel model hakkında bize bir fikir verir. Buna göre “zihinsel 

model ideolojik temelli fikirlerden etkileniyorsa, denilebilir ki böyle modeller ideolojik olarak önyargılıdır” 

(Dijk, 2015: 35). Batı kaynaklı tarihi anlatılarda ‘Türkler’ için ‘barbar’ ifadesi kullanılarak tarihsel anlatıda 

‘Türk’ kavramının içeriği ile ilgili olumsuz bir anlam kayması gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Yine bu 

betimlemelerle ‘Türk’ kavramı daha da geniş tutularak tüm Müslümanları içine alan bir anlam kayması 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu söylem karşısına içeriğinde yine din temelli bir karşıtlık barındıran 

‘Haçlılar’ kavramı çıkarılmış ve ‘Türkler’ kavramı için dini ve ideolojik bir düşman algısı oluşturulmuştur. 

Anlık bir zaman diliminde, sınırlı bir uzamda gerçekleşen herhangi bir olguyu betimlerken kullanılacak daha 

uzun süreli ve daha kapsayıcı zaman ve uzam göstergeleri bağlamı genişletecek ve daha geniş çaplı bir algı 

yanılsamasına yol açacaktır. Benzer bir algı çalışması günümüzde ise çalışmamızda da değindiğimiz bazı terör 

örgütleri, bu örgütlerin gerçekleştirdiği eylemler ve bu örgütlere verilen isimlerle gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır.  

Benveniste (1974) “konuşucu, dil ve bağlam arasındaki karşılıklı ilişkiler bütününe ‘sözcelem’ 

(discourse) adını verir. Sözcelemin kaynağı olan kişi, yani konuşucu, kimlik, zaman ve uzamsal durumunu 

özel dilsel göstergeler kullanarak yansıtır ve böylelikle biçimsel olan tümceyi dinleyici ve bağlama göre 

düzenler (Kıran ve Kıran, 2010:185). Söylem ise sözcelem durumu göz önünde bulundurularak iletişimsel 

amaçla üretilen dilsel üründür (Günay, 2013: 36; Kıran ve Kıran, 2010:222). ‘Mesafe’ (distance) ise sözcelem 

olgusunun, öznenin kendi sözcesi karşısında aldığı tavır açısındn incelenmesini sağlar. Buna göre  ‘sözcelem’ 

“özne ile öznenin ürettiği sözce arasına konulan göreceli bir ‘mesafe’” olarak da tanımlanır (Kıran ve Kıran, 

2010: 200). Söylem çözümlemesi ise üretilen bir sözcede sözcelem durumuna göre konuşan kişinin 

söylediklerinin, söylemek istediklerinin ve söylemek istemediklerinin tespit edilmeye çalışılmasıdır (Günay, 

2013: 52). Söylem çözümlemesinin ideolojik, dini, etnik, ulusal, ırkçı, cinsel veya ideolojik yaklaşımlar ile 

toplumsal güç ilişkilerinin yazılı veya görsel medya ile siyaset alanına yansımasını inceleyen şekline ‘eleştirel 

söylem çözümlemesi’ denir (Günay, 2013: 79; Büyükkantarcıoğlu, 2001: 26). Bu çalışmanın yöntem kısmını 

oluşturan ‘içerik çözümlemesi’ ise yazılı ya da sözlü söylemi nicel verilere dönüştürüp, bu nicel verilerden 

hareketle çıkarımlarda bulunma işidir (Günay, 2013: 159; Gür, 2013:193).  

Bu çalışmanın amaçlarından en önemlisi ideolojik temelli yaklaşım ve önyargının basında yer alan 

haber anlatılarındaki ve yorumlardaki görünüşünü söylem çözümlemesi yoluyla araştırmaktır. Bu nedenle bu 

çalışma diğer sosyal bilimlere de dolaylı katkısı bulunan dilbilimsel bir çalışmadır. Çalışmanın giriş bölümde 
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bu çalışmanın konusu ve amacı üzerinde durulmuş, söylem çözümlemesi ve söylem çözümlemesi ile ilgili 

olarak çalışmamızda kullanılan kavramlar açıklanmıştır. İkinci bölümde ise çalışmanın yöntemi, evreni, 

örneklemi, kullanılan veri toplama ve değerlendirme yöntemleri ile özellikle 2016 yılı ikinci yarısında 

Türkiye’de gerçekleşen ve basına yansıyan terör faaliyetleri hakkında bilgi verilerek söylemin bağlam ve 

sözcelem durumları betimlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirildiği ve tartışıldığı üçüncü 

bölümde ise bulgular tablolar halinde nicel verilere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç 

bölümünde ise sonuçlar üzerinde çıkarımlarda bulunulmuş ve çalışmanın özgün değeri belirtilmiştir. 

 

Yöntem 

Bu araştırma 2016 yılının ikinci yarısında (Haziran, 2016- Aralık, 2016) Türkiye’de ve Avrupa’da 

farklı terör örgütleri tarafından büyük can ve mal kaybının yaşandığı birbirinden farklı özelliklerde altı farklı 

terör eylemi üzerine yapılan haber ve yorumlar ile sınırlandırılmıştır. Bu dönemde terör örgütleri tarafından 

gerçekleştirilen ve büyük can ve mal kaybının yaşandığı araştırma kapsamındaki terör eylemleri aşağıda 

belirlenmiştir: 

1. Atatürk Havalimanı: 28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde 

düzenlenen terör saldırısında 42 kişi hayatını kaybetti 239 kişi yaralandı. Saldırı sırasında en az iki kişinin 

kendini patlattığı belirtildi; ancak olay yerinden görüntüler 3 farklı noktayı işaret ediyordu. Patlamaların 

haricinde, saldırganların alanı kalaşnikoflarla taradığı da tanıkların ifadeleriyle kaydedildi. Saldırıyı üstlenen 

olmadı. Bulgular saldırıyı yapanın DAEŞ terör örgütü olduğunu gösteriyor. 

2. Nice: 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın Nice kentinde şehir merkezinde bir kamyon, 14 

Temmuz Ulusal Gün (Bastille Günü) kutlaması yapan kalabalığın içine daldı. En az 80 kişi hayatını kaybetti. 

Saldırı DAEŞ29 tarafından üstlenildi. 

3. Gaziantep: 20 Ağustos 2016'da yerel saatte 22.50 sularında Türkiye'nin Gaziantep ilinin Şahinbey 

ilçesinde bir sokak düğünü sırasında düzenlenen bombalı saldırı. Saldırı sonucunda 59 kişi hayatını kaybetti, 

90'ın üzerinde kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Bulgular saldırıyı yapanın DAEŞ terör örgütü 

olduğunu gösteriyor. 

4. Beşiktaş: 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında maç çıkışı 

saatinde çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti, 150'nin 

üzerinde kişi yaralandı. Eylemi PKK30 terör örgütüyle bağlantılı TAK üstlendi. 

5. Kayseri: 17 Aralık 2016 tarihinde Erciyes Üniversitesi Kampüsü önünde Komando Tugay 

Komutanlığından izne çıkan askerlere düzenlenen canlı bomba saldırısında 14 asker hayatını kaybetti, 56 kişi 

yaralandı. Eylemi PKK terör örgütüyle bağlantılı TAK31 üstlendi. 

6. Büyükelçiye Suikast: 19 Aralık 2016 tarihinde Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, 

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle 

Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, 

FETÖ32 mensubu bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karlov saldırının 

ardından kaldırıldığı Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Araştırmamızın evrenini terör eylemlerinin gerçekleştiği dönemde mevcut Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetinin politikalarına tarafsız veya karşı yayınlarıyla bilinen basın organlarında yer alan terör haberleri 

ve makaleler oluşturmaktadır. Araştırmamızla ilgili veri toplarken, araştırma evreni yurt dışında ve yurt içinde 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin politikalarına tarafsız veya karşı yayınlarıyla bilinen ve İngilizce 

veya Türkçe yayın yapan basın kuruluşları arasında yer alan ‘The economist’, ‘The Wall Street Journal’, 

‘Washington Post’, ‘Cumhuriyet’, ‘Bir Gün’, ‘Sözcü’ gazeteleriyle seçkisiz örnekleme yoluyla 

sınırlandırılmıştır. Araştırmamızda her bir terör vakası ile ilgili iç ve dış basına ait altı gazetenin terör 

eylemlerini takip eden ilk 3 gün olmak üzere 12 günde çıkan toplam 72 adet gazete incelenmiştir.  Yukarıdaki 

                                                           
29 Ad-Dawlah al-Islamiyah fil-Iraq wa ash-Sham (Irak Şam İslam Devleti Örgütü) 
30 Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi Örgütü) 
31 Teyrêbazên Azadiya Kurdistan (Kürdistan Özgürlük Şahinleri Örgütü-PKK bağlantılı bir örgüt olarak kabul edilmektedir) 
32 Fethullahçı Terör Örgütü 
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terör vakalarıyla ilgili bu gazetelerde yer alan 14 makale, 105 manşet veya alt başlık ile 65 adet haber özetinden 

oluşan toplam 184 parça söylem örneği içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Bu yolla haber metinleri içerisinde 

yer alan gerek sözlüksel (ör: biliyorum, emin değilim, tahmin ediliyor vb.) gerekse de dilbilgisel (ör: -Abilir, 

-mAlI, -dI, -mIş vb.) kiplik kullanımları sayılmış ve sınırlandırılmıştır. Gazetelerin e-baskılarına internet 

yoluyla kendi resmi sitelerinden erişilmiştir33. Yabancı basında yer alan İngilizce haber ve yorumlar 

araştırmacının kendisi tarafından Türkçeye çevrilerek sınıflandırılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

İncelenen söylem örnekleri içerisinde yer alan toplam 6629 anlambirim içinde yer alan sözlüksel 

kategoriye ait toplam 580 eylem sözlükbirim sayılmış ve sınıflandırılmıştır.  Ardından bu eylemler çatılarına 

göre etken ve edilgen olarak ayrıştırılmış ve sayılmıştır. Bununla birlikte, toplam 6629 anlambirim içinde yer 

alan biçimbirimsel ve sözlükbirimsel tüm kiplik göstergeleri ilgili olduğu terör vakası haberine ve terör 

eylemini gerçekleştiren örgüte göre ayrı ayrı sınıflandırılarak nicel verilere dönüştürülmüştür. Altı ayrı grupta 

sınıflandırılan anlam birimler daha sonra olasılık ve belirsizlik bildirimlerine göre sayılarak sınıflandırılmış 

ve elde edilen nicel veriler tablolar halinde özetlenmiştir. Bu sayım ve sınıflandırma işlemleri sırasında 

Türkçedeki ‘İmek’ ve İngilizcedeki “be” ekeylemleri işlevsel görevde kullanıldıklarından toplam sözlüksel 

kategoriye ait eylem sayısına dâhil edilmemiştir. Ayrıca İngilizce dilbilgisinde dolu olan belirleyici 

kategorisine ait sözlüksel birimler (‘a/n’, ‘the’ artikelleri) aslında belirlilik ve belirsizlik anlamları içermesine 

rağmen Türkçe kategorik karşılıklarının boş olması sebebiyle ne sözlüksel ne de biçim birimsel sayımlara 

dâhil edilmemiştir.  

Toplanan verilerin sınıflandırılması ve sayılması ile eylem sözlüksel kategorisi içerisinde yer alan ve 

ilgili olduğu terör eylemine göre sınıflandırılan 149 edilgen eylem toplamda 580 eyleme oranlanmış ve elde 

edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Bunu yaparak terör eylemleri ile ilgili yapılan haber ve yorumlarda 

kullanılan söylem örneklerinin gerçekleşen terör eylemi ve eylemi gerçekleştiren terör örgütü açısından nasıl 

bir tutum sergilediğini belirlemektir.  

Tablo 1. Terör Eylemine Göre Edilgen Çatılı Eylem Yoğunluğu 

 
Yukarıda gösterilen edilgen eylem kullanım sıklığı açısından birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı terör 

vakası ile ‘Beşiktaş’ ve ‘Kayseri’ vakaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu terör vakalarıyla 

ilgili yapılan haber ve yorumların daha çok gerçekleştirilen terör eylemini öne çıkardığını, saldırıların terör 

örgütü tarafından üstlenilmesine rağmen konuyla ilgili haber ve yorumlarda eylemlerin edilgen çatıda 

kullanılması hedef okuyucu kitlede vurgulanmak istenen izlek açısından anlamlı bulunmuştur. İlk üç terör 

eylemi ile ilgili yapılan haberlerde ise saldırıyı yapan terör örgütü saldırıyı üstlenmemesine rağmen etken çatı 

kullanımlarına daha sık rastlanılması hedef okuyucu kitlede vurgulanmak istenen izlek açısından yine anlamlı 

bulunmuştur. ‘Beşiktaş’ ve ‘Kayseri’ vakaları ile ilgili söylemlerin izleğini terör eylemi oluştururken, ‘Atatürk 

Havalimanı’, ‘Nice’, ‘Gaziantep’ ve ‘Büyükelçi Suikastı’ saldırılarında ise söylemlerin izleğini eylemi 

gerçekleştiren terör örgütünün oluşturduğu görülmektedir. Bu veriler saldırıyı gerçekleştiren terör örgütlerine 

göre sınıflandırıldığında ise Tablo 2’de gösterilen karşılaştırmalı sonuçlar elde edilmiştir.  

 

                                                           
33 http://www.wsj.com/europe, http://www.economist.com/, https://www.washingtonpost.com/,   http://www. cumhuriyet.com.tr/, 

http://www.sozcu.com.tr/, http://www.birgun.net/  

Sıra Vaka Edilgen Çatılı Eylem Toplam Eylem   Frekans  

1 Atatürk Havalimanı 41 162 0.253 

2 Nice 31 127 0.244 

3 Gaziantep 13 43 0.302 

4 Beşiktaş 20 49 0.408 

5 Kayseri 36 101 0.356 

6 Büyükelçiye Suikast 15 98 0.153 
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Tablo 2. Terör Örgütlerine Göre Kullanılan Edilgen Çatılı Eylem Yoğunluğu 

 
Buna göre çalışma kapsamımızda ele alınan terör eylemlerinin ilk üç günü çalışma örneklemimizi 

oluşturan basın organlarında yer alan haber ve yorumlarda PKK tarafından gerçekleştirilen eylemler için 

yapılan haberlerde kullanılan edilgen çatılı eylem sıklığının DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri tarafından 

gerçekleştirilen eylemler için yapılan haberlerdekinden daha yoğun olduğu görülmektedir. Buradan çıkan 

sonuç DAEŞ terör örgütünün ‘İslam devleti’ olarak çağırılmasına bağlanabilir. Bu tür bir söylemin amacının 

hedef okuyucu algısında özellikle DAEŞ terör örgütünün adında kullandığı ‘İslam’ kavramının içeriği ile ilgili 

olumsuz, korku içerikli bir motif oluşturmak şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir söylemin doğrudan ya da 

dolaylı olarak  ‘İslamofobi’ olarak da tanımlanan İslam karşıtlığına veya korkusuna katkıda bulunduğu ve 

hatta özellikle bu amaçla gerçekleştirildiği iddia edilebilir. Ayrıca ‘Beşiktaş’ ve ‘Kayseri’ saldırısı içerikli 

haber ve makalelerdeki söylemlerde eylemi gerçekleştiren örgütün ismi mümkün olduğunca şiddet içeriğinden 

uzak tutulmaya çalışılmış hatta bu tür eylemlerde ikinci bir isim adına eylemler üstlenilmiştir. 

Altı ayrı terör vakasına göre sınıflandırılan anlam birimler daha sonra olasılık ve belirsizlik 

bildirimlerine göre sayılarak sınıflandırılmış ve elde edilen nicel veriler Tablo 3’te gösterilmiştir. Bunu 

yapmamızın amacı her bir vakanın yorumlanması ve bildirilmesi söyleminde kullanılan olasılık ve belirsizlik 

kipliklerinin kullanım sıklığını saptamaktır.   

Tablo 3. Olasılık ve Belirsizlik Bildiren Kiplik Kullanımı Sıklığı 

 
Bu tablodan elde edilen verilere göre olasılık ve belirsizlik kipliği kullanımı açısından birinci, ikinci, 

üçüncü ve altıncı terör vakası ile ‘Beşiktaş’ ve ‘Kayseri’ vakaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

görülmektedir. Bu terör vakalarıyla ilgili yapılan haber ve yorumlarda kullanılan olasılık ve belirsizlik 

kipliklerinin sıklığının ‘Beşiktaş’ ve ‘Kayseri’ vakaları ile ilgili yapılan haberlerde kullanılandan çok daha az 

olduğu görüldü.  Bu söylemsel farkın yine terör eylemini gerçekleştiren örgütlere karşı duyulan ideolojik 

yaklaşımdan kaynaklandığı iddia edilebilir.  Çünkü faili açısından ortak özelliklere sahip bir terör eylemi 

(‘Beşiktaş’ veya ‘Kayseri’ vakaları) ile ilgili daha çok şüphe ve belirsizlik bildiren kiplikler tercih 

edilebilirken, faili açısından ortak özellikler taşıyan diğer terör eylemleri (‘Atatürk Havalimanı’, ‘Nice’, 

‘Gaziantep’, ‘Büyükelçiye Suikast’ vakaları) ile ilgili daha kesin ifade ve yargılamalar yapılabildiği 

görülmüştür. Eylemlerin ikisinin sol ideolojiye sahip bir örgüt tarafından yapıldığı düşünülürken, geri 

kalanların ise mezhepçi ve dini söylemlere sahip örgütler tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir.   

Sonuç olarak bu dilbilimsel çalışmada elde edilen verilere dayanarak herhangi bir söylemde kullanılan 

kipliklerin söylemin izleğini belirlemede ve söylemi gerçekleştiren öznenin söylemin izleğine olan mesafesini 

ve tutumunu tespit etmede önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Ayrıca, bu çalışmada incelenen örneklerde 

edilgenlik kullanımındaki yoğunluk ile belirsizlik ve olasılık kipliği kullanım sıklığının doğru orantılı olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan bu çalışma terör ve şiddet eylemlerinin ve terör örgütlerinin 

kamuoyuna duyurulmasında ve tanıtılmasında basın söyleminin etkili bir rol oynadığını göstermiştir. 

 

SONUÇ 

‘Yerli ve yabancı basında terör eylemleri üzerine yapılan haber ve yorumlarda kiplik çözümlemesi’ 

başlıklı bu araştırmada basın örnekleminden toplanan haber manşeti, alt başlık ve haber özetlerinden elde 

Terör Örgütü Edilgen Çatılı Eylem Toplam Eylem   Frekans  

DAEŞ 85 332 0.256 

PKK 56 150 0.373 

FETÖ 15 98 0.153 

 

Sıra Vaka Olasılık/Belirsizlik 

Bildiren Kiplikler 

Toplam Anlambirim Frekans  

1 Atatürk Havalimanı 112 1824 0.061 

2 Nice 70 1620 0.043 

3 Gaziantep 25 418 0.059 

4 Beşiktaş 55 537 0.161 

5 Kayseri 58 483 0.122 

6 Büyükelçiye Suikast 25 667 0.037 
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edilen örnekler içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiş ve elde edilen veriler eleştirel söylem çözümlemesi 

yoluyla değerlendirilmiştir. Buna göre bu çalışma belli bir söylem örneğinde görülen olasılık ve belirsizlik 

bildiren kiplikler ile edilgen çatılı eylemlerin sözcelemin öznesinin yani konuşucunun veya yazarın söylemin 

izleğine olan mesafesini ve tutumunu belirlemedeki etkisini araştırmak için yapılmıştır.  Ayrıca bu çalışmanın 

amaçlarından biri de terör ve şiddet eylemlerinin ve terör örgütlerinin kamuoyuna duyurulmasında ve 

tanıtılmasında basın söyleminin nasıl bir etki oluşturduğunu ortaya koymak olarak belirlenmişti. Terör 

olaylarının sebep ve sonuçlarının söylem içinde kullanılan sözlükbirimsel veya biçimbirimsel özelliklerle nasıl 

manipüle edilebileceğini göstermeyi amaçlayan bu çalışma 2016 yılı içerisinde farklı terör örgütleri tarafından 

Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen altı ayrı terör saldırısı ile ilgili dünya ve Türkiye basınında yaralan 

haber ve yorumlardaki söylemi inceledik. Çalışma sonunda incelenen örneklerde olasılık ve belirsizlik 

kiplikleri kullanımı ile edilgen çatılı eylem kulanım sıklığının doğru orantılı olduğu, ayrıca ortaya çıkan 

anlamlı kullanım sıklığının gerçekleştirilen terör eylemi ile eylemi gerçekleştiren terör örgütüne bağlı olarak 

farklılık gösterdiği tespit edildi. Çalışmadan elde edilen sonuçlar basın ve ifade özgürlüğü ile terör 

propagandası arasındaki farkın iyi bir söylem çözümlemesi ile ortaya konabileceği gösterdi. Bu çalışmadan 

elde edilen sonuçlara dayanarak dilbilimsel söylem çözümlemesini güvenlik ve adalet kurumları için stratejik 

bir veri toplama yöntemi olarak öneriyoruz.  
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Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA; Uzm. Erdal SEZGİ 

NADİR ŞAH’IN İRAN’DA TAHTA GEÇMESİ VE BAZI FAALİYETLERİ 

NADER SHAH'S ACCESSION IN IRAN AND SOME OF HIS ACTIVITIES 

 

 

 

ÖZ 

İran’da Safevi hanedanın 1736’da sukutundan sonra yönetime Afşarlar geçmiştir. Afşar Türklerinden 

Nadir Kulu Han, Safevi Şahı Hüseyin’in 1722’de Afganlı Üveysilerin İran’ı istila etmesi üzerine ülkesini terk 

ederek, Osmanlı Başkenti İstanbul’a sığınmıştır. Bu nedenle İran’da otorite boşluğu ve iç mücadeleler 

başlamıştır. İran, bu dönemde Ruslar, Osmanlılar ve Afganlı Üveysiler arasında savaşlara sahne olurken, 

İran’da eyalet valisi olan hanlarda iktidar mücadelesinde bulunmaktaydılar. Bu iç ve dış mücadelelerde Nadir 

Han, ülkeyi istila eden Afganlı Üveysiler, Rusları ve Osmanlıları İran’dan çıkarmayı başarmış, tek otorite 

olarak kendini kabul ettirmiştir. 1736’da Mugan/Mogan Yaylası’nda topladığı kurultay da kendisini şah ilan 

ettirmiştir.  

Zeki ve cesur bir yapıya sahip olan Nadir Kulu Han, kısa bir zaman sürecinde İran topraklarını istila 

eden devletlerden kurtarmış hatta genişletmek için Osmanlı Devletine ait olan Bağdat, Musul, Kerkük, Van, 

Kars ve Kafkasya bölgesine seferler düzenleyerek, ülkesine katmaya çalışmıştır. Bu sefer masraflarını 

karşılamak için yeni vergiler koymuştur. Halk, İran’da yaşanan iç kargaşalıklar ve istilalar nedeniyle fakir 

düştüğünden, yeni vergiler huzursuzluk kaynağı olmuştur. 1747 yılında bir suikast sonucu Nadir Şah 

öldürülmüş ve İran’ın toprak bütünlüğü yeniden dağılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Nadir Şah, İran, Azerbaycan, Savaşlar ve İstilalar. 

 

 

 

ABSTRACT 
After the fall of the Safavid dynasty in Iran in 1736, the Afshar came to the power. Upon Iran's invasion 

by the Owaisi of Afghanistan in 1722, Sultan Husayn the Safavid Shah left his country and took refuge in the 

Ottoman capital city of Istanbul. Therefore, an authority gap and internal struggles began in Iran. In this 

period, the country witnessed wars among Russians, Ottomans and Afghan Owaisis, and, meanwhile, 

governor khans struggled for power. During these internal and external struggles, Nader Khan managed to 

expel Afghan Owaisis, Russians and Ottomans out of Iran and established himself as the only authority. In 

the council that he organised in Mugan Plain in 1736, he had himself declared as the Shah. 

Possessing an intelligent and brave character, Nadir Quli Khan freed Iran's territory from invading 

powers in a short period of time and he even tried to expand Iran's land by making campaigns to capture 

Ottoman regions of Baghdad, Mosul, Kirkuk, Van, Kars and Caucasia. He levied new taxes to meet the 

campaign costs. As Iranian people got poor due to internal struggles and invasions, these new taxes became 

a source of unrest. In 1747, Nader Shah was assassinated and subsequently Iran's territorial integrity was 

lost again. 

Keywords: Nader Shah, Iran, Azerbaijan, Wars and Invasions. 
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GİRİŞ 

Nadir Kulu Han, İran’ın Horasan bölgesinde yaşayan Afşar Türklerinin Beyi konumunda karşısına 

çıkan imkânları kendi lehine iyi değerlendirerek, İran’da şahlık makamına kadar uzanan bir mücadele içinde 

olmuştur.  Bu makamda iken İran’ı istila eden Afganlı Üveysileri İran’ın dışına çıkarmış, yaşanan iç 

karışıklıklara son vererek şahsı ve İran adına büyük başarılar elde etmiştir. Bu çalışmaları nedeniyle bazı 

tarihçiler, Nadir Kulu Hanın, XVIII. yüzyılda Asya’nın Napolyonu sayılmalıdır, görüşünü ileri sürmektedirler. 

Birçok askeri başarısı olan iyi bir komutan ve bunun yanında devlet adamı izlenimi vermektedir34.  

Nadir Kulu Han’ın kökeni hakkında Azerbaycanlı Tarihçi Abbaskulu Bakihanov; “Moğol istilası 

döneminde Azerbaycan’a gelmiş Türkmen Afşarlarının Kırklu Oymağındandır. Afşar Boyu, Şah İsmail’in 

ortaya çıkmasından sonra göç ederek, Abiverd taraflarına gelerek, Gürgen Nehri civarını kendilerine yurt 

tutmuşlardır. Bu boydan İmam Kulu Han adlı birisinin Hicri 1101 (1689) yılında dünyaya gelen oğlu olup, 

adını Nadir Kulu koymuşlardır. Nadir Kulu, Koca Ahmetli Baba Ali Bey adlı ileri gelen birinin, iki kızıyla 

peş peşe evlenmiştir. Bu kızlarla evlenmesi ona ayrıcalık sağlamış ve yaşıtları arasında yükselerek, Nadir Kulu 

Bey adı ile hüner ve kahramanlıklar göstererek nam salmıştır”35, bilgisini vermektedir. Nadir Kulu Han, 

İran’daki kargaşalıklar esnasında, Abiverd ve çevresini kontrolü altına almıştır. Burada bulunan Afşar Boyuna 

mensup diğer oymakları ve Horasan’da meskûn Celayirli oymağını da hâkimiyeti altında birleştirerek, hızla 

gücünü artırmaya başlamıştır.  

İran topraklarını istila eden Afganlı Üveysiler, Osmanlı ve Rusya’ya ile yapılan mücadelede bazı 

başarılar gösterince, Safevi hükümdarı, II. Tahmasp tarafından İran’da şahtan sonra gelen en önemli ikinci 

makam olan İtimadü’d-Devle unvanı ve makamına getirilmiştir. Bu makama getirildikten kısa bir zaman sonra 

da yani 1732’de yaptığı bir darbe sonucunda da Nadir Kulu Han, saltanat vekili “Vekilü’s Saltanat” unvanını 

almıştır.  

Azerbaycan coğrafyası tarih süreçte oldukça fazla hâkimiyet savaşlarına sahne olmuş ve birçok 

milletin hâkimiyetinde kalmıştır. Her dönem, hâkimiyet sağlanması gereken bölgelerden biri olduğundan, 

hâkim olanlar zaman, zaman el değiştirmiştir. Bu durum beraberinde Azerbaycan ve yakın coğrafyasına 

yapılan sürekli göçlere sahne olmuştur.36  

 

Nadir Şah’ın İktidara Geliş Süreci 

Afşarlar, yirmi dört Oğuz Boyu’ndan olup, olağanüstü dönemlerde, lider çıkarmış boylardan biridir. 

Afşar kelimesi, Avşar, Ovşar veya Abşar şeklinde söyleniş ve telaffuz şekilleri de vardır. Afşar/Avşar adının 

anlamı, av esnasında hızlı davranan demektir. Afşarlar’ın Oğuz Han’ın oğullarından Yıldız Han’ın soyundan 

geldikleri kabul edilmektedir.  

Afşarların İran ve Azerbaycan’a gelmeleri Selçuklular dönemine kadar geriye gitmektedir.  XVI. 

Yüzyılda Azerbaycan ve İran’da bulunan Afşarlar, Kuh-ı Giluye Afşarları, İmanlu Afşarları, Alplu Afşarları, 

Usalu/İsalu Afşarları ve Eberlü Afşarları olmak üzere beş büyük gruba halinde varlıklarını 

sürdürmekteydiler.37 Buna rağmen Afşarların sayısal bakımdan en fazla yaşadıkları bölge Anadolu coğrafyası 

idi. Anadolu’da bulunan yerleşim yerlerinin önemli bir kısmının Afşar Türkmenlerine ait olduğu, 

Karamanoğlu Beyliği’nin kurucu Oğuz boyunun Afşarlar olduğunu bazı tarihçiler belirtir.38 

Afşarlar arasında son zamanlarda yeni boylar ortaya çıkmıştır bunlardan birisi de Kırklu(Kırklı) 

Afşar’ıdır. Nadir Kulu Han, Horasan Bölgesi’nde Abiverd’te oturan Kırklu Afşar’ındandı.39  

                                                           
34Mehmet Saray, Türk - İran İlişkileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 

2006, s. 75. 
35İsmail Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, (Eklemeler, 

Notlandırma ve Düzenlemelerle Türkçe Yayına Hazırlayanlar; Ekber N. Necef - Şamil Necefov) Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009, s. 

430. 
36Muammer Demirel, “Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı–Rus Savaşı’ndan Sonra)”, Atatürk Üniversitesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, 2009), s. 317. 
37Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1972, s. 149. 
38Ali Aktan, “Anadolu’da Avşarlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, (1995), ss. 255-262. 
39Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 428-429. 
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İran’da hâkim olan Safevi Hanedanı’nın XVIII. yüzyılda zayıflaması ve çöküş sürecine girmesi 

nedeniyle, hâkim oldukları topraklara Osmanlı, Rus ve Afganların hâkimiyet sağlamak için girişimlerde 

bulunmuşlardır. Bu girişimlerin yaşandığı dönemde yani XVIII. yüzyılın ilk yarısında İran’da, Avşar 

Türklerinden Nadir Kulu Han tarih sahnesine çıkmıştır. İran topraklarını ele geçirmek isteyen güçlerle 

mücadeleye girişen Nadir Kulu Han, bu mücadelesinde başarılı olmuştur. Azerbaycan’da Hazar kıyılarında 

Rus güçlerine karşı sağladığı başarı onun önünü açmış akabinde Horasan Seferinde Afganları yenilgiye 

uğratması İran’da hâkim olan Safevi Hanedanlığına mensup II. Tahmasb’ı tahtan indirerek yerine oğlu sekiz 

aylık olan oğlu, III. Abbas’ı şah olarak tahta çıkarmıştır.40 Devlet adamlarını ve ülkenin ileri gelenlerini daha 

beşikte bulunan, III. Abbas’a itaat etmesini sağlamıştır. Kendisi de, Şah Abbas’ın naibi unvanını alarak 

ülkenin yönetimini uhdesine almıştır. 1732 yılında ise yaptığı bir darbe ile Nadir Kulu Han, saltanat vekili 

unvanını kullanmaya başlamıştır. Yaşanan bu değişiklik, İran’ın hâkim olduğu topraklarda okunan hutbe ve 

basılan paralarda kendini göstermiştir.41  

Nadir Kulu Han, Güney Azerbaycan topraklarını Osmanlı Türklerinden kurtarmak için1731 yılında 

Nadir Kulu Han Ordusu ile Sefere çıkarak daha önce kaybedilen yerleri geri almak için mücadele vermeye 

başladı. Fakat ilk mücadelesini kaybederek, 1732’de Osmanlı Devleti ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.42 

Nadir Kulu Han, İran’da tamamen yönetimi eline geçirdikten sonra Osmanlı Devleti’nin 1723 yılından beri 

işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmesini istedi. Bu isteğine Osmanlı Devleti tarafından olumsuz cevap 

alınca savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. Yapılan mücadele sonucunda, 1735 yılında Revan(İrevan) Bölgesi 

Safevi Devleti’nin eline geçmiş oldu. Bundan sonra ordusu ile aynı yıl Gence üzerine hareket gitmiş, Gence 

Şehri ve çevresini de almıştır. Böylece, Azerbaycan topraklarında Osmanlı hâkimiyeti altında olan toprak ve 

Osmanlı askeri kalmamıştır.  

Bu dönemde Nadir Kulu Han, Safevi Hanedanlığı’nın İran’da 1502 yılından beri devam eden 

hâkimiyetine son vererek, 1736 yılında kendisini şah ilan ettirdi.43 Bu tarihten sonra Nadir Şah olarak anılmaya 

başlandı.44  

Nadir Kulu Han, İran’da şahlığını ilan etmeden önce, 1734 yılında Kafkasya Bölgesi’nde Rus güçlerine 

ve Osmanlı güçlerine karşı kazanmış olduğu başarılarla İran’da kendi gücünü ve kudretini ispatlamış, bundan 

dolayı halk ve dini kesimler üzerinde olumlu etki bırakarak onlardan destek almıştı.45 Nadir Kulu Han, Rusya 

ve Osmanlıların ele geçirdiği toprakları geri alma mücadelesinde başarılı olmuştu. Kısa süre içinde 

Azerbaycan’ın Güney topraklarının çoğunluğunu geri aldı. Aras Nehri boyunca kuzeye doğru ilerleyerek, 

Şirvan’a girmiş akabinde, Gence üzerine yürümüştür. Gence’de bulunan Osmanlı askerleri ve Kırım Tatarları 

ona karşı direndi. Bu süreçte, Revan(İrevan) tarafında bulunan Osmanlı kuvvetlerinin geldiğini haber alınca, 

Gence’nin muhasarasını kaldırarak, Revan(İrevan) şehrini almak için geri dönmüş, buradaki Osmanlı 

kuvvetlerini yenerek, Tiflis üzerine gitmiştir. Tiflis’i işgal ettikten sonra hareketini yeniden Gence üzerine 

çevirerek burasını da ele geçirmiştir. Bu suretle Osmanlı kuvvetlerini Azerbaycan’dan çıkaran Nadir Kulu 

Han, bölgede istila hareketlerinde bulunan Rus güçlerini de Azerbaycan ve bazı Gürcistan’dan çıkarmayı 

başarmıştır. Rus Çarı I. Petro’nun ölümü sonrasında zayıflayan Ruslar, Nadir Kulu Han ile savaşmaktan 

vazgeçip, Hazar kıyısı topraklarını Nadir Kulu Han’a, bırakarak, onunla Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak 

oluşturmayı tercih etmişlerdir. Rusya ve İran arasında, 1732 ve 1735 yıllarında iki anlaşma yapılmıştır. Nadir 

                                                           
40Fuad Eliyev-Urfan Hesenov, İrevan Hanlığı, Şarq-Qarb, Bakı 2007, s. 42. 
41Mahmud İsmailov, İlk Çağlardan XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Azerbaycan Tarihi, (Türkçeye Aktaran Vefa Kurban), Kültür-

Sanat Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 430. 
42Firidun Nurullabeyli Esedov, Nadir Şah Efşar, İqtisad Üniversiteti Neşriyyatı, Bakı 2011, s. 21-22. 
43Nadir Şah, 1742’de Hindistan üzerine sefere çıktığında yerine oğlu Rıza Kulu Mirza Hanı vekil bırakmıştır. Nadir Şah’ın, bu seferi 

esnasında, tahtan indirilen ve Sebzvar’da ikamet eden Safevi Hanedanın son şahı, II. Tahmasp, Nadir Şah’ın oğlu Rıza Kulu Mirza 

Han tarafından öldürülmüştür. Esedov, Nadir Şah Efşar, s. 46. 
44Eliyev-Hesenov, İrevan Hanlığı, s. 42-43. 
45Oktay Kızılkaya-Tolga Akay, XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlarında İran Ordusu ve İran Azerbaycan’ı, Son Çağ 

Yayınları, Ankara 2014, s. 22. 
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Şah, bu anlaşmalardan karlı çıkmıştır. İkinci Antlaşma ile Rusya, Hazar kıyısındaki topraklarının geri kalan 

kısımlarını da İran’a terk etmeyi kabul etmiştir.46 

 

Nadir Şah’ın Hükümdarlığı ve Faaliyetleri  
Nadir Şah 1735-1736 kış aylarını geçirdiği Mugan da büyük bir kurultay toplamıştır.  Mugan 

Ovası’nda topladığı kurultay, geleneksel Türk hâkimiyet anlayışının hatırasını canlandıran özellikler 

taşımaktaydı. Kurultay toplanmadan önce, Mugan Yaylası’nda, büyük çadırlar kurulmuş, Kür ile Aras 

nehirlerinin birleştiği yerde (şuan ki Sabirabad’da) bulunan sazlık alanlardan kamış ve ağaçları kestirerek, 

kurultaya gelecekler için 12.000 geçici ev yaptırmıştır. Kurultaya 100.000 kişinin katıldığı tarihi kayıtlarda 

vurgulanmaktadır. Bu kurultaya, İran’da ki bütün sözü geçen büyükler ile din adamları katılmıştır. Toplanan 

bu kurultay bir aydan fazla sürmüş, Nadir Kulu Han bu kurultayda, herkesi dinlemiştir. Bütün sözü geçen 

büyükler ile din adamlarına, kendisinin İmam Caferi Sadık Mezhebine geçtiğini belirterek, Dolayısı ile 

kendilerinin de Caferi Mezhebinin Sünniliğin beşinci mezhep olarak kabul edilmesini İran’ın ileri 

gelenlerinden istemiştir. Bu suretle yüzyıllardır süre gelen ve yüz binlerce Müslüman’ın kanın akıtılmasına 

sebep olan bu ayrılığın sona ermesini istemiştir. Kurultaya katılan Şii ve Sünni âlimlere, İran Devleti 

tarafından kabul edilen Caferi Mezhebini beşinci Ehli Sünnet Mezhebi diye kabul etmişlerdi.47   

Mugan Kurultayı’nda kendisinin şah olmasını isteyenlere şartları olmuştur. Şartlarından bazıları; Dört 

halifeye, bütün İslam âleminde olduğu gibi İran’daki Şii ulemanın da uyacağını, Caferi Mezhebi’nin de Ehli 

Sünnet mezhebi sayılmasını istemiş ve kabul görmüştür. Saltanatın kendi ailesinden birisine verilmesi, Safevi 

hanedanlığına kimsenin destek vermemesi, bu hanedanlığa ait kim varsa öldürülmesi ve mallarına el 

konulması, İran ile komşuları Osmanlı, Babürlü ve Özbekler arasındaki mezhep ayrılığının çözülmesini 

istemiştir. Bu isteğe, ulemadan karşı çıkanlar olmuş fakat Nadir’den korktukları için ses çıkaramamışlardır. 

1736’da Nadir Kulu Han, Safevi Hanedanlığı’nın İran’da ki şahlık hâkimiyetine son vererek, İran ve 

Azerbaycan’da Afşar hanedanlığının yönetime gelmesini sağlamıştır.48 

Nadir Şah, Mugan’da ki kurultaya topladığı İran’daki feodallerden bazıları Nadir Kulu Han’ın 

şahlığına karşı çıkmışlardır. Karşı çıkanlardan biri merkezi Gence Şehri olan Karabağ Hanlığı/Eyaleti Hanı 

Ziyadoğlu’dur. Nadir Kulu Han, kendisinin şah olmasına karşı çıkanların birçoğunu öldürtmesine rağmen 

Kaçar Türkmen Boyu’ndan olan ve kudretleri ile tanınan Ziyadoğlu’nu öldürmekten çekinmiştir. Nadir Şah’ın 

devlet içinde aldığı ilk tedbirlerden biri Azerbaycan topraklarındaki hanlıkları/beylerbeyliklerin ortadan 

kaldırmak oldu. Azerbaycan topraklarının en önemlileri olan Şirvan, Karabağ, Güney Azerbaycan ve 

Çukursaad hanlıklarının/beylerbeyliklerinin idari statülerini ortadan kaldırdı. Karabağ Hanlığını zayıf 

düşürücü idari ve demografik tedbirler aldı. Bu doğrultuda, Karabağ Hanlığı’nda kalabalık bulunan nüfusları 

Cevanşir ile Keberli aşiretlerini bulundukları yerlerden kaldırarak, Horasan’a sürgün etti. Nadir Şah merkezi 

gücünü artırmak için yerli feodallerin yetkilerini kısıtlayarak, birçok Türkmen oymağını İran’ın iç kısımlarına 

zorunlu göçe tabi tutmuştur.49  

Nadir Şah kendisinin şah olmasına karşı çıkan Azerbaycan hanları/beylerbeyileri, Nadir Şah’ın 

gazabına uğramakta gecikmediler. Nadir Şah, öncelikli olarak şahlığını, hanlara zorla kabul ettirmiş, akabinde 

de fırsat bulduklarında kendisine tehlike arz edebilecekleri düşüncesi nedeniyle bunların bir kısmını İran’ın iç 

kısımlarına sürgün etmiştir.50 Böylece, Nadir Kulu Han,  yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmiş İran tahtına 

çıkmayı başarmıştır. Bunların yerine merkezi Tebriz olan büyük Azerbaycan vilayeti kurmuştur.  

1736’da yapılan Mugan Kurultayına katılan ve Nadir Kulu Han’ın şah olmasını savunan Ermeni 

Katolikosu, Abram Karetasi kurultayla ilgili hatıralarında; “Nadir Şah kardeşini Farsça Azerbaycan denilen 

Atropatan’a beylerbeyi tayin edip, Nahçıvan, Revan/İrevan ve Gürcistan’ın yönetimini ona verdi. Mugan’da 

                                                           
46İsmailov, İlk Çağlardan XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Azerbaycan Tarihi, s. 246. 
47Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 432. 
48Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 65. 
49İsmailov, İlk Çağlardan XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Azerbaycan Tarihi, s. 247. 
50Hasan Oktay, Revan Hanlığı (1747-1828), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 

Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya1997, s. 31. 
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düzenlenen kurultaya Revan/İrevan Bölgesi’nden yüzden fazla Ermeni din adamı katılmıştı. Kurultay 

sırasında Nadir Şah, Ermenileri sıcak karşılamış onlarla yakından ilgilenmiştir. Abram Karetasi, Nadir Şah’ın 

Ermenilerle konuşmasını Türkçe yapmıştır”. Çukursaad Beylerbeyliği’ndeki halkın çoğunluğu Türk olduğu 

için Ermeni din adamları bölgedeki hâkim güç olan Türk devlet adamlarının ve yerel Türklerin güvenini 

kazanmak ve bölgedeki Türklerle rahat irtibat kurabilmek için genelde Türkçe konuşmaya özen 

göstermişlerdi.51 

Nadir Kulu Han, Mugan Kurultayı’nda kendisine destek ve güven telkin edenleri yükseltmiştir. 

Bunlardan birisi çok güvendiği yakın adamı Pir Mahmut Han’dır. Pir Mahmut Han’ı, gelirleri bakımından 

Azerbaycan hanlıkları arasında önemli bir yere sahip olan eski Revan(İrevan) 

Hanlığına/Beylerbeyiliğine52atamıştır. 

Mugan kurultayından sonra Nadir Şah, Osmanlı Devleti’nden kendi şahlığının tanınması, sınırlar 

konusunda anlaşma yapılması ve Hac ziyareti esnasında Caferi Mezhebi’ndeki hacılara Kâbe’de yer bir rükn-

yön verilmesini istemiştir. Osmanlı Devleti bu sırada Rusya ile savaşta olup, aynı zamanda Avusturya ile 

mücadele halindeydi. Bu nedenle, Osmanlı Devleti, İran ile olan siyasi ve askeri ihtilaflar konusunda, iki 

tarafın yetkililerinin, 22 Eylül 1736 yılında tamamladığı barış antlaşmasını, Sultan I. Mahmut, 17 Ekim 

1736’da onaylamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Nadir Kulu Han’ın  şahlığını kabul etmiş, 1639’da 

Kasr-ı Şirin’de belirlenen sınırlar aynen kabul edilmiştir.. Ancak Şeyhülislam’ında katıldığı bir toplantıda 

(İmam Cafer-i Sadık Mezhebi) dört ana mezhepten sonra Sünni mezhep olarak görülmediğinden, Halife 

sıfatıyla bunu kabul etmedi. 1736 Anlaşması ile Türkiye 1732 yılından beri Doğu’da almış olduğu yerleri geri 

vermeyi kabul etmiş fakat asıl amaç olan Rusların doğu sınırlarından ve ön Asya’dan uzaklaştırma düşüncesi 

başarılı olmuştur. Bu durum sonrasında Kars ili sınırları tekrardan Arpaçay ile Boğam Boğazı üzerinden geçip, 

Ağrı Dağı’nın Kuzeyinde kalan topraklar İran’a, Güneyinde kalan toprakların Osmanlı Devletine ait olduğu 

kabul edilmiştir. Bu antlaşma ile Sürmeli Çukuru, Kulp(Tuzluca) yöresi ile Şüregel’in doğusunun yani Revan 

Eyaleti’nin, İran’a ait olduğu Osmanlı Devleti tarafında kabul edilmiştir.53  

Nadir Şah’ın sınırlar ve şahlığı Osmanlı Devleti tarafından tanınırken, mezhep konusu ulemaya 

bırakılmıştır. Nadir Şah’ın bu isteği, İstanbul’daki ulema meclisinde tartışılmış ve şer’i mahsurlarından dolayı 

Nadir Şah’ın bu isteği kabul görmemiştir. Nadir Şah’ın ısrarlarına rağmen bu barış fırsatı kaçırılmış, 

yüzyıllardır devam eden mezhep husumeti aynen devam etmiştir. Bu durumun uzun vadede bölgeye yayılma 

stratejisi izleyen Rusların işini kolaylaştırdığını daha sonraki gelişmeler göstermiştir.54  

Osmanlı Devleti ve ulemasının Caferiliğin beşinci Sünni mezhep olarak kabul edilmemesi üzerine 

Nadir Şah konu ile ilgili olarak İstanbul’a tekrar büyük bir elçilik heyeti göndermiş ve Osmanlı yetkililerinden 

Caferlik mezhebinin beşinci mezhep olarak kabul etmeleri konusundaki ısrarcılığını sürdürmüştür. Nadir Şah, 

gelen elçilik heyeti şahın teklifinin kabul görmemesi halinde Osmanlı Ülkesine saldıracağını da beyan 

etmiştir. Nadir Şah’ın bu istekleri, 1742 yılı Nisan’ında sadrazamın başkanlığında toplanan Osmanlı yetkilileri 

tarafından görüşülmüş ve İran’a savaş kararı çıkmıştır.55 İran ile Osmanlı’lar arasında savaşa karar 

vermesinde, Osmanlı ulemasının olumsuz tutumunun yanında Nadir Şah’ın uygulamalarına karşı olan ve 

kendilerini Safevi hanedanına mensup şehzadeler olarak gösterenlerin Osmanlılar tarafından desteklenmesi, 

Nadir Şah’ın Osmanlı topraklarına saldıracağı konusundaki tehdidi savaşın çıkma sebeplerindendi.56 Bu 

nedenlerle, Nadir Şah, Osmanlılardan istediği olumlu cevabı yine alamamıştır. 

                                                           
51Sevil Abbasoğlu İrevanlı, Kafkaslardaki Kıyım ve Sürgünler, Batı Azerbaycan’da Rus ve Ermenilerin Yaptığı Soykırım 

Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları,  İstanbul 2015, s. 97. 
52 Bahsi geçen dönemde İran’da eyalet valilerine han unvanı verilmekteydi. Bu unvan Osmanlı Devletindeki eyaletlerin yöneticisi 

olan beylerbeyiliğine tekabül etmektedir. 
53M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, Işıl Matbaası, İstanbul 1958, s. 541-542. 
54Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, s. 72-73. 
55Raif İvecan, Osmanlı Hâkimiyetinde Revan (1724-1746) (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü, Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2007, s. 39-40. 
56Tofig T. Mustafazade, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Azerbaycan İlişkilerinin Başlıca Merhaleleri”,  Karadeniz Araştırmaları 

Dergisi, Sayı:1, (Bahar 2004),  s. 21-36. 
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Nadir Şah, Caferiliğin beşinci mezhep olarak kabul edilmesi konusunda ısrar edince Kars ve Bağdat 

üzerine askeri sefer düzenleyerek, Osmanlı Devletini zorla ikna etme yolunu tercih etmiştir. Ancak bu askeri 

girişimlerinde başarılı olamamıştır. Nadir Şah 1743 yılında değişik ülkelerden ulemaları Necef kentinde 

toplayarak beşinci mezhep konusunun burada tartışılmasını istemiş ve isteği doğrultusunda bir sonuç 

hazırlatmıştır. Burada her şey Nadir’in istediği gibi olmuştur. Necef’te toplanmış olan dini mecliste 

yüzyıllardır devam eden Şia ve Sünni mezhepleri arasındaki ayrılıkların sona ermesini istemiştir. Nadir Şah 

bu toplantıda Osmanlı ulemasından birinin olmasını da istemiştir. Osmanlı ulemasından Ebu’l-Bereket 

Abdullah Efendi b. Hüseyin el-Bağdadi riyasetinde İran, Irak, Türkistan’dan katılan din âlimlerinin arasında 

yapılan görüşmelerde din âlimleri bir uzlaşmaya varmışlardı. Şia uleması Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. 

Osman’ın halifeliğini kabul ederken, Sünni ulemada Caferiliği beşinci hak mezhep olarak kabul etmişlerdir.57  

Necef’te toplanan dini mecliste ortak alınan kararları ve yeni durumu Osmanlı Devletine bildirmek 

için Bağdat üzerinden Osmanlı Devletine bir elçilik heyeti gönderilmiştir. Ancak İstanbul’da yeniden toplanan 

Osmanlı uleması beşinci mezhebin şer’i hükümlere aykırı olduğunu ileri sürerek, daha önceki teklifte olduğu 

gibi yine reddetmişlerdir. Bu reddetmeye aşırı derecede hiddetlenen Nadir Şah, Kars’a saldırmış, Osmanlı 

Devleti de karşılık vermiştir. Kafkasya’da işler Rusların istediği gibi olmuş, iki büyük güç kendi kendilerini 

tüketmeye devam etmişlerdir.58 Nadir Şah’ın mezhep ihtilafını ortadan kaldırmaya yönelik girişiminin 

temelinde, İran-Azerbaycan Türklüğünü, Osmanlı(Türkiye) ve Orta Asya Türklüğüne yakınlaştırmak amacı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Nadir Şah Dönemi Sosyal Huzursuzluklar 

Nadir Şah’ın hâkimiyetinin ilk zamanlarından itibaren fazla vergi toplamaya başlamıştır. Vergi 

konusunda işi sıkı tutarak, ahaliden, ürettikleri ürünlerin çok az bir miktarını dahi vergi memurlarından 

saklayanlar için çok ağır cezalar getirmiştir. Bu ağır vergi yükü, İran, Kafkasya ve Gürcistan’ı sarmış 

durumdaydı. Bu dönemde vergi kaçıran veya ürettiği ürününü tam olarak bildirmeyenlere karşı, çok sayıda 

insanın gözlerinin kör edilmesi vb. fiziksel işkenceler yapılması, Nadir Şah’a karşı isyanları doğurmuştur.59  

1737’de Azerbaycan’da yoksulluk ile sıkıntılar iç-dış mücadeleler neticesinde kıtlık ve salgın 

hastalıklar nedeniyle ahalisi perişan bir vaziyette bulunuyordu.  1737’de ülkede salgın Veba Hastalığı ortaya 

çıkarak, yayılmıştı. Hastalık karşısında bir şeyler yapamayan köylüler, mecburen mal ve mülklerini bırakıp 

dağlara çekilmek zorunda kalmıştır.  

Safeviler döneminde iken Azerbaycan ahalisinin bazı sorumlulukları vardı. Bu yükümlülüklerini 

yapmak zorundaydılar. Bu zorunlu sorumluluklarının başında,  yol yapmak, köprü kurmak, petrol çıkarmak, 

zorla askerlik yapmak, ahalinin kız çocuklarının şah’ın sarayında ve ileri gelen komutanların evlerinde 

hizmetçilik yapmak vb. çalışmak zorunlulukları bulunuyordu.60 Bu dönemde, Azerbaycan ve İran’da seyyah 

ve elçi olarak bulunan İngiliz John Hanveyn(Con Hanveyn)’in anılarındaki kayıtlarda; Nadir Şah Türkiye 

aleyhine karadan ve denizden savaşa hazırlık yaparken topladığı ağır vergilerden dolayı halk perişan bir 

haldeydi. Halkın bir kısmı vergi vermemek için dağlara çıkarken, bunun yanında bir kısım insan ise Hacca 

gitmek bahanesi ile Arabistan’a gitmeye çalışıyordu. Nadir Şah Revan(İrevan) Bölgesi’nde toplanan vergileri 

her yıl artırdığını kaydetmektedir. Çukursaad Beylerbeyliği arazisinde bulunan ahalinin vaziyeti çok perişan 

idi. Bölgede yaşayan bir Ermeni durumu şöyle aktarmıştır; “Anne ve babalar çocuklarını yokluktan satmak 

zorunda kalıyorlar, öyle zor şartlar yaşanıyordu ki insanlar bu durumda müşteri bile bulamıyorlardı. Erkekler 

eşlerini ve çocuklarını bırakarak başka memleketlere kaçmak zorunda kalıyor, bir kısım Ermeniler ve Türkler 

çocuklarını kul-köle olarak satmak zorunda bırakılıyordu”.61 Nadir Şah’ın ordusunun büyük ve kalabalık 

olması bu durumun meydana gelmesinde büyük bir etkisi vardı. Ordunun büyük olması masraflarını da 

                                                           
57Saray, Türk- İran İlişkileri, s. 73. 
58Saray, Türk- İran İlişkileri, s. 73-74. 
59Ziya Bünyadov, Azerbaycan Tarihi (En Qedim Zamanlardan XX. Esre Dek), (Y.B.Yusifovun redaktesile), Cilt: I,  Çırak 

Neşriyat, Bakı 2005, s. 539-541. 
60İsmailov, İlk Çağlardan XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Azerbaycan Tarihi, s. 248. 
61Eliyev-Hesenov, İrevan Hanlığı, s. 46. 
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artırmaktaydı. Dolayısıyla bu durum, ahalinin vergi verme yükünü ağırlaştırmaktaydı. Bundan dolayı ahali 

çok zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışmaktaydı. Vergiler o derece ağırdı ki Revan(İrevan) Bölgesi’nde 

sadece fakirler değil zengin feodaller bile vergileri ödeyemez duruma düşmüşlerdi.62 Nadir Şah’ın hâkimiyeti 

döneminde ağır vergilerden dolayı birçok yerde isyanlar çıkmıştır. İsyanların bastırılmasında yönetici olarak 

atadığı ve güvendiği adamlarından yararlanıyordu. Bu dönemde Çukursaad Bölgesi’nde Nadir Şah’ın 

güvenilir adamı Pir Mahmud Han bulunuyordu. Ağır vergi sistemi ülkenin her bölgesini örümcek ağı gibi 

sardığından Şirvan’da 1743 yılında, vergi nedeniyle isyan çıkmıştır. Bu isyan kanlı bir şekilde bastırılmış, 

fakat başka yerlerde isyanlar çıkmaya devam etmiştir. Bütün zorluklara rağmen Nadir Şah, 1744 yılında çıkan 

Safi Mirza isyanını da bastırmayı başardı.63  

1742 yılında yaşanan bir olay, Nadir Şah’ın sonraki davranışlarına ve kişiliğine derin etki etmiştir. 

Nadir Şah oğullarından en sevdiği ve güvendiği Rıza Kulu Mirza idi. Çıktığı Hindistan seferi esnasında bu 

oğlunu yerine vekil olarak bırakmıştı. Fakat Rıza Kulu Mirza, genç olup, tecrübesiz ve ihtiraslı bir yapıya 

sahipti. Babasının yoluğundan yanlış kararlar vermekteydi. Bu kararlarından biri, Sebzvar Şehri’nde da ikamet 

eden, Safevi hanedanından son İran Şah’ı II. Tahmasb’ı öldürtmesidir. Bu durum, Nadir Şah’ı çok fazla 

kızdırmış, bu olay nedeniyle oğlunu huzurunda diğer devlet adamlarının yanında çok kötü bir şekilde 

aşağılamıştır.64  

Bu durum üzerine, Rıza Kulu Mirza’nın yakınındakiler, babası Nadir Şah’ı öldürtmesi gerektiği 

konusunda kışkırtmışlardır. Bu durumdan haberdar olan Nadir Şah, oğlunun gözlerine mil çektirmek suretiyle 

kör etmiştir. Bu olay,  Nadir Şah’ın ruh yapısında derin bir iz bırakmıştır. Aşırı kuşkulu biri haline gelerek, en 

yakın adamlarına dahi güvenemez olmuştur. Nadir Şah’ın bu ruh hali devleti idare şekline de yansımıştır.65 

Oğlunun ona suikast yapmak istemesi Nadir Şah’ı, kimseye güvenmeyen biri haline getirmiş, çevresindekilere 

karşı acımasız olmuştur. Bu ruh hali uygulamalarına da yansıyınca yakın çevresindeki insanları korkutmuştur. 

Bu durum, şahın yakınındakilerin şah’a karşı olmalarına yol açmıştır.66  

1746-1747 yıllarında Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde Afşar hanedanına ve yönetime karşı isyanlar 

çıkmıştır. Bu isyanlara sadece fakir ahali değil, bölgedeki nüfuzlu kişilerde katılmıştır. Bu yıllarda İran’da 

Rusya Büyükelçisi olan M. M. Golitsın, durumu şöyle açıklamaktaydı: İran’ın birçok bölgesinde tehlikeli 

durum ortaya çıkmış ve ciddi çatışmaların başladığını kaydederek, Gence, Revan(İrevan), Nahçıvan ve 

Tiflis’te vergilerden dolayı çok büyük sıkıntıların olduğunu, küçükten büyüğe herkesin isyan halinde 

olduğunu, hatta bu bölgelerin önemli şahsiyetleri, zenginleri mülklerini alarak, dağlara çekilmişlerdi. 

Azerbaycan’da halk rayından çıkmış, kervanlar soyuluyor çok ciddi suçlar işleniyordu. Rusya’nın Reşt 

şehrinde bulunan konsolosu Kopıtovski’de durumu şöyle aktarmaktadır. Revan(İrevan), Gence, Tiflis, Şamahı 

şehirlerinde isyanlar çıkmıştır. Revan Bölgesi, şahlıktan ayrılma kararı almıştır. İsyan halinde olan şehirler ve 

yöreler ahalisi Şamahı, Dağıstan ile Gence ve Tiflis ahalisi kervanları soymakla, Revan (İrevan) ahalisi ise 

kalelerini tahkim etmekle meşguldüler.67  

Bu iç kargaşalıkların yaşandığı dönemde, Nadir Şah, Osmanlı topraklarına yeni bir sefer için bitkin 

düşmüş ahaliden tekrar vergi toplamaya başlamıştır. Zaten çok zor durumda bulunan ahaliden yeni vergi 

alınmaya çalışılması huzursuzluğu üst seviye çıkarmıştır. Toplanmakta olan bu ağır vergilerden dolayı, 

Revan(İrevan) çevresindeki ahali Nadir Şah yönetimine karşı baş kaldırarak, dağlara çıkmıştır. Ahalinin bir 

kısmı ise Hac ziyareti bahanesiyle yurdunu terk ederek, Osmanlı idaresindeki Arabistan topraklarına gitmeye 

çalışıyorlardı. Nadir Şah’ın ülkedeki uygulamalar huzuru bozmuş, her yerde siyasi hâkimiyete yönelik 

isyanlara sebep olmuştur. Nadir Şah, ilk zamanlarda sadık adamları vasıtasıyla bu isyanların bir kısmını 

                                                           
62Nesrin Sarıahmetoğlu, Okan Yeşilot, Hayri Çapraz, Hatem Cabbarlı, Revan Türkleri, (Erivan Türk Yurdudur), (Editör: Okan 

Yeşilot), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2016, s.15. 
63Eliyev-Hesenov, İrevan Hanlığı,  s. 47. 
64Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 433-434. 
65Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 433-434. 
66Mehmetov, Türk Kafkas’ında Siyasi ve Etnik Yapı, Eski Çağlardan Günümüze Azerbaycan Tarihi, s. 436. 
67Elçin Qareyev, İrevan Hanlığı (1747-1828) Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası A.A.Bakıxanov Adına İnstitusu, Bakı 2010 

s.32. 
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bastırmayı başarmasına rağmen toplanmakta olan ağır vergiler nedeniyle ülkesindeki huzuru sağlamada 

başarısız olmuştur. Bu iç huzursuzluklar esnasında onun yakın çevresindeki adamları da kendisinden 

soğutmuştur. Nadir Şah’ın düşmanları, onun yakın çevresindeki adamlarından Muhammed Salah Han ve 

Muhammed Kulu Han adlı iki kişiyi elde etmişlerdir. Bu iki kişi 10 Haziran 1747 gecesi Nadir Şah’ın çadırına 

girerek, uykuda iken onun hayatına son vermişlerdir.68 Nadir Şah’ın öldürülmesi, ülkesindeki isyanların 

bastırılmasına engel oldu. Azerbaycan Hanları kendilerine has bağımsız feodal küçük devletlerini ilan ettiler.69 

Revan(İrevan) Hanlığı, Çukursaad olarak adlandırılan Azerbaycan topraklarında, XVIII. yüzyılın ortalarında 

bağımsız devlet vasfını kazanan yirmi iki civarındaki hanlıklardan biri olmuştur.70  

Nadir Şah, her ne kadar Osmanlı ve Orta Asya’daki Türk devletleri ile çatışma halinde ise de Mirza 

Mehdi Han’a göre o, kendisini “Turan’ın Hükümdarı” olarak görür ve bunun da bilincindeydi. Bundan dolayı 

da Osmanlılara saygı duymakta, Türk olduğundan dolayı Hindistan’daki Babür Devleti’nin hâkimi Mahmud 

Şah’ın tahtına dokunmadığını, Türk soyundan geldikleri için Özbek hanlarına güvendiğini belirtirler. Bununla 

yanında onun Türklük bilinci çocuklarına verdiği isimlerde kendisini göstermektedir. Çocuklarından ve 

torunlarından bazılarına Çingiz Han, Oğuz Han, Ulduz (Yıldız) Han, Timur Han ve Öktey (Ögeday) Han 

adlarını vermiştir. Ayrıca Azerbaycan Türkçesi, sarayında ve ordusunda devamlı konuşulan dil konumunda 

bulunmaktaydı. Kendi adına yaptırmış olduğu Kelat’taki türbesindeki mezar taşı Türkçe yazılıdır.71 İran ve 

Azerbaycan coğrafyasındaki Türk boylarını son defa bir siyasi hâkimiyet altında birleştiren Nadir Şah 

olmuştur.  

 

SONUÇ 

Nadir Şah’ın mensup olduğu Afşar Boyu, Selçuklular zamanından beri iyi bilinen Türk boylarından 

biri idi. Afşar Boyuna mensup olanların en fazla bulunduğu yer ise Anadolu coğrafyasıydı. Önceleri Nadir 

Kulu Han adıyla tanınan Nadir Şah, karşısına çıkan fırsatları kendi lehine değerlendirmesini bilmiş ve İran’ın 

başına şah unvanı ile geçmeyi başarmıştır. Nadir Şah, milliyet şuuru olan bir Türk olup, bundan dolayı 

Osmanlı Devletine saygı duymuş onunla iyi geçinmeye çalışmıştır. Her iki devlet arasındaki mezhebi farktan 

doğan itilafları ortadan kaldırmak için çok uğraşmıştır. Bunu için iki büyük dini meclis toplamış bu ayrılıkların 

ortadan kaldırılması konusunda büyük gayretler göstermiştir. Türkçeye önem vermiş, Türk geleneklerine göre 

yaşamıştır.  

Nadir Şah, iktidarı ele geçirdikten sonra Safevi hanedanına mensup olanların büyük bir kısmını 

öldürtmüştür. Kendisini, Turan Hükümdarı olarak görmekte, siyasi ve coğrafi bütünlüğü bozulmuş olan 

Azerbaycan ve İran’ı yeniden bir çatı altında topladığından dolayı doğu’nun son fatihi olarak da bilinmektedir. 

İran’daki devlette kendisine ayak uyduracak ve kendisini anlayacak devlet adamlarının olmayışı eskimiş bir 

bürokrasinin varlığı onun işini çok zorlaştırmasına rağmen çalışmalarının büyük bir kısmında başarılı 

olmuştur.  

Ancak bu büyük mücadelesi büyük miktarda para gerektirdiğinden vergileri sürekli artırması nedeniyle 

ahali bu vergileri ödeyemez duruma gelmiş, artan huzursuzluk ülkeyi isyanlarla boğulan iç kargaşalıklara 

bırakmıştır. Sonuçta, Nadir Şah, 1747 yılında düzenlenen bir suikast ile öldürülmüştür. Nadir Şah’ın 

öldürülmesi ile İran ve Azerbaycan Türklüğünün siyasi birliği dağılmıştır. Azerbaycan coğrafyasında çok 

sayıda hanlık (Hananat-ı Azerbaycan)  adıyla feodal küçük devletler ortaya çıkmıştır.   
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(11) 

Doç. Dr. Kâzım ÇOKOĞULLU 

ARNOLD SCHOENBERG’İN HAYATI VE ARMONİ FELSEFESİ 

ARNOLD SCHOENBERG’S LIFE AND PHILISOPHY OF HARMONY 

 

 

 

ÖZ 

XX. yüzyılın ilk yarısı, üç yüz yıllık Orta Avrupa müzik geleneğinin büyük kırılmalar yaşayarak yeni 

bir anlayışa ve biçime evrildiği bir dönemdir. Özellikle de I. Dünya Savaşı öncesinde, o zamana kadar 

süregelmiş eski müzik geleneğinin ötesine geçme zorunluluğuna inanan besteciler ile bu ilerlemeye kuvvetle 

karşı koyan tutucu Avrupa dinleyicisi, eleştirmenleri ve müzik bilimcileri arasında yaşanan şiddetli 

tartışmalar; bu tarihi kırılmanın ne denli büyük ve önemli bir dönüşümün habercisi olduğunu belgelemektedir.   

O tarihlerde yaşanan bu değişimin en önemli savunucularından biri olan Avusturyalı besteci Arnod 

Schoenberg, tüm Avrupa müzik geleneğinin kaidesini oluşturan armoni kavrayışının artık yeni bir boyuta 

taşınması gerekliliğini derinden hissetmiş ve bu istikamette cesur adımlar atmıştır. Bu makalede, geleneksel 

armoni kavrayışını tüm yönleriyle ve alçak gönüllülükle özümsemiş, ardından bir sonraki adımı atma 

gerekliliğini hissedip yeni bir armoni duyuşu arayışına girmiş olan Schoenberg’in 1911 yılında yazdığı 

“Harmonielehre” (Armoni Kuramı) isimli kitabı temel alınarak, bestecinin armoni olgusu hakkındaki fikir ve 

görüşleri incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Armoni, XX. Yüzyıl, Müzik, Besteci, Schoenberg. 

 

 

 

ABSTRACT 
The first half of the 20th century was a period of time that a three-hundred years of music tradition of 

central Europe faced a huge breakdown as it evolved to a new comprehension and form. Especially prior to 

the World War I, there was a conflict between the composers who believed the necessity of a change in the 

existing convention of European music and the conservative European audiance, music critics and 

musicologist. These rigid conflicts document the harshness of the musical environment on this particular time 

period.  

One of the most important advocates of this remarkable change in European music was an Austrian 

composer Arnold Schoenberg. Schoenberg strongly felt the necessity of taking up the old comprhension of 

traditional harmony, which had been a basis of the traditional European music, to a higher level and he had 

brave steps on this direction. As a true composer, who understood and absorbed all sides of traditional 

harmony and felt an “inner compulsion” to find a way to a new concept of harmony, he wrote a book named 

“Harmonielehre” (Theory of Harmony). This paper is going to analyse Schoenberg’s thoughts and comments 

about harmony in the light of “Harmonielehre”.  

Keywords: Harmony, 20th Century, Music, Composer, Schoenberg. 
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     GİRİŞ 
     XIX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan romantik dönem, sanatta bireyselcilik fikrini de beraberinde 

getirmiştir. Bu fikirle beraber, sanatın geniş kitleler tarafından algılanabilir olma koşulunun ortadan kalktığı 

ve sanatçının yaratım sürecinde kendi iç dünyasına daha çok odaklandığı bir ortam sağlanmıştır. Müzik 

açısından bakıldığında da klasik dönemin resmiyetini ortaya koyan katı form ve armoni kuralları önemini 

yitirirken, yeni form arayışları ve armonik malzemenin daha özgür kullanımı fikri ortaya çıkmıştır (Locke, 

1920: 257,258). Beethoven’in geleneksel armoni anlayışının ötesinde bir çaba içerisine girdiği Grosse Fuge’ü, 

Schubert’in dört bölümlü geleneksel senfoni yapısına karşıt bir şekilde ortaya koyduğu iki bölümlü 8. 

Senfonisi bu bireyselleşmenin ve özgürleşmenin sonucunda ortaya çıkmış eserlere verilecek örneklerdendir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Wagner’in armoni alanındaki arayışlarının geleneksel Avrupa 

müziğini bir daha geri dönülemeyecek boyutlara taşıması, Liszt’in solo piyano için yazdığı eserlerin çalgının 

teknik sınırlarını zorlaması ve çalınabilmesi için o zamana kadar görülmemiş bir ustalık gerektirmesi, 

Mahler’in senfonilerini sayıca çok daha büyük orkestralar için tasarlaması; romantik dönem ile başlayan 

özgürleşme hareketinin somut sonuçları olarak müzik tarihindeki yerlerini almıştır. Romantik kültürden doğan 

izlenimcilik akımı ise; bu alanda yeni ufuklar açan Debussy’nin armoniyi oluşturan yapı taşları olan akorları 

tonalite içindeki işlevselliklerinden ziyade, tonal yapıdan bağımsız, salt ton rengi olarak ele alması ile gelişmiş 

ve Avrupa müzik yaşantısını değiştirecek etkiler bırakmıştır.  

     Romantik dönemden, bu dönemin sonu olarak nitelendirilebilecek XX. yüzyılın başlarına kadar 

olan süreçte form, armoni ve orkestrasyon alanlarında birçok önemli ilerleme kaydedilmesine karşın, Wagner 

gibi bu değişimin öncülerinden olan bir besteci dahi yeni bir müzikal dil yaratma alanına girmemiştir (Hadow 

1915: 58). Bu yüzden XX. yüzyıl ile başlayan çağdaş müzik ortamı içerisinde yer alan besteciler; sadece form 

ve armonide gerçekleştirilen sınırlı değişikliklerden ziyade, artık yeni bir müzikal dilin yaratılması 

gerekliliğini hissetmişlerdir. Bu noktada Arnold Schoenberg, ilk olarak ortaya koyduğu serialist-dışa vurumcu 

eserleri, sonrasında da yeni bir müzikal dil yaratmak adına atılmış en cesur ve devrimci adımlardan biri olarak 

gösterilen 12 ton sistemi ile XX. yüzyılın başlarındaki köklü değişime büyük katkılarda bulunmuş en önemli 

besteciler arasına girmiştir (Hanning, 1998: 548,549). 

     Bu makalede, XX. yüzyıl orta Avrupa’sında yaşanan müzikal değişime yön veren en etkili 

besteciler arsında yer almış Avusturyalı besteci Arnold Schoenberg’in hayatı incelenerek, 1911 yılında yazdığı 

“Harmonielehre” (Armoni Kuramı) isimli kitabının ışığında armoni hakkındaki fikir ve görüşleri ele 

alınacaktır.   

 

SCHOENBERG’İN HAYATI 
    Uluslararası ortamda, yaşayan en büyük besteciler arasında yer almış, Debussy’den sonra çağdaş 

müziğe en büyük katkıyı yapan besteciler içinde gösterilmiş olan Arnold Schoenberg, yaşantısı boyunca 

müzik tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir düşmanlık ve nefretle mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1945 

yılında, yarım kalan eserlerini ve yazmakta olduğu birçok kuramsal kitabı tamamlamak için Guggenheim 

Vakfı’na yaptığı hibe başvurusu, jüri üyeleri tarafından reddedilmiştir. 1947 yılında ise Amerika’daki Ulusal 

Sanat Enstitüsü 73 yaşındaki besteciye; enstitünün en itibarlı ödülü yerine, gelecek vaat etmekte olan genç 

bestecilere verilmesi öngörülen ödülü vermiştir. Besteciye uygun olan itibarlı ödülün ona verilmemesi, bir 

diğer kurumun ise başvurusunu dahi görmezden gelmesi, o dönem vefatından önceki son yıllarını geçiren 

Schoenberg’in hayatı boyunca karşılaştığı düşmanlığa ve karşıtlığa verilebilecek onlarca örnekten sadece 

birkaçıdır (Rosen, 1975: 1,2). Bu düşmanlığı doğuran en büyük neden ise, yazmış olduğu eserlerin o zamanın 

müzik dinleyicisinin ve eleştirmenlerinin aşina olduğu geleneksel armoni anlayışı ile artık herhangi bir bağının 

kalmamasıdır. Müziğinde yoğun olarak kullandığı uyumsuz aralıklar ve geleneksel armoninin temelini 

oluşturan dominant-tonik ilişkisini terk etmesi; müziğin “geleneksel anlamda” algılanabilirliğinin zorlaşması, 

bestecinin dinleyici ile arasında bir mesafe oluşmasına sebep olmuştur. Schoenberg’in tanıdık-bilindik olanın 

rahatlığından kurtulup, yeni ve keşfedilmemişe olan maceralı yolculuğu, tutucu Avrupa dinleyicisi ve müzik 

eleştirmenlerinin yanında besteci arkadaşlarını da tedirgin etmiştir. Dönemin ünlü bestecilerinden Richard 

Strauss’un bir arkadaşına yazdığı mektupta sarf ettiği: “Artık sadece bir psikiyatr zavallı Schoenberg’e yardım 
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edebilir… Nota kâğıdı üzerine bir şeyler karalamak yerine kar kürese daha yararlı olur” sözleri, o dönemde 

Schoenberg’e ve eserlerine karşı olan genel tutumu sergilemektedir (Rosen, 1975: 16).  

     1874 yılında Viyana’da ayakkabı imalatçısı bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya 

gelen sanatçı, 8 yaşında keman öğrenmeye ve iki keman için küçük besteler yapmaya başlamıştır. Pahalı bilet 

fiyatları nedeniyle çoğunlukla Viyana sosyetesinin gidebildiği opera ve senfoni orkestrası konserlerine 

gidebilecek parası olmadığı için parklarda, meydanlarda halka açık konserler veren askeri bandoları 

dinleyerek müzik ile olan bağlarını kuvvetlendirmiştir (www.schoemberg.at/biographie). Kendini “alaylı” 

olarak nitelendiren besteci, herhangi bir müzik okuluna gitmeden, hiçbir öğretmenden ders almadan sadece 

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner ve Brahms gibi büyük bestecilerin eserlerini inceleyerek geleneksel 

armoniyi öğrenmiştir. İlk ciddi eserleri yaylı altılı için yazdığı “Verklarte Nacht” (1899), orkestra ve ses için 

yazdığı “Gurre-Lieder” (1901) ve yine orkestra için yazdığı senfonik şiiri “Pelleas und Melisande” (1903)’dır. 

Bu üç eserini geleneksel armoni anlayışının sınırlarını zorladığı fakat gelenekten tam anlamıyla uzaklaşmadığı 

bir üslupta yazmıştır. 1909 yılına gelindiğinde ise besteci, orta Avrupa müzik çevrelerinde “skandal” yaratacak 

olan, tamamıyla yenilikçi bir armoni duyuşuna dayanan üç eser yazmıştır: “Piyano için Üç Parça”, “Orkestra 

için Beş Parça” ve “Erwartung” (tek perdeli opera).  

     Besteciliğine ek olarak resim sanatıyla da ilgilenen Schoenberg, 1912 yılında arkadaş olduğu Rus 

ressam Vasily Kandinsky’nin de aralarında bulunduğu bir grup ressamdan oluşan “Der Blaue Reiter” (Mavi 

Sürücü) isimli gruba katılmıştır. Bestecinin resimleri, dışa vurumcu ressamlardan oluşan bu grubun çıkardığı 

yine aynı isimli dergide yer almıştır (Rosen, 1975: 10,11). 

     Besteci 1915-1917 yılları arasında yerine getirdiği askerlik vazifesinin ardından Viyana’ya dönmüş 

ve “Özel Müzik İcrası” isimli bir topluluk kurmuştur. Topluluğun amacı çağdaş müziği, bu yeni akıma ilgi 

duyan dinleyiciye tanıtmaktır. Konserlerde önceleri Debussy, Mahler, Skryabin ve Reger gibi bestecilerin 

eserleri sıklıkla yer almış, ardından Schoenberg ve onun iki öğrencisi olan Berg ve Webern’in de eserleri icra 

edilmiştir. Topluluk 1920 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenmiş ve etkinliklerine son vermiştir.   

     1921 yılında, XX. yüzyıl müziğinin tüm gidişatını etkileyen 12 ton sistemini bulan besteci, 1924 

yılında Berlin’e taşınmış ve 1934 yılına kadar Prusya Güzel Sanatlar Okulu’nda müzik profesörlüğü yapmıştır. 

Avrupa’da yaşanan siyasi karışıklıklar nedeni ile 1934 yılında Amerika’ya göç eden besteci, müzik 

profesörlüğü vazifesine Kaliforniya Üniversitesi’nde devam etmiştir. Buradaki görevinden 1944 yılında 

emekli olarak ayrılan Schoenberg, 13 Temmuz 1951 tarihinde hayata veda etmiştir.  

 

SCHOENBERG’İN ARMONİ FELSEFESİ 
     Arnold Schoenberg 1911 yılında yazdığı armoni kuramı “Harmonielehre” için yazdığı önsöze: “Bu 

kitabı talebelerimden öğrendim” sözleri ile başlamıştır. Besteci geleneksel armoniyi kavrama yolunda bir 

öğretmenle çalışmamış, büyük bestecilerin eserlerini inceleyerek bu konuya hâkim olacak bilgiye ulaşmıştır. 

Bu sebeple hiçbir zaman armoni geleneğinin kuralları hakkında bir öğretmenin yönlendirmesi ve otoritesi 

altına girmemiştir. Bu özgürlükle beraber gelişen armoni kavrayışı; onu değiştirilemez katı kuralları öğrenciye 

ezberleten bir otorite yerine, bütün olasılıkları değerlendiren, sorgulayan ve müzik kanunlarını doğa kanunları 

ile açıklayan bir rehber haline getirmiştir. Onun için armoni kavrayışı, yüzlerce yıldır kullanılan kuralların 

kayıtsız şartsız olduğu gibi kabul edilmesi değil, bu kuralların nereden geldiği ve hangi yöne doğru 

evrilebileceği ile ilgili bir arayıştır. Süregelmiş kuralları olduğu gibi kabul etmeyi, “rahatı tercih etmek” olarak 

nitelendirmiş ve bunu sistem içinde yer alan problemleri çözme çabasından bir kaçış şeklinde algılamıştır 

(Schoenberg, 1911: 1,2).  

     Schoenberg sadece bir besteci olarak var olmamış aynı zamanda XX. yüzyılda yazılmış en kapsamlı 

ve uzun armoni kitaplarından birini yazarak (Armoni Kuramı) armoni eğitimindeki eksik ve yanlışlara karşı 

felsefi bir eleştiri sunmuştur. Bestecinin en büyük eleştirilerinden biri de müzik teorisyenlerine karşıdır ve bu 

eleştiride bir marangozla bir müzik teorisyenini kıyaslamıştır. Usta bir marangoz yapacağı işe uygun olan 

ağacı seçmeyi ve parçaları düzgün bir şekilde birbirine bağlamayı bildiği gibi, bir müzik teorisyeni de nerede 

hangi akoru kullanacağını ve akorları nasıl birbirine bağlayacağını bilir. Marangozun düz bir zemine süsleme 

yaparken ortaya koyduğu “kötü zevk” birçok sanatçının ve hatta müzik teorisyeninin ortaya koyduğuna 
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eşdeğerdir. Marangozun verdiği eğitim; tecrübe, gözlem, muhakeme ve malzemenin doğa kurallarına uygun 

kullanımına dayanırken, aynı öğeler bir müzik teorisyeninin verdiği eğitim için de geçerlidir. Bu noktada 

Schoenberg, müzik teorisyeninin daha teorik bir konu ile ilgilenmesinin dışında, gerçekten bir marangozdan 

farkının olup olmadığını sorgular. Bununla birlikte teorisyenlerin, gerçekte kendilerine ait olmayan bir bilgiyi 

öğretme çabasına girdiklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını vurgular. Schoenberg’e göre armoni 

kuralları; müzik tarihinde yer almış büyük bestecilerin ustalık eserlerinden çıkarılmış sonuçlardır ve bunu 

ancak gerçek besteciler tam anlamıyla kavrayabilir ve öğretebilir. Schoenberg, teorisyenin armoni öğretimine 

katkıda bulunmak yerine bu olgunun yanlış anlaşılmasına sebep olduğunu açıklarken şu sözleri sarf etmiştir:  

Sonuç olarak hiçbir sanat dalının gelişimi, müzikte olduğu kadar, öğretmenler tarafından ciddi bir 

şekilde engellenmemiştir. …ve genellikle bir sanatçı olmayan, ya da kötü bir sanatçı olan (ikisi de aynı anlama 

gelir) teorisyenler, doğal olmayan unvanlarını güçlendirmek adına ellerinden geleni yaparlar; çünkü 

öğrencinin çoğunlukla büyük bestecilerin ustalık eserlerindeki örnekler vasıtasıyla öğrendiğini bilirler 

(Schoenberg, 1911: 7).   

Bu sert tanımlamalara neden olan düşünce, Schoenberg’in o günlerdeki müzik akademilerinde var olan 

eğitim sistemine olan eleştirel bakış açısından kaynaklanmıştır. Kitabının bir kısmında ise, o günün çağdaş 

eğitim sistemi ile ilgili olarak şu sözleri sarf eder: “Günümüzde eğitimin anlamı; hiçbir şey anlamaksızın her 

şey hakkında bilgi sahibi olmaktır.” Çağdaş eğitim sistemi ile ortaya çıkmış müzik teorisyenliği ise ona göre 

sonradan uydurulmuş bir unvandır. Müzik teorisyenleri ile ilgili bu eleştirilerinin ardından; bu alanda samimi 

ve alçak gönüllü çalışmalar yapan müzik teorisyenlerini de ayrı tutmuş, bu içten çabaların gerekli olduğunu 

vurgulamıştır (Schoenberg, 1911: 7-9).    

     Schoenberg, sanatın en ilkel hali ile doğanın basit bir taklidi olduğunu söylemiştir. Fakat bu sadece 

dışsal değil aynı zamanda içsel doğanın bir tasviridir. Başka bir değişle sanat; bir noktadan sonra taklidi olduğu 

nesne ve durum ile artık herhangi bir bağı kalmayan izlenimler bütünüdür. Armoni Kuramı isimli kitabında, 

sanatı daha geniş anlamı ile şu şekilde tanımlamıştır: 

En yüksek açıklaması ile sanat; özellikle içsel doğanın sunumu ile ilgilenir. Burada sanat birbiri ile 

ortaklık kurarak bir araya gelen izlenimlerin ve diğer duygu izlenimlerinin taklit edilerek yeni bileşenler, 

motifler ve hareketler meydana getirmesidir. Bu noktada, dışsal hareketten bir sonuç çıkarmak neredeyse kesin 

bir şekilde yetersizdir. Her aşamada modelin, izlenimin, karmaşık izlenimlerin taklidi sadece göreceli olarak 

güvenilirdir. Bu iki bakıma doğrudur. Birincisi; yeteneklerimiz kısıtlıdır, ikincisi; farkında olalım ya da 

olmayalım belirli bir ortam içerisinde taklit edilen öğelerin sunumu, hareketin öğelerinden farklılık gösterir. 

Örnek olarak görsel ve dokunsal duyular, işitsel duyu öğeleri vasıtasıyla betimlenebilir (Schoenberg, 1911: 

18). 

 

Dışavurumcu bir besteci olan Schoenberg, doğadan ilham alınan nesnelerin ve durumların bir sanat 

çalışmasında kullanılmaya başlandığı andan itibaren artık sanatçının içsel doğasında başkalaşıma uğradığı ve 

doğadaki hali ile aynı olmadığı sonucuna varmıştır. Doğadaki nesneler ve olaylar, sanatçıya birçok karmaşık 

duygu izlenimleri sunar. Bu duygu izlenimlerinden yola çıkan sanatçı, temelde bu duyguların kaynağı olan 

içsel doğası vasıtasıyla sanatını yansıtır. Dolayısıyla bu noktada sanatçı, aslında doğanın eksiksiz bir taklidini 

gerçekleştiremez.  

     Besteci, majör ve minör dizilerin tarih içinde ortaya çıkışını, sadece duyuş-sezgiler sayesinde değil 

aynı zamanda doğa kanunlarına dayandırılması yoluyla açıklamıştır. Avrupa müziğinin gelişiminde dizilerin 

birincil derecede önem taşımadığını, kullanılan majör ve minör dizilerin müzik geleneğindeki yerlerinin geçici 

olduğuna değinmiştir. Dünyadaki diğer kültürlere örmek vererek Arapların, Japonların ve Çinlilerin; 

batılılardan çok farklı yapıda diziler kullandığını açıklamış ve batılıların majör-minör dizileri bulup bu dizilere 

bağlı kalmasını, üzerine çok önem arz edilmemesi gereken bir tesadüf olduğunu vurgulamıştır. Ona göre, 

geniş görüşlü bir besteci için; doğadaki olağan şekli dikkate alınarak, bir uyum ve tutarlılık içinde ele alınan 

herhangi bir müzikal malzeme, bir sanat yaratımında kullanılabilir. Bu düşünceler ile birlikte Schoenberg, 

majör ve minör dizilerin çok sesli kullanılması ile ortaya çıkan tonalite kavramını şu şekilde tanımlamıştır:  
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Tonalite, tonal malzemenin doğasından çıkan, açık bir düzenleme ile bir tamamlanmışlık ve kapanışın 

kesin olarak başarılmasının kuramsal bir olasılığıdır. Bu olası tamamlanmışlığı anlamak için, parçanın gidişatı 

içinde arka arkaya gelen seslerin -uygun bir düzenleme ile-dizinin karar sesi ve parçanın tonik akoru ile olan 

ilişkilerinin, zorluk çekilmeden kolaylıkla anlaşılması gereklidir (Schoenberg, 1911: 25).   

Tonalitenin tanımını yaparken kesin bir tamamlanmışlık ve kapanışın önemini vurgulayan besteci, bir 

tonaliteden diğer tonaliteye gitmek anlamına gelen modülasyon konusunu da titiz ve ayrıntılı bir şekilde 

işlemiştir. Armoniyi büyük bestecilerin eserlerini inceleyerek öğrenmiş olan Schoenberg, modülasyonun; 

“beklenmedik bir şekilde” sadece yeni tonalitenin dominant yedili akorunun kullanılması ile gerçekleştiği ve 

dönemin birtakım teori kitaplarında da yer alan bu tip örnekleri ilkel, sanatsız bulmuş ve kendisinin, 

modülasyonun dikkatlice hazırlandıktan sonra gerçekleşmesi prensibini savunan ve büyük bestecilerin 

eserlerinde görülen eski yöntemi onayladığını belirtmiştir. Bu noktada da öğretmen tarafından öğrenciye 

verilecek olan en yerinde görevin; önemli eserlerdeki modülasyonların öğrenciye gösterilmesi ve öğrencinin 

bu örneklerden yola çıkarak modülasyonların yer aldığı besteler yapmasını teşvik etmek olduğunu söylemiştir 

(Schoenberg, 1911: 15). Schoenberg modülasyon konusunu açıklarken diyatonik dizide yer alan dereceleri 

çeşitli benzetmeler ile tanıtmıştır. Örnek olarak I. derece, diğer derecelere hükmettiği ve baskın olduğu için 

“hükümdar” ismini alırken, subdominant (IV) ve dominant (V) hükümdarın emrinde olan “ast”larıdır. 

Astların, onlara olan benzerliklerinden dolayı bir de vekilleri vardır: IV. derecenin vekili II, V. derecenin 

vekili ise III. derecedir. Bu derecelere oranla göreceli olarak etkisiz olanlar ise VI. ve VII. derecelerdir ve 

etkisiz görünen bu dereceler vekil akorlar eşliğinde otoritenin IV. ve V. derecelere yönelmesine öncülük 

edebilir (Schoenberg, 1911: 150, 151). Besteci, modülasyonun müzik içindeki kullanımını dört ana madde ile 

açıklamıştır:   

1. Dikkatlice hazırlanmış ikincil tonlar ile tonalitenin ne kadar uzağına çıkılırsa çıkılsın, tekrar 

tonalitenin zaferini ilan edeceği bir son gerçekleşir. Bu, modülasyonun; büyük veya küçük her müzikal 

parçanın armonik tasarımında olması gereken bir kullanım alanı olan genişletilmiş kadanstır.  

2. Mevcut tonaliteden uzaklaşma, yeni tonaliteye varma ile sonuçlanır. Bu durum parçanın gidişatı 

içinde devamlı olarak meydana gelir ve sadece görünüştedir çünkü bu yeni tonalitenin, ikincil akorların 

eğilimlerini yansıtmanın dışında parça içinde bağımsız bir anlamı yoktur.  

3. Tonik başlangıçtan itibaren açık bir şekilde belirmez ve otoritesi kesin değildir; diğer toniklerin 

rakipliğini kabul eder. Tonalite adeta askıya alınır ve zafer, zorunlu olmamakla beraber rakip toniklerden 

birinin olabilir.  

4. Armoni toniğin otorite iddiasına izin verecek bir eğilimde değildir. Kanunlarının tek bir merkezî 

kaynağa bağlı olmadığı, en azından bu merkezî kaynağın tek bir temel ton olmadığı yapıların yaratılması söz 

konusudur (Schoenberg, 1911: 152, 153).  

     Schoenberg’in 1908 yılı sonrasındaki eserleri, o dönemin müziğinde büyük skandallar yaratan bir 

etki yaratmıştır. “Asma Bahçeleri Kitabı” isimli solo piyano ve ses için yazdığı eseri, “Orkestra için Beş Parça” 

isimli orkestra eseri ve “Erwartung” isimli tek perdeli operası; hem Schoenberg’in müziği hem de o döneme 

kadar süregelen orta Avrupa müzik kültürü açısından bir “kırılma anı” olarak nitelendirilmiştir (Eren, 2014: 

187). Fakat Schoenberg’in amacı, XX. yüzyılın başındaki diğer yeni sanat akımlarında olduğu gibi, geleneksel 

sanatta sadece bir sarsıntı yaratmak değildir; esas amaç, samimi bir farkındalıkla birlikte geleneksel sanatın 

anlamını değiştirecek bir sonraki makul adımı atma çabasıdır. Bunun yanında, Schoenberg’in ve o dönemin 

diğer sanatçılarının eserlerinde bu skandallara yol açan kışkırtıcı etki yaratma çabası ve bilinçli bir şekilde 

kullanılan yoğun korku temasının varlığı da göz önünde tutulması gereken bir gerçektir (Rosen, 1975: 8). Üç 

yüz yıllık geleneksel duyuştan böylesine uzaklaşılan yeni bir armoni anlayışı, doğal duyuştan uzaklaşma 

tedirginliğini ve eleştirilerini de beraberinde getirmiştir. Dönemin eleştirmenlerine göre geleneksel armoni 

kuralları köklerini doğa kanunlarından aldığı için değiştirilemezdir. Dolayısıyla Schoenberg, doğa kanunlarına 

dayandığı düşünülen geleneksel duyuştan tamamıyla ayrıldığı için bu kanunları çiğnemekle itham edilmiştir. 

Fakat Schoenberg, estetik olarak güzel kabul edilenin geleneksel armoni kurallarına bağlı olmadığını çünkü 

geleneksel armoni kurallarının değişime uğramaksızın doğadan geldiğinin yanlış bir düşünce olduğunu 

vurgulamıştır.  O’na göre doğa kanunlarından ortaya çıktığı söylenen geleneksel armoni kuralları; aslında 
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sanatçının mükemmel olmayan duyuları ile doğadan aldığı müzikal malzemeyi, gerçekleştireceği müzikal 

sunum için birçok taviz vererek şekillendirmesi ve kullanacağı forma uydurmasından doğmuştur. Armoni 

kuralları; bestecinin doğa kanunlarını tamamıyla anlayamamasını ve tanımlanamayanı kavrama konusundaki 

acizliğini ortadan kaldırmanın sadece geçici bir yoludur ve asla bir varış noktası, bir son değildir. Schoenberg 

bu fikirleri beyanının ardından; gelecekteki sanat eserlerinin bir düzen, netlik ve anlaşılabilirlikten yoksun 

olabileceği düşüncesine katılmadığını vurgulamış ve eklemiştir: “Bununla birlikte doğa, onu anlamasak ve 

bize kuralsız-düzensiz görünse dahi güzeldir (Schoenberg, 1911: 29, 30).” 

     Schoenberg’in, üç yüz yıllık Avrupa müzik geleneğinde ortak müzikal dil olarak kullanılmış olan 

tonalite kavramının sınırlarını zorlaması ve ardından bu müzikal dili tamamıyla terk etmesiyle birlikte ortaya 

çıkan yeni müzikal dil, beraberinde bu yeni dili adlandırma sorununu getirmiştir. Geleneksel müzikte temel 

bir tonun baskın olması durumundan ortaya çıkan tonal müzik kavramının, artık bu sistem içinde yer almayan 

Schoenberg’in müziği için uygun olmadığı anlaşılmış ve bu yeni anlayışa “atonal” yani tonal olmayan ismi 

verilmiştir. Fakat Schoenberg bu ismi kesinlikle kabul etmemiştir. Bir müzisyen olarak atonal herhangi bir 

şey ile ilgisinin olamayacağını vurgulamış ve atonal kelimesinin ancak “ton kavramının doğası ile tutarsız 

olanı” tanımlarken kullanılabileceğini söylemiştir. Ona göre bir müzik parçası; seslerin yan yana, üst üste 

kullanımlarında, ortaya tahmin edilebilir bir devamlılık koyan bağlantı gözlendiği sürece, her zaman tonaldir 

(Schoenberg, 1911: 432). O dönem, kendilerini “atonalciler” şeklinde adlandıran besteciler grubuyla ortaya 

çıkan anlayış, artık herhangi birinin herhangi bir şey yazabileceği fikrinin doğmasına sebep olmuş ve bu 

durumdan rahatsız olan Schoenberg konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir:   

Üzücü kısım ise birçok genç insanı, kabul edilen ve saygı gören geleneği öncelikli olarak öğrenmekten, 

ilk olarak klasikleri anlamaya başlamaktan ve bir kültür edinmekten alı koyan “günümüzde biri herhangi bir 

şey yazabilir” fikridir. Önceki zamanlarda da biri herhangi bir şey yazabilirdi ve bu sadece başarısızlıkla 

sonuçlanırdı. Sadece büyük besteciler herhangi bir şey yazmak yerine görev edindiklerini gerçekleştirmek 

gerekliliği adına yazarlar. Bu göreve hazırlanmak için bir tanesi yeterli olabilecekken bin tane şüphe ile emek 

vermek, daha yüksek bir güç arayışı için yaşanan binlerce tereddütün sadece bir tanesinin doğru biçimde 

anlaşılacağını bilmek; sadece, tüm sonuçları ve gerçekleştirmek istediklerinin önünde duran yükü 

omuzlayacak cesaret ve azme sahip olanlar için ayrılmış özeliklerdir. Bu, sanattaki “istikamet” 

ahlaksızlığından çok uzaktadır. Ve daha cesurdur (Schoenberg, 1911: 433).  

 

SONUÇ 

     Arnold Schoenberg; geleneksel armoni anlayışının bütün olasılıklarının denenip çevresindeki tüm 

sınırların keşfedildiği, birçok bestecinin “yeni bir adım atma” gerekliliğini hissetmelerine karşın gerçek bir 

değişime sebep olacak hamleyi yapmaktan kaçındıkları, insanlığın gelişimi adına müzik sanatının devamlı 

olarak ilerlemesi gerekliliğinin bestecilerin omuzunda büyük bir yük olarak hissedildiği fakat bu konuda ne 

yapılacağının bir muamma olduğu, Avrupa müzik tarihinde yaşanmış en gerilimli ve yaratım olarak en sıkışık 

dönemlerden biri olan bu zaman diliminde; gerekli olan yeni istikameti görebilmiş ve bu doğrultuda ilerleme 

cesaretini-çabasını gösterebilmiş gerçek bir sanatçıdır.  

     Schoenberg, geç romantik dönem ve çağdaş dönem müzik anlayışları arasında çok önemli bir köprü 

vazifesi üstlenmiştir. Onu bu iki farklı anlayış arasında sağlam ve güvenilir bir köprü yapan ise; geleneksel 

armoninin bütün imkanlarını en üst düzeyde bir ustalıkla ortaya koyduğu geç romantik tarzdaki eserlerinin 

ardından, artık geleneksel armoni duyuşu ile herhangi bir bağlantısı olmayan, tamamıyla yeni bir müzikal 

anlayışa geçebilmiş olmasıdır. “Armoni Kuramı” isimli kitabı, bestecinin geleneksel anlayıştan çağdaş 

anlayışa hangi yolu izleyerek geçtiğinin yazılı bir metnidir. Schoenberg’in sanat felsefesini yansıtan bu kitap, 

günümüzde genç bestecilerin geleneksel armoni kurallarını tam anlamıyla özümsemeden çağdaş tarzda 

denemeler yazmasının ne denli yanlış ve müziğin gelişimi açısından ne denli tehlikeli olabileceğini öğreten 

büyük bir derstir. Yaşadığı dönemde o zamana kadar görülmemiş özgürlükte bir armoni anlayışının 

savunucusu olan Schoenberg; geleneksel armoni kavrayışına büyük bir saygı ve titizlikle yaklaşmış; geleneği 

en sağlam şekilde özümsemeden, gelecekte yer alabilecek müzik anlayışını tahmin etmenin imkânsız 

olduğunu anlatmıştır.  
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Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜHER 

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN İMZALANMASI ÖNCESİNDE AMERİKA VE TÜRKİYE 

ARASINDA MÜZAKERE EDİLEN CHESTER PROJESİ’NİN TÜRK BASININA YANSIMALARI 

THE REFLECTIONS OF THE TURKISH PRESS OF CHESTER PROJECT DISCUSSED BETWEEN 

AMERICA AND TURKEY BEFORE THE SIGNING OF LOZAN PEACE TREATY 

 

 

 

ÖZ 

Tarihte demiryolları yapımı, büyük devletler tarafından siyasi, iktisadi, askeri ve sosyal nüfuz alanları 

oluşturmak için kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde büyük devletler bu amaçlara yönelik 

olarak demiryolu yapımı için adeta birbirleriyle yarışmışlardır.  

Chester Projesi, Osmanlı Devleti’nde diğer devletlere tanınan demiryolu imtiyazlarından Amerika’nın 

da faydalanmak istediği projedir. Bu çalışmada, Lozan Barış Antlaşması’nın hemen öncesinde Türkiye ile 

ABD arasında müzakere edilen Chester Projesi’nin Türk basınında nasıl yankı bulduğu yabancı basınından da 

örnekler verilerek izah edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lozan Konferansı, Chester Projesi, Amerika, Demiryolu.  

 

 

 

ABSTRACT 

It has been used by big states in the history to build railways political, economic, military and social 

spheres of influence. In the last days of the Ottoman State these states competed with each other for railway 

construction.  

The Chester Project is a project developed by the United States in order to benefit from the railway 

concessions known to other states in the Ottoman Empire. In this study, the Chester Project which was 

negotiated between Turkey and the United States just before the Lausanne Peace Treaty, the effect in the 

Turkish press was tried to be explained by giving examples from the foreign press. 

Keywords: Lausanne Conference, Chester Project, America, Railway. 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nde demiryolları; isyanların hızlı bir şekilde bastırılması, iç ticaretin canlandırılması, 

batılı devletlerle dengelerin sağlanabilmesi, ulaşım ve iletişimin hızlandırılması (Gümüş,2011:167) gibi çeşitli 

faktörlerden dolayı yapılmak istenmiştir. 

Ülke içinde ekonomik, siyasal ve sosyal ihtiyaçlardan dolayı demiryolları yapımı, genelde büyük 

güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir (Gümüş,2011:153). Devletler bazen kendi aralarında çıkar 

çatışması yaşasalar bile bunu Osmanlı Devleti’nden çeşitli tavizler alarak çözme yoluna gitmişlerdir 

(Akalın,2010:41). 

 

1. MİLLİ MÜCADELE ÖNCESİNDE TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA MÜZAKERE 

EDİLEN CHESTER PROJESİ 

20. yüzyılda Osmanlı Devleti‘nde yatırım yapan ülkeler İngiltere, Fransa ve Almanya iken Amerika 

da çıkarları için bu sürece dahil olmuştur.  “Chester Projesi” veya resmi adıyla “Şarki Anadolu Demiryolları 

Antlaşması” olarak bilinen anlaşmanın temelleri Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllara dayanmaktadır (Yılmaz, 

2014:58).  

19.yy. ve 20.yy.larda Amerikan emperyalizmin çıkar noktaları daha ziyade maden yatakları, petrol ve 

tütün üzerinde yoğunlaşmıştır (Açıkses-Doğanay, 2010:49). Dolayısıyla Chester Projesi ile Amerika’nın 

temel hedefi değerli maden yataklarıydı. Bu imtiyaz ile Amerika aynı zamanda; Doğu Anadolu’da teşvik ettiği 

Ermeni ayrılık hareketini ekonomik anlamda da pekiştirmek istiyordu. Zira Chester Projesi’nin Dr. 

Pastırmacıyan, Noradongiyan, Nâzır Hallaçyan gibi Ermeniler tarafından tanıtılması (Haykır, 2011:132)  bu 

görüşü teyit etmektedir.   

Bu amaçlar doğrultusunda 1900 yılında bir savaş gemisinin komutanı olarak İstanbul’a ayak basan 

Albay Colby M. Chester, burada birtakım yatırım yapma imkânlarını görmüş; bu fırsatı 1908’de İkinci 

Meşrutiyet’in ilanı ile yakalayabilmişti (Yılmaz, 2014:58). Uzun süren müzakereler neticesinde Amerikalı 

Chester ve grubu, Anadolu, Kerkük, Musul ve Süleymaniye‘de yaklaşık 4400 km demiryolu yapacak ve 99 

yıllık işletmesini alacaktı. Yapılacak hattın her iki tarafındaki yirmişer kilometrelik alanda petrol dahil her 

çeşit madenin çıkarımı ve işletim hakkı Amerikalılara verilecekti. Adı geçen sözleşme 25 Şubat 1909 tarihinde 

hükümete sunulmuştur (Akalın,2010:50). 

Süreç içerisinde Amiral Chester’in de ortağı olduğu şirket dağılmıştır. “Ottoman-American 

Exploration Campany” adlı yeni bir şirket kuran Amiral Chester; eski projede bazı değişiklere yapmasına 

rağmen, 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikastı sonrası hükümetin projeye olumsuz bakmasıyla amacına 

ulaşamamıştır (Yavuz,2003:53).  

Bunun dışında Amerikan Amiral Colby Chester liderliğindeki Chester Grubunun, Doğu Anadolu'da 

bir demiryolu inşa etme imtiyazını sağlamasına rağmen yeterli sermayeyi bulamamaları, Rusya, İngiltere, 

Almanya ve Fransa gibi devletlerin çıkar alanlarıyla çatışması, Amerikan misyonerlerinin Osmanlı 

topraklarında özellikle Ermeniler lehine faaliyette bulunması (Köse, 2016: 42, 44),  Trablusgarp ve Birinci 

Dünya Savaşı'nın patlak vermesi gibi çeşitli nedenlerle bu teşebbüsü uygulanamamıştır (Erhan, 2015: 381-

387). 

 

2. CHESTER PROJESİ’NİN BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABULÜNÜN 

TÜRK BASININA YANSIMALARI 

Milli Mücadele döneminde Amiral Chester ve ortakları “önceki projenin teyidinin ya da tercihen eski 

projeye dayanan yeni bir imtiyazın elde edilmesi için“ ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yardımını talep etmişlerdir 

(Grew, 2001:103). Bu amaçla girişilen çabalardan en önemlisi projenin petrol yönünü ön plana çıkararak bu 

desteği sağlayabilmek olmuştur. Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı bu bölgede İngilizlerden çekindiği için 

Chester’e destek vermede mesafeli davranmıştır (Özkan,2016:351-352).  

 Türk Milli Mücadelesi’nin zaferle kazanılmasının ardından Chester Grubu, 1922 yılı sonlarında 

Ankara’ya gelerek tekrar müzakerelerin başlamasını isteyince; yeni hükümetin ekonomik görüşü 
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doğrultusunda, proje büyük bir heyecanla karşılanarak şirkete belirli şartları yerine getirmek için yeniden 

imtiyaz sağlanmıştır (Aydınlar, 2010:55). 

Amerika’nın Türkiye’ye karşı siyasi emeller beslemediğine kanaat getiren meclis (İkdâm, 28 Nisan 

1923:1), özellikle kapitülasyonlar ve Musul petrolleri konusunda İngiltere’ye karşı Amerika gibi güçlü bir 

devletin desteğini almak istemiştir.  

Lozan Konferansı’nın başladığı dönemde petrol bölgeleriyle ilgilenen belli başlı üç Amerikalı şirket 

bulunmaktaydı. Bunlar; İngiliz sermayeli “Turkish Petroleum Company”, ikincisi Avukat Samuel Untermayer 

başkanlığında II. Abdülhamit’in mirasçılarının da hisse sahibi olduğu şirket ve sonuncusu da Chester 

Projesi’nin destek verildiği “Ottoman-American Develpoment Company” şirketidir (Can, 2000: 244). 

Dönemin basını da Lozan Barış Antlaşması öncesinde Amerika ile Türkiye arasında cereyan eden 

müzakerelere yoğun ilgi göstererek Chester Projesi’ni yakından takip etmiştir. Örneğin; Hâkimiyet-i Milliye 

gazetesi projenin kapsamı hakkında şu bilgileri vermiştir: “Ottoman-American Devolopment Company 

tarafından teklif edilen projeye göre inşa edilecek hudut şunlardan ibarettir: Ankara’dan başlayarak Sivas, 

Harput, Diyarbakır, Bitlis, Van, Musul, Süleymaniye ve Kerkük’e kadar uzanacaktır. Ana hattan ayrılan diğer 

bir kol Erzincan, Erzurum, Trabzon’a ve Sivas’tan Samsun’a diğer bir hatta Yumurtalığa uzanacaktır. Km için 

teminat yoktur. Buna mukabil taraflardan 20 km dahilindeki maden işletilecek, hattın inşasına projenin 

meclisçe tasdikinden 6 ay sonra başlanacaktır” (Hâkimiyet-i Milliye, 31 Ocak 1923:3). 

Vakit gazetesinde çıkan “Chester Projesi Hakkında Bir Musâhabe” başlıklı bir haberde; Ardahan 

milletvekili ve maden mühendisi olan Servet Bey, Chester Projesi’nin Türkiye’nin iktisadi istikbali için elzem 

olduğunu belirterek projenin tarihçesi hakkında gazetecilere şu bilgileri vermiştir (Vakit, 25 Mart 1923: 1): 

“1335 (1919)’da Amiral Chester İstanbul’da hükümete müracaat etmişti. Bu proje şimdikinin yarısı 

kadar idi. Şimendifer hatları Sivas’tan Harput’a, Yumurtalık’tan Harput’a, Harput’tan Bitlis ve Van’a, 

Diyarbakır’dan Musul, Süleymaniye’ye kadar yapılacak idi. 4050 milimetrelik genişlikte yapılacaktı. Chester 

bu inşaat için bir vilayetin varidâtını teminat olarak istiyordu. Aynı zamanda hattın tarafında 20km sahasındaki 

madenler vesaire imtiyazını da istiyordu. O zaman Meclis-i Mebusân dar hatta mukabil Chester’in istediklerini 

çok fazla gördü. Proje bu sebeple red olundu. 1338 (1922)’de Chester projesini Büyük Millet Meclisi’ne verdi. 

Hükümet bazı tebdilât yaptı. Dar hattın birine geniş hat inşasını koydu. Projeyi genişletti”. 

Ardahan milletvekili Servet Bey, sözlerinin ardından projeyi ve hükümeti çeşitli yönlerden 

eleştirmiştir. Hükümetin dar hattı bırakıp diğer şartları kabul etmesi gerektiğini dile getiren mebus sözlerinin 

devamında, Chester’den bazı vergilerin alınması gerektiğini ifade etmiştir. Hükümet tarafından teklif edilen 

hatların eşit kıymette olmadığını, çok kıymetli hatların; Erzurum-Beyazıt, Hacı Bayram-Yozgat, Çorum-

Sungurlu-Yozgat gibi üçüncü dereceden hatların olduğuna dikkat çekmiştir. Chester’in ellibin kâğıt para 

teminat verdiğini, bundan önceki projede bu paranın daha fazla verildiğini, yeni projede hükümetin müsadere 

hakkı olmadığını, Chester’in hatların bir kısmını isterse yapacağını, istemezse yapmayacağını, bütün hatlar 

için toplam sürenin 16 sene 7 ayın çok fazla olduğunu, projede ilgili yerlerin bir ucundan başlayıp diğer uca 

doğru yapılmasının yanlış olduğunu; bunun yerine Trabzon, Yumurtalık, Samsun ve Ankara’dan eş zamanlı 

başlatılmasını doğru olduğunu belirtmiştir (Vakit, 25 Mart 1923: 1). 

Vakit gazetesine yansıyan bir haberde; dönemin Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, projenin 

müzakere edilmeye başlandığı zaman özellikle imtiyaz müddetinin 99 sene olmasına itiraz edildiğini ifade 

ettikten sonra “…memleketimizin muhtaç olduğu demir yollarını kendi paramızla yapmamız mümkün 

değildir. Memleketimiz mevcut nüfusumuzun beş mislini yaşatacak derecede zengindir. Bunlardan istifade 

edelim. Halk fakirlik içindedir” (Vakit, 9 Nisan 1923: 1) şeklindeki ifadeleriyle mevcut şartlarda demiryolu 

yatırımının yabancılar tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Canik milletvekili Emin Bey, mecliste söz alarak Chester Projesi müzakeresinin ertelenmesini teklif 

etse de bu teklif şiddetle reddedilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş (Vakit, 9 Nisan 1923: 1) ve bu 

maddeler 180 kabul oyu ile kabul edilmiştir (İkdâm, 14 Nisan 1923:3). 

Vakit gazetesi 10 Nisan 1923 tarihindeki nüshasında “Chester Projesi Kabul Edildi” manşetiyle 

okuyucuyla paylaştığı haberinde kanunun suretini yayımlamıştır (Vakit, 10 Nisan 1923: 1).  
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İkdâm gazetesi de “Şârk-i Anadolu Demiryolları Hakkındaki Büyük Proje” manşetiyle duyurduğu 

haberinde; Bakanlar Kurulu Başkanı Feyzi Bey’in meclisteki konuşmasına ayrıntılı bir şekilde yer vermiştir. 

Feyzi Bey, adı geçen projedeki demiryolunun 42 vilayet ve liva merkezi dahilinden geçerek memleketin büyük 

bir ihtiyacını karşılayacağını ifade etmiştir (İkdâm, 14 Nisan 1923:3). 

Türk basını; Amerika’nın Türkiye üzerinde siyasi amaçlar taşımadığı için tercih edildiğini (İkdâm, 28 

Nisan 1923:1), bu devletin gaz ve petrol kaynaklarındaki haklarını tüm kuvvetiyle müdafaa ile (Vakit, 17 

Nisan 1923:2), ikinci dönem Lozan müzakerelerine Chester İmtiyazı’ndan dolayı Amerika’nın daha faal bir 

surette iştirak edeceğini (İleri, 13 Nisan 1923: s.1; İkdâm, 25 Nisan 1923:1; Hâkimiyet-i Milliye, 10 Mayıs 

1923:2) ifade etmiştir. 

Projenin meclis tarafından olumlu bakmasının ardından Amiral Chester, Lozan konferansında 

gündeme gelen kapitülasyon konusunda Türkiye’nin yanında olduğunu “Japonya’da kapitülasyonları ilk evvel 

lağveden Amerika olmuştur. Türkiye’de de bu hususta ilk adımı atmak Amerikan milletine düşer” (İkdâm, 26 

Nisan 1923:1) şeklindeki cümlelerle ifade etmiştir. 

Almanya’da çıkan bir gazeteye beyanat veren eski Osmanlı Orduları Grup Kumandanı Liman Von 

Sanders; “…Türkiye iktisadî inkişafı için Amerika’yı seçti. Türkiye, İngiltere ve Amerika arasında uzlaşma 

izleri meydandadır. Uzlaşma neticesinde Türkiye’nin doğu kısımları Amerika ve güney kısımları da 

İngiltere’nin mali yardımlarıyla inkişaf ettirmek istediği anlaşılıyor. Bu halde Türkiye’nin güney hududu 

İskenderun Körfezi yoluyla Musul, Kerkük ve Süleymaniye olmak lazım gelir. Petrol kaynakları tamamen 

buradadır. Amerika ve İngiltere tamamen birbirine eşdeğerde Türkiye ile uzlaşıp bunları işletmeye muvaffak 

olacaktır. Fransa’ya yer kalmıyor demektir. Her halde Türkiye ikinci konferansa pek akıllı esaslar ihzâr ederek 

gitmiş oluyor. Türkler Lozan’da kuvvetsiz ve iktidarsız bir millet olarak bulunmuyorlar. Onlar kuvvet ve 

kudret sahibidirler. Türkler fazla olarak Amerika gibi bir milletin mali yardımını temin etmiş gibidirler” 

(İkdâm, 5 Haziran 1923: s.1) şeklindeki ifadelerle proje hakkında görüşlerini dile getirmiştir. 

 

2.1. CHESTER PROJE’SİNİN BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARAFINDAN KABULÜNE 

MÜTTEFİK DEVLETLERİN TEPKİLERİNİN TÜRK BASININA YANSIMALARI 

Lozan Konferansı’nın kesintiye uğradığı dönemlerde meclis tarafından Chester Projesi’nin kabul 

edilmesi devletler tarafından çeşitli dedikodulara mazhar olmuştur. Projenin kabulü özellikle Fransa’yı çok 

rahatsız etmiş Türk basını da bunu yakından takip etmiştir. 

İkdâm gazetesi “Chester Projesi Fransızların Protestosu Münasebetiyle” başlıklı haberinde; projenin 

meclis tarafından kabulü üzerine Fransız siyasisi General Pelle’nin durumu protesto ettiğini, bunun üzerine 

Bayındırlık Bakanı’nın “Fransızların iddia ettikleri imtiyazlar meclisten geçmemiştir. Bunun yanında tekâmül 

etmeyen kanunu talebe hiçbir suretle hakları yoktur” şeklindeki sözlerine yer vermiştir (İkdâm, 13 Nisan 

1923:1). 

 Vakit gazetesinde “Bir Söylenti” başlığıyla çıkan bir haberde Fransız Fevkalade Komiseri General 

Pelle, bu kararı protesto ederek bunun 1914 senesinde Türkiye ile Fransız arasında imzalanan anlaşmaya 

uymadığını ileri sürmüştür (Vakit, 17 Nisan 1923: 2). Vakit gazetesi muhabiri Halil Mithat bir Fransız 

bürokratıyla bu konuda yaptığı röportajı okuyucuyla paylaşmıştır. Fransız bürokrat bu konuda şu beyanatı 

vermiştir: 

“Chester Projesi’nin bilhassa bu sıralarda kabulü hiç iyi olmadı. Amerikalıların adeta hayali olan 

projenin tatbiki pek müşküldür. Hatta tatbik edilse bile memleketiniz için vahim sonuçlar doğurabilir. Eğer 

verilen karar tamir edilmezse herhalde ciddi müşkülat çıkacaktır. Amerikalılara verilen imtiyaz 1914’te 

kısmen Fransızlara verilmiş idi. Fransızlar bunu layıkıyla yerine getirmeye muktedir idiler. Chester’in 

muazzam projesini hangi para ile tatbik edeceği muallaktadır. Amerikalılar menfaatlerini fazla gözetirler. 

Geçen sene Sırbistan bir istikraz akdi için Amerikalılara müracaat ettiği halde bir türlü bunu temin edemediler. 

Şunu da dikkate alınız ki Fransız imtiyazının mahfuziyeti hakkında evvelce Türkiye tarafından teminat 

verilmişti. Hal böyle iken bir hayli imtiyazatın Amerikalılara verilmesi bizi şaşırtmıştır. Bu mesele ile 

konferans (Lozan konferansı) müzakereleri pek hararetli olacaktır. Fransa hukuk ve menfaatini elbette 

müdafaa edecektir” (Vakit, 17 Nisan 1923: 1). 
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Bir Fransız gazetesi Chester Projesi’nin meclis tarafından kabul ve tasdikinin Fransız menfaatlerine 

zarar vereceğini ifade ederken; başka bir Fransız gazetesi olan Matin de Chester Projesi münasebetiyle Ankara 

İtilafnamesi’nde mevcut bütün Fransız imtiyazlarını ve Fransız alakadarlarının bu proje imza edilir edilmez 

Ankara Hükümeti ile derhal müzakereye girişmiş olduklarını beyan etmiştir (Vakit, 17 Nisan 1923: 2). Matin 

gazetesi başka bir sayısında meclisin bu kararının Paris’te olumsuz etki ettiğini, iki ülke ilişkilerinin 

bozulabileceğini ve Lozan görüşmelerinin de bundan etkileneceğini öne sürmüştür (Hâkimiyet-i Milliye, 17 

Mayıs 1923:2).  

Fransız Tan gazetesi ise duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, projenin kabulü halinde bundan 

Fransızların değil de İngiliz, Ruslar ve Amerikalıların daha ziyade zarar göreceğini iddia etmiştir (İkdâm, 26 

Nisan 1923:1). 

28 Nisan 1923 tarihli bir Fransız gazetesinde çıkan habere göre; Meclisin Chester Projesi’ni 

Amerika’ya vermesinin sebebi; Amerika ile Avrupa’yı ayırmak, Amerika’yı Fransızlar ve İngilizler aleyhine 

sevketmek, böylece evvelce Londra ve Paris’e verilmiş olan imtiyazlardan kurtulmaktı (Hâkimiyet-i Milliye, 

9 Mayıs 1923:2).  

Benzer bir şekilde İtalyan “Chicago Tribune” gazetesi de Paris’ten aldığı bilgilere dayanarak ileriye 

sürdüğü bir yoruma göre, Chester İmtiyazı Türkiye tarafından Amerika ile Fransa’nın arasını açmak için 

özellikle verilmişti (İkdâm, 22 Nisan 1923: s.1).  

Başka bir Fransız gazetesi ise; Fransa’nın Anadolu’da fiilen vaziyetinin değişmiş olmasından dolayı 

bu imtiyazın Amerikalılara verildiği fikrini iddia etmiştir (Hâkimiyet-i Milliye, 10 Mayıs 1923: 2). 

İkdâm gazetesinde çıkan bir habere göre; Chester Projesi fesh olmazsa Fransızlar Lozan Anlaşması’nı 

imzalamayacaklar; bu meselede İngiltere’nin yardımını talep edeceklerdir (İkdâm, 23 Nisan 1923:1). 

Gazetelerde bu tarz haberlerin çıkması Türk yazarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştır (Hâkimiyet-i 

Milliye, 9 Mayıs 1923:2).  Örneğin İkdâm gazetesi yazarı Ahmet Cevdet, Fransızların eleştirilerine “…şimdi 

Fransızlara kendilerinin bizden daha iyi anlayabilecekleri bir meseleden bahsetmek istiyorum. Fakat adalet ve 

hakkaniyetle düşünebilmelerini isterim. Chester Projesi’nde bir Yumurtalık Limanı inşası maddesi vardır. Bu 

liman İskenderun limanının yanındadır. Fransızların maksadı İskenderun’u büyük bir liman haline getirip 

Anadolu’nun bir mühim bir kısmını bu yolla icra etmektir. Eğer Türkiye kendi hükmü altında bir limana sahip 

olmayacak olur ise Fransa’nın mali esareti altına girmez mi? Buna cevap isteriz. İskendedrun’a Fransızlar 

hükmettikçe yine o Fransızlara İskenderun’un yanı başında bir liman inşasını havale etmek doğru mudur, değil 

midir? Buna da cevap isteriz. Bu meseleler bir millet için hissiyat işi değildir” (İkdâm, 25 Nisan 1923:1) 

şeklindeki sözlerle cevap vermiştir. Yazarın vurgulamak istediği önemli bir nokta şüphesiz Türkiye’nin 

iktisadi bakımından bağımsızlığıdır. 

İsmet Paşa, Fransa’nın bu tepkisine karşılık olarak gazeteye vermiş olduğu beyanatında; Türkiye’nin 

servetinden istifade için devletlerle olan Lozan müzakerelerini bitmesinin beklenemeyeceğini ifade ettikten 

sonra bu proje ile Fransa’nın zarar görmediğini ileri sürmüştür (İleri, 26 Nisan 1923: s.1).  

Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey de Fransa’nın bu protestosu üzerine, Fransa’nın iddia ettiği imtiyazların 

meclisten geçmediği için kanunen geçerlilik hükmü taşımadığını ifade etmiş ve Fransa’yı bu manada haksız 

bulduğunu dile getirmiştir (İkdâm, 13 Nisan 1923: s.1). 

Fransa gibi İngiltere basını da bu konuyla yakından ilgilenmiştir. Basın özellikle projenin kabulünden 

sonra özellikle Amerikan şirketinin bütün taahhüdünü yerine getirip getirmeyeceği noktasında şüphe beyan 

etmiştir. “Daily Telegraph” gazetesi “Amerikalılar sermayelerini bu işe hazır edecekler mi?” (Vakit, 17 Nisan 

1923: 2) şeklinde başlık atarken, başka nüshasında da “Kilikya Meselesi Uyanacakmış” manşetli bir haberinde 

“Amerika Hükümeti tarafından Chester imtiyazı meselesine ve bunun özellikle Musul havalisine yayılmasına 

ve tesirine dair bahsedilen ihtiyatı burada pek ziyade memnuniyet görmüştür. Bir vakit bu gibi meselenin 

zuhuru taraflar için bir takım rahatsızlıklar meydana getirir. Hâlbuki şuan bu anlamda hiçbir belirti 

görünmemesi İngiliz-Amerikan samimi münasebetlerine işaret eder” (Vakit, 21 Nisan 1923:1) şeklindeki 

ifadelerle projenin imzasının Amerikan-İngiliz ilişkilerine bir zarar vermeyeceğini iddia etmiştir.  

Gazete devamla Fransızların Kilikya bölgesinde ekonomik menfaatlerinin zarar göreceği iddiasıyla bu 

bölgeleri tekrar işgal edebileceğini öne sürerek “…Hatırlanır ki geçen sene ilkbaharda Paris’te ikamet eden 
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müttefikeyn konferansında Fransa Baş Vekili Poancara Kilikya’da Ermeniler için milli bir yurt tesisi fikir ve 

tasavvurundan bahisle buraları tahliye etmişse de bazı durumlarda tekrar buralar işgal edilebilir demişti” 

şeklindeki ifadelerle durumu açıklamaya çalışmıştır (Vakit, 21 Nisan 1923:1). 

Daily Herald gazetesi, Chester Projesi’nin Fransız imtiyazlarıyla çakıştığını ifade ederken (Hâkimiyet-

i Milliye, 7 Mart 1923:1), “Times” gazetesi ise “Anadolu’da demiryolu tesisatı hususunda Chester imtiyazı 

haberini hayretle aldık” (Vakit, 17 Nisan 1923: 2) şeklinde başlık atmış; başka bir sayısında da bu projenin 

Fransızlar tarafından Lozan’da sükûnetle karşılanmayacağını, uzun münakaşaların meydana gelebileceğini, 

Fransızların iddia olunan haklarını sonuna kadar muhafaza edeceğini iddia etmiştir (İkdâm, 25 Nisan 1923:1). 

İleri gazetesine göre; İngiltere, demiryolu hattının Musul üzerinden İran sınırına kadar uzanan yerdeki 

yeraltı zenginliklerinin Amerika’ya verilmesinden endişe etmiştir. Fransa’nın yanında İngiltere de bu 

imtiyazın kendi çıkarlarına ters düştüğünden ve Lozan’da Amerika gibi güçlü bir devletin Türkiye’nin yanında 

yer alacağı endişesinden dolayı Amerika’yı protesto etmiştir (İleri, 13 Nisan 1923: s.1). 

İkdâm gazetesi; Chester Projesi’nin Lozan Konferansı’nda ayrıntılı bir şekilde tetkik edileceğini, eğer 

Musul petrolleri konu olursa İngiltere’nin bu durumu protesto edeceğini öne sürmüştür (İkdâm, 15 Nisan 

1923:1). 

Amerikan basını; özellikle Fransa’nın rahatsızlığını kastederek bu meselenin uluslararası bir mesele 

olmayacağını (Vakit, 21 Nisan 1923: 1), Amerika’nın hiçbir devletin kazanılmış haklarına zarar vermek 

istemediğini dile getirmiştir (İkdâm, 21 Nisan 1923:1). 

Türk basını Chester Projesi’nden dolayı Türkiye’ye karşı devletlerin cephe aldığını dile getirmiştir. 

Örneğin İleri gazetesi ”…Şimdilik müttehid bir cephe müşahade ediliyor. Fakat devam edebilecek mi? 

Bilmiyoruz. Chester işi ilk gün bir hayli dedikoduya mucib oldu. Bir aralık Amiral Chester’in Lozan’a 

geleceği dedikoduları çıktı…( İleri, 29 Nisan 1923: 1) şeklinde manşet atarken; İkdâm gazetesi de; “…Chester 

meselesi konferans üzerinde ağır bir hava dolaştırmaktadır” sözleriyle durumu ifade etmeye çalışmıştır 

(İkdâm, 25 Nisan 1923: s.1). 

Lozan Anlaşması’nın imzalanmasından sonra gerek Musul üzerindeki belirsizliğin gerekse Amerikan 

şirketleri arasındaki anlaşmazlığın ve maddi yetersizliğin artması üzerine, Amerikalıların proje üzerindeki 

ilgisi de azalmıştı (Köse, 2016: 345).   

Eylül-Ekim 1923 tarihlerinde artık Türk basını da Chester Projesi’nin tatbik edilip edilmeyeceği 

hususunda şüphelerini ifade etmeye başlamışlardır. Zira 7 Ekim 1923 tarihli Vakit gazetesi “Chester Projesi 

Tatbik Edilecek mi?” başlığı altında Chester Projesi’nin Türkiye’nin gelecekteki bayındırlık gelişmesindeki 

önemini vurgulamış fakat aradan zaman geçtiği halde bu projenin henüz tatbikinin yapılmadığını, sorunun 

“Ottoman-American Development Company” şirketinden kaynaklandığını ifade etmiştir.  

Gazete şirketin ortağı olan Kennedy’in görüşlerini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Şirket içinde bulunan 

bazı kimseler şirket için gerekli olan parayı vermeden evvel Kennedy menfaatlerini düşünmüşlerdir. Halbuki 

gerek benim ve gerekse arkadaşlarımın fikrince şirket, sermayelerini Türkiye’deki işlerin inkişafına hazır 

etmeli, gerekli parayı sağlamalıdırlar. Bunu yapmadan önce şahsi menfaatlerin tatminini istemek doğru 

değildir. İşte meselede bunun yüzünde gerek Chester gerek Chaster ailesinin imtiyazla olan alakası kesilmiştir. 

Daha önceden de söylediğim gibi Chester, Ottoman-American Devoloment Company’in bir memuru idi. 

Yoksa bu şirketle başka türlü bir alakası yoktur” (Vakit, 7 Ekim 1923:1) demiştir.  

Netice itibariyle şirket önceden belirlenen teminatı yatıramayınca 18 Aralık 1923 tarihinde Chester 

Projesi tamamen iptal olmuştur. 

 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nde demiryolları yapımı yabancı güçler tarafından siyasi, iktisadi, askeri ve sosyal 

nüfuz alanları oluşturmak için kullanılmıştır. Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya bu şekilde Anadolu 

topraklarında nüfuz alanları oluşturmaya çalışırken 20.yüzyılın başında bu yarışa Amerika da katılmıştır.  

Amerika bu amaçla yapmayı planladığı demiryollarının bulunduğu yerlerde maden çıkarma 

ayrıcalığına kavuşmuş olacak, bu bölgelerde yaşayan başta Ermeniler olmak üzere diğer azınlıklar üzerinde 

de kontrolü sağlayacak hem de diğer devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuzunu bir miktar da olsa 
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kırmış olacaktı. Türkiye ise özellikle Lozan Anlaşması öncesinde Amerika gibi güçlü bir devletin desteğini 

sağlamış olacak, yabancı sermayeye açık olduğunu dünya kamuoyuna belirtmiş olacak hem de petrol 

bölgelerinde diğer büyük devletleri nüfuzunu kırmış olacaktı. Bu beklentilerle müzakere edilen fakat çeşitli 

sebeplerle uygulanmayan bu projeye Türk ve yabancı basının ilgisi yoğun olmuştur. Türk basını olayı 

yakından takip ederken dış basında da çıkan haberleri okuyucuya yansıtmaya çalışmıştır. Türk basını 

genellikle bu projeye sıcak bakarken; müttefik basını kendi devletlerinin çıkarları noktasında değerlendirerek 

projeye olumlu yaklaşmamıştır. 

Enerji ve maden kaynaklarının merkezi olan Ortadoğu başta olmak üzere diğer önemli cazibe 

alanlarının kontrolünü geçmişte demiryolu yapımı  sağlamaya çalışan devletler, bugün farklı yollarla bu 

amacına ulaşmak istemektedirler.  
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(13) 

Öğr. Gör. Hande ÖZOLGUN 

FİRMALARIN FAALİYET ORANLARININ ANALİZİ72 

OPERATING RATIO ANALYSIS OF COMPANIES 
 

 

 

ÖZ 

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları dikkate alındığında, analiz etme fonksiyonu muhasebede önemli 

bir basamaktır. Çünkü bu fonksiyon muhasebenin taraflarına bilgi sağlar. Muhasebe bir işletmenin ekonomik 

faaliyetlerine ait mali bilgileri ölçmek ve bu mali bilgileri ilgili kişilere raporlamak amacıyla kullanılan bir 

süreçtir. Tanımda yer alan raporlama fonksiyonu yalnız özet bir bilgi değildir, raporlanan bu bilgi analiz 

edilerek yorumlanmış bir bilgidir. Muhasebenin tarafları olan devlet, yöneticiler, işletmenin sahipleri ya da 

ortakları, kredi kuruluşları ve potansiyel ortaklar kendi çıkarlarını gözetebilmek adına alacakları kararlarda 

muhasebenin ürettiği bilgilerden yararlanacaklardır. Bu sebeple bu bilgilerin, işletme hakkında karar verecek 

olan ilgililerin kullanabilmesi için finansal analize tabi tutulması gerekmektedir. Finansal analizle birlikte 

muhasebe bilgileri alınacak olan iktisadi kararlarda kullanılabilecek duruma gelmektedir.  

Finansal analiz, muhasebe bilgilerine analiz tekniklerinin uygulanarak elde edilen sonuçların, 

işletmenin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu açıklayacak şekilde yorumlanmasıdır. Mali analiz 

yapabilmek amacıyla muhasebe sürecinde genel olarak kullanılan çeşitli analiz türleri vardır. Bu çalışmada, 

mali analiz tekniklerinden biri olan oran analizinde yer alan faaliyet oranları analizi ile ilgili açıklamalar ve 

örnekler gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: finansal analiz,  muhasebe, raporlama, faaliyet oranları. 

 

 

 

ABSTRACT 

Given the definition of accounting and its functions, the analysis function is an important step in 

accounting. Because this function provides information to the accountant's parties.  Accounting is a process 

used to measure financial information of an entity's economic activities and to report financial information to 

interested parties. The reporting function in the description is not merely a summary information, but the 

reported information is analyzed and interpreted. The parties of accounting, the state, administrators, owners 

or partners of the business, credit institutions and potential partners will benefit from the information 

generated by the accountant in the decisions they will take to monitor their interests. For this reason, this 

information needs to be subjected to financial analysis in order to be used by those who will decide on the 

business. With financial analysis, accounting information can be used in economic decisions to be taken. 

Financial analysis is the interpretation of the results obtained by applying accounting techniques to 

analytical techniques to explain the operating results and financial position of the entity. There are various 

types of analysis that are generally used in the accounting process to perform financial analysis.In this study, 

explanations and examples about the analysis of the activity rates included in the ratio analysis, one of the 

financial analysis techniques, will be shown. 

Keywords: Financial analysis, accounting, reporting, activity ratios. 

 

 

 

 

                                                           
72 Bu makalede “International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series”de sunulan “Firmaların Faaliyet 

Oranlarının Analizi” adlı bildiriden yararlanılmıştır. 
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GİRİŞ 

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları gereğince, muhasebenin bir fonksiyonu olan analiz etme 

fonksiyonunun muhasebenin tarafları için önemli bir basamak olduğu söylenebilir. Muhasebe “Bir işletmenin 

ekonomik faaliyetlerine ilişkin mali bilgileri ölçmek ve çeşitli kişilere bu mali bilgileri raporlamak amacıyla 

kullanılan bir süreç” olarak tanımlanabilir. Bu tamından anlaşılacağı üzere, tanımda yer alan muhasebenin 

raporlama fonksiyonu sadece özet bir bilgi değildir. Raporlanan bu bilgeler analiz edilerek yorumlanmış 

bilgilerdir (http://www. selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/mali%20tablolar%20analizi.pdf). 

Mali analiz, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini tespit etmek, işletmelerin 

sahip olduğu kaynakların yeterli olup olmadığını belirlemek, kaynak kullanımlarının doğru bir şekilde yapılıp 

yapılmadığını ortaya koymak,  işletmelerin gelecekteki pozisyonu hakkında tahmin yürütebilmek için mali 

tablolarda bulunan çeşitli kalemler arasında bulunan ilişkileri ortaya koyan ve bu ilişkilerin yorumlanmasını 

kapsayan bir süreçtir.  İşletmelerde mali analiz yapılmaksızın finansal planlama ve finansal denetimin 

yapılabilmesi mümkün değildir. Mali analiz de işletmenin mali tabloları kullanılarak yapılır. Mali tablolar, 

işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi veren tablolardır.  Elde edilen bu bilgilerin bir 

anlam kazanabilmesi için bu bilgilerin analiz edilerek yorumlanması gerekmektedir (Savcı, 2011: 14). 

Her zaman mali tablolarda yer alan rakamlardan ziyade, bu tabloların analiz edilmesi ve yorumlanması 

büyük önem taşımaktadır. Aşağıda mali analizi önemli kılan nedenler yer almaktadır. Bunlar(Akgüç, 2002: 5-

6): 

1. Sermaye piyasasının gelişimi 

2. İşletmelerin sürekli büyüme eğilimi göstermesi 

3. Vergi yasaları 

4. Bankacılığın gelişmesi 

Yapılan bu çalışma ile amaç işletmenin faaliyet oranları ile ilgili olan oranları ortaya koyarak örnekler 

üzerinden bu oranların nasıl hesaplandığını gösterebilmektir. Çalışmada ilk olarak faaliyet oranları hakkında 

genel açıklama yapıldıktan sonra, bu oranlar tek tek açıklanarak nasıl hesaplandığı ve ne anlama geldiği ortaya 

konacaktır. 

 

BULGULAR 

1.  FAALİYET ORANLARI 

İşletmeler faaliyetlerini yerine getirebilmek için yeteri kadar dönen ve duran varlığa gereksinim 

duymaktadırlar. Faaliyet oranları, işletmenin varlıklarının ne ölçüde etkin kullanıp kullanmadığını gösteren 

oranlardır(Savcı, 2011: 216).   

Faaliyet oranları, işletmelerin faaliyetlerinde kullandıkları varlıkları ne ölçüde etkin kullandıklarını 

gösteren oranlardır.  Bu oranlar etkinlik oranları, devir hızları ya da verimlilik oranları olarak da 

adlandırılabilir.  Faaliyet oranları, likitide oranlarının da yorumlanmasına yardımcı olan oranlardır. Örnek 

olarak, alacaklarını kolayca tahsil edemeyerek nakde dönüştüremeyen bir işletme, cari oranı yüksek olsa bile 

nakit yaratma gücü ile ilgili problem yaşayacak ve işletme borçlarını ödemede de zorluklar yaşayabilecektir 

(http://www.bilgaz.net/dosyalar/OranAnalizi.pdf). 

Bu oranlar hesaplanırken, satışlarla işletmenin sahip olduğu aktif kalemler arasındaki ilişki 

kurulmaktadır. Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak da adlandırılabilir. Bu oranlar satışların ilgili 

hesaplara bölünmesiyle elde edilmektedir. Bu oran varlıklara yapılan yatırımların ne kadar satışa döndüğünü 

belirlemektedir. Örneğin, satışların varlıklara oranı 5 ise, bu durum şu anlama gelmektedir; yapılan 200 TL’lik 

yatırım sonucu işletme 1.000 TL’lik satış gerçekleştirir(Savcı, 2011 : 216) 

Faaliyet oranlarından başıca olanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olacaktır: 

1. Alacak Devir Hızı 

2. Net işletme Sermayesi Devir Hızı 

3. Aktif Devir Hızı 

4. Stok Devir Hızı 

5. Öz Kaynak Devir Hızı 
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6. Dönen Varlıkların Devir Hızı 

7. Maddi Duran Varlıkların Devir Hızı 

8. Aktif Devir Hızı 

 

1.1. Alacak Devir Hızı 

İşletmeler her zaman peşin satış politikasını, vadeli satış politikasına tercih ederler. Durum böyle 

olduğu halde içinde bulunulan rekabetçi koşullar işletmeleri kredili satış yapmaya zorlamaktadır. Günümüzde 

pek çok sanayi kolunda, varlıkların içinde alacakların payının % 25’i geçtiği saptanmıştır. Bu da, alacak devir 

hızının oranının faaliyet oranlarının analizindeki önemini birinci sıraya koymuştur. Alacak devir hızı, 

işletmelerin ticari alacaklarını tahsil etme yeteneğini ölçen ve bir yıl boyunca alacaklarını yaptıkları satışlarla 

kaç kere devrettiğini gösteren bir orandır(Akgün, 2002:2). 

Alacak devir hızı, kredili satışların ortalama ticari alacaklara bölünmesi ile hesaplanır. Fakat işletmenin 

kredili satışları tam olarak bilinmiyorsa, kredili satışların yerine net satışlar da kullanılabilir(Savcı, 2011: 217). 

Alacak devir hızının formülü aşağıdaki gibidir: 

Alacak Devir Hızı = Kredili Satışlar /Ortalama Ticari Alacaklar 

Alacak devir hızının yüksek olması, şirketin alacak tahsilâtının etkin bir şekilde gerçekleştiğini 

gösterir, bu durumda firmanın likitide ve cari oranları düşük olsa da, firma borçlarını geri ödemede daha rahat 

olacaktır. Bu oranın yükselme eğiliminde olması ise, firmanın faaliyetlerini gerçekleştirirken gitgide daha az 

işletme sermayesine ihtiyaç duyacağı anlamına gelir. Alacak devir hızının düşük çıkması ise, işletmenin alacak 

tahsilatında zorluk çektiğinin, işletmede saptanmış olan etkin bir tahsilat politikasının olmadığının, işletmenin 

rekabet gücünün düşük olduğunun ve vadeli satış yapılan müşteriler konusunda seçici davranılmadığının 

göstergesi olmaktadır(Akgün, 2002:2). 

Mali analiz açısından alacak devir hızının, alacakların ortalama tahsil süresi şeklinde açıklanması daha 

anlamlıdır. Bu şekilde işletmenin sahip olduğu fonlarının ne kadar süreyle alacaklara bağlandığı 

hesaplanabilir. Alacakların ortalama tahsil süresi ise aşağıdaki formülle hesaplanabilir: 

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı 

ya da; 

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = Ticari Alacaklar / (Kredili Satışlar / 360) 

Bu sürenin kısa olması, alacakların kısa sürede tahsil ediliyor olduğu anlamına gelmektedir(Savcı 

2011: 217). 

 

1.2. Net İşletme Sermayesi Devir Hızı                                                           

Net işletme sermayesi devir hızı, işletmenin net satışlarının, ortalama net işletme sermayesine 

bölünmesiyle elde edilmektedir. Ortalama net işletme sermayesi ise, dönem başı net işletme sermayesi ile 

dönem sonu net işletme sermayesinin toplanarak 2’ye bölünmesi ile elde edilmektedir(Savcı, 2011: 218). Bu 

oran net işletme sermayesinin ne ölçüde etkin kullanıldığının bir göstergesidir(Dodi, 2008: 3). 

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Süreli Borçlar) Devir Hızı=Net Satış Tutarı / Ortalama 

Net İşletme Sermayesi 

Bu oranın düşük olması işletmenin net işletme sermayesinin etkin olarak kullanılmadığı, yüksek 

olması ise net işletme sermayesinin etkin olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. 

 

1.3. Aktif Devir Hızı 

Bir işletmenin varlıklarını ne ölçüde etkin kullandığını gösteren bir orandır. Aktif devir hızı,  net 

satışların toplam aktiflere bölünmesiyle hesaplanmaktadır(Civan, 2009: 12). Bu oranın yüksek olması 

işletmenin sahip olduğu kapasiteyi iyi bir şekilde kullandığı anlamına gelmektedir(Savcı, 2011: 219). Bu oran 

bir işletmenin karlılığını belirleyen önemli faktörlerden birisidir(Ceylan, 2004 :60). 

Aktif Devir Hızı = Net Satış Tutarı / Aktif Toplamı 

 

1.4. Stok Devir Hızı 
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Stok devir hızı, klasik olarak ortalama stok miktarının bir dönem içinde kaç defa üst üste koyulduğunda 

satılan malın maliyetini oluşturduğunu göstermektedir (http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/Detail/279 112/stok-

devir-hizi-nedir-nasil%C3%B6l%C3%7 %C3%BCl%C3%BCr). Bu oran, stokların etkinliğini 

göstermektedir. Bu oran stokların ne kadar sürede üretime ve satışa dönüştüğünü açıklamaktadır. Bu oran 

aşağıdaki şekilde hesaplanabilir(Savcı 2011: 217). 

 

Stok devir hızı = Satılan Malın Maliyeti / Ortalama Stoklar  

 Formülde yer alan ortalama stoklar ise, dönem başı stoklar ve dönem sonu stokların toplanarak ikiye 

bölünmesi ile elde edilir. Hesaplanan bu oranın yüksek olması istenir. Bu oranın yüksek olması demek, 

işletmede etkin bir stok yönetimi var demektir.  Bu durumda işletme rakiplerine göre daha avantajlı olacaktır. 

Stok devir yüksek olması, işletmenin likitidesinin yüksek olduğu ve varlıkların daha etkin kullanıldığını 

gösterir(Savcı, 2011: 218). 

 

1.5. Öz Kaynak Devir Hızı 

Bu oran işletmenin sahip olduğu özkaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığını gösteren bir orandır 

(http://adanasmmmo.org /yazar_detay. 

php?id=1034&baslik=%DD%DELETMELERDE%20PERFORMANS%20ANAL%DDZ%DD.) Bu oran 

aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır: 

 

Öz Kaynak Devir Hızı = Net Satışlar / Öz Kaynaklar 

Öz kaynak devir hızı, işletmenin öz kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını gösteren 

orandır(Savcı, 2011 : 219) 

 

1.6. Dönen Varlıkların Devir Hızı 

Dönen varlık devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan minimum 

dönen varlıkları ile hangi ölçüde satış hacmi gerçekleştirebildiklerini gösteren bir 

orandır(http://www.bilgaz.net/dosyalar /OranAnalizi.pdf.). 

Dönen varlık devir hızı aşağıdaki formülle hesaplanabilir:  

 

Dönen Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar 

 

Bu oranın  düşük olması dönen varlıkların etkin şekilde kullanılmadığı anlamına gelirken,  bu oranın 

yüksek olması dönen varlıkların etkin bir şekilde kullanıldığı anlamına gelmektedir(Savcı, 2011: 218). 

 

1.7.  Maddi Duran Varlıkların Devir Hızı 

İşletmenin sahip olduğu duran varlıkların verimliliğini ölçen bir orandır. Bu oran duran varlıklara aşırı 

olarak yatırım yapılmadığını 

gösterir(http://www.baskent.edu.tr/~ferhan/MaliTablolar/Mali%20Analiz%20Teknikleri.pdf). Aynı zamanda 

işletmede atıl kapasite olup olmadığını da gösteren bir orandır. Oranın kendi sektöründe benze firmalara göre 

düşük olması ya da zamanla düşme eğilimi göstermesi, bu işletmenin atıl kapasiteyle çalıştığını 

göstermektedir(http://www.bilgaz.net/dosyalar/ OranAnalizi.pdf.). Aksi durum ise işletmenin duran 

varlıklarını etkin kullandığını gösterir. Genel olarak sanayi işletmelerinde bu oranın 2 olması yeterli 

görülmektedir http://www.baskent.edu.tr/~ferhan/MaliTablolar/ Mali%20 Analiz%20Teknikleri.pdf.) 

 

1.8. Aktif Devir Hızı 

Bu oran, işletmenin sahip olduğu aktif varlıklarının kaç katı satış yaptığını 

göstermektedir(http://www.krizveiflas.com/finansal-analiz/aktif-devir-hizi.html) Bu oran net satışların aktif 

toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Aktif devir hızının yüksek olması, işletmenin sahip olduğu kapasiteyi 

iyi bir şekilde kullandığı anlamına gelmektedir(Savcı, 2011: 219).  
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Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Aktif Toplamı 

 

Aktif devir hızı, bir işletmenin karlılığını belirleyen önemli etkenlerden biridir(Ceylan, 2004: 60) 

 

Yukarıda yer alan oranların ne anlama geldiği bir örnek üzerinde gösterilirse daha açıklayıcı olacaktır.  

Ali Kara kolektif şirketinin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

Kasa            25.000 

Alıcılar                     18.000 

Stoklar           10.000 

Dönen Varlıklar Toplamı    143.000 

Duran Varlıklar Toplamı    100.000 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                  80.000 

Öz Kaynaklar        80.000 

Sermaye    75.000 

Dönem Net Karı     5.000 

Net Satışlar      200.000 

Satılan Malın Maliyeti                 110. 

 

1. Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ticari Alacaklar 

         = 200.000 /  18.000 

         = 11,11 

Bu işletmede alacak devir hızı 11,11 olarak hesaplanmıştır. Burada bu işletme alacaklarını yılda 

yaklaşık 11 kez nakde dönüştürebilmektedir. Alacak devir hızının yüksek olması, bu işletmenin alacak 

tahsilâtının etkin bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durumda bu şirket cari ve oranları düşük olsa 

da, borçlarını geri ödemede zorluk çekmeyecek ve daha rahat olacaktır.  

2.  Alacakların Ortalama Tahsil Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı 

       = 360 / 11,11 

     = 32,40 gün  

Bu süre ne kadar kısa olursa işletme alacaklarını o kadar hızlı tahsil edebiliyor anlamına gelmektedir. 

Burada işletme alacaklarını ortalama 32 günde tahsil edebilmektedir. 

3.  Stok Devir Hızı = Satılan Malın Maliyeti / Stoklar 

  =  110.000 / 10.000 

  = 11  

Bu oran işletmenin stoklarının etkinliğini göstermektedir. Bu işletmede stoklar yılda 11 kez 

devretmektedir. Bu dönemde işletme stoklarını 11 kez yenilemiştir. Bir diğer ifadeyle firmanın stokları yılda 

11 kez üretim sürecinden geçerek satmıştır. Stoklar hızlı bir şekilde üretim sürecinden satışa geçmiştir.  

4. Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Net İşletme Sermayesi = 143.000 – 80.000 

                          = 63.000 

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı = Net Satışlar / Net İşletme Sermayesi 

            =  200.000 / 63.000  

            = 3,175 

Net işletme sermayesi devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri amacıyla ihtiyaç 

duyulan minimum çalışma sermayeleri ile ne ölçüde satış hacmi başarısı gösterdiklerini ölçen bir orandır. Bu 

oranın düşük olması işletmenin aşırı net çalışma sermayesine sahip olduğunu göstermektedir. Net işletme 

sermayesi devir hızının düşük olması stok ve alacakların devir hızının yavaş olduğunu ve işletmenin 

gereğinden fazla nakdi değere sahip olduğunu gösterebilir. Örnekteki gibi oranın düşük olması net işletme 
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sermayesinin etkin kullanılmadığını göstermektedir. Bu oran yorumlanırken, net işletme sermayesi devir 

hızının, aynı sektördeki diğer işletmelerle ve işletmenin geçmiş yıllar devir hızı ile de karşılaştırılması gerekir.  

5. Dönen Varlıkların Devir Hızı = Net Satışlar / Dönen Varlıklar 

         = 200.000 / 143.000 

         = 1,40  

Dönen varlıklar devir hızı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli minimum dönen 

varlıklar ile ne ölçüde satış hacmi başarısı gösterdiklerini ölçen bir orandır. Burada dönen varlıkların devir 

hızı düşük çıkmıştır. Bu oranın düşük çıkması dönen varlıkların etkin bir şekilde kullanılmadığını gösteren bir 

işarettir. Ayrıca satışlar artarken, dönen varlıklar daha hızlı artıyorsa bu durumda bu oran küçülecektir ve 

dönen varlıklarda meydana gelen bu fazla artış, işletmede ek finansman gereğine neden olacaktır. Bu ek 

finansmanın maliyeti de işletmenin kar marjını düşürecektir.  

Bu oranın düşük çıkmasının bir diğer nedeni de işletmenin stoklarını yetersizliği olabilir. 

6.  Duran Varlıkların Devir Hızı = Net Satışlar / Duran Varlıklar 

          = 200.000 / 100.000 

          = 2 

Bu oran duran varlıkların etkin kullanılıp kullanılmadığını belirler. Bu oranın düşük olması işletmede 

atıl kapasitenin olduğunu göstermektedir. Oranın artış eğilimi göstermesinin kapasite kullanım oranının 

arttığını ve işletmenin duran varlıkları verimli kullandığını göstermektedir.  Genel olarak sanayi işletmelerinde 

bu oranın 2 olması yeterli görülmektedir. 

7. Aktif Devir Hızı = Net Satışlar /  Toplam Varlıklar 

  = 200.000 / 243.000 

  =  0,82  

Bu oran işletmenin aktif varlıkların kaç katı satış yaptığını gösteren bir orandır. Aktif devir hızının 

yüksek olması işletme için olumlu bir durumdur. Bu oranın büyük sanayi işletmelerinde 2, küçük sanayi 

işletmelerinde ise 2 ile 4 arasında olmasının uygun olacağı ileri sürülmüştür. Burada işletme aktif varlıklarının 

ancak 0,82’si kadar net satış yapabilmiştir. Bu oranın düşük olması aktiflerin etkin kullanılmadığını 

göstermektedir. 

8. Öz Kaynak Devir Hızı = Net Satışlar / Özkaynaklar 

             =  200.000 / 80.000 

             = 2,5 

İşletmenin özkaynaklarının verimli bir şekilde kullanılıp gösteren bir orandır. Bu oranın çok yüksek 

olması işletme faaliyetlerini yerine getirirken büyük ölçüde borçlanarak finanse ettiğini göstermektedir. Bu 

oranın çok düşük olması ise işletmenin özkaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmadığı anlamına gelmektedir. 

Bu da işletmenin gereğinden daha fazla özkaynağa sahip olduğunu göstermektedir. Özkaynak devir hızıyla 

ilgili olarak standart bir orandan bahsetmek mümkün değildir. Bunun için işletmenin faaliyet konusu, 

işletmenin geçmiş yıl verileri gibi faktörlerden yorum için faydalanılabilir. Kesin bir yargıya varabilmek için 

firmanın mali yapısı ile ilgili oranlarla birlikte değerlendirme yapmak 

gerekir(http://www.reitix.com/Makaleler/Oran-Analizi/ID=274.). Öz kaynak devir hızı, ticari açıdan 1 TL lik 

öz kaynak ile hangi tutarda iş çevrilebildiğini gösterir. Burada 1 TL’lik özkaynak ile 2,5 TL’lik iş 

yapılabilmektedir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde mali tablolarda bulunan rakamlardan çok mali tablolarda yer alan bilgileri analizi ve 

yorumu çok daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü mali tablo analizini çok önemli kılan nedenler 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. İşletmenin karlılık durumu 

2. İşletmenin likitide durumu 

3. Sermaye yapısı 

4. İşletme hakkında önemli trendler 
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5. Aktiflerin kullanım durumu 

Yapılan bu çalışmada işletmelerin faaliyet oranları üzerinde durulmuştur. Yapılabilecek analizler 

hakkında genel bilgiler verilerek, örnek bir işletmenin sahip olduğu çeşitli değerler üzerinden gidilerek 

işletmenin durumu hakkında genel bilgilere varılmıştır. İşletme hakkında detaylı bilgilere varabilmek için 

işletmenin mali yapısının, karlılık ve likitide yapısının, işletmenin iktisadi varlıklarının kullanımı, firmanın 

büyümesi ile ilgili analizlerinin de üzerinde durmak gerekmektedir. Faaliyet oranlarının analizinde 

işletmelerin sahip oldukları varlıkların ne ölçüde etkin olduğu, varlıkların ne derecede etkin kullanıldığı 

hakkında bilgiler verilecektir. Detaylı bilgiler isteniyorsa, bunun yanında çok çeşitli analizlerin yapılması 

gerekecektir. 
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Okt. Dr. İbrahim BOZBIYIK 

DÜZCE’YE GELEN KAFKASYA MUHACİRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SIKINTILAR VE 

MUHACİRLERE YAPILAN YARDIMLAR 

THE PROBLEMS THAT THE CAUCASUS IMMIGRANTS MIGRATING TO DÜZCE FACE WITH 

AND THE HELP GIVEN TO THE IMMIGRANTS 

 

 

 

ÖZ 

Kafkasya tarihin her döneminde önemli bir coğrafya olmuştur. Anadolu’da hâkimiyet kuran güçler 

Kafkasya’ya ayrı bir önem vermişlerdir. Anadolu coğrafyasında kalıcı olabilmek için Kafkasya’da etkinlik 

kurmak gerektiği adeta tarihi bir kaide halini almıştır. Dünya tarihinin her bakımdan en ihtişamlı 

imparatorluklarından birisi olan Osmanlı Devleti de Kafkasya bölgesine kayıtsız kalmamıştır. Osmanlı 

Devleti’nin Kafkasya’ya verdiği önem Rusya’nın gücünü artırmasına paralel bir şekilde günden güne 

artmıştır.  

Rusya’nın Kafkasya coğrafyasını Ruslaştırma faaliyetleri ve bölgenin yerli halklarına uyguladığı baskı 

ve şiddet politikası dolayısıyla milyonlarca insan yerini yurdunu terk ederek Osmanlı ülkesine göç etmek 

zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin her bakımdan zayıfladığı bir dönemde meydana gelen kitlesel 

büyüklükteki göçler ve gelen muhacirlerin iskân edilmesi oldukça zor bir hadisedir. Her türlü zorluğa rağmen 

Osmanlı Devleti bu göçleri başarılı bir şekilde yönetmeye ve muhacirleri geldikleri toprakların sakinleri haline 

getirmeye çalışmıştır. Düzce Osmanlı tarihinin uzun dönemleri boyunca küçük bir yerleşim yeri olarak az 

sayıda nüfusa sahipken Kafkasya göçleriyle birlikte her geçen gün nüfusu artmıştır. Düzce’ye gelen 

muhacirlerin iskân edilmeleri esnasında diğer bölgelerde yaşanan problemlerin benzerleri yaşanmış olup bu 

problemlerin çözülmesi için hem resmi görevlilerin çalışmaları hem de yerli halkın yardımları büyük önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Düzce, Kafkasya, Muhacir, Göç, Çerkes. 

 

 

ABSTRACT 

The Caucasus has always been an important region during the history. Dominant powers over Anatolia 

have given particular importance to the Caucasus. It has almost been a historical rule that you have to come 

to the fore in the Caucasus, in order to be permanent in Anatolian territories. The Ottoman Empire, which is 

one of the most magnificent empires of the world in all aspects, has also not been indifferent towards the 

Caucasus region. The importance that the Ottoman Empire has given to the Caucasus has increased day by 

day in parallel to the increase of Russian power. 

Because of Russia’s Russification activities in the Caucasus region and pressure and violence policy 

over the local people in the area, millions of people, leaving their hometowns, had to migrate to the Ottoman 

Empire. Mass migration, occurring in a period when the Ottoman Empire regressed in every aspect, and 

settling of the immigrants is a fairly hard issue. In spite of all kinds of difficulty, Ottoman Empire has 

succeeded in managing these immigrants successfully and tried to make them one of the habitants of the area. 

While Düzce was a small place with little population throughout the long terms of the Ottoman Empire, its 

population has increased day by day along with the Caucasus Migration. During the settlement of immigrants 

in Düzce, similar problems have occurred as the other regions and, both the studies of the officials and the 

help of the local people have great importance in order to solve these problems.  

Keywords: Düzce, the Caucasus, Emigrant, Migration, Circassians. 
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GİRİŞ 
Kafkasya tarih boyunca başat güç olma arzusu taşıyan bütün devletlerin gündeminde yer almış bir 

coğrafya olup özellikle Anadolu coğrafyasında kurulan devletler için büyük önem taşımıştır. Öyle ki 

Anadolu’da kalıcı olabilmek için Kafkasya coğrafyasında etkinlik kurmak neredeyse bir zaruret halini 

almıştır.73 

Osmanlı Devleti de Kafkasya coğrafyasına kayıtsız kalmamış ama bölgeyi uzun yıllar, doğrudan 

kendisi yönetmek yerine Kırım Hanlığı vasıtasıyla hâkimiyeti altında tutmuştur.74 Osmanlı Devleti bu süreçte, 

ülkesinin diğer bölgelerinde olduğu gibi Kafkasya havalisinde de bölge halkının dinine müdahale etmemiş 

ayrıca etkili bir İslamlaştırma ve Türkleştirme politikası da uygulamamıştır.75 

Rusya Devleti yüzyıllar boyunca siyasi istikrardan yoksun olarak knezlikler şeklinde yaşamış ve Hazar 

İmparatorluğu ile Altınorda Devleti’nin hâkimiyeti altında kalmıştır. Altınorda Devleti’nin Timurlularla 

mücadelesi ve Emir Timur eliyle yenilgiye uğratılarak önce zayıflayıp ardından da yıkılma sürecine girmesi 

üzerine Altınorda Devleti’nin bakiyesi Kırım, Kazan ve Astrahan beylikleri ortaya çıkmıştır.76 Bu dönemde 

Rusya knezlikleri rahatlama imkânı elde etmiş ve Moskova Knezliği etrafında birleşmişlerdir. Moskova 

Knezliği etrafında birleşen Rusya yeni ve daha küçük düşmanları karşısında mevzi kazanma dönemine 

girmiştir.77 

Rusya’nın Kafkasya bölgesine ilgisinin ve bölgedeki etkisinin artmasıyla paralel bir şekilde Osmanlı 

Devleti’nin de bölgeye verdiği önem artmıştır. Osmanlı Devleti artık bölgede İslamlaştırma politikası 

uygulamaya karar vermiş ve Ferah Ali Paşa gibi iyi yetişmiş, bölge insanıyla iyi ilişkiler kurabilen valilerinin 

gayretlerinin etkisiyle 18. Yüzyıldan itibaren bölgede İslamiyetin yayılması hız kazanmıştır.78 

Osmanlı Devleti ve Rusya arasındaki güç çekişmesi 18. yüzyıl boyunca dengede gitmiş fakat 19. 

Yüzyıldan itibaren denge Osmanlı Devleti aleyhine dönmüştür. 19. Yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen 

Osmanlı – Rus savaşlarında kaybeden tarafın Osmanlı Devleti olması ve sembol ismi İmam Şamil olan 

Gazavat mücadelesinin kaybedilmesi üzerine Kafkasya havalisinden Osmanlı ülkesine kitlesel büyüklükte 

Kafkasya Muhacirleri gelmeye başlamıştır.79 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1859 tarihinde bir miktar göçmen kabulü ile ilgili bir antlaşmaya 

varılmış ve gelmesi muhtemel muhacir miktarı 50 bin civarında düşünülmüştür. Fakat muhacirler Osmanlı 

ülkesine geldikçe Rusya bu durumdan memnun olmuş ve daha fazla Kafkasyalının Osmanlı ülkesine gitmesi 

için baskı yapmıştır.80 

Düzce havalisi de tüm Osmanlı şehirleri gibi Kafkas göçlerinden nasibini almış olup şehre yoğun bir 

şekilde muhacir iskânı gerçekleşmiştir. Kafkasya’dan Osmanlı ülkesine yapılan kitlesel boyutlu göçlerle gelen 

muhacirler iskân edilirken çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunların aşılması için Osmanlı Devleti bütün 

imkânlarını seferber etmiştir. Bu göçlerin Osmanlı Devletinin her bakımdan sıkıntı içerisinde olduğu bir 

dönemde gerçekleşmesinden dolayı zaman zaman imkânlar sorunların üstesinden gelmeye kifayet 

edememiştir. Kuşkusuz yerli ahalinin muhacirler için yaptığı yardım faaliyetleri karşılaşılan sorunların 

aşılmasında büyük rol oynamıştır.81 

 

                                                           
73 İbrahim Bozbıyık, “Kafkasya’dan Düzce Havalisine Gelen Muhacirlerin İskânı ve Kafkas Muhacirleri ile Yerli Halkın İlişkileri”, 

Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları, S:74, c:4,   Ankara 2015, s.741. 
74 M. Sadık Bilge, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, Eren Yayıncılık, İstanbul 2005, s.36. 
75 Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1991, s.11. 
76 Halil İnalcık, “Osmanlı – Rus İlişkileri 1492 – 1700”,  Türk Rus İlişkilerinde 500 Yıl, TTK Basımevi, Ankara 1999, s.25. 
77 Cahit Aslan, “Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü”, Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi, S:1, Asam Yayınları, 2006,  

s.6. 
78 Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği, Selenge Yayınları, İstanbul 2009, s.94, Hayati Bice, age, s.11. 
79 Kemal H. Karpat, “Avrupalı Egemenliğinde Müslümanların Konumu Çerkeslerin Sürgünü ve Suriye’deki İskânı”, Çerkeslerin 

Sürgünü 21 Mayıs 1864, Kafkas Derneği Yayınları, Ankara 2001, s.83 – 84.  
80Haşim Erdoğan,“Arşiv Belgelerine Göre Kafkasya’dan Aziziye’ye (Pınarbaşı) Göç Eden Muhacirler ve Yerli Halk ile İlişkileri”, 

Cappadocia Journal of History and Social Sciences, 2015 Ahlen, Volume 5, s.110-111. 
81 İbrahim Bozbıyık, agm, s.741 – 742. 
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Tarihsel Süreç İçerisinde Düzce 

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Düzce şehir merkezinin tarihi 

ancak 14. Yüzyıla kadar gitmekle birlikte, arkeolojik buluntulardan elde edilen bilgilere göre Düzce’nin 

Konuralp ilçesinin çok eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. 82 

Düzce Roma ve Bizans İmparatorluklarının Anadolu’daki hâkimiyet dönemlerinin ardından merkezi 

Kastamonu olan Candaroğulları Beyliği ve ardından da Osmanlı Devleti hâkimiyetleri boyunca bir Türk 

beldesi haline gelmiştir.83 

Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi’nin büyük komutanlarından olan Akçakoca ve 

Konuralp bölgenin fethedilmesinde önemli hizmetler icra etmişlerdir. Düzce şehri Osmanlı hâkimiyeti 

döneminde şehrin fatihine izafeten Konuralp veya Konrapa şeklinde isimlendirilmiş ve anılmıştır. Yine 

Akçakoca’nın ismi de Düzce şehrinin bir ilçesine verilmiştir.84 

Düzce düzlük bir yerleşim yeri olmasının da etkisiyle 16. Yüzyılın ikinci yarısında çevresinde yaşayan 

köylüler tarafından pazar yeri olarak kullanılmış ve şehre de Düzce Pazar ismi söylenegelmiştir.85 

Evliya Çelebi ise seyahatnamesinde Düzce şehrinden Düzcepazarı kasabası menzili başlığı altında ve 

şu ifadelerle “ Bu mahal Bolu nahiyesidir. Bir ormanlı ve dağlı düz yerde, bir camili ve iki hanlı kasabadır. 

Tamamı Şemsi Paşa hayratıdır. Ana yoldaki kaldırımları dahi Şemsi Paşa’nındır. Başka imaretleri yoktur, ama 

etrafında köyleri çoktur. Kasabası, batı tarafında Akçaşar tarafında iki saatte Melen Nehri suyundan öte 

Üskübi kasabası mamurdur. Bolu toprağında hasdır. Camii, han, hamam ve çarşısı gayet mükemmeldir.” 

bahsetmektedir.86 

Hicri 1317 tarihinde Kastamonu Vilayet sınırları içerisinde yer alan Düzce’den Kastamonu Vilayet 

Salnamesinde şu şekilde bahsedilmektedir: “Düzce kazasının merkezi olan Düzce kasabası Kastamonu 

şehrinin garb-ı cenubiyesinde ve Bolu’nun cihet-i garbiyesinde vaki olup Kastamonu’ya altmış dokuz ve 

Bolu’ya dokuz saat mesafededir. Düzce kazası şarken Bolu ve Ereğli, garben Adapazarı kazası ve Hendek 

nahiyesi, cenuben Mudurnu, şimalen Bahr-i Siyah ve Ereğli ile mahduddur. Düzce etrafı dağ ve tepeler ile 

muhata tulen on, arzen altı saat mümtedd bir ova vasatında olup kazaya tahvili tarihi olan bin iki yüz seksen 

yedi senesinden beri umum kaza ile beraber kasabanın nüfusu Kafkasya ve Rumeli ve cihet-i saireden hicretle 

peyderpey vürud eden muhacirin iskânıyla bir kat daha tezayid eylemiştir. Kasaba ve ovanın ekser cihetinin 

havası mukaddema biraz sakil iken ormanların küşad ve bataklıkların imhasıyla kesb-i itidal etmiştir. Merkez 

kazada birisi derdest inşa olarak yedi cami-i şerif, üç medrese, bir rüşdiye, iki ibtidaiye zükur, bir inas, dört 

sıbyan mektepleri, iki tekye, bir hükümet konağı, bir telgrafhane ve müceddiden inşa olunan bir belediye 

dairesi, bir tütün anbarı, otuz zahire anbarı, yedi han, on yedi kahvehane, bir kıraathane, sekiz ekmekçi fırını, 

iki yüz on beş dükkân, dört yüz kırk üç hane, beş kiremid ocağı, bir hamam, civarında bir un fabrikası vardır. 

Kasaba civarından geçen Asar suyundan bir bend ile derun-i kasabaya açıkdan su icra edilmiştir.”87 

Osmanlı tarihinin uzun dönemlerinde küçük bir yerleşim yeri olan Düzce kazası Kastamonu Vilayetine 

tabi Bolu Sancağı’nın sınırları içerisinde yer almıştır. Kırım Harbinden sonra 1856 tarihinden başlayarak 93 

Harbinin sonu 1878 yılına kadar gerçekleşen göçlerle günden güne nüfusu artan Düzce sancak statüsüne 

kavuşmuştur. Düzce Osmanlı Devleti yıkılana kadar sancak statüsünü korumuş akabinde Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluşunun 76. Yıldönümüne kadar ilçe statüsünde yer almıştır. Birinci derece deprem bölgeleri arasında yer 

alan Düzce yakın tarihimizdeki en büyük depremlerden birisi olan 1999 tarihli Gölcük ve Düzce 

depremlerinden sonra 57. Hükümet tarafından alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 

plakasına sahip şehri olmuştur.88 

                                                           
82 Enver Konukçu, “Düzce Tarihi (İlk Devirlerden Cumhuriyete)” Türkiye İmar Turizm ve Sanayi Mecmuası, Düzce Özel Sayısı, 

1984, s.12. 
83 Mustafa Keskin, 1831 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Düzce, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce 2014, s.12-13.  
84Aşıkpaşazade, Osmanoğullarının Tarihi, Haz: Kemal Yavuz – M. A. Yekta Saraç, K. Kitaplığı Yayınları, İstanbul 2003, s.83. 
85 Enver Konukçu, agm, s.16. 
86 Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz: Yücel Dağlı – Seyit Ali Kahraman, 2. Kitap – 1. Cilt, 

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011, s.201. 
87Kastamonu Vilayet Salnamesi, Hicri 1317(M1899), s.309-310. 
88 İbrahim Bozbıyık, agm, s.743. 
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Kafkas Göçmenlerinin Düzce’ye İskânı 

Kafkasya’dan Düzce’ye gelen muhacirlerin büyük kısmı Adige, Abaza ve Ubıh topluluklarından 

oluşmaktadır. Bu gruplar içerisinde Ubıh toplulukları Düzce’ye geldikten sonraki süreçte Ubıh dilini 

unutmuşlar ve anadillerine en yakın dil olan Adigeceyi benimsemişlerdir. Günümüzde Düzce’de Ubıhça 

kullanılmamaktadır.89 

Düzce’ye yapılan göçler içerisinde ilk göçler arasında Adige kabilelerinden Besnilerin göçleri 

gelmektedir. 1860 tarihinde Düzce’ye gelen 25 Besni muhacirinin göçü belgelerde geçen ilk göç 

durumundadır. Osmanlı idarecileri yerel yöneticilerden ve iskân memurlarından bu muhacirlerin iskânlarının 

iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi, muhacirlerin kendi geçimlerini sağlayacak duruma gelene kadar 

yevmiyelerinin aksatılmadan verilmesini istemişlerdir.90 

Sonraki süreçte de Düzce bölgesine yönelik göçler sürmüş ve gelen muhacirlerin iskânları yerine 

getirilmiştir. Muhacirlerin iskân edilmeleri esnasında bazı sorunlar da yaşanmıştır. Bu sorunlar; devletin 

kendilerine gösterdiği iskân mahallerinde durmayarak Düzcedeki akrabalarının yanlarına iskân edilmeyi talep 

edenlerden91yevmiyelerinin ödenmesi sırasında yaşanan gecikmelerden dolayı şikâyet edenlere92, tohumluk 

ve öküz ihtiyaçlarının zamanında verilmemesinden yakınanlardan,93 olumsuz hava şartları ve afetlerden zarar 

gören insanların taleplerine94 çok çeşitlilik göstermiştir. 

Yine muhacirler Türkçe bilmedikleri için yaşadıkları sıkıntıları ifade etmekte zorluk çekmişler ve 

bunun için tercüman ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu problemin üstesinden gelebilmek için idareciler Kafkas 

muhacirlerinden Türkçe bilen tercümanlar görevlendirmeyi uygun görmüşlerdir.95 

Muhacirlerin karşılaştıkları sorunlardan en önemlisi kuşkusuz ekonomik problemler olmuştur. 

Muhacirlerden üretici konuma gelememişlere ve üretici duruma gelip olumsuz hava şartlarından dolayı düşük 

ürün alanlara mahalli mal sandıklarından borç para verilmiştir. Muhacirlerden ekonomik olarak durumları 

düzelenler borçlarını mal sandıklarına öderken ekonomik sıkıntı çekenlerin borçları zaman zaman 

silinmiştir.96 

Düzce havalisi ormanlık bir yerleşim yeri olması sebebiyle muhacirlerden ormanlara zarar verenler de 

görülmüş ve böyle durumlarda ormanlık alanlara zarar verenler ve yerleşenler geldikleri memleketlere geri 

gönderilmiştir.97 

Muhacirlerin iskânı esnasında ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Osmanlı Devleti sorunların 

üstesinden gelebilmek için farklı kaynaklar aramak zorunda kalmıştır. Bu kaynaklardan bir tanesi Osmanlı 

madenleri olup bu madenler ihaleyle kiralanırken kira bedelinin bir miktarı muhacirlerin iskânı için 

ayrılmıştır.98 

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde ekonomik kaynak sağlamak için piyango organizasyonları da 

tertip edilmiştir. 1880li yıllardan başlayarak piyangolar yapılmış fakat bu piyangolar şahısların büyük servet 

kazanmaları amacıyla yapılmamış hatta bu yasaklanmıştır. Piyangolar ekonomik durumları kötü olup yardıma 

muhtaç kişilere yardım sağlamak ve hayır eserlerinin inşa edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.99 

Düzce’de ise Batum muhacirleri tarafından arazilerine tecavüz edilmiş yerli ahalinin arazi bedellerini ödemek 

                                                           
89Nejad Özsoy, Sefine-i Nuh’un Çerkes ve Abazaları, Yayınlanmamış Kitap, s.4. 
90 BOA, A.MKT.UM, Dosya no: 405, Gömlek no: 40. 
91 BOA, MVL, Dosya no: 553, Gömlek no: 86, BOA, DH.MHC, Dosya no: 1, Gömlek no: 29, BOA, DH.MKT, Dosya no: 1310, 

Gömlek no: 36. 
92 BOA, A.MKT.NZD, Gömlek No: 314, Gömlek no: 19, BOA, ML.MSF.d, Gömlek no: 15497, BOA, MVL, Dosya no: 518, 

Gömlek no: 76. 
93 BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 520, Gömlek no: 63, BOA, SD, Dosya no: 1638, Gömlek no:5. 
94 BOA, MVL, Dosya no: 682, Gömlek no: 6. 
95 BOA, MVL, Dosya no: 686, Gömlek no: 72, BOA, MVL, Dosya no: 705, Gömlek no: 76. 
96 BOA, DH.MKT, Dosya no: 2395, Gömlek no: 100, BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 450, Gömlek no: 43. 
97 BOA, BEO, Dosya no: 2448, Gömlek no: 183545. 
98 BOA, DH.MKT, Dosya no: 1110, Gömlek no: 29, BOA, DH.MKT, Dosya no: 1180, Gömlek no: 62. 
99http://millipiyango.gov.tr/node/40, Erişim tarihi: 07.08.2017, Erişim saati: 23:26. 
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amacıyla piyango düzenlenmiş böylelikle hem bu araziler muhacirlerin tasarrufunda kalmış hem de yerli ahali 

ekonomik olarak mağdur edilmemiştir.100 

Osmanlı idaresi muhacirlerin üretim yapabilecek duruma gelmelerini ve ayakları üzerinde 

durabilmelerini istemiş ve desteklemiş yanı sıra muhacirlerin eğitim ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasına da 

büyük önem vermiştir.  

Muhacirlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için muhacirlere eğitim verecek okulların inşa edilmesi 

gerekmiştir. Osmanlı idaresi bu okulların inşa edileceği araziyi tahsis etmiş ayrıca toplanılan aşar 

vergilerinden bir miktarını bu işe aktarmış ve yerli halkı da katkı sağlamaya teşvik etmiştir. Bu şekilde devlet 

halk işbirliği ile inşa edilen okullara maaşlı öğretmenler tayin eden Osmanlı yönetimi bu öğretmenleri tespit 

ederken ve görevlendirirken oldukça titiz davranmıştır. 101 

Muhacirlerin iskân edildiği yerlerde yeni oluşturulan mahallerde muhacirlerin dini ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla camiler ve mescitler yapılması gerekmiştir. Bu camiler ve mescitler inşa edilirken 

servet sahibi, zengin muhacirlerden yardım paraları da toplanmakla birlikte paranın büyük kısmı genellikle 

Osmanlı yönetimi tarafından karşılanmıştır.102 

Osmanlı ülkesinin tüm topraklarına muhacirlerin kitleler halinde geldiği bir dönemde muhacirlerin 

sağlık problemleriyle mücadele etmek bunun için yeterli sağlık personeli seferber etmek Osmanlı 

idarecilerinin önem verdiği hususlardan olmuştur. Böyle dönemlerde Düzce’de de ilave sağlık personelleri 

görevlendirilerek ve çeşitli ilaçlar gönderilerek hastalıklarla mücadele edilmiştir.103 

 

Kafkasya Muhacirlerinin Düzce Havalisine İskânları Sırasında Karşılaşılan Zorluklar ve 

Muhacirlere Yapılan Yardımlar 

Kuşkusuz yeni bir coğrafyaya gelen muhacirlerin üretici duruma gelene kadar ayakta kalabilmeleri 

için Osmanlı yönetimi elinden geleni yapmıştır. Muhacirlere yevmiye verilmesi yapılan yardımların en 

önemlisidir.  Osmanlı yönetimi muhacirlerin yevmiyesini aksatmadan ödemeye gayret etmiştir. Bununla 

birlikte Kafkasya’dan Osmanlı ülkesine göçlerinin arttığı 19. yüzyılın ikinci yarısı aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’nin ekonomik bakımdan oldukça kötüye gittiği bir dönemdir. Bu sıkıntılı dönemde muhacirlere 

yevmiye ödemesi yapılırken zaman zaman aksaklıklar yaşanmış ama neticede sıkıntılar aşılmış ve gecikmeli 

de olsa ödemeler yapılmıştır. Örneğin Çerkes muhacirlerinden ve Besni kabilesine mensup olup Düzce’de 

iskân edilmek üzere bekleyen üç yüz kişinin birer aylık ve gecikmiş yevmiyeleri Besni kabilesinin reisi 

Beşmahu Bey, imamı İshak Efendi ve tercümanı Mirza Bey’in ortak senetleri ile 15.810 kuruş olarak Düzce 

mal sandığından ödenmiştir104 

Kafkas göçlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı yıllarda ve Düzce havalisinde iskân edilen 

muhacirlerden sıkıntı yaşayanlar olmuştur. Osmanlı yöneticileri üretici duruma gelemeyen muhacirlerin 

ekonomik problemlerinin çözülmesi ve tez zamanda üretici duruma gelebilmeleri için muhacirlere mal 

sandığından ödünç para verilmesini uygun görmüşlerdir.105 

Muhacirler içerisinde, iskân edildiği ve üretim yapma imkânları sağlandığı halde, yevmiye almaya 

devam etmek için sürekli bahaneler üretenler de bulunmaktadır. 1860 yılında altmış üç hane miktarında Besni 

kabilesi mensubunun Düzce’ye ve yirmi dört hane miktarında Han kabilesi mensubunun da Üskübü kazasına 

yerleştirilmeleri hususunda karar alınmıştır. Bu muhacirlerin evlerinin inşaatı başlamış ayrıca üretim 

yapabilmeleri için gerekli tarım araç ve gereçleri de temin edilmeye başlanmıştır. Fakat bu muhacirlerin kabile 

                                                           
100 BOA, DH.MKT, Dosya no: 1101, Gömlek no: 23. 
101 BOA, DH.MKT, Dosya no: 331, Gömlek no: 37, BOA, MF.MKT, Dosya no: 61, Gömlek no: 1, BOA, DH.MKT, Dosya no: 

269, Gömlek no: 83, BOA, SD, Dosya no: 2560, Gömlek no: 36, BOA, BEO, Dosya no: 1951, Gömlek no: 146298, BOA, BEO, 

Dosya no: 1943, Gömlek no: 145661. 
102 BOA, İ.DH, Dosya no: 628, Gömlek no: 43699, BOA, DH.MKT, Dosya no: 1717, Gömlek no: 87, BOA, DH.MKT, Dosya no: 

331, Gömlek no: 37. 
103 BOA, A.MKT, Dosya no: 139, Gömlek no: 49, BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 340, Gömlek no: 57, BOA, İ.DH, Dosya no: 

890, Gömlek no: 70858. 
104BOA, ML.MSF.d, Gömlek no:15497. 
105 BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 431, Gömlek no: 70.  
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reisleri kendileri için tahsis edilen arazilerin yetersiz olduğu ve daha fazla arazinin kendilerine verilmesi gibi 

isteklerde bulunmuşlardır. Bu muhacirlerin, devletin belirlediği mahallerin sakinleri olmaya, muhalefet 

etmelerinin asıl nedeni böyle yaparak bir süre daha çalışmadan yevmiye almayı sürdürmek istemeleridir. 

Muhacirlerin bu niyetinin fark edilmesi üzerine Osmanlı yönetimi, kendilerine tahsis edilen yerleşim 

alanlarında yaşamaya karşı çıkan muhacirlere yevmiye ödenmemesine karar vermiştir.106 

Muhacirlerin yevmiyelerinin zamanında ödendiği ve ihtiyaçlarının karşılandığı dönemlerde de çeşitli 

problemlerin yaşandığı görülmektedir. Örneğin 1867 yılında Kafkas muhacirlerinden ve Çerkeslerin Ubıh 

kabilesine mensup otuz kişi Düzce’ye yerleştirilmiştir. Bu muhacirlere öküzleri verilmiş ve yevmiyeleri de 

ödenmiştir. Fakat bu muhacirlere Osmanlı Devleti tarafından verilen malzemeler ve paraların, Tamta Cabih 

isimli bir şahıs tarafından ellerinden zorla alındığı ve kendilerinin mağdur edildiği bildirilmiştir. Bu şikâyet 

üzerine kimliği belirtilen şahsın muhacirlerden zorla aldığı şeylerin geri alınmasına karar verilmiştir.107 

Kafkasya bölgesinden Düzce havalisine çok sayıda muhacir gelmesi ve bu muhacirlerin devlet 

kurumlarında memurlarla iletişim kurarken Türkçe bilmemekten kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. Muhacirlerin 

işlerinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi ve muhacirler ile yerli halk arasındaki ilişkilerin ahenk içerisinde 

yürütülebilmesi için bir tercüman atanması gerektiği fikri hâsıl olmuştur. Neticede Çerkes muhacirlerinden ve 

Şapsığ kabilesine mensup,  zeki ve dirayetli, ayrıca Türkçeyi de bilen Hacı Abdullah Efendi Düzce Meclisinde 

tercüman olarak görevlendirilmiştir.108 

Osmanlı iskân görevlilerinin aldığı kararlara aykırı bir şekilde iskân mahallerini terk ederek başka 

yerlere gidenler olmuştur. Bu durum iskân faaliyetlerinin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesini engellediği 

için Osmanlı yönetimi böyle durumları engellemeye çalışmıştır. Kafkasya muhacirlerinden olup kendi iskân 

bölgelerinde kalmayarak Düzce’ye gelip yerleşenler de olmuştur. Bu şekilde Düzce’ye gelenler kendi iskân 

mahallerine iade edilerek bundan sonraki süreçte de böyle davranışlara izin verilmemesine karar verilmiştir.109 

Örneğin 25 Mayıs 1864 tarihinde Çerkes muhacirlerinden ve Şapsığ kabilesine mensup yirmi altı 

muhacirin iskân edildikleri Ankara’dan kaçarak Düzce’ye geldikleri tespit edilmiştir. Bu muhacirlerin asıl 

iskân mahalleri olan Ankara’ya dönmeleri yönündeki telkinlere karşılık onların Düzce’de kalma hususunda 

ısrarları üzerine gereğinin yapılması hususunda karar alınmıştır.110 

Yine 16 Ekim 1866tarihinde Çankırı ve Biga dolaylarında yerleştirilen muhacirlerden 320 kişinin 

yerleştirildikleri yerleri terk ederek Bolu dolaylarına geldikleri tespit edilmiştir. Bu yerlerini terk eden 

muhacirlerden 20 kişinin de Düzce kazasına geldikleri ve ormanlık bölgelere yerleşmek istedikleri 

belirtilmekle birlikte Düzce kazasında bir karış dahi boş alan kalmamış olması nedeniyle bu muhacirlerin asıl 

yerleşim mahallerine iade edilmeleri uygun görülmüştür.111 

Muhacirler kendileri için yaptırılan evlerin inşaatı sürerken beğenmedikleri tarafları ve kendi 

isteklerini dilekçeleriyle devlet görevlilerine iletmişlerdir. Örneğin 1861 yılında Düzce’de iskân edilecek 

Bestan kabilesine mensup muhacirler için yaptırılacak elli haneden ilk etapta yapılan otuz hanesinin medrese 

şeklinde olduğu geri kalan yirmi hanenin de yine medrese şeklinde yapılması hususunda muhacirlerden Davud 

isimli şahıs dilekçe vermiş ve bu dilekçeye verilen cevapta bu isteğin münasip görüldüğü bildirilmiştir.112 

Yine 31 Mart 1890 tarihinde Düzce kazasına yerleştirilen muhacirlerin evlerinin farklı inşa edilmiş olması 

sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için tedbir alınmasına karar verilmiştir.113 

Osmanlı Devleti’nin bütün bölgelerinde olduğu gibi Düzce’de de Kafkas muhacirleri olumsuz hava 

şartlarından zarar görmüşlerdir. Örneğin 1864 yılının sonbaharında Düzce dolaylarına yoğun şekilde yağmur 

ve dolu yağmasından dolayı meydana gelen doğal afet kuşkusuz bölgenin yerli halkına zarar verdiği gibi, 

                                                           
106 BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 193, Gömlek no: 58.  
107 BOA, MVL, Dosya no: 544, Gömlek no: 122.  
108 BOA, MVL, Dosya no: 705, Gömlek no: 76.  
109 BOA, MKT.MHM, Dosya no: 336, Gömlek no: 34.  
110 BOA, A.MKT.MHM, Dosya no: 301, Gömlek no: 17.  
111 BOA, MVL, Dosya no: 724, Gömlek no: 74.  
112 BOA, A.]MKT.MHM, Dosya no: 231, Gömlek no: 73.  
113 BOA, DH.MKT, Dosya no: 1712, Gömlek no: 101.  
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yakın zamanda iskân edilmiş veya iskân edilmek için bekleyen muhacirleri de çok olumsuz etkilemiştir. 

Devlet görevlileri muhacir, yerli ayrımı yapmadan bu doğal afetin olumsuz etkilerinin izale edilmesi için 

gerekenlerin yapılması kararını almışlardır.114 

Osmanlı Devleti 93 Harbinde ağır bir yenilgi yaşamış ve ardından imzalanan Berlin Antlaşması ile 

yüksek miktarda savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır.115 Osmanlı Devleti’nin savaş tazminatı ödemeleri 

hem devletin ekonomisini ve hem de muhacir iskânı çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. Örneğin 1879 yılında 

Kafkasya’nın Sohum bölgesinden gelen muhacirlerden Mustafa Bey ve karısı verdikleri dilekçede; bin hane 

kadar Sohum muhaciri olarak Düzce kazasına geldikleri halde hala iskân işlerinin yerine getirilmediği ve 

yiyecek de verilmediği için perişan bir halde bulunduklarından yakınmaktadırlar.116 

Kitlesel büyüklükteki göçlerin ardından Düzce kazasında artan nüfusun yiyecek ihtiyaçlarının 

karşılanması çok önemli bir mesele haline gelmiştir. 1880 yılında Düzce’de yaşayan insanların, tohumluk ve 

yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla payitahttan on bin kile mısır ve darı talep edilmiştir. Gelen cevapta, 

istenilen mısır ve darının kendileri tarafından Düzce’ye gönderilmesinin mümkün olmayacağı 

belirtilmektedir. Talep edilen mısır ve darının karşılanması için lazım gelen paranın maliye nezareti tarafından 

ödenerek, ihtiyaç duyulan ürünlerin Kastamonu Vilayeti tarafından uygun bir şekilde Düzce’ye gönderilmesi 

bildirilmiştir.117 

Düzce kazasının ormanlık bir bölge olması sebebiyle muhacirler iskân edilirken ormanlık alanlara 

yönelik tecavüzler ve muhacirlerin ormanlık alanlara yerleşme teşebbüsleri mümkün mertebe engellenmeye 

çalışılmıştır. Tüm engellemelere rağmen kanunlara aykırı bir şekilde ormanlık alanlara yerleşen muhacirlerin 

memleketlerine geri gönderilmesi yoluna gidilmiştir.118 

Osmanlı idaresi muhacir yerleştirdiği tüm bölgelerde sükûnetin korunmasına büyük önem vermiştir. 

Örneğin 1886 yılında; Kafkasya’dayken Çerkeslerin önemli beylerinden olan Han Giray Bey’in kız kardeşinin 

kızının Düzce’de yaşamakta olan İshak Bey ile evlenecek olması ve düğünlerine çok sayıda Çerkes 

muhacirinin katılacağı yönünde istihbarat alınmıştır. Bu istihbarat üzerine tedbir olarak düğünün İzmid 

kazasında yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ayrıca düğüne çok sayıda Çerkes muhacirinin 

katılmasının engellenmesi ve gelinin deniz yoluyla Akçaşehir iskelesine gelmesinin daha uygun olacağına 

karar verilmiştir.119 

 

SONUÇ 

Kuzey Kafkasya bölgesinden Düzce havalisine diğer Osmanlı coğrafyalarında olduğu gibi ve yoğun 

miktarda Muhacir gelmiş ve iskân edilmişlerdir. Düzce’ye gelen muhacirlerin büyük kısmını Adige grupları, 

Abhazlar ve Gürcüler teşkil etmektedir. 

Düzce’ye gelen Kafkasya muhacirleri diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi çeşitli sorunlarla 

karşılaşmışlardır. Bu sorunların başında, vatanlarından bütün mal ve mülklerini geride bırakarak sürülen bu 

insanların geldikleri topraklara başarılı bir şekilde iskânları tamamlanarak biran önce üretici konuma 

gelmelerini sağlamak yer almaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için Osmanlı yönetimi muhacirlerin iskân 

süreçleri tamamlanana ve ürün almaları sağlanana kadar onlara yevmiye vermiştir. 

Belirlenen süreler içinde bazı olumsuz faktörler nedeniyle üretici konuma gelemeyen muhacirler zorlu 

hayat koşulları karşısında yalnız başlarına bırakılmamış bunlara Devlet tarafından borç para verilmiş, yardım 

kuruluşları vasıtasıyla yardım kampanyaları düzenlenmiş ve Devletin kiraladığı maden gelirlerinin bir kısmı 

aktarılmıştır. Böyle yardımlarla Kafkasya Muhacirlerinin problemleri çözülmeye çalışılmıştır. 

                                                           
114 BOA, MVL, Dosya no: 682, Gömlek no: 6.  
115 Mahir, Aydın; “Doksanüç Harbi 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.9, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s.498-499. 
116 BOA, DH.MKT, Dosya no: 1328, Gömlek no: 9.  
117 BOA, DH.MKT, Dosya no: 1331, Gömlek no: 72.  
118 BOA, BEO, Dosya no:2448, Gömlek no:183545.  
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THE ROLE OF THE JAPANESE ADMINISTRATION STRUCTURE IN UNRAVELLING THE 

COMPLICATIONS AND THE INFLUENCE OF BUSINESS FLEXIBILITY ON THE WORK-

RELATED STIMULUS 

JAPON YÖNETİM YAPISININ KOMPLİKASYONLARI ÇÖZMEKTEKİ ROLÜ VE İŞ 

ESNEKLİĞİNİN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ STIMULUS ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 

                      

ABSTRACT 

Because of the variations in the information and communication technology, economy, demographics 

and lifestyles, attempts to make the business life more flexible in accommodation enterprises and studies are 

adopted by business executives and these efforts have been increasing for many years as they give employees 

the opportunity to maximize customer satisfaction with their motivation. It has been found that the 

occupational motivation affects significantly the external, internal, functional and wage flexibility 

applications of the enterprise in which they work. 

The powerful rivalry brought by the globalization process has required the constant growth of 

businesses and the follow-up of business forms in the sector. With the advancements in technology and 

globalization in every area, businesses have required to be aware of their national and international 

business manners and practices in their respective sectors in order to gain competitiveness and advantage.  

Japanese management model is considered exemplary, when having knowledge about Japanese management 

models and considering the viewpoints of Japanese management modes on business, approaches to 

problems, and resolving managerial problems. 

Keywords: Leadership, Corporate Management, Business flexibility, Motivation, Japanese 

management system. 

JEL Codes: N4, N9, Z1. 

 

 

ÖZ 
 Bilgi ve iletişim teknolojisinde, ekonomide, demografik ve yaşam tarzlarındaki farklılıklardan 

dolayı, işletmelerde iş hayatını daha esnek hale getirme girişimleri işletme yöneticileri tarafından 

benimsenmekte ve bu çabalar çalışanlara farklı fırsatlar sağladığı için sürekli artmaktadır. Motivasyon ile 

müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak hedeflenirken mesleki motivasyonun, çalıştıkları teşebbüsün 

dış, iç, işlevsel ve ücret esnekliği uygulamalarını önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. 

 Küreselleşme sürecinin getireceği güçlü rekabet, işletmelerin sürekli büyümesini ve sektördeki ticari 

şekillenmelerin sürekli takibini gerektirmiştir. Her alanda teknolojide ve küreselleşmede kaydedilen 

ilerlemelerle işletmeler, rekabet edebilirlik ve avantaj elde etmek için ulusal ve uluslararası iş tutum ve 

uygulamalarını kendi sektörlerinde izlemeyi gerekli görmüştür. Japon yönetim modelleri hakkında bilgi sahibi 

olunması ve Japon yönetim modlarının işletme hakkındaki görüşleri, sorunlara yaklaşımları ve yönetimsel 

sorunların çözümünde Japon yönetim modelinin örnek olarak kabul edilmesi bu motivasyon ve stimulus için 

önem arzetmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kurumsal Yönetim, İş Esnekliği, Motivasyon, Japon Yönetim 

Sistemi. 

 JEL Kodları: N4, N9, Z1. 
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1.INTRODUCTION 
1.1. Decreasing the budget of globalization and ensuring competitive gain in international markets has 

created a shift in the way goods and services are produced in demanded quantities, both in the process and in 

the process.  This change, coupled with the introduction of new actors in the world economy, has increased the 

mobility of labor market and has completely changed the rules of working life. Therefore, in today's global 

environment of intense competition, flexibility has come to the forefront in making quick decisions and 

implementing them in order for businesses to survive (Cora A.N. 2016, Maxwell J.C., 2009). 

1.2.Flexibility is generally defined as the ability to adapt to changes. In today's increasing demand for 

flexible work, rapid communication in the world lies in fast-paced markets, short-term business designs and 

rapid changes in the markets. It also affects businesses that are experiencing change in all sectors, and it forces 

them to be flexible in all their activities Azar R.C., (2016). 

1.3.Flexibility naturally affects the occupational motivation because the human factor is at the forefront 

in the sector, and it has great prominence as a vital factor affecting the efficiency of the businesses. Therefore, 

flexibility in all activities of the businesses is fundamental in terms of the morale values of the employees as 

well as the material elements, enabling the businesses to reach desired targets (Mann D., 2016). 

1.4.In recent years, especially after the 1980s, the local economies has increased in importance with the 

globalization process; businesses have integrated with the world economy in their local actors; flexible and 

adaptable structures have been the forefront of businesses. In this case, a structure that is constantly changing 

and capable of responding instantly has been introduced (Cora H., 2016, Porter L., Bigley G., Steers R., 2002). 

1.5.Businesses that want to grow must also compare their strategies not to fall behind the global 

competition. Because of its flexible structure, it is more advantageous in terms of time-cost efficiency than 

large enterprises, since it has the ability to adapt and implement more easily with production, technology and 

strategies. In addition, it will be possible to use advantages such as innovation, quality and reaching different 

markets, direct relationship with the customer, which are important elements of competition, by using 

effective human resources management (Alper P., 2017). 

1.6.Management is a very important field of fact and activity concerning greater circles for centuries.   

The developments and innovations in social, economic and technological fields have increased the interest in 

the science of management and led to the evaluation of this concept and its different aspects. The reason for 

the easier implementation of the Japanese government model as an example of management problems is due 

to its simplicity (Chapman G., 2012). 

1.7.Today, in an environment where the third industrial revolution is experienced in terms of 

information age, technology and industry, the opportunities for businesses to compete with labor-based 

technologies have become formidable (Herstatt C., Stockstrom C.(E), Hugo Tschirky  H.(E), Nagahira  A.(E)., 

2005). 

 

2. THEORETICAL FRAME 

2.1. Concept of Business Flexibility 
2.1.1.Increasing speed of technological innovations, increased customer service and service diversity, 

higher costs, increased sales risk and market competition, increased demand for less but better quality of service 

in the service, compulsory compliance with international standards and an increase in customers have laid the 

groundwork for the development of a flexible approach in the sector (Fiore N., 2010). These changes brought 

about the changes in employment structure, service style, duration and service in the working life  as well as 

make occupational motivation an important element in terms of accommodation operations (Lawler E.E., 

1994). 

2.1.2.There is no complete consensus on the definition in the research on elasticity. Flexibility is used 

both as an analytical concept to explain structural changes in employment, and as a technical term that shows 

many directions of positive or stimulating long-term changes in the business world (McLeod L.E., 2016). In 

other words, flexibility is addressed in the related article, within the framework of flexible production and 

flexible working concepts. In this study, the concept of flexibility is discussed from the perspective of flexible 
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working practices (Maxwell J. C., 2009). 

2.1.3.By its lexical definition, the concept of flexibility can be defined as the degree of change and the 

ability to adapt to new needs and conditions. Flexibility is the ability to cope with state variability or 

environmental imbalances (It is possible to examine flexibility in four categories: external flexibility, internal 

flexibility, functional flexibility and wage flexibility (Kondō M., 2014). 

2.1.4.External flexibility is the freedom to identify the quality of labor force required for the business 

by separating the core group and the temporary group that the accommodation businesses will use according 

to the changing economic and technological conditions, the demand change on the market and the new 

production/service techniques (Klein R.M., 2010). In other words, external flexibility refers to the 

arrangements the employer has made regarding directly the number of employees (Namie G., Namie R.F., 

2011). 

2.1.5.Inner flexibility, also called flexibilization of working times, is related to the regulation of work 

and creates opportunities for controlling labor costs and increasing competitiveness. Regarding the businesses, 

the flexibilizing of working times is defined as the regulation of the working hours within the limits of the 

normal weekly working period, depending on the change in the demand and the leisure time requirements of 

the workforce (Pai H., 2013).    

2.1.6.Functional flexibility can be defined as the ability of employees to perform different tasks within 

the enterprise and to undertake different tasks or to adapt to changing technological conditions, workload and 

service methods.  Functional flexibility concerns not the quantity of the workforce but the quality and 

capabilities (Pinto M., (2009). In this application, the substitution of employee is a matter depending on the 

changing service methods of job descriptions, technological conditions and workload  

2.1.7.Wage flexibility relates to wage levels in the overall economy of the country, and relative wage 

flexibility, depending on the economic conditions. Relative wage flexibility can be adapted to meet changing 

needs between wages, regions, businesses and professions In this context, wage flexibility refers to the 

freedom of accommodation businesses to adjust wage structure and level accordingly with changing labor 

market conditions (Pinder C. C.,2015). 

Flexibility has become a complementary part of the workforce today, with many different types, all of 

which are related to one another, as international competition has increased. Even though flexibility practices 

form exclusively for nations in different countries, they have become a trend at a global level and have led to 

a shift in the labor force, a shift in wage rules at work, less rules, varying economic fluctuations, 

individualization of collective bargaining and lower social rights (Ramakrishna K., 2013). 

2.1.8.The flexibility practices described above provide an important opportunity for businesses and 

occupations to adapt to the changing structure. The goals that the businesses want to achieve will increase the 

competitive power of businesses by adapting to the changing conditions in each area in the shortest and best 

way through the flexibility to be provided (Sanborn M., 2008). 

 

2.2. Motivation in Business Life 
2.2.1.In dictionary, the concept of motivation refers to stimulate and encourage. Motivation can be 

defined as the process of being influenced and inspired by the occupation to act as a concept expressing human 

thoughts, hopes, beliefs, short desires, needs and fears, creating a business environment that will satisfy the 

needs and expectations of the business people (Cora A.N. (2014), Nayak S.,R., Patra S., Samal M,. 2012). 

2.2.2.There are two basic opinions about the factors affecting the concept of motivation: internal 

(content theories) and external motivation (process theories). Therefore, if a certain job is done because it is 

interesting, exciting, developing, that is to say, rewarding to do it yourself, it expresses this inner motivation. 

However, if the same job is done to obtain an external prize such as money, promotion, or fame, it also 

expresses external motivation. It is based on positive emotions that are experienced or felt in our inner world 

related to work that is based on opinions or theories about these factors that affect motivation, based on a job 

or enthusiastically doing a job (Cora A.N. 2013), Wong Z., 2007). 

2.2.3.The theory of hierarchy of needs, double factor theory, existence-relation-progress theory, 
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achievement motive theory, expectation theory, the theory of reward equity, the theory of value separation 

and multidimensional satisfaction theory constitute the base of the subject of motivation (Eisner M., Schwartz 

T., 1998). 

2.2.4.These theories on how motivation can be achieved provide important clues to managers in 

promoting or promoting occupational motivation. When the motivation practices applied in organizations are 

examined, techniques such as goal setting and job design, which are practiced successfully and are included in 

the literature, stand out (Zachary W., 2007). 

2.2.5.Motivation tools that can be used by businesses can be examined in three groups: economic, 

psycho-social and organizational-managerial tools. According to this, wage increase, profit participation, 

economic awards, premiums, social benefits are evaluated within the scope of economic instruments. 

Independence in work, social status and taking part in decisions, appreciation, development and success, 

adaptation to environment, proposal systems, direct interviews with superiors, psychological assurance, social 

activities, transfer of authority, counselling services are evaluated as psycho-social tools (Keyton J.N., 2010). 

2.2.6.In addition, competence and responsibilities, training opportunities, advancement opportunities, 

participation in decisions, empowerment and delegation, improvement of workplace physical conditions, 

achievement of goal unity, open management policy, flexibility in management, work design studies (factors 

such as business enrichment, business expansion, business rotation, team work and flexible working) are also 

considered as organizational-managerial tools (Klein R.M., 2010). 

2.2.7.However, the tools motivating the employees may vary depending on different needs and 

different personality structures. Therefore, an element motivating an employee may not be seen as an element 

motivating another employee. Therefore, it can be said that it is useful to investigate the motivating elements 

of employees and to apply them after they are determined (Hutchinson D., 2016). 

 

2.3. Relation between Job Flexibility and Motivation 
2.3.1.Today, businesses competing in global market conditions are trying to catch up with the rapidly 

changing world. The fact that a business can be successful in the outside world and stand out differently from 

its competitors depends primarily on motivating employees' dynamics in their internal environment. Because 

motivation plays an important role both on the employee and on the performance of the business ( Fiore N., 

2010). 

2.3.2.A manager who wants to improve performance should take into account the attitudes and 

behaviors of the employees, their desires and wishes, their ideas and feelings, and the intra-organizational and 

extra-organizational factors that influence them (Achor S., 2010). 

2.3.3.In motivation, the main goal is to ensure a willing, efficient and effective workforce. Likewise, 

the success of managers depends on their subordinates' ability to work towards organizational goals, their 

knowledge, their ability and their ability to spend in this direction. In this sense, job flexibility can be considered 

as a function of motivation. In other words, job flexibility can be said to be an instrument that allows job 

motivation to increase by ensuring opportunities to be rewarded (McLeod L.E., 2016). 

2.3.4.Since flexibility is an application that allows the employer to adapt to changing market conditions 

and to work on conditions in which the employee wishes to work  external flexibility must primarily be 

provided in order to create a motivated workforce profile that the system needs (Amabile T., Kramer S., 2011).   

2.3.5.Provision of external flexibility has the effect of increasing the motivation and efficiency of the 

person. The efficiency, responsibilities and motivation of employees increases by resolving the rigid lines as 

a result of flexibilization. As a matter of fact, it has been determined that loyalty and motivation of the 

employees are increased in the accommodation businesses where flexible working periods are applied (Buyer 

P., 2012).   

2.3.6.Job flexibility, the nature of the relationship between the employee and the employer, requires 

that the flexibility of the wages be determined taking into account the efficiency of the workforce, when it is 

considered the quality of motivation to direct, supervise and pay for the work they perform. It is known that 

this kind of flexibilization develops the motivation, ability and creativity of employees (Rosengren D.B., 
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2009). Therefore, applying the same wage to same employee who do the same work will not allow wage 

flexibility in the businesses, productivity will reflect the excess increases in the wages of the workers, the 

productivity of whom do not increase in the wage increase level, and will cause decrease in the productivity 

and motivation of the ones with high productivity (Murphy W., Kram K., 2014). 

2.3.7.Functional flexibility, which is another type of flexibility, allows employees to improve their skill 

levels by increasing their duties and responsibilities, while securing their productivity by raising their motivation 

(Springer Studies in Work and Industry, 1987). 

 

2.4. Problems of Businesses 
2.4.1.There are many reasons why businesses are poorly constructed. There are financial problems 

primarily, then staff and marketing problems. The main financial problems faced by businesses are "difficulties 

in obtaining credits" and "high credit costs". Among the reasons may be the fact that the businesses have 

difficulty in meeting the credit conditions required by the banks, the assets required for the mortgage are 

insufficient (Perfect Phrases Series, 2008). 

2.4.2.It has been observed that the businesses have provided their capital through equity, and the 

utilization rates of their vehicles are low. For this reason, the monitoring and dissemination of methods such 

as financial leasing, factoring, risk capital, franchising, which are nowadays referred to as modern financing 

techniques, are prevalent as methods for alleviating financing problems of businesses (Steers R., Porter L., 

Bigley G., 1996). 

2.4.3.Low tax rates, low electricity, low insurance premiums, state subsidies will make a significant 

contribution to the elimination of some of the financing problems, and incentive policies for the efficient use 

of the raw material resources in the regions should be used to overcome the financial problems of the 

enterprises (Thomas K.W., 2000). 

2.4.4.On the other hand, it is natural that problems with reporting standards, informal study due to lack 

of control, weaknesses in corporate governance and financial structures will make it difficult for enterprises 

to take advantage of existing credit facilities. 

2.4.5.Some of the problems arise from the fact that business owners have no knowledge of the 

inadequacy or lack of knowledge, the lack of incentives, the availability of other credit facilities, capital 

increase, credit guarantee fund, risk capital, leasing and factoring (Abegglen J.C., 1984). 

2.4.6.These problems reach up to being unable to create joint investments to be made with the 

contribution of domestic or foreign capital in the long run, to provide goods at international level, to diversify 

their products, to develop subsidiary industry relations, to prevent them becoming modern enterprises. In order 

to overcome these problems, it is necessary to make more use of business consultancy services and to avoid 

using incentives; bureaucracy is the most important problem and it will be beneficial to reduce the bureaucratic 

processes as much as possible and increase the knowledge and accumulation of the regional entrepreneurs by 

training (Bossidy L., Charan R., 2011).   

2.4.7.Inadequacy of business capital, inadequacy of demand and raw material insufficiency are also 

the main problems of enterprises. This prevents working at full capacity or close to full capacity Another 

problem is that they can not be effective enough on export and investment. Looking at the problems in the US, 

the problems experienced in the crisis in the first and second half of 2009 are listed as the decrease in customer 

number, the inability to benefit from financial opportunities, the increase in manufacturing costs, and 

accordance with new regulations (Delbridge R., 2000). 

2.4.8.R&D activities are one of the vital elements that will keep businesses in a competitive business 

environment and give them diversity and flexibility. Undoubtedly, one of the most important inputs of the 

R&D activity is the financial resource. Utilizing R&D support programs will help overcome resource 

shortages in businesses  

 

3. JAPANESE MANAGEMENT STYLE 

3.1.General 
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3.1.1.It is thought that the Japanese management models will provide benefits on the applications in 

the field of human resources, the solutions of the personnel problems and the cost reduction by the 

applications in the production techniques (Lifson T.B., Yoshino M.Y., 1988). 

3.1.2.Measures to be taken in Japan include support for businesses, structural strengthening of 

businesses, correction of adverse situations they encounter during their activities, taking special measures for 

very small establishments, financing and tax system (Larke R., Causton M., 2005). 

3.1.3.Within this frame, the project and program supports applied providing a modern structure to 

Japanese businesses are the applications such as management, finance and technical information transfer 

consultancy, R&D, product and process development, purchasing mutual material, developing mutual 

marketing opportunities, external source provision, credit security, charging the incorporating businesses with 

discounted company tax (De Mente B.L., 2004). 

3.1.4.Japan is giving priority to its competitive sectors to support businesses with strong financial 

tools in production lines, exports, technology and organization. Loans are provided for selected sectors through 

tax exemption, R & D, personnel training and consultancy. In addition, Japan can lead networks created by 

enterprise-large industrial cooperation (Jackson K., Debroux P.(Ed), 2008). 

3.1.5.Japan is investigating and applying a strategic discipline to scarce resources, time, human mind, 

skill and excitement due to scarce resources, non-agriculture and foreign markets that are in need of grip 

(Honjo Y.A., 2007). 

 

3.2. Main Features of Japanese Management Model 
3.2.1.Japan has become the world's second largest force in the globalization process today with its 

historical, social, international situation, functions it fulfills and economic development it has achieved. 

Undoubtedly, economic development is closely related to the success of Japanese businesses. The reason for 

these successes in Japanese businesses is management skills (Masumoto T., 2011). 

3.2.2.In this respect, it is important to examine Japanese business administration in detail. 

Nevertheless, it appears that some characteristics of Japanese society (group awareness, commitment and 

obedience, responsibility awareness, etc.) have a significant impact on business sense and business conduct 

(Kambayashi N., 2014). 

3.2.3.Especially Japan's achievement to the present day after the defeat in the Second World War and 

becoming an economic power to compete with the United States is another reason that allows many of the 

world's businesses to deal with Japanese management style (Nafziger E.W., 1994). 

3.2.4.The thing that succeeds Japanese companies is not the "human" element alone, nor the "system", 

but the "organizational structure" and "organizational culture" called "Keiretsu" (Nison S., 2001). 

3.2.5.The modern counterpart of "Zaibatsu", called "large communities" before World War II, found 

the expression "Keiretsu" after World War II. In short, the large communities in Japan that have formed in the 

business world continue to exist as Dozuku before the war, and then Zaibatsu, and Keiretsu after the war 

(Liker J.K., Fruin W.M., Adler P.S., 1999). 

3.2.6.Therefore, the Keiretsu members operating in a global competitive environment demonstrate the 

necessity of maintaining the group interests at all occasions in terms of surveillance activities, together with 

the sense of coexistence created by Japanese culture and business life (Shimokava, 1997:85). In this sense, it 

is possible to argue that there is a strong relationship between the characteristics of Japanese management 

approach and the success of corporate networks that this understanding reveals (Fridenson P.(E), Takeo  K.(E), 

2017). 

3.2.7.Many companies that have tried to implement these management features in their own 

businesses that have successfully succeeded in the Japanese have experienced problems due to the specific 

characteristics of each country such as social cultural differences, demographic structure, geographical 

differences, beliefs and education in practice and have not been able to achieve the full success in applying 

the features of Japanese management style (Keizer A., 2011). 

3.2.8.The management practices that play a role as a dynamo in the Japanese economy are discussed 
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below in order to understand and practice these achievements that Japan has achieved (March R.M., 1991). 

 

3.3.Information Flow and Using Initiative 
3.3.1.Japanese manager believes in the need to provide a good environment to encourage employees 

to take initiative and produce better solutions. This approach ensures that the success of the company is 

returned not only to the management but also to all employees. As a result, the Japanese upper level executives 

have developed an appropriate environment for the upward flow of information from the lower levels (Graham 

F., 2003). 

3.3.2.When Japanese managers decide, all interested parties will participate as much as possible in 

understanding and perceiving the problem, and after the consensus on the desired solution path is established, 

the place where the resources of the organization will be allocated will be selected and decision making takes 

a long time (Seki A., Heilman E., 2007). 

3.3.3.There is no precise division of labor in any division in Japan as much as it is in the United States; 

Every employee in a department up to a certain level can do the work of another at any moment with the same 

responsibility. Each part is not a team of independent roles separated by precise lines, but an organic unit that 

is a fusion of different qualities and abilities (Tsukakoshi H., Larrabee H., 2015). 

3.3.4.The Japanese who expressed themselves in the group and believed in the necessity of making a 

joint decision learned and internalized these behaviors from the practice of family structure in Feodal Edo period. 

The Japanese, who could say their ideas in the family during the Feudal period, have maintained their historical 

heritage by providing the flow of information from the bottom up through the ringi-sho system (Tsutsui W.M., 

2001). 

3.3.5.It is known that most middle-level managers working in the US act as bosses, while in the 

Japanese management system they act more like instructors and provide flexibility for the staff to express 

themselves. As long as the boss approach continues, information flow and initiative will not be realized, and 

management models will not find any application area (Ohmae K., 1991).   

 

3.4. Problem Solving and Decision Making 
3.4.1.There is a tradition settled in Japan. Regardless of their social status, when a matter occurs, the 

father gathers the family council and discusses the issue in order to reach a conclusion; and this tradition is 

transferred from the family environment to the business environment. One of the most prominent features of 

Japanese companies is the participatory approach in deciding on this tradition.The principles referred to as '' 

Noble moral traditions '' are listed as follows (Wakatabe M., 2015). 

- Basing on the relation of inferiors and superiors; 

- Loyalty to the family and obedience to the authority; 

- Trust and tolerance between the people with different income levels. 

3.4.2.It is known that the Japanese feel guilty for their surroundings, working groups, their countries 

if they decide not to be an individual in the administration, see themselves as a member of a team rather than 

as a member of a team, and if this situation is reversed, it is a great contribution of education systems. Because 

the Japanese education system is one of the best education systems in the world. 94% of children continue 

their education to university level (Yogananda P., 2013). 

3.4.3.The Japanese deem great importance to human beings and their education because of their belief 

that everything is created for and by people and that can be developed only by people.These values of the 

Japanese society have been a big factor in the formation of a business army that works with discipline  in 

ending commitment and obedience (March R.M., 1991). 

 

3.5.Ringi Decision Making System 
3.5.1.The Japanese implement systems such as the Ringi decision-making system, Kaizen, quality 

circles, and error management in problem solving and decision-making. 

All important decisions that concern the future of the business are taken at the end of the meetings with 
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the employees. Thanks to this participatory system, no decision is taken only by superiors. This system is 

called 'Ringi' (Kinmonth E.H., 1982). 

3.5.2.This system is reviewed as being an important tool for information flow from the bottom up, but 

it has been used as an important weapon by administrators who are devoid of initiative and turned into an 

approval machine (Ohno T., 2012). 

The young managers at the management level who want to use initiative oppose this system. The 

Japanese decision-making process may be longer than in the West, but the error margin is reduced as all 

employees participate, and the dissatisfaction of the employees is resolved (Hamada K., Hiraoka S., (2016). 

 

3.6.Kaizen (Constant Development) 
3.6.1.The Japanese believe that there is always a better way of doing things and a better perfection, 

and this understanding forms their advancement philosophy. According to Masaaki Imai; "In Japan there can 

be a better way for everyone to do their jobs better and to improve current standards".  Kaizen is such a concept 

that it is within everyone and people are working to make sure that every day is better than before, without 

even realizing that they have such approach (Raoprasert T., Islam S.M.N., 2010). 

3.6.2.Japan's largest competitive weapon, Kaizen, means continuous improvement, the concept of 

continuous improvement refers to a system that spans from the top management to the lowest employee. 

3.6.3.The Kaizen approach reveals the differences between Japanese and Western governance 

approaches.The most important difference between Westerners and Japanese managements can be said to be 

"Japan's attitude to prioritise Kaizen and the process contrary to the Western style prioritizing innovation and 

conclusion" (Imai M., 1986). 

3.6.4.The Deming cycle is also one of the most important tools of Kaizen activities and the steps in the 

cycle must be followed in order to make a sound improvement. These steps are to plan what tasks, when, how 

and by whom to do the solution to the problem identified; to do the plan in the designated time and place; to 

control the results done according to the plan elaborately; and to fix in order to rule out any differences and to 

restart the cycle (Whaley L.T., (2016). 

 

3.7.Quality Circles 
3.7.1.Quality circles are a group of volunteers who research, find, solve and report to top management 

by working together and making periodic meetings of the sources and causes of various work related problems 

that employees do. It is expected that every member of this group will actively undertake the task and will 

best fulfill the duties within the overall strategy of the management of quality management (Yamazaki K., 

2012). 

3.7.2.Participation in quality circles is voluntary. The most decisive feature of quality circles is the 

application of qualities in all stages of business life, and the quality of the products. A number of important 

techniques used in quality circles are brain storms, cause-effect diagrams, pareto analysis, data collection,  

3.7.3.Quality circles are a useful way of gaining and maintaining high qualities, high production and 

high morale, at a fraction of the cost. The main purpose of the quality circles is to contribute to the development 

of the enterprise, to create a happy and meaningful work atmosphere where people respect each other, to 

provide human talent and to provide opportunities in this direction (Ouchı, 1989:246). 

3.7.4.For Japanese who find social statues in groups, there is no other identity than group identity. 

Because of this, the Japanese participate in group work, contribute to the proposals and do what is expected of 

them, otherwise they are excluded from the group and circles (Yamazaki K., 2012). 

3.7.5.This approach has been successfully applied by the Japanese who have acted together and 

internalized the decision to jointly make a decision and adopt it as a philosophy of life (Fujitsu fom limited, 

2012). 

 

3.8.Error Management 
3.8.1.The Japanese do not immediately decide with the motive of moving with the group decision, 
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they get a common idea about the decision to be taken. These approaches are the most important advantages 

that prevent them from making mistakes because they are always in the effort of finding the root of the error 

and determining the cause.  According to the Japanese, there are two ways to prevent and eliminate mistakes: 

'Identification and Interrogation'. The Japanese attach great importance to this because it is impossible to 

question an unidentified error and reach the cause (Hosoya C., Shinoda T., 1998). 

3.8.2.The Japanese implement the (5W-1H) method to identify the error. With this method, they try 

to find answers for who, what, where, when, why and how. It is aimed to identify the cause of the error with 

the answers that are taken. The next step after the identification of the fault is the five WHY (ask why five 

times) method used to investigate the cause of the error (Haghirian P., 2010). 

3.8.3.A detailed analysis of the error described by this method will be made. Everything the Japanese 

have practiced in their lives is almost a standard, errors are carefully analyzed and their true causes are 

definitely found, measures are taken for the Japanese to prevent them from recurring, and these reasons are 

communicated to all employees (Kurihara T., 2009). 

3.8.4.Therefore, by creating error management awareness in businesses, the prevention of errors will 

reduce the cost increases and time losses caused by mistakes. In addition, customer dissatisfaction, insecurity, 

health and safety problems that will be encountered by the customers will be minimized with the quality 

control system to be created (De Mente B., 1994). 

 

3.9.Employment 

3.9.1.Long-term employment policy is implemented in Japan. It is possible to work in the same 

workplace until retirement under normal conditions, therefore the most important matter in recruitment in 

Japan is character, passion and enthusiasm of the person. As they give importance to group decision, they 

also consider their level of compliance. (Fujitsu fom limited, 2012). 

3.9.2.Superior service should not be expected from a first-time employee, because everyone who starts 

a job goes through a long orientation training. It should be tried to make to create multiple perspectives by 

paying attention to graduation schools of even two employees (Graham F., 2003). 

3.9.3.Employees are encouraged to adopt the business more closely by paying attention to business 

rotation, and in the future these individuals are intended to have the ability to better manage their business by 

making better decisions in the future operation of the business with the introduction of different parts and 

businesses when they are managers (De Mente B.L., 2004). 

3.9.4.Due to their belief in learning by doing a job, the most common method used by the Japanese 

during their training is “on-the-job training” also called ''OJT” in Japan (Özkan, 2005: 49). Lifelong 

employment has become the norm in large firms even though it is not a legal obligation in Japan (Kurihara T., 

2009). 

3.9.5.The lifelong employment approach, which guarantees not to get out of the business even in times 

of crisis, is called 'Shusin Koyo'. Even if the tasks are changed in difficult times, it is not a problem for the 

employees who are accustomed to the concept of rotation. Therefore, the most prominent feature of Japanese 

employees is commitment and obedience (Pai H., (2013). 

3.9.6.One of the benefits that lifelong employment provides to Japanese businesses is that labor costs 

are kept lower than those in the western world because they accept lifetime job and wage guarantees and partly 

lower wages. Another advantage is their superior efficiency with their obedience and loyalty to the business 

(Hamada K., Hiraoka S., (2016).  

3.9.7.Although lifetime employment is mentioned in Japan, it should not be counted as a cut-off for all 

employees, it is valid for 25-30% of lifetime employment (Zerenler and Iraz, 2006: 773). Apart from these, 

there is a heavy labor turnover. It is known that the reason for this policy is that large companies are applying 

to protect the permanent staff (Kambayashi N., 2014). 

3.9.8.It is known that women are employed in temporary jobs, men are employed in permanent jobs, 

and women are paid less than men. It is observed that married women have returned to their home-wives after 

an average age of 32 years. Because they are conscious of growing healthy individuals to form a healthy 
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society base (Masumoto T., 2011). 

3.9.9.Japanese businesses pay attention to education and training, and when they start a new business 

life, they do not have to pay much attention to school education, so they do not need to pay high wages. The 

seniority system applied strictly in Japanese business is seen as a continuity of the relations between the 

individual, the statutory and the wage, as a factor that protects the balance and prevents the divergence 

between these elements (Ohmae K., 1991).   

3.9.10.The strong hierarchical structure of Japanese businesses is also reflected in the negotiation 

process. However, decisions are usually taken within the group. The Japanese are beginning negotiations at 

the senior management level and are continuing at the middle management level. In business negotiations, 

the Japanese are ranked according to seniority, the senior person in the business group is at the front, and the 

junior is closer to the door. Because of Confucius influence, it is important to show great respect for the older 

members of the Japanese business culture  
 

3.10.Plainness 
3.10.1.Plainness is the organizational structures that are far away from all unnecessary details and 

capable of rapid movement (Seymen and Bolat, 2000: 112). When talking about being plain, besides the 

organizational structure, unnecessary processes related to production, non-essential tasks, the laid personnel 

when unnecessary work is resolved, and all unnecessary processes that may come to mind should be considered 

(Ohmae K., 1991).   

3.10.2.The basis of plain management is the understanding of Japanese MOTTANAI (Mottanay). 

According to this understanding, everything that is possessed in life is a sacred trust (Yıldız and Ardıç, 2007: 

70). It is MUDA (wasted) that sacred relics are not used in the best way and this is a great sin  

3.10.3.The most important element in plain organization is the abolition of MUDA (Ohno T., 2012). 

MUDA is all the unused, scrap material, unused spare machine time, redundant time spent on excess staff, 

repair and material discovery, redundant workplaces for excess stocks, and all sorts of unnecessary operations. 

Everything used more than needed is MUDA. 

3.10.4.This belief has caused the Japanese to attach importance to life in all their work. Mottainai belief 

and its conception of saving are also reflected in Japanese business structures and play a big role in Japanese 

business organizations being lean (Graham F., 2003). 

3.10.5.Because of this thought, Japan, which is an island country, specializes in using the scarce 

resources of the Japanese people in the best way, because of the limited space that can be experienced and the 

underground wealth is limited. As a result of the geographical structure of Japan, people perceived and 

implemented saving money in all aspects of their lives as a country benefit. An area they earn for the Japanese 

means a wealth of national wealth gained on behalf of a cost countries they have reduced (March R.M., 1991). 

 

4. CONCLUSION 
4.1.When examined by external flexibility, it is understood that employees are motivated to provide 

recruitment and socialization training to newcomers, to recognize open competition conditions by the 

managers, to obtain information about the manager's work flow when needed at the workplace, and to give 

employees the right to participate in strategic decisions at work (Kenny G., 2005, Murphy W., Kram K., 2014), 

4.2.When examining the thoughts about the proposals for internal flexibility of the undertakers, it was 

found that they were not motivated in terms of overtime work. It has also been found that participants are 

motivated to work freely on how to do their jobs, to be receptive to their work, to be responsive to their family 

responsibilities, to be trustworthy and understanding of their colleagues, to the current working hours at work 

and to learn something new at any time (Cokins G., 2005). 

4.3.Regarding functional flexibility, it has been determined that topics such as giving a favorable job 

at the work place, the distribution of the duty among the functions, finding the tools that will affect the 

working efficiency at the work place, giving authority and responsibility at the workplace with sufficient 

authority, job diversification and job changing applications (Axson D.A.j., 2007). 
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4.4.What businesses need to do is not to change the way they do business, but to establish a more 

coherent organization. The purpose when doing so is to create efficient organizations that take into account the 

personnel more, protect them, and adopt the management. While all this is being done, it is necessary for 

employees to be able to express their ideas better, to take initiatives and to encourage them to do so (Rohm R., 

Wilsey D., 2016). 

4.5.Thus, they will have put in place a way of thinking that will enable them to view themselves as a 

form of self-fulfillment, rather than a task that must be done, which will increase the quality and efficiency of 

the staff's productivity and workability. When this culture of thought structures is transformed into a culture, 

continuous improvement, joint decision making, error management, and simplicity will be provided (Murphy 

W., Kram K., 2014). 

4.6.It is not possible to directly apply the basic features of the Japanese government model in a 

different country other than Japan, even if it is a Japanese-based firm. In practice, differences in the social 

cultural differences, demographic structures, geography, beliefs and education system of societies 

differentiate the perception of these characteristics and lead to the problem of impossibility of individual 

application (Tsukakoshi H., Larrabee H., 2015). 

4.7.The greatest feature of the Japanese management style is the diligence culture it creates within the 

disciplinary system, which means that the Japanese view work as an aim, not as a means (Alper P., 2017). 

4.8.But the most important point is that the basic features of the Japanese government model make 

Japan one of the most powerful countries in the world economically. Therefore, the thing that businesses that 

want to use the basic features of the Japanese government model should pay attention to is to try to harmonize 

these characteristics with the realities of their own society and geography (Sanborn M., 2008). 
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Ergϋn KIRLIKOVALI121 

ECHR GRAND CHAMBER VERDICT OF OCTOBER 15, 2015:  PROS & CONS* 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) BÜYÜK DAİRESİNİN 15 EKİM, 2015 

TARİHLİ KARARİ:  ARTILARI VE EKSİLERİ 

 

 

 

ABSTRACT 

On October 15, 2015, Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR or "the Court") 

delivered its judgment in the case of Perinçek v. Switzerland,[1]application no. 27510/08 (“the verdict"). By 

a majority, 17 judges held that there had been a violation of Article 10 (freedom of expression) of the European 

Convention on Human Rights,[2] perpetrated by Switzerland.  

By its criminal conviction of a Turkish politician (Perinçek) for publicly expressing his views on Swiss 

soil, regarding the "Turkish-Armenian Conflict," Switzerland breached Dr. Perinçek's right to free speech. 

Dr. Perinçek stated that the relocation policy concerning the Armenians in the Ottoman Empire in 1915 and 

massacres suffered by Armenians in 1915 and the following years had not amounted to genocide. The ruling 

is nothing less than a spectacular legal victory for Dr. Perinçek, Turkey, and Turks around the world, and a 

game-changer.  

Keywords:  Genocide, Armenian, Turkey, Ethocide,  Tereset, Perincek, ECHR. 

 

 

 

ÖZ 
Avrupa Insan Haklari Mahkemesi Yuksek Kurulu (AIHM), Perincek-Isvicre Davasindaki  [1] 

(Basvuru No: 27510/08) kararini 15 Ekim 2015 tarihinde Vermistir (“karar”.)  17 yuksek hakim, oy cogunlugu 

ile, Avrupa Insan Haklari Konvansiyonun ifade hurriyetini duzenleyen onuncu maddesinin Isvicre 

tarafindan  ihlal edildigine Hukmetmistir. [2]   

Goruslerini Isvicre topraklarinda topluma acik olarak ifade ettigi icin bir Turk politikacisini suclu 

bularak, Isvicre Dr. Perincek’in ozgur ifade hakkini gaspetmistir.  Dr. Perincek, Osmanli Ermenilerinin 1915 

te gecici yerlestirilme politikasinin ve Ermenilerin bu yuzden 1915 ve sonrasinda ugradigi kiyimlarin soykirim 

olarak nitelenemeyecegini soylemistir.  AIHM’in bu karari, Dr. Perincek, Turkiye, ve dunyanin her tarafindaki 

Turkler icin muhtesem bir hukuk zaferi ve dengeleri altust eden bir oyun degistiricidir.   

Anahtar Kelimeler:  Soykirim, Ermeni, Tϋrkiye, Ahlakkirim, Gecyer, Perinçek, AIHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 A comprehensive evaluation by Ergϋn KIRLIKOVALI; November 16, 201; California/USA.  

*This article was first published on TurkishNY: http://www.turkishny.com/ergun-krlkoval/18-ergun-krlkoval/195402-echr-

grand-chamber-verdict-of-october-15-2015-pros-ve-cons#.Vk7mXFXhCUk 
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Now that the initial feedback and reflexive reactions are over, perhaps we can take a more composed 

look at this milestone of a legal verdict.  The verdict with its 300 paragraphs, conclusions, and dissenting 

opinions, each of which could easily inspire a long article like this, would perhaps be more suited for a book 

later on.  I shall, therefore, confine my analysis to the press release[3] issued by the Registrar of the Court, 

marked ECHR 325 (2015) and dated 15.10.2015, which is an excellent summation of the verdict.  Still, there 

are so many aspects to consider that I decided to number and title each one of them for easier comprehension, 

quick reminders, and future reference.  Let me start with house-keeping facts and then gradually move on to 

thought-provoking findings. I also took the liberty, for your enjoyment, to grade each fact and/or finding as 

pro or con for Armenians and/or Turks.  

  

1) It is final 
There are no more appeals or higher courts. This is it.  Grand Chamber judgments are final (Article 44 

of the European Convention on Human Rights). All final judgments are transmitted to the Committee of 

Ministers of the Council of Europe for supervision of their execution. 

(Grade: Good for Turks and others who are fed up with incessant Armenian propaganda) 

  

2) It holds the lower court's ruling of December 17, 2013 
The Grand Chamber of ECHR agrees with lower court and this is "the law of the land" now.  As 

Americans like to put it, there is a new sheriff in town and he says disputing an opinion (such as the Armenian 

allegations of genocide) is an exercise of freedom of speech, which right is protected under Article 10 of the 

European Convention on Human Rights. It fine-tunes the "denial laws" and teaches Switzerland (and the rest 

of the world) that only "genocides supported by the verdict of a competent court" shall benefit from the 

protection afforded by the "denial laws." That is, while the Jewish Holocaust, Rwanda, and Srebrenica are 

protected because they are court-proven genocides, the Armenian claim of genocide is not protected because 

it remains an "opinion."  Disputing an opinion is not hate speech, as Armenian lobbies insist; it is an exercise 

in freedom of speech.   

(Grade: Bad for Armenians) 

  

3) Civilized Dialogue 
ECHR verdict checks a hundred years of Armenian arrogance, deception, and lawlessness, all 

masquerading as "sole and blameless victims" of a complex and tragic conflict, dubbed "genocide" in mid-

1960s, i.e. 50 years after the event, purely for political reasons.  In case you missed, the verdict also makes 

the way forward crystal clear: civilized dialogue based on facts, honesty, and fairness; not propaganda, 

censorship, bias, or bigotry.   Now, we will be able to hear the other side of the story and get a fuller 

understanding of the complex history of 1915.  We will be able to grieve for all human suffering jointly, 

without dividing and segregating the victims into camps based on their faith, ethnicity, race, language, or 

nationality.  No more "selective morality" leaving out the archives showing blatant Armenian complicity and 

guilt.  No more ignoring  Turkish and other Muslim suffering at the hands of Armenian revolutionaries, while 

exaggerating Armenian suffering by ridiculously manipulating demographic data in total disregard for even 

the most basic rules of mathematics.  No more perception management by stereotyping, intimidating, 

silencing, and censoring. No more one-sided editorials in New York Times, Boston Globe, Los Angeles 

Times, Washington Post, and other big media; or passing political resolutions dictating a certain view on 

history, in defiance of critical thinking.  No more glut of one-sided "academic" books ignoring half the story. 

(Grade: Good for Turks, bad for Armenians) 

  

4) "Dignity and identity of modern day Armenians" 
ECHR press release says: "Being aware of the great importance attributed by the Armenian community 

to the question whether those mass deportations and massacres were to be regarded as genocide, the European 

Court of Human Rights held that the dignity of the victims and the dignity and identity of modern day 
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Armenians were protected by Article 8 (right to respect for private life) of the Convention."  This statement is 

in favor of Armenian community, although it seems to unfairly single out Armenian suffering while ignoring 

Turkish and other Muslim suffering. What about the "dignity and identity of modern day Turks and other 

Muslims", like my father's folks in the village of KIRLIKOVA and my mother's in Skopje, and millions of 

others in the Balkans and the Caucasus, who also suffered greatly from forced marches and starvation and 

epidemics and wars, at the same time period?  What about the 518,000 Muslims, mostly Turkish, who met 

their tragic end at the hands of Armenian revolutionaries? This matter remains the crux of the "Turkish-

Armenian Conflict." 

(Grade: Good for Armenians) 

  

5) "Protect(ing) the rights of the Armenian community" 
ECHR press release says the judges strived to strike a balance between two Convention rights: freedom 

of expression and respect for private life. "The Court concluded that it had not been necessary, in a democratic 

society, to subject Dr. Perinçek's to a criminal penalty in order to protect the rights of the Armenian community 

at stake in the case." One cannot help but ask whether the rights of the Armenian community really need 

protecting by such preferential treatment, bordering on religious discrimination.  What about the rights of 

Muslims, mostly Turks, during WWI—and Azeris more recently, in 1992-1994 when they were expelled from 

their homes in Karabakh at gunpoint by Armenians? This language, it seems, needs work to include all 

deserving parties. 

(Grade: Good for Armenians) 

  

6) No more censorship hiding behind the false claims of hate speech 
The Court finds that Dr. Perinçek's statements "did not amount to a call for hatred or intolerance." This 

ECHR decision is definitely a huge win for the contra-genocide scholars, as one of the major harassment 

techniques used by the Armenians has always been labeling responsible opposing views as "hate speech and 

intolerance." This way, the Armenians were able to censor dissent, cancel speaking engagements by well-

informed critics of the Armenian claim of genocide, stop the publishing of scholarly books by university 

publishing houses, and/or smear the academic record of scholars. This door is closed now for Armenians.  

(Grade: Bad for Armenians) 

  

7) Dissenting speech does not justify a criminal law response 
ECHR-Grand Chamber adds: "…The context in which they were made had not caused heightened 

tensions in Switzerland and the statements could not be seen as affecting the dignity of the members of the 

Armenian community requiring a criminal law response in Switzerland…" That means, now, the victims of 

Armenian intimidation will be able to seek legal redress and base their move on this very ECHR decision. 

(Grade: negative for Armenians and Switzerland) 

  

There was no international law obliging Switzerland to criminalize statements opposing the Armenian 

claims of genocide and the Swiss courts "appeared to have censured Dr. Perinçek's simply for voicing an 

opinion that diverged from the established ones in Switzerland ; and the interference with his right to freedom 

of expression had taken the serious form of a criminal conviction."  While Switzerland is rebuked and 

reprimanded severely here for needlessly censoring free speech, the message is to the entire world, especially 

those who seek proliferation of "denial laws" to control thought and speech, that censoring "opinion that 

diverged from the established ones" is not acceptable.  This is a remarkable indirect warning to big media, 

especially the New York Times, the Los Angeles Times, the Boston Globe, and the Washington Post which 

are notorious for censoring responsible opposing views on the Turkish-Armenian Conflict.  

(Grade: Good for Turks and friends) 

  

8) An arduous legal odyssey that exculpates dissenters in one fell swoop 
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The applicant, 73-year-old Doğu Perinçek, is a Turkish national, an Ankara resident, holder of a doctor 

of laws degree, and chairs the Turkish Workers’ Party. In 2005 Dr. Perinçek's participated in three public 

events in Switzerland, in the course of which he expressed the view that the relocation and massacres suffered 

by the Armenians living in the Ottoman Empire from 1915 onwards had not amounted to genocide. At a press 

conference held in May 2005 in Lausanne, Dr. Perinçek's stated that “the allegations of the ‘Armenian 

genocide’ are an international lie… (I)mperialists from the West and from Tsarist Russia were responsible for 

the situation boiling over between Muslims and Armenians. The Great Powers, which wanted to divide the 

Ottoman Empire, provoked a section of the Armenians, with whom we had lived in peace for centuries, and 

incited them to violence.” At a conference held in July 2005 in Opfikon to commemorate the Lausanne peace 

treaty of 1924, concluding the First World War for Turkey, Dr. Perinçek's stated that “the Armenian problem 

... did not even exist”, and handed out written statements in which he rejected that the events of 1915 and the 

following years had constituted genocide.  Lastly, at a rally of the Turkish Workers’ Party held in Köniz in 

September 2005, Dr. Perinçek's stated that “the Soviet archives confirm that at the time there were occurrences 

of ethnic conflict, slaughter and massacres between Armenians and Muslims. But Turkey was on the side of 

those defending their homeland and the Armenians were on the side of the imperialist powers and their 

instruments ... (T)here was no genocide of the Armenians in 1915.”  This is more or less what we have been 

saying and writing for decades; only now, we have the stamp of approval by ECHR that our position is not 

hate speech and it is an exercise freedom of thought and expression. 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians and other "thought police") 

  

9) Delusional Armenian arrogance hits the wall of law… and reality 
The Switzerland-Armenia Association (SAA) filed a criminal complaint against Dr. Perinçek on 

account of the statement made at the first event. The investigation was later expanded to cover the two other 

oral statements as well. On 9 March 2007 the Lausanne District Police Court found him guilty of the offence 

under Article 261 bis § 4 of the Swiss Criminal Code, holding in particular that his motives appeared to be 

racist and nationalistic and that his statements did not contribute to the historical debate. The court ordered 

him to pay 90 day-fines of 100 Swiss francs each, suspended for two years, a fine of 3,000 Swiss francs, which 

could be replaced by 30 days’ imprisonment, and 1,000 Swiss francs in compensation to the Switzerland-

Armenia Association for non-pecuniary damage. Thanks to this ill-advised act of greed and arrogance by 

SAA, today we are enjoying the protection of our rights to freedom of speech, afforded by the verdict. 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians) 

  

10) Dr. Perinçek's appeals 
He asks that the Swiss judgment be set aside and additional investigative measures taken to establish 

the state of research and the positions of historians on the events of 1915 and the following years.  Here is 

how things develop after this point: The Criminal Cassation Division of the Vaud Cantonal Court 

(Switzerland) dismisses the appeal on 13 June 2007. The Swiss Federal Court dismisses a further appeal by 

Dr. Perinçek in its judgment of 12 December 2007.  Dr. Perinçek protests that his criminal conviction and 

punishment for having spoken his mind had been in breach of his right to freedom of expression under Article 

10.  He also complains relying on Article 7 (no punishment without law), that the wording of Article 261 bis 

§ 4 of the Swiss Criminal Code was too vague (for instance, it does not differentiate between fact and opinion; 

genocides supported by a court-verdict and opinions held by a segment of society). The application is lodged 

with the European Court of Human Rights on 10 June 2008. In a judgment of 17 December 2013 a Chamber 

of the Court holds, by five votes to two, that there had been a violation of Article 10 of the Convention by the 

Swiss courts. The Swiss Government, although promises the Turkish government not to pursue this matter 

any further, reneges on  its promise and requests that the case be referred to the Grand Chamber under Article 

43 (referral to the Grand Chamber), and on 2 June 2014 the panel of the Grand Chamber accepts that request. 

A Grand Chamber hearing is held on 28 January 2015.  

(Grade: Bad for Swiss Government and Armenians, good for Turks) 
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11) Everyone gets in on the final act 
In the Grand Chamber proceedings, third-party comments are received from: 11.1) the Turkish 

Government, who had exercised their right to intervene in the case (Article 36 § 1 of the Convention); 11.2) 

the Armenian and French Governments, who had been given leave to intervene in the written procedure 

(Article 36 § 2); 11.3) The Armenian Government are in addition given leave to take part in the hearing. 11.4) 

Non-governmental organizations and persons: (a) the Switzerland-Armenia Association; (b) the Federation of 

the Turkish Associations of French-speaking Switzerland; (c) the Coordinating Council of the Armenian 

Organizations in France (“CCAF”); (d) the Turkish Human Rights Association, the Truth Justice Memory 

Centre and the International Institute for Genocide and Human Rights Studies; (e) the International Federation 

for Human Rights (“FIDH”);  (f) the International League against Racism and Anti-Semitism (“LICRA”); (g) 

the Centre for International Protection; and (h) a group of French and Belgian academics.  

(Grade: Good for the truth) 

  

12) Delicate language by ECHR about legal meaning of the term genocide 
The Court states that "it was not required to determine whether the massacres and mass deportations 

suffered by the Armenian people at the hands of the Ottoman Empire from 1915 onwards could be 

characterized as genocide within the meaning of that term under international law; unlike the international 

criminal courts, it had no authority to make legally binding pronouncements on this point."  Please note, the 

UN Convention of 1948[4] requires that a competent court taken on a genocide case, go through due process, 

and prove "intent to destroy" before coming to a genocide verdict. So, ECHR-Grand Chamber is right in 

saying that it had no authority to make legally binding pronouncements on this point. Please also note that 

while the highest court in Europe respects the need for a "competent court" to make a genocide decision, 

Armenian advocates and their supports have no need for law as they freely pass a judgment on 1915 events 

every day, calling it genocide. If they will decide on such controversies, then why do we need the International 

Court of Justice[5]established (ICJ) by the UN?  Genocide proponents need to learn to respect law. I thank 

the court for teaching a lesson to the genocide-pushers in respecting legal definitions, competent courts, due 

process, proof of intent, and other legal aspects. 

(Grade: Good for all) 

  

13) ECHR’s stance on Switzerland's violation of free speech 
The court agrees that the Dr. Perinçek's conviction and punishment, together with the order to pay 

compensation to the SAA, had constituted an intrusion in the exercise of his right to freedom of expression 

under Article 10. The Court does not find that the interference is justifiable "under Article 16 of the 

Convention, which provides that nothing in Article 10 shall be regarded as preventing the High Contracting 

Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens. Article 16 had never been applied by the 

Court. It had to be borne in mind that clauses that permitted interference with Convention rights had to be 

interpreted restrictively. The Court found that Article 16 should be interpreted as only capable of authorizing 

restrictions on activities which directly affected the political process, which had not been the case 

here." Translation: If you believe the political activity of some will affect the entire political process 

negatively, then you can be justified in restricting them without worrying about their free speech rights. 

Switzerland, thus, tries to hide their blatant violation under Article 16, which the Court does not buy. 

(Grade: Nice try, Switzerland, but you get an "F" in this test.  Go study your laws harder and come 

back for a make-up test.  Result:  Bad for Switzerland and Armenians; good for Turks)  

  

14) Could the Swiss Court's action be motivated by "prevention of disorder"? 
The Grand Chamber agrees with the lower Chamber that the interference with Dr. Perinçek's free 

speech "had been prescribed by law within the meaning of Article 10 § 2. The Court finds that Dr. Perinçek's 

could reasonably have foreseen that his statements might result in criminal liability under Swiss law. As 
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regards the question whether the interference had pursued a legitimate aim, the Court was not satisfied that it 

had been necessary for the 'prevention of disorder'." In other words, Swiss action is not justified on grounds 

that public disorder might erupt if Dr. Perinçek's free speech is not restricted and punished. 

(Grade: Again, nice try, Switzerland, but you get another "F" in this test. Go study the laws harder and 

re-take this test) 

  

15) Could the Swiss Court's action be motivated by “protection of the rights of others "? 
Like the lower Chamber, the Grand Chamber of the Court finds "that the interference could be regarded 

as having been intended 'for the protection of the ... rights of others' within the meaning of Article 10 § 

2."  After all, the court declares, "…many of the descendants of the victims of the events of 1915 and the 

following years, especially in the Armenian diaspora, constructed their identity around the perception that 

their community had been the victim of genocide. The Court thus accepted that the interference with Mr 

Perinçek's rights had been intended to protect that identity and thus the dignity of present-day Armenians." 

Translation:  Because Armenians take the genocide claim seriously, maybe Dr. Perinçek's should have 

expected that his free speech would be restricted on Swiss soil, out of Switzerland's respect for Armenian 

dignity. I respectfully and strongly disagree with the Grand Chamber on this, because protests against some 

fanatic groups, even terrorist organizations, could be silenced under such an interpretation. 

(Grade: Good for Armenians) 

  

16) Had the interference been “necessary in a democratic society” under Article 10 § 2? 
The Court clarifies that it was not required to determine whether the criminalization of the denial of 

genocide or other historical facts might in principle be justified. At this point, may I remind you the Appel de 

Blois[6] of 2007 when a group of prominent French historians led the world intellectuals and scholars in taking 

a stand against "memory laws" and "memory police".[7] The freedom of historical debate had come under 

serious attack—mostly by promoters of the alleged Armenian genocide who were intent on stifling free and 

open debate by forcing upon the public only a single version of partisan history and banning all responsible 

opposing views.  The Court here is simply saying "We were not asked if the memory laws are good or bad." 

(Grade: Good for the truth) 

  

17) ECHR narrows the task to a balancing act and focuses on it 
The court says "It was only in a position to review whether or not the application of Article 261 bis § 

4 of the Swiss Criminal Code in Mr Perinçek's case had been in conformity with Article 10.  In the light of 

the Court’s case-law, the dignity of Armenians was protected under Article 8 of the Convention. The Court 

was thus faced with the need to strike a balance between two Convention rights [EK's note: free speech versus 

dignity of victims], taking into account the specific circumstances of the case [EK's note:  Armenian identity, 

passion, and fanaticism] and the proportionality between the means used [EK's note:  restricting free 

speech] and the aim sought to be achieved [EK's note: to prevent public disorder]. In examining the nature of 

Mr Perinçek's statements, the Court did not seek to establish whether they could properly be characterized as 

genocide denial or justification for the purposes of the Swiss Criminal Code. That question was for the Swiss 

courts to determine." 

(Grade: Bad for Switzerland, good for the free speech, scholarship, and truth) 

  

18) Perinçek attack was on "imperialists" and their tools, not Armenians loyal to their state 
The Court decides that Perinçek “had not expressed contempt or hatred for the victims of the events of 

1915, noting that Turks and Armenians had lived in peace for centuries. He had not called the Armenians liars, 

used abusive terms with respect to them, or attempted to stereotype them." (But Armenians do defame and 

stereotype Turks all the time; Armenian literature is replete with degrading comments for Turks.  The court 

needs to strike a balance here, too, in future). The Court says "His strongly worded allegations had been 
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directed against the “imperialists” [EK's note: Mainly Russia, Britain, France, and the U.S.] and their allegedly 

insidious designs with respect to the Ottoman Empire and Turkey." 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians) 

  

19) The Court separates, again, court-proven Holocaust from popular-opinion of Genocide 
Here is the exact language:  "While in cases concerning statements in relation to the Holocaust, the 

Court had – for historical and contextual reasons – invariably presumed that they could be seen as a form of 

incitement to racial hatred, it did not consider that the same could be done in this case. The context did not 

require automatically to presume that Mr Perinçek's statements relating to the 1915 events promoted a racist 

and antidemocratic agenda, and there was not enough evidence that this had been the case." Furthermore, I 

have the benefit of another ECHR verdict on yet another Article 10 case, where ECHR punished a comedian 

for his statements on Jews and Holocaust. I am, of course, referring to the M'bala M'bala v. France[8] case 

decided on October 20, 2015. Thus, within a span of days, as if to drive the point home, the ECHR taught all 

of us an vital lesson that denying Holocaust is hate speech and punishable by the denial law, while disagreeing 

with the opinion of Armenians on genocide is an exercise of freedom of speech, therefore, not punishable by 

the same denial law. This stark contrast should be clear by now to even the most ardent supporter of Armenian 

claims. 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians)  

  

20) Dr. Perincek was a member of Talaat Pasha Committee (TPC); so what? 
This statement by ECHR is another striking part of the landmark verdict.  "The Swiss courts had 

referred to the fact that he was a self-professed follower of Talaat Pasha, who was historically the initiator of 

the massacres of 1915." [EK's note: Please note; the second half of this statement happens to be presumptuous. 

First, massacres were not the work of the Ottoman government, even though some in government's employ 

may have been involved. To call them "Armenian massacres" is to ignore Armenian excesses committed by 

Armenian revolutionaries. The correct term should be "mutual massacres” or "Turkish-Armenian irregular 

warfare", as they were, at least  in part, due to retaliation motives perpetrated to exact revenge on the 

Armenians for previous Armenian cruelty on Muslims. Honesty, fairness, and balance are needed here. 

Second, Talaat Pasha initiated the TERESET—short for "Temporary Resettlement"—for homeland security 

reasons and as a wartime military measure, not massacres. There is extensive documentation in the Ottoman 

archives, which the genocide advocates conveniently ignore, that the Ottoman government tried its best to 

conduct an orderly TERESET] Back to the ECHR quote: "However, the Swiss courts had not elaborated on 

this point, and there was no evidence that Mr Perinçek's membership in the so-called Talaat Pasha Committee 

had been driven by a wish to vilify the Armenians." There it is, set in stone, that one's membership in the TPC 

is not grounds to automatically blame one for "vilifying Armenians", like the Armenian lobbyists almost 

always do. The witch hunt associated with TPC members, the stigma cultivated for membership in TPC, and 

all other similar intimidation tactics must be abandoned by the Armenian camp now or face the consequences 

in court to be humiliated with verdicts in support of freedom of speech. 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians) 

  

21) In the Court’s opinion, Dr. Perinçek's statements are not hate speech 
The Court decides that Dr. Perinçek's statements, "read as a whole and taken in their immediate and 

wider context, could not be seen as a call for hatred, violence or intolerance towards the Armenians."  Given 

the public interest in this matter,  the Court concluded, "Mr Perinçek's statements were entitled to heightened 

protection under Article 10, and that the Swiss authorities had only had a limited room for maneuver (“margin 

of appreciation”) to interfere with them." Translation: Swiss authorities must let the guy speak his mind on a 

matter of controversy that is also of public interest. The Swiss should not interfere with free speech on "the 

Turkish-Armenian conflict", especially in view of the historical experience of a Convention state concerned 

by a complaint under Article 10 was particularly relevant with regard to the Holocaust. 
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(Grade: Good for Turks; bad for Armenians) 

  

22) "Holocaust denial, even if dressed up as impartial historical research, implies anti-Semitism 
ECHR-Grand Chamber is, again, careful with the language: "For the Court, the justification for making 

(Holocaust) denial a criminal offence lay in the fact that such denial, in the historical context of the States 

concerned, even if dressed up as impartial historical research, had to be considered as implying anti-

democratic ideology and anti-Semitism. The Article 10 cases concerning Holocaust denial examined by the 

Court had been brought against Austria, Belgium, Germany and France. The Court considered that Holocaust 

denial was especially dangerous in States which had experienced the Nazi horrors [EK's note: mainly Austria, 

Belgium, Germany, Holland, and France, although almost every state in Europe felt it to varying degrees] and 

which could be regarded as having a special moral responsibility to distance themselves from the mass 

atrocities that they had perpetrated or abetted, by, among other things, outlawing their denial [EK's note:  This 

ECHR-language may need some work, as its reverse reading may suggest that Holocaust denial is not as 

dangerous in States which had not experienced the Nazi horrors]. 

(Grade: Good for Turks; bad for Armenians) 

  

23) Swiss actions cannot be justified by the alleged situation of Armenians in Turkey 
The Court does not mince words when it comes to possible excuses used for violating free speech 

rights in Switzerland.  "The Court did not consider that Mr Perinçek's criminal conviction in Switzerland could 

be justified by the situation in Turkey, whose Armenian minority was alleged to suffer from hostility and 

discrimination [EK's note: Armenian citizens make up 0.1 percent of Turkey's population, but are represented 

disproportionately by 0.5 percent of the Turkish parliament. Compare this five-fold inflated representation 

Armenian-Turks to that of Turkish-Germans: 5 percent of Germany's population represented by 1.1 percent 

of Bundestag, i.e. five-fold deflated representation; or Turkish-Americans; 0.1 percent of US population 

represented by zero percent of the US Congress. The claim that Armenians suffer hostility and discrimination 

is not supported by facts on the ground]. "When convicting him, the Swiss courts had not referred to the 

Turkish context. While the hostility of some ultranationalist circles in Turkey towards the Armenians in that 

country could not be denied, [EK's note:  Just like hostility of Nazis and other far-right Christian 

fundamentalists to Turks and other Muslims in Europe manifested as anti-Turkism—similar to anti-

Semitism—and/or Islamophobia] … Europe in particular in view of the assassination of the Turkish-Armenian 

writer and journalist Hrant Dink in January 2007, possibly on account of his views about the events of 1915 

and the following years, [EK's note: Overwhelming majority of Turks protested Dink's murder from president 

on down to Turkish citizen on the main street.  Dink statement ignores Armenian terrorism from 1973 to 1994 

which caused deaths of about 40 Turkish diplomats worldwide for which Armenians still show no noticeable 

or appreciable remorse]  … this could hardly be regarded as a result of Mr Perinçek's statements in 

Switzerland." 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians) 

  

24) The Court rejects 'Armenian sensitivity and dignity" arguments tabled by Switzerland 
The Court rules against Switzerland on "Armenian sensitivity and dignity" issues:  "While the Court 

was aware of the immense importance attributed by the Armenian community to the question whether the 

tragic events of 1915 and the following years were to be regarded as genocide, it could not accept that Mr 

Perinçek's statements at issue had been so wounding to the dignity of the Armenians as to require criminal 

law measures in Switzerland."  [EK's note:  While I accept that Armenians are sensitive about how 1915 events 

should be viewed, this sensitivity should not be allowed to blind all others to heretofore ignored and/or 

dismissed historical evidence that Armenians were engaged in armed and violent revolts (1862-1922), 

extremely bloody terrorism (1871-1922), and supreme treason as in joining invading enemy armies (1877-

1922); and tortured and killed 518,000 Muslims, mostly Turks (1914-1922. "Turkish sensitivity and dignity" 

also must enter the picture for fairness and justice to be served]. 
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(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians) 

  

25) Dr. Perinçek's remarks describe, not defame or demonize, Armenians 
Here is another critical assessment by the Court: “[Dr. Perinçek] had referred to Armenians as 

'instruments' of the 'imperialist powers', which could be seen as offensive. However, as could be seen from 

the overall tenor of his remarks, he did not draw from that conclusion that they had deserved to be subjected 

to atrocities or annihilation. Coupled with the amount of time that had elapsed since the events, this led the 

Court to the conclusion that his statements could not be seen as having the significantly upsetting effect sought 

to be attributed to them." 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians) 

  

26) Denial laws are worded and applied differently across Europe, not single standard 
This point should be well understood by those who stubbornly still promote proliferation of denial 

laws.  If this Court finding is not sufficient for them to abandon their anti-free-speech agenda, then may I offer 

an excellent book by Guenter Lewy, Outlawing Genocide Denial (University Of Utah Press, 2014). "The 

Court observed that there was a wide spectrum of positions among the member States as regards legislation 

on the denial of historical events, from those States which did not criminalize such denial at all to those which 

only criminalized denial of the Holocaust or the denial of Nazi and communist crimes, and those which 

criminalized the denial of any genocide. The Court, acknowledging this diversity, did not consider that the 

comparative law perspective should play a significant part in its assessment, given that there were other factors 

with a significant bearing on the breadth of the applicable room for maneuver. It was nevertheless clear that 

Switzerland, with its criminalization of the denial of any genocide, [EK's note:  whether a court-proven fact 

or a politically-motivated opinion] without the requirement that it be carried out in a manner likely to incite 

violence or hatred, stood at one end of the comparative spectrum. 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians) 

  

27) No international treaty forcing Switzerland to impose criminal penalties on genocide denial 
The Court points out that there is no legal basis for the Swiss action: “(T)here were no international 

treaties in force with respect to Switzerland that required in clear and explicit language the imposition of 

criminal penalties on genocide denial as such. It was true that Article 261 bis § 4 of the Swiss Criminal Code 

had been enacted in connection with Switzerland’s accession to the International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).[9] However, there was no indication that the 

clause which had served as the basis for Dr. Perinçek's conviction was specifically required under the CERD, 

or under other international law rules, whether treaty-based or customary." 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians)  

  

28) Criminal conviction of Dr. Perinçek’s was one of the most serious forms of interference free 

speech 
The Court compares Swiss action with other cases under Article 10 and notes that Switzerland may 

have gone too far. The Court finds that the interference with free speech had consisted of, for instance, a 

restriction on the dissemination of a publication. "The very fact that Mr Perinçek's had been criminally 

convicted was significant in that it was one of the most serious forms of interference with the right to freedom 

of expression." This is a clear embarrassment for Switzerland for which they have no one but themselves to 

blame. The Swiss government had promised its Turkish counterpart that Switzerland would not appeal 

December 17, 2013 verdict by ECHR. But then, they surrendered to Armenian political pressure (and possibly 

their covert anti-Turkism and Islamophobia) and reneged on their word by filing the appeal. Look where this 

move got them; Switzerland not only lost face in the global arena, but also the trust of the Turkish government. 

How, do you think, would the latter behave if Switzerland "promised" to not do something else tomorrow? 

Trust is a slippery thing.  
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(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians)  

  

29) A lesson by the Court to Switzerland in democracy 
The Court's language is crystal clear: "Based on all of the above factors, the Court concluded that it 

had not been necessary, in a democratic society, to subject Mr Perinçek's to a criminal penalty in order to 

protect the rights of the Armenian community at stake in this case. There had accordingly been a breach of 

Article 10 of the Convention. See paragraphs 255-57 of the judgment." 

(Grade: A severe embarrassment for Switzerland, due to bowing to the arrogance and greed of the 

Swiss-Armenians who sued Perinçek) 

(Grade: Good for Turks; embarrassing for Switzerland and bad for Armenians) 

  

30) Other articles: Article 17 of the Convention (prohibition of abuse of rights) 
The Court joins the question whether to apply Article 17 of the Convention (prohibition of abuse of 

rights) to its examination of the merits of the complaint under Article 10. Article 17 allows the Court to reject 

an application if it judges that the applicant has relied on the provisions of the Convention to engage in an 

abuse of rights. "It followed from the Court’s finding under Article 10 that there were no grounds to apply 

Article 17." Nice try Switzerland, but that wily move did not work, either. 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians)  

  

31) Other articles: Article 7 
Article 7 requires parties to undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the 

fields of teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial 

discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and racial or ethnical 

groups, as well as to propagating the purposes and principles of the Charter of the UN, the Universal 

Declaration of Human Rights, and the UN on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Majority 

decision by the Court is, "…that the complaint under Article 7 amounted to a restatement of the claims under 

Article 10. There was therefore no need for a separate examination of that complaint." Another cunning move 

by Switzerland that fizzles out. 

(Grade: Good for Turks; bad for Switzerland and Armenians)  

  

32) Other articles: Article 41 (just satisfaction) 

The Court holds, by a majority, "that the finding of a violation of Article 10 constituted in itself 

sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage suffered by Mr Perinçek's. The Court further 

dismissed, unanimously, the remainder of his claim for just satisfaction." 

(Grade: Bad for Turks; good for Switzerland and Armenians)  

  

33) Dissenting opinions of the judges, for the record[10] 
Joint dissenting opinion: Silvis, Casadevall, Berro, Kūris, De Gaetano, Sicilianos, and Spielmann; 

Additional dissenting opinion: Silvis, Casadevall, Berro and Kūris; 

Partly concurring/partly dissenting opinion: Nußberger. 

(Grade: Bad for Turks; Good for Armenians) 

  

Conclusion 
Switzerland violated the right of an individual’s freedom of speech, just because he disagreed with the 

widely held opinion on a controversial, much-debated subject. Swiss authorities misinterpreted and misapplied 

a denial law that was meant for "court-proven" cases of genocide, such as the Holocaust, Rwanda, and 

Srebrenica, not unproven and much-debated claims like the alleged Armenian Genocide.  The latter is an 

opinion, not a court verdict. Expressing dissent on an opinion, therefore, is not punishable by law.  

  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://avim.org.tr/Blog/ECHR-GRAND-CHAMBER-VERDICT-OF-OCTOBER-15-2015-PROS-and-CONS-Ergun-KIRLIKOVALI#_ftn10


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

134 

Future Trends 
The Swiss authorities are looking at re-writing that denial law that has embarrassed them. German 

Parliament has shelved indefinitely the second reading of yet another alleged Armenian genocide resolution. 

Some Armenians are in denial, perhaps convinced by their perpetually losing attorneys, interpreting "the 

verdict" (October 15, 2015 verdict by the ECHR-Grand Chamber) as victory.  But that is a harmless 

delusion.  After all, sooner or later even they will see that the runaway freight train that is "the verdict"  is 

about  to hit them hard when the Turkish NGOs and individuals start suing the state and federal governments 

that took fraudulent Armenian claims at face value to pass one-sided resolutions, defaming Turks, Turkish 

history, and heritage.  What I worry about are those die-hard fanatics who see this verdict as an encouragement 

to further violence and terrorism. At least one Armenian seems to write Armenians are left no chance but to 

resort back to terrorism. As you can see, progress, some good, some scary, is already happening and change 

seems irreversible and inevitable. 100 years of Armenian propaganda, ironically, imploded through the greedy 

and arrogant actions of Armenians themselves and in the much-ballyhooed centennial, no less, of an alleged 

genocide. 

That said, I believe the world will be a better place with "the verdict", because people will finally be 

able to hear, freely, the other side of the story on the Turkish-Armenian conflict, which was, up to now, 

censored by Armenian intimidators and their supporters in media, academia, and politics. This is a good thing 

as more civilized dialogue will lead to more honest evaluations, rapprochement, peace, and eventually, 

closure. People like me, whose family's pain and suffering, from both paternal and maternal sides, are ignored, 

dismissed, or sometimes even ridiculed, will finally be able to tell their stories without the threat of 

intimidation, harassment, or terrorism. Books and articles will be published mentioning Armenian revolts, 

treason, terrorism, territorial demands in the 19th and 20th centuries.  Turkish and other Muslim non-combatant 

civilians, to the tune of 518,000 between 1914-1918, who lost their lives at the hands of Armenian 

revolutionaries will be documented. Debates of 1915 events will gradually and correctly turn into evaluation 

of 1862-1922 time period, exposing Armenian war crimes and hate crimes.  All primary sources, archives, 

and aspects will be honestly considered. Genocide claims based on misrepresented 1915 events will transform 

into "an inter-communal warfare fought by Christian and Muslim irregulars", against the backdrop of a raging 

world war, like 69 Historians[11] and experts on Turkish-Armenian conflict have declared in the New York 

Times and Washington Post on May 19, 1985. 

For starters, here is single frame of a photo of Armenians cadets,[12] which refutes the entire Armenian 

narrative of "poor, starving, unarmed, peaceful Armenians" myth.  Here, one can see the well trained and well-

supplied Armenian soldiers, armed by Russian-made Mosin rifles, at an Armenian military Academy 

established in 1906 in Bulgaria. To counter the baseless Armenian claims of genocide, I was compelled to 

coin a new companion term back in 2003, ETHOCIDE, my humble gift to the English language (and its 

Turkish translation, AHLAKKIRIM, my modest contribution to the Turkish language) whose short definition 

is:  "Systematic extermination of ethics via mass deception for political gain." All "ethocidal" behavior in 

future will be challenged under the light of "the verdict", which exposed the two soft bellies of the corrupt 

Armenian narrative:  history and law. 

Propaganda is finally out, truth and honesty are in, thanks to "the verdict"… and Dr. Perincek. 
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Dr. Hasan AKGÜN122; AdemYAZIR123 

DEMOKRATİK SİYASAL KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNDE YEREL YÖNETİMLER 

LOCAL GOVERNMENTS IN DEMOCRATIC POLITICAL CULTURAL DEVELOPMENT 

 

 

 

ÖZ 

Demokrasi anlayışı, her ülkenin yönetiminde farklı farklı ele alınmaktadır. Demokrasi ile yönetilen 

ülkelerin yerel yönetimlerinin ve merkezi yönetimlerinin demokratikleşme aşamalarının da birebirinden farklı 

olduğu söylenebilir. Günümüzde demokrasi kavramının kapsamının açıklanması üzerinde pek çok tartışma 

meydana gelmektedir. Demokrasinin ilkelerinin yerel yönetimler üzerinde uygulanmasında nasıl faydalı 

olduğu da oluşan ortak kanaatler arasında yer almaktadır. Yerel demokrasinin de gelişmesi, yerel 

yönetimlerin, demokratik kültür ve siyasal kültürün nitelikli bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğu da 

vurgulanmaktadır.  

Bu çalışmada da demokratik siyasal kültür üzerinden yerel yönetimlerin ne gibi etkileri olduğu, 

demokrasi kavramıyla siyasal kültür arasındaki ilişki, egemenliğin halka ait olduğu, yönetim şekli olan 

demokrasinin gelişmesinde yerel yönetimlerin önemi, bir toplumda yaşam biçimi olan kültürü meydana 

getiren faktörler, demokratik siyasal özgürlük bağlamında demokratik sistemlerin işleyiş şekli, sorgulayıcı ve 

çözümleyici olan demokrasinin eğitimle insan hak ve özgürlüklerine sağladığı katkılar, demokrasinin 

gelişmesinde rol oynayan alt kültürlerden biri olan katılımcı kültür, demokratikliğin sağlanması yolunda 

bireylerin katılımının önemi, demokrasinin bütün dünyada kabul görmesi için demokrasinin siyasi, ekonomik 

ve hukuksal getirileri, yerel halkın katılımı sonucunda yerel demokraside meydana gelen değişiklikler ve 

demokratik siyasal kültürün gelişebilmesi için yerel yönetimlerin sağladığı katkılar, vb. konular analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Yerel Yönetim, Kültür, Siyasal Kültür. 

JEL Kodu: H75. 

 

ABSTRACT 

In the management of democracy are handled different in each country. Democracy and the 

democratization of the countries of the central government the local governments can be said to be different 

from one to one of the stages. Today, a lot of discussion on the scope of the disclosure of the concept of 

democracy has occurred. It is useful in the implementation of the principles of democracy on public opinion 

of how local government is located between. The development of local democracy, local governments, 

democratic culture, and political culture in a way it is emphasized that it is important for qualified progress. 

This study is the effect such as what the local governments through democratic political culture, the 

relationship between political culture with the concept of democracy, the development of democracy in the 

polity to which it belongs sovereignty of the public the importance of local government, culture-forming 

factors that form of life in a society, democratic political freedom in the context of democratic systems The 

participatory culture, which is one of the subcultures that play a role in the development of democracy, the 

importance of the participation of individuals in the way of ensuring democracy, the political, economic and 

legal consequences of democracy for democracy to be accepted all over the world, Changes in the local 

democracy as a result of participation, and the contributions of local governments to develop a democratic 

political culture, etc. topics were analyzed. 

Keywords: Culture, Democracy, Local Government, Political Culture. 

JEL Code: H75. 
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GİRİŞ 

Demokrasi kavramı çok yönlü bir kavram olmakla birlikte, halkın kendi kendini yönetmesi anlamına 

gelmektedir. Yerel demokrasi de halkın yerel birimler aracılığıyla kendi kendine yönetmesi anlamına 

gelmektedir. Yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması için en etkin birimlerin halka en yakın birimler olduğu 

ifade edilebilir. Yerel demokrasi de bu anlamda toplumda yer alan en alt kesimlere kadar halkın gereksinim 

ve isteklerini karşılamaya çalışan bir sistem olmaktadır. Demokrasi, yerel yönetim birimlerinin var oluş 

sebeplerinin en temel taşını meydana getirmektedir. Uygulanabilen ve işleyebilen bir demokrasi için gerekli 

en önemli koşul da katılım olmaktadır. Demokrasilere katılım, artık tüm kesimlerin bir noktada birleştiği bir 

sistem olmaya başlamaktadır.   

Siyasal kültür, toplumsal yapı içerisinde kendine bir yer edinmiştir. Halkın önem verdiği toplumsal 

değerler ile demokratik siyasal kültür arasında yakın bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir. Buna bağlı olarak 

demokrasinin de gelişimi ve toplumsal anlamda kökleşmesi de siyasal kültürün özelliklerine göre değişiklik 

göstermektedir. Toplumlardaki demokrasi, kültür, gelişmişlik düzeyleri, eğitim seviyeleri vb. konular siyasal 

kültür için önemli konular olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yerel yönetimlerin, demokrasinin ve demokratik siyasal kültürün gelişme aşamasında etkili olduğu 

gözlemlenmektedir. Demokratik siyasal kültürün sağlanması için bireylerin hak ve özgürlüklerinin sağlanması 

gerekmektedir. bu bağlamda da yerel yönetimler halka en yakın birimler olmalarından dolayı halkın 

gereksinimlerinin karşılanması, isteklerinin belirlenerek giderilmesi ve demokratikliğin sağlanması 

aşamasında olumlu katkıları olduğu söylenebilir.  

 

1. Demokrasi Kavramı 

Egemenliğin ulusa ait olduğu ve halkın yine halk tarafından yönetildiği yönetim şekline, demokrasi 

denilmektedir. Demokrasi aynı zamanda, devletin politikalarını ve organizasyonlarını şekillendirmek için 

bütün vatandaşların eşit haklara sahip olması anlamına da gelmektedir. Devleti yönetme şekli olarak algılanan 

demokrasi, bazı sivil kurum ve kuruluşlar, işçi ve işveren organizasyonları ve üniversitelerin de yönetim şekli 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasi en geniş tanımıyla, üst yöneticilerin yine halktan çıktığı, halkın 

devredilmiş ve temsil otorite yoluyla kullandığı, halkın özgürce yer aldığı seçimlerde mümessillerini 

seçebildiği hükümet şekli olarak tanımlanmaktadır124.  

 

2. Demokratik Kültür Kavramı  

Demokratik kültür, demokrasi unsurları ile karşılıklı olarak birbirlerini desteklemektedir. Ülkelerde 

var olan demokratik unsurların niteliği ve varlığı, ülkede yaşayan kişiler arasında paylaşılan demokrasi 

kültürünü geliştirmektedir. Demokratik kültürün göstermiş olduğu gelişim sonrasında da ülkede yer alan 

demokratik unsurlar daha işlevsel ve sağlıklı bir şekilde ilerleme göstermektedir125. 

Yönetim sistemlerinin demokratik olabilmesi için özgürlük, fırsat ve hakların yanında daha geniş 

özgürlük alanları sunması gerekmektedir. Sunulan bu geniş özgürlük alanlarının da demokratik kültür olarak 

geliştirilerek desteklenmesi gerekmektedir. Geliştirilip desteklenmeyen demokrasilerin uzun süre hayatta 

kalmaları beklenmemektedir. Demokratik kültür aynı zamanda, özgürlük ve hakların değerini ortaya koyan 

en önemli değerlerden biri olmaktadır126.  

 

3. Siyasal Kültür Kavramı  

Siyasal kültür, siyasal katılımı hem kökleri hem de algılamaları ile şekillendirmektedir. Üretilerek 

tüketilen bir meta olarak algılanan bilgi de bu şekillendirmenin en önemli yapısını meydana getirmektedir. 

Siyasal katılımı vurgulamada da bu bilgi önemli bir yer edinmektedir. Siyasal açıdan toplumsallaşma, bireyin 

                                                           
124Tunç, H. (2008). “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, 

Sayı: 6, 1113-1132, s. 1116. 
125Işıkçı,Y. M. (2016). “Demokratik Kültür ve Milletvekili Seçilme Yeterliliği: Türkiye On Sekiz Yaşındaki Milletvekillerine Hazır 

mı?”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, 523-553, s. 529. 
126Dahl, R. A. (2001). Demokrasi Üzerine, (Çeviren: B. Kadıoğlu), Phoenix Yayınevi, Ankara, s. 16. 
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gelişim süreciyle paralellik göstermektedir. Bireylerin dış dünyaya karşı oluşturdukları algıların temel 

kaynağını kültür oluşturmaktadır. Siyasal anlamda toplumsallaşma aşaması sonucunda siyasal değerler, 

kültürlenme süreciyle algılanmakta ve bireysel tercih olarak algılanmalarının yanında sistem tarafından halka 

sunulmakta olan imkanlar olarak tanımlanmaktadır127.   

Toplumsal kültürün alt sistemlerinden birini siyasal kültür oluşturmaktadır. Siyasal kültür, toplumu 

meydana getiren insanların siyasi anlamda düşünce, tutum ve davranışlara sahip olabilmesi ile meydana 

gelmektedir. Siyasal kültür kavramının çok çeşitli tanımlarının bulunması, bu kavramın sınırlarının 

belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Toplumların siyasal düzeninin belirlenmesinde önemli bir role sahip olan 

tutum, algı, davranış ve inançların bütününe siyasal kültür denilmektedir128. 

 

4. Kültür Kavramı ve Kültürün Gelişme Safhaları 

Bireylerin kendilerinden önceki kuşaklardan devralarak geliştirdiği ve kendilerinden sonra gelecek 

olan kuşaklara aktardığı sosyal miras, kültür olarak ifade edilmektedir. Kültür, bir yaşam biçimi olarak da 

hayatımızda yer almakta ve kültürün inanç, tavır, maddi unsurlar ve değerler gibi belli başlı kalıpları 

bulunmaktadır. Kültür, bir yaşam biçimi olarak toplumda yer alan üyeler arasında paylaşılarak aktarılan ve 

aynı zamanda değişim süreci boyunca öğrenilen bu davranış kalıplarıyla meydana gelmektedir. Günümüzde 

devam ederek gelişme gösteren davranış şekilleri yani görenekler topluluğu olarak da tanımlanabilir. Kültürü 

meydana getiren faktörler, toplumun içinde var olan üyeler tarafından paylaşılarak aktarılmaktadır. Bireylerin 

yaşam koşullarına uyumlarının toplamı olarak da karşımıza çıkan kültür, dil ve başka araçlarla da kuşaktan 

kuşağa şekillendirilerek aktarılan davranış kalıplarının bütünü olarak görülmektedir129. 

 

5. Siyasal Özgürlük ve Demokratik Sistem İlişkisi 

Siyasal kültür ve siyasal yapının birleşmesiyle birlikte demokratik sistemler meydana gelmektedir. 

Siyasal yapı, siyasal kurumlardan meydana gelmekte ve siyasal kültür ile de anlam kazanmaktadır. İnsanların 

siyasal sisteme karşı gösterdikleri inanç, tutum, değer be sistem karşısındaki eylemleri ile de siyasal kültür 

şekillenmektedir. Halkın karar sürecine katılmasına yardımcı olan siyasal kültür, çağdaş değerlerle birlikte ele 

alınarak demokratik siyasal kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal özgürlük ve çoğulculuğun hayat 

bulduğu katılımcı, liberal ve temsili siyasal sistemler, demokratik sistemler olarak tanımlanmaktadır. 

Demokratik siyasal kültür kazanımlarının toplumlar üzerinde önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Siyasal 

katılma, demokratik eğilimlerin artış göstermesi, özgürlük ve anayasal eşitlik üzerinden de demokratik siyasal 

kültür tartışma konusu olabilir130.  

Siyasete ilişkin kanaat, biçilen değer ve tutumlar, demokratik siyasal kültürün temel şartlarını meydana 

getirmektedir. İlk olarak siyasetin, insanların yaşamış oldukları toplumsal realitenin önemli bir bölümünü 

oluşturduğu düşünülmektedir. İnsanların yaşamış oldukları ortamlar göz önünde bulundurulmadan her zaman 

yasal olarak ve fiziki anlamda zor kullanan bir iktidarla karşı karşıya gelebilir. İktidar ilişkilerinin hiyerarşik 

şekilde yapılanmasını ifade eden devletin, demokratik siyasal kültürün somut bir gerçekliğini meydana 

getirdiği düşünülmektedir131.  

 

6. Demokratik Eğitim, İnsan Hak ve Özgürlükleri İlişkisi 

Eğitim, siyasal kültürün en önemli unsurlarından biri olmaktadır. Siyasal kültürde yer alan simge, 

sembol, ilkeler ve kanaatlere kadar tüm öğelerin toplumdaki bireylere uygulamalı ve teorik olarak aktarılması, 

                                                           
127Erzen, M. Ü. ve Yalın, B. E. (2011). “Siyasal Kültürün Temel Paradigmaları Üzerine: Kültürden, Siyasal Toplumsallaşma, 

Örgütlenme ve Katılma Süreçlerine Yansıyanlar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 41, 49-61, s. 58. 
128Çakıcı, F. O. (2016). “Osmanlı'dan Türkiye'ye Siyasal Miras: Türk Siyasal Kültürü Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Bilimsel 

Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı:2, 8-15, s. 8. 
129Güney, S. (2012). Liderlik, Nobel Yayın, Ankara, s. 36. 
130Çelik, F. ve Yahşi, F. (2016). “Modern Demokratik Toplum Tasavvurunun Oluşmasında, “Siyasal Kültür” ve “Demokrasi 

Kültürü” Olgularının Yeri”,International Journal of Academic Value Studies, Cilt: 2, Volume: 3, 46-58, s. 46.  
131Ural, A.vd. (2009).  “Demokratik Rejimlerin Kültürel ve Siyasal Dayanaklar› ve Türk Siyasal Kültürü”, Stratejik Araştırmalar 

Dergisi, Sayı: 13, 73-82, ss. 73-74. 
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eğitimle mümkün olmaktadır. Eğitim, norm ve değerlerin aktarılması için bir araç olarak görülmekte ve eğitim 

kurumları da bu değer ve normların aktarılması için pratiklik kazanılan yerler olarak tanımlanmaktadır132.  

Demokrasi, bir yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. Halkın egemenliğine dayalı olarak siyasal 

gücün kullanılması anlamına da gelmekledir. Toplumsal hayatta ise yaşam şekli ve felsefesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bireylere her anlamda demokrasi, demokratik eğitim yoluyla kazandırılmaktadır. Demokratik 

eğitim, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasinin kurallarının ve ilkelerinin öğrenme yoluyla bireylere 

uygulamalı olarak kazandırılmasını ifade etmektedir.  Demokratik eğitim; çözümleyici, her anlamda 

sorgulayıcı ve demokrasinin ilke, kural ve uygulamalarını en ince ayrıntısına kadar bilen vatandaşları 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır133.   

Demokratik eğitimin, hem devletin yapısına hem de demokratik yönetim şekline uygun olması 

gerekmektedir. Demokrasi daha çok gelişmiş ülkelerde kendini göstermektedir. Demokrasi, hukukun 

üstünlüğüne ve zamanla geleneklerini meydana getiren yerleşmiş kurumlara dayandırılmaktadır. Demokratik 

ülkelerde, çoğunluğun kararları uygulanmaya başlandığında azınlıkların haklarına ve varlıklarına saygı da 

gösterilmektedir. Saygı ve hoşgörü ortamı da ancak eğitimle oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu eğitim de 

bireylerin her birinin bir değer olarak algılayan, yeteneklerini geliştirmek için öğrenme ve araştırma isteği 

aşılayan ve dogmatik düşüncelerin algılanması için zorlanmayan bir sistem olmaktadır. Demokratik ülkelerde 

bireylerin hayat boyu hem kendini geliştirmesi hem de gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.Kendini 

gerçekleştirmeyi amaçlayan bireylerin de bu düşünceleri, ancak eğitim sonucunda oluşturulan düşünce 

özgürlüğü ile olabilir134.  

 

7. Demokratik Siyasi Kültür, Katılımcı Kültür ve Vatandaş İlişkisi 

Katılımcı kültür, demokratik siyasi kültür gelişirken onun gelişmesine katkı sağlayan kültür türüne 

denilmektedir. İnsanların; kurumların, süreçlerin ya da siyasi sistemin varlığından haberdar olduğu kültür türü, 

katılımcı kültür olarak tanımlanmaktadır. Katılımcı kültüre üye olan bireyler, etken olarak çevresinde yer alan 

olgu, kurum, karar ya da siyasi süreçleri etkilemek isteyen ve bütüne yön verebileceğine inanan bireyler 

olmaktadır135.    

 

8. Katılımı Bir Demokratik Hak ve Değer Olarak Benimseyen Bireylerin Önemi 

Demokrasinin, bireylerin siyasette aktif olarak katılımlarının olmadığında, karar mekanizmalarının 

etkilenmesine neden olacak düşüncelerin ifade edilmediğinde ve bu bağlamda herhangi bir eylemde 

bulunulmadığında ortaya çıkması beklenmemektedir. Alınacak olan siyasi kararlarda, bireylerin bu kararları 

etkileme yönünde düşüncelerinin olabilmesi ve bu düşünceler bağlamında eylemler gerçekleştirebilmeleri için 

uygun bir katılım kanalının ya da kurumsal yapının olması gerekmektedir. Uygun bir kurumsal yapı ya da 

katılım kanalının olması, katılım için yeterli görülmemektedir. Kurumsal yapı ve katılım kanallarının yanında; 

katılımı bir demokratik hak ve değer olarak benimseyen, katılıma hazır bireylerin de yer alması gerekmektedir. 

Kültürel donanıma sahip bireylerin bu donanımlarında katılıma ait değer ve düşüncelerinin yer alması 

katılımlarını aktif hale getirmektedir136.     

                                                           
132Gökbel, V. ve Seggie, F. N. (2014). “Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 

8, 188-196, ss. 189-190. 
133Hotaman, D. (2010). “Demokratik Eğitim: Demokratik Bir Eğitim Programı”, Kurumsal Eğitimbilim, Cilt: 3, Sayı: 1, 29-42, s. 

29. 
134Maboçoğlu, M. (1999). “Demokrasi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?”, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 111, 56-59, s. 56. 
135Gökbel ve Seggie, a.g.e., s. 191. 
136Şen, İ. G. (2012). Demokrasi ve Siyasal Katılım, Ezgi Ofset Yayınları, s. 147. 
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Şekil 1.Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Mali Özerklik ve Katılımcılık137 

Şekil 1’de görüldüğü gibi yerel yönetimler ve vatandaşlar, yönetişim çerçevesi içinde etkileşimde 

bulunmaktadır. Yerel yönetimlerde vatandaşlar arasında etkileşimin oluşması sonucunda da vatandaşların 

yerel yönetimlere katılımı artmaktadır.   

Yerel yönetimler ve demokrasi arasında bulunan ilişki, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra 

büyük bir önem kazandığı ifade edilmektedir. Toplumda yer alan her kesimden bireyler de bu ilişkiyi olumlu 

olarak algılamaktadırlar. Yerel yönetimler, bir araç, okul ve eğitmen olarak görülmektedir. Milletin siyasal 

anlamdaki eğitimi için demokrasi okulu, vatandaşları ortak işlerin yönetimi konusunda bilgilendirerek politika 

yapabilecek düzeye getiren bir siyasal eğitmen, vatandaşların özel olarak yetiştirilmesini sağlayan ve devletin 

kararlı bir şekilde varlığını sürdürmesini temin eden bir araç olarak da tanımlanmaktadır. Yerelleşme konusu,  

demokrasi anlayışı ile birlikte zorunlu bir hal almaktadır. Yerel yönetimler bu bağlamda; bireylere demokratik 

eğitimlerinin kazandırılmasında, demokrasinin yaşanabilir bir hal almasında ve insanın özgürleşmesinde 

yararlı olan kurumlar olarak da görülmektedir. Katılım da bu bağlamda demokrasi ve yerel yönetimler 

arasındaki ilişkiyi güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır138. 

Katılımcılık, yönetimin deneyimleri ile yerel halkım taleplerinin paylaşılması sonucunda 

gerçekleşmektedir. Yönetime katılma hakkı kazanan halk ile birlikte gereksinimlerinin belirlenmesi kadar 

maliyetlerinin hesaplanması da önem arz etmektedir. Halkın yönetime katılmasıyla birlikte yerel 

demokrasilerin hayata geçirilmesi ve mali hususlarda ortak kararlar alınması için katkılar sunması, bölgede 

yaşayan halkın en doğal hakkı olarak kabul görmektedir139.  

Halkın yönetime katılması, yönetim kültürünün göstermiş olduğu gelişimle alakalı olmaktadır. Siyasal 

anlamda süreçlere katılım ise siyasal kültürün alanına girmektedir. Ülke yönetimlerinde halkın her anlamda 

duyarlılığının sağlanması ve artırılması da bu bilincin halka aşılanmış olması ile oluşturulabilir. Halkın yerel 

yönetimlerin işleyişine katılabilme olanağı, merkezi yönetime katılımdan daha kolay bir süreçte 

gerçekleşmektedir. Halkın katılımını sağlamayı amaçlayan yerel yönetimlerin ilk olarak halkı o bölgede yer 

alan coğrafyadaki oluşumlarla ilgilenmeye yönlendirmeleri gerekmektedir. Amaçları doğrultusunda yerel 

yönetimlerin katılımı sağlamak için ayrıca yerel halkın ihtiyaçlarını önemseyerek çözüm üretebilmeleri için 

yeterli bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla ortamların hazırlanması da gerekmektedir. Her anlamda bilgi sahibi 

olan yerel halkın böylece duyarlılığı artırılmakta ve yönetim faaliyetlerine de katılımlarına imkan 

tanınmaktadır140.  

 

                                                           
137Çetinkaya, Ö. ve Korlu, R. K. (2012). Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü”, 

Maliye Dergisi, Sayı: 163, 95-117, s. 107. 
138Görün, M. (2006). “Yerel Demokrasi ve Katılım”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, s.161 
139 Çetinkaya ve Korlu, a.g.e., s. 98. 
140Üste, R. B. (2005).  "Yerel Yönetimlerde Demokratikleşme", Türk İdare Dergisi, Sayı: 448, 49-60, s. 54. 
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9. Demokrasinin Ekonomik, Siyasal ve Hukuksal Getirileri 

Yerel siyasetin, genel anlamda kentsel siyasetle eş anlamlı olduğu düşünülmektedir. Yerel siyaset dar 

anlamda, yerel alanda yer alan karar alma süreçleri ve bu süreçlere ilişkin konular olarak ifade edilmektedir. 

Geniş anlamda yerel siyaset ise, kentleşmeyi ve kentin bütünün ilgilendiren tüm konuları kapsamaktadır. Yerel 

siyaset kapsamında, devlet ve yerel yönetim ilişkisi, kent ilişkisi ve yerel seçimler vb. konular yer almaktadır. 

İngiltere, ABD, Japonya ve Fransa gibi ülkelere bakıldığında, yerel siyasete ilişkin konuların ülkemizdeki 

yerel siyaset ile benzediği görülmektedir.  Açıklanan çağdaş ülkelerde; kentsel toplumsal hareketler, çevre 

sorunları vb. konular, yerel siyaset içinde değerlendirilmektedir. İfade edilen bu konular içinde kentsel 

dönüşüm, dengesiz kentleşme, gecekondulaşma vb. konuların da yer aldığı söylenebilir. Demokrasinin 

ekonomik, siyasal ve hukuksal getirilerinin üst düzeylerde olması, demokrasinin dünya genelinde tercih 

edilmesine neden olmaktadır141.  

 

10. Yerel Demokrasinin Gelişmesinde Yerel Halkın Katılımının Önemi 

Yerel yönetimler açısından demokratiklik faktörü, yerel yönetime halkın katılımın sağlanması ve 

toplumda yer alan bütün kesimlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yönetimde temsil edilmesini 

kapsamaktadır. Yerel yönetimlere demokratiklik kazandırmak amacıyla yerel demokrasi ile iç içe bulunan 

unsurlar; yerel halkın bilgi edinebilme hakkı, yerel halkı temsil eden organlar aracılığıyla karar alabilme 

yetkisi, halkın yerel yönetim kuruluşlarının kararlarına katılımı ve denetimi olarak sıralanabilir142.  

Az gelişmiş ülkelerde güçsüz olan bireyler devletten korkmakta ve devlete karşı yabancılaşmaktadır. 

Korkmanın ve yabancılaşmanın ortadan kaldırılması açısından gerçekleştirilmesi amaçlanan halkın katılımı, 

bu sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Yerel yönetimlere demokratik nitelik kazandırma yolunda yerel halkta 

demokrasi bilinci oluşturmak ve yönetime katılmalarını sağlamak için yerel yönetimlere önemli görevler 

düşmektedir. Halkta oluşturulan demokratik kültür, yerel yönetimler aracılığıyla oluşturulmaktadır. Yerel 

demokrasinin gelişmesi için gerekli olan önemli özelliğin, yerel nitelikteki kararların oluşumu aşamasında 

yerel halkın da katılımının sağlanması olmaktadır. Yerel demokrasinin gelişmişliği de yerel halkın katılım ve 

katkı derecesine göre değişiklik göstermektedir143.     

 

11. Demokratik Siyasal Kültürün Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Etkileri 

Yerel yönetim ve belediyeler, demokratik hayatın beşiği yani başlangıç noktası olarak kabul 

görmektedir. Tarihi gelişim süreci boyunca merkezi yönetimden daha çok kendi kendini yönetebilen birimler 

olarak yerel yönetimlerin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Halkın normal yaşamlarını etkileyen işleri 

yürütmeleri ve karar alma organlarının seçimle başa gelebilmeleri bu oluşumun temel dayanağını meydana 

getirmektedir. Yerel yönetim ve belediyelerin, demokrasinin ve bireylerin gelişmesine katkı sağlamaları da 

beklenmektedir144.    

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

En genel tanımı ile demokrasi, halkın kendi kendini yönetme şekli olduğu bilinmektedir. Yerel 

demokrasiler de yerel yönetimlerin demokratikleştiği, idari ve mali olarak özerkleştiği ve kendilerine yetecek 

bütçeye sahip oldukları bir yönetim biçimi olmaktadır. Yerel demokrasi bağlamında yerel yönetimler üzerinde 

yapılan pek çok yasal değişiklik umut verici olmaktadır. Yerel ihtiyaçları karşılama ve demokratikleştirme 

konusunda yerel yönetimler, önemli birer kurum olarak görülmekte ve bu yönetimlerin, değerleri uygulamaya 

dönüştürdüğü de bilinmektedir. Bir toplumda demokrasinin tüm toplum tarafından benimsenmesi ve 

desteklenebilmesi için bireylerin yönetime katılımlarının en üst seviyede olması gerekmektedir. Yerel 

                                                           
141Limon, Y. (2008). Yerel Siyaset, Okutan Yayıncılık, İstanbul, ss. 23-25. 
142Özer, M. A. (2000). “Yerel Demokrasi, Demokratik Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Kavramlarının 

Tahlili Üzerine”, Türk İdare Dergisi, Cilt: 72, Sayı: 426, 129-143, s. 135. 
143Pustu, Y. (2005). “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 57, 121-134, s. 131. 
144Tekeli, İ. (1983). ”Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyeciliğin Gelişimi”, Amme İdare Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 

2, 3-22, s. 3. 
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yönetimler, bulundukları bölgelerde vatandaşla iç içe olduklarından, bölgede yaşayan bireylerin desteklerinin 

alınması, görüşlerinin değerlendirilmesi, öneri sisteminin geliştirilmesi; yönetimlerin demokratik yönetimi 

geliştirmekle ilgili tüm uygulamalarına önemli katkılar sağlayabilir.  

Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim süzgecinden geçirilen bireylerle birlikte demokrasi 

oluşturulabilir. Demokratik bir toplum olmanın temel şartı da alınan bu eğitimden geçmektedir. Eğitimin 

demokratik bir siyasi sistemde en önemli işlevlerinden biri de insan zihninde temel demokrasi düşüncesinin 

oluşturulması olmaktadır. Demokratik ülke olarak bilinen ülkelerde bireylerin gelişimine önem verildiği 

söylenebilir. Bu bağlamda kendini gerçekleştirmek isteyen bireylerin düşüncelerinin geliştirilmesi, düşünce 

özgürlüğünün sağlanması için eğitimin daha ileri seviyelerde yürütülmesi yararlı olabilir.  

Demokratik siyasal kültürden elde edilen her tür kazanımın, toplumlar üzerinde farklı etkileri olduğu 

söylenebilir. Her dönemde, vatandaşların yaşadıkları ortamları dikkate almayan, hem yasal hem de fiziki 

anlamda zor kullanan yöneticilerin bulunduğu görülmektedir. Devlet bu bağlamda, demokratik siyasal 

kültürün bir gerçekliğini oluşturmaktadır. Vatandaşların her tür gereksinimlerinin karşılanması, ayrıcalıklı 

sınıfların ortadan kaldırılması ve vatandaşlar üzerinde zor kullanan iktidarın denetlenmesinin, toplumun refah 

düzeyinin arttırılması ve daha demokratik bir ortamın oluşturulabilmesi için faydalı olabilir.  

Demokrasi kültürüne uygun bir kurumsal yapının olması, halkın yerel yönetimlere katılımı için yeterli 

olmamaktadır. Katılımın yeterli olabilmesi için gerekli kurumsal yapının yanında,  yönetime katılıma hazır 

bireylerin de bulunması gerekmektedir. Yerel yönetimlere katılım için kültürel donanıma sahip bireylerin; 

sahip oldukları bu donanımlarında yönetim birimlerine ait olumlu değerlerin, düşüncelerin ve yönetime katkı 

sağlayacak her türlü değerin bulunması, yönetimler açısından olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı 

sağlayacağı söylenebilir.   

Yerel yönetimlerin demokratikleşme sürecinde pek çok önemli etkisi bulunmaktadır. Demokrasi 

kavramı üzerinden halkın kendi kendini yönetebilmesi için önemli birer aracı olmaktadırlar. Dolayısıyla, halkı 

her anlamda geliştirmekte, halkın gereksinimlerini araştırarak daha çağdaş bir toplum olma yolunda ülkeye 

katkı sağlamaktadırlar.  Yerel yönetimler, demokratikleşme yolunda halkın da yönetime katılımını sağlayarak 

modern bir ülke olma yolunda önemli adımlar atılmasına vesile olmaktadırlar. Dolayısıyla yerel 

demokrasilerin geliştirilmesi için halkın katılımının sağlanması ve yerel demokrasinin geliştirilmesi önemli 

olabilir. Sonuçta da yerel halktan sağlanacak olan katılım ve katkı dereceleri de yerel demokrasinin gelişmesi 

için fayda sağlayabilir.  
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SOSYAL BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ 

ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

SOCIAL SCIENCES TEACHING UNDERGRADUATE STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE 

EFFECTIVENESS OF SOCIAL SCIENCES COURSE BOOKS 

 

 

 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ders kitaplarının etkililiğine 

ilişkin görüşlerini almaktır. Araştırma da amacı gerçekleştirmek adına Ege Üniversitesi eğitim fakültesi, 

sosyal bilgiler öğretmenliği ABD okuyan 83 sosyal bilgiler öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Çalışma yöntem 

olarak var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüşlerini almak 

amacıyla 30 sorudan oluşan görüş alma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma deseni olarak, geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarından tarama deseni 

kullanılmıştır (Karasar, 2009).  

Çalışmada elde edilen bulgular SPSS 21 programı yardımıyla istatistiksel verilere dönüştürülerek 

yorumlanmıştır. Elde edilen veriler sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarına çok bağlı kalmak 

istemediklerini ve ders kitaplarının daha güncel olaylarla örneklendirilmesi, bilimsel olarak gözden gerilmesi, 

biçimsel olarak daha kullanışlı hale getirilmesini ve görsel öğelere daha çok yer verilmesi gibi özellikler 

bakımından yeniden düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları, Ders Kitabı, Yapılandırmacılık, Materyal. 

 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to reveal Social Sciences Teaching undergraduate students’ opinions about 

the effectiveness of social sciences course books. To reach this purpose, the study was conducted with 83 

Social Sciences Teaching undergraduate students in Faculty of Education, Ege University. This study is a 

descriptive research, aiming to reveal the existing situation. In the study, a getting opinion scale, which 

included 30 questions, was used to reveal Social Sciences Teaching undergraduate students’ opinions about 

the effectiveness of social sciences course books. As the research design, survey design, aiming to describe 

the past or existing situation, was used (Karasar, 2009).  

The findings, which was gathered in the study, were interpreted by transforming statistical data by 

SPSS 21 program. The findings revealed that students do not want to be committed to the course books. In 

addition to this, the course books are required to be exemplified with the current incidents, be reviewed, be 

made functional, stylistically, and include more visual elements.  

Keywords: Social sciences, teacher candidates, course book, constructivism, material. 
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GİRİŞ 

Yazılı kültürün ortaya çıkışı ile ders kitaplarının ortaya çıkışı ders kitaplarına yüklenen misyonla 

paralellik göstermektedir. Yazılı kültür geleceği miras olarak ders kitaplarını bırakmıştır. Eski mısırda M.Ö. 

4000 de papirüs rulesine yazılmış olan bilgiler ilk ders kitapları olarak bilinir (Kaya, 2002). Bugüne 

bakıldığında ders kitapları bir eğitim materyali olarak milli eğitim envanterinde programlara uygun olarak 

hazırlanır (Altun, 2013). Ülkemizde ders kitaplarını değerlendirebileceğimiz bir kriter ilk defa 1998 de eğitim 

fakültelerinin yeniden yapılandırılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Ders kitaplarının doğru kriterlerle 

değerlendirilmesi ve doğru seçimler yapılmasıçok önemlidir çünkü Ders kitaplarına okullarda yüklenen görev 

ve sorumluluklar çok fazladır. Ders kitapları eğitimde ki tüm teknolojik gelişmelere rağmen öğrenciler için 

temel kaynak olma özelliğine sahiptir (Güneş & Çelikler, 2010). 

Ders kitaplarına sosyal bilgiler dersi çerçevesinde bakılacak olursa soysal bilgiler öğretiminin en 

önemli amacı; etkili vatandaş yetiştirmektir bu nedenle hem temel eğitimde hem de ortaokul eğitiminde en 

önemli dersler arasındadır. Öğrencinin sosyal bir varlık olarak yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi ve 

bilinçli bir yurttaş olabilmesi için en etkili verilmesi gereken derslerin başında sosyal bilgiler gelmektedir. Bu 

nedenle sosyal bilgiler öğretimi hem öğretmen hem program hem de ders kitapları açısından bir bütünlük 

gerektirmektedir. Özellikle sosyal bilgiler ders kitapları yaşamın içinden olmalı ve belirlenen hedef 

davranışları öğrenciyi etkin kılacak bir biçimde kazandırmalı Sosyal bilgiler öğretiminde ders kitapları 

programın temel unsurlarındandır fakat merkezde değildir çok önemli bir yardımcı kaynaktır. Sosyal bilgiler 

öğretiminde ders kitapları programla öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi sağlar öğretmenin süreci verimli 

ve öğrenci lehinde yönlendirmesini sağlarken öğrenciyi de aktif kılar (Şahin, 2004). Ders kitapları eğitim ve 

öğretim sürecinin olmazsa olmaz kaynaklarıdır. Ders kitapları sadece öğrenciler için değil bireyler, aileler, 

toplumlar üzerinde de etkilidir. Özellikle temel eğitimdeki ders kitapları öğrencilerin sağlıklı bir eğitim 

öğretim hayatı geçirebilmeleri için hem bilişsel hem duyuşsal bir zemin oluşturur (Güneş & Çelikler, 2010) 

Öğrenci ve veliler ders kitaplarına çok farklı anlamlar yükleyerek ders kitaplarını bütün bilgilerin kaynağıymış 

gibi görürler. Öğrencilerin ve velililerin ders kitaplarına yükledikleri misyona göre ders kitapları bütün 

bilimler ve bilgileri içermelidir buda Özellikle öğrencilerin aileleri tarafından öğretimin merkezine ders 

kitaplarının koyulmasını sağlamıştır (Soong & Yager, 1993). 

Eğitimde amaçları gerçekleştirmek adına hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme 

öğelerini düzenlememiz gerekir bu dört önemli öğeye uygun olarak hazırlanmış ve öğrenme amaçlı kullanılan 

yazılı mateyallere ders kitabı denir (Demirel & Kıroğlu, 2005). Ders kitapları derslerin programlarıyla örtüşen 

materyallerdir. Bu amaçla programın amaçlarını gerçekleştirme adına çeşitli yaklaşım, strateji, yöntem ve 

teknikler gibi birçok eğitimsel uygulamayı bünyesi barındırır (Kılıç & Seven, 2003).Ders kitapları önce 

programa uygun olarak hazırlanır sonra bir öğretim materyali olarak süreç içerisinde kullanılır yani ders 

kitapları programın önce hedef öğesini gerçekleştirmek adına bir organizasyonla hazırlanır daha sonra eğitim 

durumları öğesi içerisinde bir ders materyali olarak kullanılır (Taş, 2007). Ders kitapları programın özellikle 

hedef ve eğitim durumları öğelerinin yanında kullanımının rahat olması da önemli bir ayrıcalıktır. Öğrenciler 

için takip edilmesi ve ödevlendirilmesi de kolaydır diğer yardımcı olunan program öğesi ise ölçme-

değerlendirme öğesidir (Yelken, 2005). 

Ders kitaplarını hazırlama aşamalarında öncelikle programa uygunluk aranmaktadır, bunun yanında 

içerik öğesinde verilenlerin biçimsel özellikleri, fiziki yapıları, dili, içerik bilgileri, tasarımı, görselliği de 

uygun olmalıdır. En önemlisi de Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca onaylanmış olmalıdır (Taş, 

2007). Öğretmenlerin ders kitaplarına bakış açısı ise daha teknik anlamdadır yani öğretmenlerin çoğu ders 

kitaplarını daha çok uyulması gereken bir müfredat gibi görmektedir. Derslerini kitaba göre işler, kitabın 

yapısını ve içeriğini dersi anlatmada kendilerine referans olarak alırlar derslerdeki yöntemleri, teknikleri, 

etkinlikleri ve konu sıralamasını ders kitaplarına göre belirlerler (Güneş & Çelikler, 2010).  Ders kitapları 

öğrencileri birincil kaynaklara sevk etmeli öğrencileri yaparak yaşayarak öğrenmeleri konusunda aktif kılmalı 

ve modern çağın tüm gereklerini yansıtmalıdır. Bunların yanı sıra programda belirtilen hedef davranışları da 

öğrencilere kazandırma noktasında nitelikli olmalıdır. Ders kitapları özellikle öğrenciye kazandırılmak istenen 

hedef davranışları kazandırırken öğrenciye yol gösterici olmalı rehberlik etmeli ve en önemlisi de öğrencinin 
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bilgiyi yapılandırması için onu yaşantılara sokabilecek ve bilgiyi kalıcı bir şekilde oluşturmasını sağlayacak 

nitelikte olmalıdır. Bu özelliklerin yanında öğrencilerin eski bilgileriyle yeni öğrenilecek olan bilgiler arasında 

da bağ kurdurabilecek nitelikte olmalıdır (Kaptan, 1999). 

 

YÖNTEM 
Çalışmanın amacı; sosyal bilgiler ders kitaplarının etkililiğine ilişkin sosyal bilgiler öğretmen 

adaylarının görüşlerini almaktır. Bu amaçla örneklem olarak, Ege Üniversitesi eğitim fakültesi sosyal bilimler 

ve Türkçe eğitimi bölümü, sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dalında okuyan 83 sosyal bilgiler öğretmen 

adayı ile çalışılmıştır.  Araştırmada sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan tarama (survey) yöntemiyle 

betimsel bir analiz yapılmıştır. Betimsel araştırmalar bir olayı var olduğu gibi araştırmaya ve hali hazırda olan 

durumu belirlemeye çalışırlar. Bu araştırmalarda incelenen durumlar ve olaylar çok ayrıntılı bir şekilde 

irdelenir ve daha önce var olan durumlar ve olaylarla ilişkilerine bakılır (Karakaya, 2009). Betimsel 

araştırmalarda birden çok yöntem kullanılır Tarama (survey) betimsel araştırmalarda kullanılan yaygın 

yöntemlerin başında gelir bundan dolayı yaygın olarak birbirinin yerine de kullanılabilir (Erkuş, 2005). 

Araştırmaya bakıldığında çalışma var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir 

çalışma niteliği taşımaktadır. (Karasar, 2009). 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüşlerini almak 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 30 sorudan oluşan görüş alma ölçeği kullanılmıştır. Anket 

geliştirilmeden önce benzer çalışmalar incelenmiş ve literatür taraması yapılmıştır (Taş, 2007), (Yelken, 

2005), (Akbuğa, 2010). Sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiş ve ölçek hazırlanmıştır. Ölçek Dil ve Anlatım, 

İçerik ve Görsel Tasarım olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ölçek hazırlandıktan sonra sosyal bilgiler 

anabilim dalında konu alanı ders kitap incelemesi dersini veren bir öğretim üyesinden, bir program geliştirme 

uzmanından ve bir ölçme değerlendirme uzmanından olumlu görüşler alınarak ölçeğe son şekli verilmiştir. 

Ölçek, tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, hiç katılmıyorum şeklinde beşli likert 

şeklinde tasarlanmıştır. Ölçek sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulandığı için en önemli sınırlılığı denek 

sayısının az olmasıdır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik yeterliliklerinin kontrol edilmemiş 

olması da diğer bir sınırlılıktır. Çalışmanın diğer bir sınırlılığı ise farklı hocaların aynı ders kitabı üzerindeki 

görüşlerinin farklı olması ve bu durumdan öğretmen adayının etkilenmesidir. 

 

BULGULAR 

Sosyal bilgiler dersi ders kitabı içeriğinin analiz edilmek amacıyla geliştirilen ölçek üç ana başlık 

altında (Dil ve Anlatım, İçerik ve Görsel Tasarım) 30 maddeden oluşmaktadır. Söz konusu ölçeğin geçerlik 

ve güvenirlik analizileri takip eden bölümde rapor edilmiştir. 

 

Geçerlik Analizi 

Sosyal Bilgiler Dersi Ders Kitabı İçerik Analiz Ölçeği’nin (SBDDKİAÖ) geçerliliğini belirlemek 

amacıyla il açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. SBDDKİAÖ ile toplanan verilerin faktör analizine 

uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett-Sphericity testleri yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi yapabilmek için KMO değerinin .60 ve üzerinde olması ve Barlett-Sphericity testi 

sonuçlarının da anlamlı çıkması gerekmektedir. SBDDKİAÖ ile toplanan verilerin KMO örneklem uygunluk 

katsayısı .73’dür. Bu değer temelinde örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir.  

Yapılan analiz sonucunda Barlett-Sphericitytestininde anlamlı olduğu görülmüştür (χ2
595=1244.78, p<.001). 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde SBDDKİAÖ ölçeğinin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. Yamaç birikinti grafiği incelendiğinde birinci faktörden sonra bir platonun oluştuğu 

görülmektedir (Şekil 1). Ancak birinci faktörden sonra ortaya çıkan faktörlerin özdeğerleri arasında ciddi 

farklılıkların olduğu görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizine göre dört faktör varyansın % 41’ini 

açıklamaktadır. Bu aşamadan sonra faktörlerin daha belirginleşmesi ve faktörleri oluşturan maddelerin daha 

net ortaya çıkması amacıyla faktör sayısı dört ile sınırlandırılarak açımlayıcı faktör analizi yenilenmiştir. 

Yapılan bu sınırlandırmadan sonra dört faktörün toplam varyansın %49.62’sini açıkladığı görülmüştür. 
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Şekil 1. ScreePlot Faktör Dağılımları 

Faktör döndürme sonuçlarına göre SBDDKİAÖ’nin alt ölçekleri ve alt ölçeklerinin faktör yükleri 

Tablo 2’de verilmiştir. Tabl0 2’de verilen maddelerin faktör yükleri binişik olduğunda her iki faktör altındaki 

değerleri verilmiştir. Maddelerin biniş olarak değerlendirilmesi için faktör yükleri arasında en az .05’lik bir 

farkın olması gerektiğine karar verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, Madde 1, Madde 7, Madde 11, Madde 12, 

Madde 14, Madde 15 ve Madde 27’nin binişik olduğu görülmüş ve ölçekten çıkarılmıştır. Bu maddeler 

çıkarıldıktan sonra ölçeğin dört faktörlü yapısı toplam varyansın % 53’ünü açıkladığı görülmektedir. Tablo 

3’te dört faktör altında toplanan 23 maddenin faktör yükleri verilmiştir. SBDDKİAÖ’yünün faktörlerini 

oluşturan maddeler  şu şekildedir: (a) Faktör I, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30. maddelerden oluşmaktadır ve bu 

maddelerin faktör yükleri .52 ile .60 arasında değişmektedir; (b) Faktör II, 2, 8, 24 ve 25. maddelerden 

oluşmaktadır ve bu maddelerin faktör yükleri .63 ile .81 arasında değişmektedir; (c) Faktör III, 6, 9, 10, 16, 

17, 18, 19 ve 20. maddelerden oluşmaktadır ve bu maddelerin faktör yükleri .51 ile .64 arasında değişmektedir; 

Faktör IV, 3, 4, 5 ve 13. maddelerden oluşmaktadır ve maddelerin faktör yükleri .48 ve .84 arasında 

değişmektedir. 

Tablo 2. SBDDKİAÖ’nünAçımlayıcı Faktör Analizi Sonuçlar 

M

adde No 

Faktör I Faktör II Faktör III Faktör 

IV 

1 .39 .38   

2  .70   

3   .72  

4   .73  

5   .51  

6    .58 

7  .44  .43 

8  .80   

9    .49 

10    .51 

11  .35 .39  

12 .48  .44  

13   .74  

14   .50 .49 
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15 .37  .32 .34 

16  

 

  .63 

17    .50 

18    .59 

19    .60 

20    .51 

21 .44    

22 .69    

23 .50    

24  .68   

25  .67   

26 .61    

27 .46 .44  .40 

28 .60    

29 .72    

30 .55    

Tablo 3. SBDDKİAÖ’nünBinişik Maddeler Çıkarıldıktan Sonraki Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçlar 

M

adde No 

Faktör I Faktör II Faktör III Faktö

r IV 

2  .63   

3    .83 

4    .84 

5    .48 

6   .56  

8  .81   

9   .52  

1

0 

  .51  

1

3 

   .63 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

149 

1

6 

  .61  

1

7 

  .50  

1

8 

  .63  

1

9 

  .64  

2

0 

  .51  

2

1 

.52    

2

2 

.69    

2

3 

.56    

2

4 

 .72   

2

5 

 .71   

2

6 

.57    

2

8 

.53    

2

9 

.75    

3

0 

.60    

Güvenirlik Çalışmaları 

SBDDKİAÖ’nün güvenirliği iç tutarlılık güvenirliği açısından incelenmiştir. Bu amaçla ölçek puanları 

Cronbach alfa katsayısı, madde-toplam puan korelasyonu ve Spearman-Brown iki yarı güvenirliği ile analiz 

edilmiştir. Sonuçlar takip eden bölümde rapor edilmiştir.   

İç Tutarlılık Güvenirliği-Cronbach Alfa:SBDDKİAÖ iç tutarlığını belirlemek amacıyla ölçeğin ve alt 

ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları incelenmiştir. Ölçeğin 23 madde üzerinden Cronbah Alfa katsayısı 

.88’dir. SBDDKİAÖ’nün alt ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları şu şekildedir: Faktör I için .78, Faktör II 

için .80, Faktör III için .77 ve Faktör IV için .78. 

İki Yarı Güvenirliği: SBDDKİAÖ’nün alt ölçeklerini oluşturan tüm maddeler üzerinde yapılan iki yarı 

güvenirliği incelendiğinde tüm ölçeğin Spearman-Brown iki yarı güvenirliği .75 olarak bulunmuştur. Söz 

konusu iki yarı güvenirliği kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. İki yarı güvenirliği alt ölçekler üzerinden de 
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incelenmiştir. SBDDKİAÖ alt ölçeklerinin iki yarı güvenirlik katsayıları şu şekildedir: Faktör I için .75, Faktör 

II alt ölçeği için .69, Faktör III alt ölçeği için .76 ve Faktör IV alt ölçeği için .70’dir. 

Madde-Toplam Puan Korelasyonu:SBDDKİAÖ’yü oluşturan maddelerin toplam puan ile ilişkisini ve 

maddelerin temsil gücünü belirlemek amacıyla madde-toplam puan korelasyonu hesaplanmış ve Tablo 4’te 

rapor edilmiştir. Tablo 4’te verilen SBDDKİAÖ’nün madde toplam puan korelasyonu incelendiğinde 

ölçeği.22 ile .63 arasında değiştiği görülmektedir. SBDDKİAÖ’nün Faktör II ve Faktör III’de yer alan madde 

8 ve madde 6’nın ölçekten çıkarılması uygundur. Çünkü bir ölçeği oluşturan maddelerin madde-toplam puan 

korelasyonlarının .30 ve daha yüksek madde-toplam puan korelasyonundan oluşan maddelerden oluşması 

gerektiği belirtilmektedir (Tekin, 2004). Bu nedenle söz konusu maddelerin ölçekten çıkarılmasının uygun 

olduğuna karar verilmiştir. Bu durumun olası nedenleri tartışma bölümünde detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 

Tablo 5:V-DEHB-ÖDÖ Madde-Toplam Puan Korelasyonları 

Mad

de No 

rjx Mad

de No 

rjx Mad

de No 

rjx Mad

de No 

rjx 

2 .5

2 

10 .4

7 

21 .4

1 

29 .4

5 

3 .6

3 

13 .5

2 

22 .4

4 

30 .6

0 

4 .4

6 

16 .3

5 

23 .5

7 

  

5 .5

3 

17 .3

8 

24 .5

3 

  

6 .6

3 

18 .2

2 

25 .6

0 

  

8 .3

3 

19 .2

5 

26 .3

3 

  

9 .5

2 

20 .5

6 

28 .4

8 

  

Yapılan istatistiksel analizlere baktığımızda ölçekte dört farklı faktör çıkmıştır. Bu faktörleri 

incelediğimizde ise I. Faktör; I, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30. Maddelerden oluşmaktadır maddelerin özelliklerine 

baktığımızda, ölçekte sosyal bilgiler ders kitaplarının görsel düzen ve tasarımla ilgili maddelerden 

oluşmaktadır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarının dilinin akıcı ve anlaşılır olup olmadığı ile 

ilgili görüşleri, kitabın görsel olarak cildi hakkındaki görüşleri, kitaptaki görsel düzenin konuyla uygunluk 

gösterip göstermediği, kitabın içindeki konuları açıklamak için kullanılan görsel araç gereçlerin yeterli olup 

olmadığını, kullanılan görsel araçların öğrencilerin istendik zihinsel tepkilerini amaca uygun olarak 

yönlendirip yönlendirmediği gibi özelliklere yönelik görüşlerini ölçen maddelerdir. II. faktöre bakıldığında 

ise; 2, 8, 24 ve 25. maddelerden oluşmaktadır. Bu maddeler ölçekteki sosyal bilgiler ders kitaplarının yazım 

ve noktalama ile ilgili özelliklere ilişkin görüşlerinin alındığı maddelerdir. Maddelere bakıldığında; sosyal 

bilgiler ders kitaplarındaki noktalama ve yazım kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan noktalama 

işaretlerinin sınıf seviyesine uygun olup olmadığı, kitapta kullanılan yazının puntosunun öğrencinin 

seviyesine uygun olup olmadığı, kitaptaki yazının baskısının açık ve net olup olmadığa ilişkin sosyal bilgiler 

öğretmen adaylarının görüşlerinin alındığı maddelerdir. III. Faktöre bakıldığında; 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19 ve 

20. maddelerden oluşmaktadır. Bu maddeler ölçekte ders kitaplarının içeriği ile ilgili öğretmen adaylarının 

görüşlerini alan maddelerdir. Maddelere bakıldığında, ders kitaplarının içeriğinde soyut veya somut 
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kavramların kullanılması, içeriği oluşturan metinlerin ve paragrafların birbirlerine açık seçik bir şekilde 

bağlantılı olup olmalarına, kitaptaki cümlelerin anlatıp bozukluğuna sebep olmayacak şekilde kullanılıp 

kullanılmadığına, içerikteki tarihi olaylar ve olguların somutlaştırılarak verilip verilmediğine, kitabın 

içeriğinde demokratik bir toplumda iyi vatandaşlığı geliştirecek niteliklere yer verilip verilmediğine, kitabın 

içerdiği ünite sayılarının haftalık veya dönemlik ders saati sayılarına uygun olup olmadığına, kitap içeriği 

düzenlenirken kronolojik sıranın izlenip izlenmediğine, konuların içeriğinde neden sonuç ilişkisinin olup 

olmadığına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini almaktadır. IV. Faktöre baktığımızda; 3, 4, 5 ve 13. 

maddelerden oluşmaktadır. Bu maddeler ölçekte ders kitabının öğrencilerin seviyesine uygun olup olmadığına 

ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini alan maddelerdir. Maddelere bakıldığında, ders kitaplarındaki konu 

anlatımında kullanılan sözcüklerin öğrenci seviyesine uygun olup olmadığına, Cümle yapılarının öğrenci 

seviyesine uygun olup olmadığına, Cümle ve paragraf uzunluklarının öğrenci seviyesine uygun olup 

olmadığına, ders kitaplarında kullanılan kavramların sınıf düzeyine uygun olup olmadığına ilişkin öğretmen 

adaylarının görüşlerini yansıtan maddelerdir. 

 I. faktöre ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının 

Etkililiğine İlişkin Görüş anketine verdikleri yanıtların frekans ve yüzdelik dağılımlarını gösteren tablo: 

SORULAR 

T

amame

n 

katılıyo

rum 

Kat

ılıyorum 

K

ararsızı

m 

K

atılmıyo

rum 

H

iç 

Katıl

mıyor

um 

T

OPLA

M 

f % f % f % f % f % f % 

1. Ders 

kitabının dili akıcı ve 

anlaşılırdır 

1

2 

1

4.5 

4

4 

5

3.0 

2

0 

2

4.1 
2 

8

.4 
- - 

8

3 

1

00 

21. Kitabın 

boyutu öğrencilerin 

gelişim seviyesine 

uygundur. 

8 
9

.6 

3

9 

4

7.0 

2

3 

2

7.7 

1

2 

1

4.5 
1 

1

.2 

8

3 

1

00 

22. Kitapta 

kullanılan renkler ilgi 

çekicidir. 

9 
1

0.8 

3

2 

3

8.6 

1

8 

2

1.7 

2

2 

2

6.5 
2 

2

.4 

8

3 

1

00 

23. Kitaptaki 

resim, grafik, şekil ve 

tablolar öğrencinin 

gelişim seviyesine 

uygundur. 

9 
1

0.8 

4

5 

5

4.2 

1

3 

1

5.7 

1

5 

1

8.1 
1 

1

.2 

8

3 

1

00 

26. Kitabın 

cildi sağlamdır.   
6 

7

.2 

2

7 

3

2.5 

2

1 

2

5.3 

2

2 

2

6.5 
7 

8

.4 

8

3 

1

00 

28. Görsel 

düzen, konuya 

uygunluk sağlamıştır  

4 
4

.8 

4

2 

5

0.6 

2

2 

2

6.5 

1

3 

1

5.7 
2 

2

.4 

8

3 

1

00 

29. Konuyu 

açıklamak için 

yeterince görsel araç 

kullanılmıştır.  

6 
7

.2 

2

7 

3

2.5 

2

7 

3

2.5 

2

1 

2

5.3 
2 

2

.4 

8

3 

1

00 

30. Görsel 

araçlar, öğrencilerin 

istendik zihinsel 

tepkilerini amaca 

5 
6

.0 

2

9 

3

4.9 

2

7 

3

2.5 

2

0 

2

4.1 
2 

2

.4 

8

3 

1

00 
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uygun olarak 

yönlendiriyor.  

Sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen adaylarının görsel özelliklerine verdikleri cevaplardan 

en yüksek katılım Kitaptaki resim, grafik, şekil ve tablolar öğrencinin gelişim seviyesine uygundur. (f:45, 

%55.2) maddesine olmuştur onun dışında Ders kitabının dili akıcı ve anlaşılırdır (f:44, %532) maddesine de 

katılım çok yüksektir. Öğretmen adayları ders kitaplarının dilini akıcı bulup kullanılan resim, grafik ve 

tabloları uygun bulduklarını yüksek bir katılımla beyan etmişlerdir. Ders kitaplarının akıcı ve anlaşılır 

olmadığına ise hiç kimse katılmamıştır. (f:0, %0) Kitabın boyutu öğrencilerin gelişim seviyesine uygun 

olmadığına (f:1, %1.2) ve Kitaptaki resim, grafik, şekil ve tablolar öğrencinin gelişim seviyesine uygun 

olmadığına (f:1, %1.2)  ise bir kişi katılmıştır.  

II. faktöre ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Etkililiğine 

İlişkin Görüş anketine verdikleri yanıtların frekans ve yüzdelik dağılımlarını gösteren tablo: 

SORULAR 

Ta

mamen 

katılıyor

um 

K

atılıyor

um 

K

ararsızı

m 

K

atılmıy

orum 

H

iç 

Katılm

ıyorum 

T

OPLA

M 

f % f % f % f % f % f % 

2. Konu 

anlatımında 

noktalama ve yazım 

kurallarına 

uyulmuştur. 

1

1 

1

3.3 

5

8 

6

9.9 

9 1

0.8 

5 6

.0 

- - 

8

3 

1

00 

8. Kullanılan 

noktalama işaretleri, 

sınıf seviyesine 

uygundur. 

1

1 

1

3.3 

5

4 

6

5.1 

1

5 

1

8.1 

2 2

.4 

1 1

.2 8

3 

1

00 

24. Kitapta 

kullanılan yazı 

puntosu öğrenci 

seviyesine uygundur. 

1

4 

1

6.9 

5

3 

6

3.9 

4 4

.8 

1

0 

1

2.0 

2 2

.4 8

3 

1

00 

25. Kitaptaki 

yazının baskısı; açık, 

net ve anlaşılırdır. 

1

6 

1

9.3 

5

0 

6

0.2 

1

2 

1

4.5 

3 3

.6 

2 2

.4 
8

3 

1

00 

Sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen adaylarının yazım ve noktalama özelliklerine 

verdikleri cevaplardan en yüksek katılım, Konu anlatımında noktalama ve yazım kurallarına uyulmuştur. 

(f:58, %69.9)  maddesine olmuştur. Aynı zamanda bu maddeye en az katılımın olduğu görülmektedir (f:0, 

%0). . Kullanılan noktalama işaretleri, sınıf seviyesine uygundur (f:54, %65.1)   Maddesine ise ikinci yüksek 

katılımın olduğu görülmektedir.  

III. faktöre ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Etkililiğine 

İlişkin Görüş anketine verdikleri yanıtların frekans ve yüzdelik dağılımlarını gösteren tablo: 
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kullanılışında öğrenci 

düzeyi göz önünde 

bulundurulmuştur.  

9. Metindeki 

paragraflar arasındaki 

bağlantılar, açık bir 

Şekilde kurulmuştur.  
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10. Cümleler 

herhangi bir anlatım 

bozukluğuna sebep 

olmayacak biçimde 

kurulmuştur. 
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16. İçerikte yer 

alan tarihi olgular ve 

kültürel miras 

somutlaştırılarak 

verilmiştir. 

7 8

.4 

2

8 

3

3.7 

2

9 

3

4.9 

1

9 

2

2.9 

- - 

8

3 

1

00 

17. Kitapta 

demokratik bir 

toplumda iyi 

vatandaşlığı 

geliştirecek niteliklere 

yer verilmiştir. 
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18. Ünite 

sayısı haftalık ve 

dönemlik ders saati 

sayısıyla orantılıdır.  
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19. İçerik 

düzenlemede 

kronolojik sıra 

izlenmiştir 
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20. Konularda 

neden-sonuç ilişkisi 

vardır.  
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Sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen adaylarının içerik özelliklerine verdikleri cevaplardan 

en yüksek katılım,  İçerik düzenlemede kronolojik sıra izlenmiştir (f:47, %56.6) ve Konularda neden-sonuç 

ilişkisi vardır (f:47, %56.6) maddelerine olduğu görülmektedir. İçerik düzenlemede kronolojik sıra izlenmiştir 

(f:0, %0), Kitapta demokratik bir toplumda iyi vatandaşlığı geliştirecek niteliklere yer verilmiştir (f:0, %0) ve 

İçerikte yer alan tarihi olgular ve kültürel miras somutlaştırılarak verilmiştir (f:0, %0). Maddelerine ise hiç 

katılım olmamıştır. 

IV. faktöre ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Etkililiğine 

İlişkin Görüş anketine verdikleri yanıtların frekans ve yüzdelik dağılımlarını gösteren tablo: 
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3. Konu 

anlatımında kullanılan 

sözcükler öğrenci 

seviyesine uygundur. 
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4. Cümle 

yapıları öğrenci 

seviyesine uygundur. 
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5. Cümle ve 

paragraf uzunlukları 

öğrenci seviyesine 

uygundur.  
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13. Kullanılan 

kavramlar sınıf 

düzeyine uygundur. 
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Sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen adaylarının öğrenci seviyesine uygunluk özelliklerine 

verdikleri cevaplardan en yüksek katılım, Cümle yapıları öğrenci seviyesine uygundur (f:46, %43.4) 

maddesine olmuştur. İkinci en yüksek katılım ise Konu anlatımında kullanılan sözcükler öğrenci seviyesine 

uygundur (f:40, %48.2) maddesi ile Kullanılan kavramlar sınıf düzeyine uygundur (f:40, %48.2) maddesine 

olduğu görülmektedir. Buna karşın Konu anlatımında kullanılan sözcükler öğrenci seviyesine uygundur (f:0, 

%0), Cümle yapıları öğrenci seviyesine uygundur (f:0, %0), Cümle ve paragraf uzunlukları öğrenci seviyesine 

uygundur (f:0, %0) maddelerine ise hiç katılım görülmemektedir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sosyal bilgiler ders kitaplarının etkiliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşünü almak amacıyla 

uygulanan ölçekte öğretmen adayları dört temel faktör oluşacak şekilde bir sonuç çıkmıştır. İlk faktörde 

öğretmen adayları sosyal bilgiler ders kitaplarının görsellikle ilgili özelliklere cevap vermişlerdir. Ders 

kitaplarının dilini şeklen uygun bulmuşlarıdır. Kitapların boyutunu, kullanılan renkleri, resimleri, şekilleri ve 

tabloların kullanılmasını uygun bulmuşlardır. Ders kitaplarının görsel düzeninin konuya uygun olduğu 

yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Ayrıca ders kitaplarında konuların açıklanması yönünden kullanılan 

görsel araç gereçlerde öğretmen adayları tarafından yeterli bulunmuştur.  

Ölçekte öğretmen adaylarının üzerinde görüş belirttiği bir diğer faktör ise ikinci faktör olan yazım ve 

noktalama faktörüdür. Bu faktörde öğretmen adayları sosyal bilgiler ders kitaplarında yazım ve noktalamaya 

ilişkin görüşleri oldukça yeterli bulunmuştur. Kullanılan noktalama işaretleri de sınıf seviyesine uygun 

görülmüştür. Kitabın yazı puntosunun öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu da bu faktörde öğretmen 

adayları tarafından yeterli görülen özelliklerdendir. Bütün bu özelliklerle beraber kitabın yazı baskısı gayet 

açık, net ve anlaşılır olduğu kabul edilen özelliklerdendir. Ölçeğin bu faktöründe kullanılan noktalama 

işaretleri, sınıf seviyesine uygundur maddesi madde-toplam puan korelasyonlarının .30 az olduğu için 

ölçekten çıkarılmasıdır bu durumun muhtemel nedeni ise öğretmen adaylarının deneyim eksikliğinden 

kaynaklanmasıdır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüş belirttiği üçüncü faktör 

içerik faktörüdür. Öğretmen adayları ders kitaplarında kullanılan soyut ve somut kavramların yerinde 

kullanıldığı görüşünü belirtmişlerdir bunun yanın da içerik metnindeki ve paragraflar arasındaki bağlantıların 

da açık, net bir şekilde kurulduğu görülmektedir. Öğretmen adayları içeriği oluşturan cümlelerin herhangi bir 

anlatım bozukluğuna da sebep olmadığını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler müfredatının önemli bir bölümünü 

oluşturan tarihi olay ve olgular ve kültürel mirasımız içerik anlamında yeterince somutlaştırılmıştır. Ders 

kitabı demokratik bir vatandaş yetiştirme anlamında uygun niteliklere sahiptir. Ders kitabındaki ünite sayısı 

ile ders saatleri birbirleriyle orantılı bir şekilde ayarlanmıştır. Ders kitabının içeriği kronolojik bir düzende 

uygun şekilde tasarlanmıştır. Ders kitaplarında verilen konuların neden sonuç ilişkisinin kurulduğu 

belirtmişlerdir. Ölçekte maddelerin madde-toplam puan korelasyonlarının .30 dan az olan soyut-somut 
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kavramların kullanışında öğrenci düzeyi göz önünde bulundurulmuştur maddesi çıkarılmıştır. Bu maddeyi 

öğretmen adayları cevaplayabilecek ve üzerinde görüş bildirebilecek yaşantı ve deneyime sahip olmaması 

nedeniyle korelasyonu düşük çıkmış ve ölçekten çıkarılmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarının etkililiğine ilişkin görüş belirttiği dördüncü 

faktör öğrenci seviyesine uygunluk faktörüdür bu faktörde öğretmen adayları ders kitaplarında kullanılan 

sözcüklerin öğrencilerin seviyesine uygun olduklarını belirtmişlerdir. Kullanılan cümle yapıları ve kullanılan 

paragraf uzunlukları da öğrencilerin seviyesine uygundur. Ders kitaplarındaki bir diğer önemli özellik kavram 

kullanımıdır bu faktörde öğretmen adayları kullanılan kavramların öğrencilerin seviyelerine uygun olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Yapılan bu çalışma, sosyal bilgiler ders kitaplarının etkililiğini arttırma noktasında ileride yapılacak 

çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Bunun yanı sıra sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders kitaplarına 

bakış açısını da geliştirecektir. Bu çalışma sonucunda en önemli öneri ise sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

yetiştirilmesinde farklı ders kitapları incelemelerine yer verilmelidir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

deneyimlerinin arttırılmasında özellikle ders kitaplarına yönelik uygulamalı çalışmalar yapması beklenilir. 
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ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: BOYABAT MESLEK 
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RESEARCH OF STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES: SAMPLE OF BOYABAT 

VOCATIONAL COLLEGE 

 

 

 

ÖZ 

Ülkelerin ekonomik büyümesinde, bireysel ve toplumsal refahının artmasında ve yaşam standartlarının 

yükselmesinde girişimcilik önemli bir yere sahiptir. Toplumların gelişme düzeyi ile girişimci sayısı arasında 

doğru yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu nedenle potansiyel girişimciler olarak kabul edilen üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin tespit edilmesi ve girişimcilik faaliyetlerine teşvik edilmesinin önemi 

anlaşılmıştır.   

Bu çalışma, Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Bu bağlamda öncelikle girişimci ve girişimcilik kavramları açıklanmış daha sonra ise Sinop 

Üniversitesi, Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini tespit etmek amacıyla 

anket formu uygulanmıştır. Yapılan istatistikî analizler sonucunda Boyabat Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimine sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Girişimciliği Etkileyen Faktörler, Üniversite 

Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi. 

 

 

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship has an important role in many cases such as economic growth of countries, increase 

in social welfare and standard of living, etc. There is a positive relationship between the development level of 

societies and number of entrepreneurs. Therefore, the importance of encouraging university students (as 

potential entrepreneurs) for entrepreneurship activities and determining their tendency to entrepreneurship 

has been found out. 

This study is done with the aim of detemining the entrepreneurship tendeny of Boyabat Vocational 

High School students. In this context, the concept of entrepreneur and entrepreneurship were explained and 

a survey was conducted on Sinop University Boyabat Vocational High School students. According to the 

statistical analysis which are obtained from the survey, Boyabat Vocational High School students have 

etrepreneurship tendency. 

Keywords: Entrepreneur, entrepreneurship, factors effecting entrepreneurship, entrepreneurship 

tendency of university students. 
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GİRİŞ 

Girişimcilik, gerek işletme gerekse iktisat literatüründe uzun zamandır kullanılan bir kavramdır. 

Fransız iktisatçı J.B. Say’dan itibaren girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak kabul görmüştür. Böylece 

klasik üretim faktörleri olarak kabul edilen emek, sermaye ve tabiat faktörlerine girişimcilik de dahil edilmiştir 

(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 6). 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, toplumsal yapıyı değiştirirken toplumun bir parçası olan 

girişimci ve girişimciliğin değeri de değişmiştir. Bireye ve bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik ön plana 

çıkmış, insanın entelektüel üretkenliği önem kazanmıştır. Bu eksende girişimcilik unsuru hemen her dönemde 

çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Son yıllarda daha da önem kazanmış, ekonomik kalkınma, 

istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Yüksel vd., 2015: 

144). 

Küresel açıdan bakıldığında, girişimciler tarafından gerçekleştirilen yenilik faaliyetleri ve artan 

rekabet koşulları bir ülkenin ekonomik büyümesi açısından son derece kritik önem arz emektedir (Robbins ve 

Coulter, 2002: 103). Dünyada baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydeden teknoloji ile acımasızca hüküm süren 

rekabet ortamına uyum gösterebilmek ve avantajlı bir şekilde ayakta kalabilmek, ekonomik gelişmişliğin 

derecesine bağlıdır. Bu anlamda, ekonomileri ayakta tutan dinamik unsurlardan birisi de girişimcilerdir. Fırsat 

ve yenilik kovalayan, imkân bulduklarında riskleri de hesap ederek üretim amacıyla üretim faktörlerini 

birleştiren dinamik bireyler ne kadar fazla ise, toplumun gelişmişlik seviyesi de o kadar yüksektir. (Demirel 

ve Tikici, 2010: 222). 

 

Girişimcilik, Girişimci  
Girişimciliğin ekonomik gelişme açısından önemi büyüktür. Çünkü girişimcilik faaliyetleri bireysel 

refahı ve dolayısıyla toplumsal refahı artıracaktır. Girişimcilik ile ilgili 1755 yılında Richard Cantillon 

tarafından yapılan tanım geniş kabul görmüştür. Cantillon’a göre girişimci; belirlenmiş bir bedelle satmak 

üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin 

risklerini üstlenen kişi olarak tanımlanmıştır (Yaghoubi ve Ahmadi 2010: 89).  

Girişimci kavramına çeşitli işlevler yüklemiştir. Bu işlevlerin bir kısmı, girişimci kavramının farklı 

teorilerdeki tanımlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Girişimciye yüklenen roller ile ilgili olarak yeterli 

inceleme yapıldığında, risk alma genellikle girişimcinin fonksiyonu içinde yer almaktadır. Ancak Alman ve 

Avusturya Ekolünde risk alma fonksiyonu, girişimciliğin temel özelliği olarak görülmemekte iken Neoklasik 

ekolde ise risk alma, girişimciliğin en temel özelliği olarak algılanmaktadır. Cantillon’a göre girişimcilik, 

riskin hesaplanmasını ve belirsizliklerin aşılmasını gerektirmektedir. Girişimcilik bu bağlamda riskleri 

yönetme, minimize etme ve belki de riskleri başkalarına aktarmayı gerektirmektedir. Knight’ a göre girişimci 

riskleri üstlenirken belirsizlikleri de yönetmek ve iyi ya da kötü tüm sonuçların sorumluluğunu taşımak 

durumundadır. Buna karşılık hem Neoklasik ekolde hem de Alman ve Avusturya ekollerinde girişimci 

aracılık yapan kişi olarak yer almaktadır. Özellikle Kirzner aracılık faaliyetini girişimcinin en önemli 

fonksiyonu olarak görmektedir. Bu görüşe göre girişimci, ekonomideki fırsatları araştırmakta ve bilgi birikimi 

ile bu fırsatları her an değerlendirmeye hazır durumdadır (Özden vd, 2008, 3). 

Girişimcinin bir sermaye sahibi olup olmadığı konusu girişimcilik teorilerinde önemli bir tartışma 

konusudur. Neoklasik görüşten Marshall ve Cantillon girişimcinin kapitalist ile benzer çağrışımı yapmasına 

güçlü destek vermektedirler. Hatta Marshall, Kapitalizmin girişimciliğin temel bir fonksiyonu olduğu 

görüşündedir. Buna karşılık Say, Menger, Knight, Schumpeter ve Kirzner ise aksi görüşü savunmaktadırlar 

(Özden vd, 2008, 3). 

Girişimcinin yönetsel fonksiyonu Say, Marshall ve Menger tarafından vurgulanmaktadır. Buna göre 

Say ve Marshall girişimci ile yönetsel faaliyet arasındaki bağlantıları girişimcilik fonksiyonlarının temel taşı 

olarak görmüşlerdir. Say’a göre, girişimci üretim faktörlerini verimliklerinin düşük olduğu alanlardan yüksek 

olduğu alanlara doğru yönlendiren bir koordinatör işlevi görmektedir (Özden vd, 2008, 3). 

Girişimcinin yenilikçi fonksiyonuna ilk olarak Say tarafından vurgu yapılmıştır. Ancak girişimcinin 

bu özelliğine en çok Schumpeter tarafından önem verilmiştir. Yenilikçilik bu anlamda, yeni malların üretimine 
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bağlanması, mevcut üretim süreçlerinde yeni yöntemler uygulanması, yeni pazarlara açılma, yeni hammadde 

ve finansman kaynakları bulunması gibi bir takım eylemlerden oluşmaktadır (Özden vd, 2008, 3). 

Girişimcilikte kar elde etmenin önemi hemen hemen tüm ekollerde kabul görmekle birlikte, verilen 

önemin derecesi değişebilmektedir. Say, kar elde etmenin girişimci ile doğrudan bağlantılı olduğunu 

belirtirken, Cantillon, Marshall, Menger vşe Schumpeter karı girişimcilik fiilinin önemli bir sonucu olarak 

değerlendirmektedirler. Knight ve Kirzner ise kar elde etmeyi girişimciliğin en önemli konusu olarak ifade 

etmektedirler (Özden vd, 2008, 4). 

Girişimcilik ekonomik, sosyolojik, psikolojik, açıdan farklı şekilde tanımlanmıştır. Allen (2006), 

ekonomi çerçevesine girişimciyi, yenilikçi, yaratıcı, ekonomik büyümede rol model ve bütün bunları yaparken 

riski üstlenebilen kişi olarak tanımlamaktadır. Girişimciler faaliyette olan organizasyonda yenilenmeyi ve 

yeniliği teşvik eden veya yeni organizasyonlar oluşturan, bir kuruma bağlı veya bağımsız bir şekilde faaliyette 

bulunan bireylerdir (Nybakk ve Hansen, 2008: 474). 

Günümüzde bir girişimcinin yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar; yeni mal ve hizmet üretmek veya 

bilinen mal ve hizmetlerin niteliklerini geliştirmek, yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek, 

yeni örgütlenme biçimleri geliştirmek, yeni pazarlar keşfetmek ve yeni hammadde ve girdi kaynakları 

bulmaktır (TÜSİAD, 2003). 

Girişimcilik, bir fırsat algılama, var olan fırsatların görülmesi ya da fırsatların yaratılması sürecini 

içerir (Hisrich ve Peters, 2002: 47). Girişimcilik; bir işe başlamak, iş sahibi olmak, işi geliştirmek ve büyümeyi 

kapsayan bir süreci içermektedir (Bridge vd., 2003: 34). Ve bundan dolay girişimcilik süreç olarak evrensel 

bir olguyu ifade etmektedir (Morris ve diğ., 2009: 431). 

İyi girişimcilerde görülen genel ortak özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Yıldız, 

2007: 6-7):  

Gözlem: Girişimci, insanların ihtiyaçlarını görmeli, hissetmeli, empati kurabilmelidir.  

İş ve Görevlere Bağlanma: Büyük başarıların kolayca ve çabuk elde edilemeyeceğini bilen girişimci, 

işi şansa bırakmadan projelerini başarılı bir şekilde tamamlayıncaya kadar o yönde büyük gayretler 

göstermelidir. 

Liderlik: Girişimci, ekibini ve çevresindekileri çalışmaya teşvik etmeli, motive etmeli, organize 

etmeli, önderlik etmelidir. 

Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Orta Düzeyde Risk Alma: Yaygın olarak düşünülenin aksine 

başarılı girişimciler büyük risklere girmeyip, işletmenin geleceğini tehdit altına sokacak büyük risklere 

girmekten ve bu yönde kararlar almaktan kaçınmalıdır. 

Objektif Olma: Girişimciler işlerini yürütürken ve organize ederken duygusal olmaktan ziyade 

kararlarını objektif olarak almalılar. Arkadaşlarıyla da akrabalarla çalışmak yerine uzman kadrolar 

oluşturmayı ilke edinmelidir. 

Pratik Zeka: Girişimci bireyler, esnek düşünmeli, çabuk çözüm üretmeli, detaylara ve kurallara 

takılmamalıdır. 

İyimserlik: Girişimciler devamlı risk ve belirsizlik altında çalıştıkları için, en kötü durumlarda bile 

iyimser olabilme özelliği onların mücadeleci gücüne katkıda bulunur. Girişimcinin yüksek motivasyon gücüne 

sahip olmasında bu iyimserlik de katkıda bulunmaktadır. 

İkna: Başarılı bir girişimci, fikrini yatırımcılarına, işini çalışanlarına, malını müşterisine satmalıdır. 

Aynı zamanda bu bireyler, fikirlerine inanmalı, başkalarını ikna etmeyi becerebilmelidir. 

Uzlaşma: Girişimciler, isteklerinde ısrarcı ve dirayetli olmalıdır ancak isteklerinde inatçı olmamalıdır. 

Uzlaşmak gerektiğinde ara çözümler bulmalıdır ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilmelidir. 

Proaktif Yönetim: Başarılı girişimcilerin geleneksel yöneticilerden en büyük farkı proaktif yönetim 

anlayışı ile çalışmasıdır. Proaktif yöneticiler günlük operasyonel çalışmaların işleyişine kafa yorarken, aynı 

zamanda geleceğe yönelik atacağı adımlarının planını da şimdiden yapmaktadır. Proaktif çalışan girişimciler 

sorunlar ortaya çıktığı zaman ya da bir sonraki atacağı adımı şimdiden bilmektedir. 

Azim: Girişimci bireyler, zorluklardan ve başarısızlıktan yılmamalı, riskten korkmamalı, stres altında 

çalışabilmelidir. 
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Bilgi: Başarılı girişimciler, işi hakkında detaya dalmayıp, işin esasını bilmelidir. Hukukta kendini 

kurtaracak hükümleri, üretimde kârı zararı oluşturan unsurları ayırt edip, işin özünü öğrenmelidir. 

Çevre: Girişimcinin işi getiren, kaynak yaratan, bağlantı kuran ve sorun çözen çevresi olmalıdır. 

Hesap: Başarılı bir girişimci, işin getirisini, maliyetini, nakit akışını, zaman planını, risklerini 

hesaplayabilmelidir. 

Girişimcilik faaliyetleri fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Fırsat girişimciliği; potansiyel fırsatların görülmesi ve kârlı olabilecek alanlara yatırım yapılmasını ifade 

ederken, yaratıcı girişimcilik bir fikir veya buluşun pazara sunulması ya da var olan bir mal ya da hizmetin 

tasarım, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek pazara sunulmasını ifade etmektedir (Ulaş, 2006: 137).  

Girişimciliğe etki eden faktörleri ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Konaklıoğlu ve Kızanlıklı, 

2011: 75):  

Aile Faktörü: Ailenin girişimci olması ve özellikle de babanın kendi işine sahip olması, gençlerde 

girişimciliği tetikleyen önemli bir unsurdur 

Eğitim Faktörü: Yeni bir girişimde bulunmanın ve yeni işi kurarken karşılaşılan problemlerin 

üstesinden gelmede formel eğitimin etkisi vardır. Girişimciler, finans, stratejik planlama, pazarlama ve 

yönetim alanlarında eğitime ihtiyaç duymaktadır. 

Bireysel Değerler Faktörü: Kişinin riske karşı toleransı, risk alma eğilimi, başarı ihtiyacı, kontrol 

odağı, belirsizlikle başa çıkabilmesi, yenilikçi kafa yapısı ve kendine güven duyması gibi kişisel değerler 

girişimcilik eğilimini etkilemektedir. 

Yaş Faktörü: Yaş aralıklarının girişimcilik eğilimi ile ilişkili olduğu, genç ve orta yaşta kişilerin yeni 

iş kurma isteklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tecrübesi Faktörü: Mesleki tecrübe kişiye yeni yapacağı işte olumlu ve olumsuz koşulları önceden 

fark etme olanağı tanımakta ve önsezi geliştirebilmesine yardımcı olmaktadır.  

Rol Modelleri: Bireyin ailesi, yakınları, arkadaşları veya kendine örnek aldığı diğer girişimci kişiler 

rol model olmaktadır. 

 

Girişimcilik Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Literatür incelendiğinde Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini ölçmeye 

çalışan çokça çalışma görülmüştür. Balaban ve Özdemir (2008), Özden v.d. (2008), Karabulut (2009), 

Naktiyok ve Timuroğlu (2009), Doğaner ve Altunoğlu (2010), Cansız (2010), Çarıkçı ve Koyuncu (2010), 

Demirel ve Tikici (2010), Fidan ve Çiftçi (2010), İbicioğlu v.d. (2010), Patır ve Karahan (2010), Uygun v.d. 

(2010), İşcan ve Kaygın (2011), Keleş v.d. (2011), Yılmaz ve Günel (2011),  Kılıç v.d. (2012), Bilge ve Bal 

(2012), Korkmaz (2012), Yıldız ve Kapu (2012), Bozkurt ve Erdurur (2013), Özdemir (2013), Akçakanat v.d 

(2014), Demireli v.d.(2014), Güreşçi (2014), Solmaz v.d. (2014), Taysı ve Canbaz (2014), Türkmen ve İşbilir 

(2014), Yüksel v.d. (2015) ve Özdemir (2015)’in yaptığı çalışmalar örnek olarak gösterilebilir. 

Bu çalışma, Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini analiz etmek 

amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada çalışma grubu, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde 

Boyabat Meslek Yüksekokulu’ndaki Harita ve Kadastro (1. ve 2. Öğretim), İnşaat Teknolojisi (1. ve 2. 

Öğretim) ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (1. ve 2. Öğretim) programlarına kayıtlı 285 adet 1. ve 2. sınıf 

öğrencileri arasından seçilmiştir. Örneklem grubu oluşturulurken öğrencilerin bölüm bazındaki dağılımları da 

dikkate alınarak tabakalı örneklem metodundan faydalanılmış ve katılımcılar tesadüfi olarak seçilmiştir. 285 

olan ana kitle için örneklem büyüklüğünün % 5 güven aralığında 164 adet anket olması yeterlidir. Ancak ana 

kitleye daha yakın olması amacıyla 280 adet anket yapılmış ve bunlardan toplam 280 adet geri dönüş 

alınmıştır. Geri dönüş alınan anketlerden 5 adedinde ölçeklerden en az 1 tanesinin doldurulmamış olması 

nedeniyle bu anketler analize dahil edilmemiştir. Analize geri kalan 275 anket konu olmuştur. 

Bu araştırma için veriler hazırlanan kişisel bilgi formu ve diğer 1 adet ölçeğin yer aldığı anket formu 

yardımıyla toplanmıştır.  
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Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ve demografik özelliklerinin belirlenmesinde Avşar (2007)’ ın 

geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Bilgi formu, Avşar (2007)’ nin oluşturduğu bilgi formuna Boyabat Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerine yönelik bazı maddelerin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Girişimcilik eğilimini 

ölçmeye yönelik sorular ise 5’li likert tipi ölçekleme kullanılarak oluşturulmuş ve 5’ er ifadeli 8 grup halinde 

toplamında 40 adet ifadeden oluşmaktadır. 

Yapılan anket sonucunda elde edilen veriler SPSS Statistics 20 programında analiz edilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistik analizi yapılmış ayrıca bazı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Çalışmadaki anket sorularının ölçek güvenilirliği, Cronbach alfa katsayısı ile kontrol edilmiştir. Alfa 

(α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliği aşağıdaki gibi yorumlanır (Kalaycı, 2006: 405): 

0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 

0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir ve 

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Yapılan analiz sonucu, ölçeklere ait Cronbach alfa değerlerinin 0,87 olduğu görülmüştür. Bu da 

soruların ölçek güvenilirliğinin sağlandığı anlamına gelmektedir. 

Ankete katılan Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaş ortalaması 20,33 olup % 28,4’ü kız, 

% 71,6’sı erkektir.  

Öğrencilerin % 54,9’u 1. sınıf, % 45,1’i ise 2. sınıf öğrencilerinden oluşmakla birlikte, % 63,9’u 1. 

öğretim, % 36,1’i ise 2. öğretim öğrencileridir. Bu öğrencilerin % 36’sı Harita ve Kadastro, % 27,3 ‘ü İnşaat 

Teknolojisi ve %36,7’si İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler.  

Ankete katılan öğrencilerin % 2,9’u ailenin tek çocuğuyken, % 30,2’si 2 kardeş, % 31,3’ü 3 kardeş, % 

22,2’si 4 kardeş, % 4,4’ü 5 kardeş ve % 9,1’i ise 5 kardeşten fazladır. Görüldüğü üzere öğrencilerin büyük bir 

kısmı fazla kalabalık olmayan ailelerden gelmektedir. 

 Öğrencilerin anne ve baba eğitim durumlarına bakılacak olduğunda % 61,8’inin annesi ilkokul, % 

21,5’i ortaokul, % 13,8’i lise, % 1,8’sı ön lisans, % 0,4’ü lisans, % 0,4’i yüksek lisans ve % 0,4’i doktora 

seviyesinde eğitim almıştır. Öğrencilerin babalarının eğitim durumuna bakılacak olduğunda% 45,1’inin 

babası ilkokul, % 25,8’i ortaokul, % 21,8’1 lise, % 2,9’u ön lisans, % 3,6’sı lisans, % 0,4’ü ise yüksek lisans 

ve % 0,4’i doktora seviyesinde eğitim almıştır. Anne-baba eğitim durumu dağılımları göz önünde 

tutulduğunda, büyük bir oranın sadece temel eğitim düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. 

Öğrencilere aynı zamanda ailelerinin gelir seviyesiyle ilgili soru sorulduğundaysa, % 44,0’ünün 

ailesinin 0-1300 TL arasında, % 24’ünün 1301-1700 TL arasında, % 12’sinin 1701-2000 TL arasında, % 

9,8’inin 2001-3000 TL arasında, % 4,4’ünün 3001-4000 TL arasında ve % 5,8’inin ise 4001 TL üzerinde 

gelire sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler öğrencilerin büyük çoğunluğunun gelir seviyesi 2016 

yılı net asgari ücret düzeyinde olduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerin barınma durumuna bakıldığındaysa %34,5’i yurtta barınmakta olup, %65,5 yurt haricinde 

yerlerde barınmaktadır. 

Beklenmedik olaylara toleransın değerlendirildiği 1-5 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış 

olduğu değerler 2.09 (Kurallara karşı çıkmaktan ve kendimden beklenmeyen iş yapmaktan hoşlanırım ifadesi) 

ile 3,49 (Kolayca ümitsizliğe kapılmam ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 2,84’tür. En 

yüksek ortalamaya sahip olan kolayca ümitsizliğe kapılmam ifadesi gruptaki diğer ifadelere göre bireyin bütün 

olumsuz koşullar karşısında azimli ve istikrarlı bir davranış sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Gruptaki diğer ifadelere verilen cevaplara bakıldığında bu ifadelerin daha anlık olaylara karşı toleransların 

üçüncü ifadeye göre daha azaldığını göstermektedir. En düşük ortalamaya sahip olan birinci ifade, öğrencilerin 

beklenmedik olaylara karşı toleransları az olsa dahi mevcut düzene ve kurallara yönelik uygun bir davranış 

sergilediklerini göstermektedir.   

Bağımsızlık ihtiyacının değerlendirildiği 6-10 arası soru grubunda ifadeler 3,55 (Elbise almak için 

mağazaya tek başıma giderim ifadesi) ile 4,27 (Farklı olmaktan korkmam ifadesi) arasında değişmektedir. 

Grubun ortalaması 3,99’ dur. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin bağımsız hareket etmeyi tercih ettikleri 
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görülmektedir. Aynı zamanda verilen cevaplar klasik durumların dışına çıkmanın sıkıntı yaratmayacağına 

işaret etmektedir. 

Risk almanın değerlendirildiği 11-15 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış olduğu değerler 

2,54 (Daha çok para kazanmak için, borsada riske etmekten çekinmem) ile 4,10 (Yeni yiyecekleri ve elbiseleri 

denemekten çekinmem) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 3,58’ dir. Grupta yer alan ifadelere 

bakıldığında bu ifadelerin ortalamalarının, 12 numaralı ifadenin ortalamasına göre öğrencilerin yaşları 

itibariyle ve öğrenci olmanın gerektirdiği koşullardan dolayı yüksek çıktığı söylenebilir. 12. ifadeye 

bakıldığında ise bu ifadede ve bu ifadeye benzer durumlarda risklere girebilmek için daha profesyonel bir 

bilgi birikiminin olması gerektiği ve risk almaktan korkulmayacak kadar bir varlığa ihtiyaç duyulması söz 

konusu olabilir.  

Yenilikçiliğin değerlendirildiği 16-20 arası soru grubunda ifadeler 3,69 (İnsanların yeni ürün 

üretecekleri bir çalışma ortamı kurarak, birbirinin zıddı olan düşüncelerin çıkmasını sağlayabilirim.) ile 4,51 

(Patron olsam yeni fikirleri olan ve bunu bana anlatmaya çalışan, çalışanımı dinlerim.) arasında değişmektedir. 

Grubun ortalaması ise 4,03’ tür.  Genel olarak değerlendirildiğinde grupta yer alan ifadelerin ortalaması 

birbirine yakın çıkmıştır. Ancak 16. 17. ve 18. ifadelerdeki gibi yenilikçiliğe daha çok soyut açıdan yaklaşılan 

ifadelerde ortalamaların, 19. ve 20. ifadelerdeki gibi yeniliğe daha somut olarak yaklaşılan ifadelere göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür.  Yenilikçi fikirlerin sadece düşünce olarak kalmayıp gerçek hayatta da 

uygulanabilir hale getirilmesi, yeniliğe somut olarak yaklaşılmasını ifade etmektedir.  

Başarma ihtiyacının değerlendirildiği 21-25 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış olduğu 

değerler 3,32 (Başkaları ile yarışmak benim tarzımdır ifadesi) ile 4,28 (Yapacağım işte herkesten iyi olmayı 

isterim ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması 3,98’dir.  Öğrencilerin yarışmaya istekli oldukları 

görülmüştür. Aynı zamanda bu sonuçlar öğrencilerin yarış sonucunda en iyisi olmayı arzuladıklarını 

göstermektedir. 

İnsanlar ile ilişkilerin değerlendirildiği 26-30 arası soru grubunda ifadeler 3,27 (Kişisel zekadan çok, 

kolektif zekayı tercih ederim. Bundan dolayı değişik fikir gruplarına üyeyim.) ile 4,66 (İnsanlara yardımcı 

olmayı severim) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 4,06’ dır. Gruptaki 26. ve 27. ifadeler her ne 

kadar öğrencilerin sosyal ilişkilerinin yüksek olduğuna işaret etse de 28. ifadede öğrencilerin daha çok bireysel 

davranmaya yatkın olduğu anlaşılmaktadır. 

İçsel kontrolün değerlendirildiği 31-35 arası soru grubuna bakıldığında ifadelerin almış olduğu 

değerler 4,08 (Eğer benin akrabam bana aptalca bir iş peşinde koşuyorsun derse, onu dinlemem ifadesi) ile 

4,57 (Bir şeyi yaparım diye söz verirsem, mutlaka yaparım ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması 

4,30’ dur.  Öğrencilerin bir işi yapmaya karar verdiklerinde ya da bir işe başladıklarında, kararlarında tutarlı 

olup, çalışmalarını özverili bir biçimde tamamlama eğiliminde oldukları görülmüştür. Aynı zamanda 

öğrencilerin başladıkları bir işi bitirme konusunda bir kontrol sistemi geliştirme çabasında olduğu ifade 

edilebilir. 

Yaratıcılığın değerlendirildiği 36-40 arası soru grubunda ifadeler 3,63 (Yaratıcı fikir, dizayn, ürün 

yarışmalarına katılmak istiyorum ifadesi) ile 4,48 (İnsan her fikri öğrenmeli ve kendisi için bir sentez 

oluşturmalıdır ifadesi) arasında değişmektedir. Grubun ortalaması ise 4,18’ dir.  Gruptaki ifadelerden elde 

edilen sonuçlar öğrencilerin yaratıcılık anlamında eğilimlerinin yüksek olduğu göstermektedir. Grupta yer 

alan 39. ifadenin diğer ifadelere göre daha düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin 

yaratıcı düşüncelerin sadece düşüncede kalması ve bu düşünceyi üretken hale nasıl getireceklerini 

bilememeleridir. Ayrıca bu konuda işi bilen birinin yol gösterici olarak yanlarında olmasını beklemelerinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

SONUÇLAR 

Toplumların gelişmesinde ve rekabet avantajı elde etmesinde girişimcilik faaliyetlerinin önemi her 

geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle kişileri girişimciliğe yönlendirmek ve girişimcilerin sayısını 

arttırmak gerekmektedir. Buradan hareketle çalışmada potansiyel girişimciler olan üniversite öğrencileri ele 

alınmıştır.  
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Bu çalışmada Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik 

eğilimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla demografik özelliklerin ve girişimcilik eğiliminin 

belirlenmesine yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu 280 öğrenciye uygulanmıştır.  Demografik 

özelliklerin belirlenmesine yönelik kısım 10 sorudan oluşmaktadır. Girişimcilik eğilimini belirlemeye yönelik 

anket ise; beklenmedik olaylara karşı toleransın değerlendirilmesi, bağımsızlık ihtiyacının belirlenmesi, risk 

almanın değerlendirilmesi, yenilikçiliğin değerlendirilmesi, başarma ihtiyacının değerlendirilmesi,  insanlar 

ile ilişkilerin değerlendirilmesi, içsel kontrol değerlendirilmesi ve yaratıcılığın değerlendirilmesi ile ilgili 

ifadeleri içeren 8 grup olmak üzere toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Bu 8 grubun içerisinde en yüksek 

ortalamaya sahip olanı içsel kontrolün değerlendirildiği ifadelerin bulunduğu grup iken, en düşük ortalama ise 

beklenmedik olaylara karşı toleransın değerlendirildiği ifadelerin yer aldığı grup olduğu görülmüştür. 

Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin girişimcilik eğiliminde olduğu görülmüştür. Ancak 

öğrencilerin harekete geçmek için desteğe ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Yenilikçi fikirlerin yalnızca 

düşüncede kalmayıp, bu fikirlerin gerçek hayatta da uygulanabilir hale getirilmesi için girişimci bireylere 

gerekli desteğin sağlanması gerektiği anlaşılmıştır. 
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TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK VE MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ 

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT AND MOTIVATION IN 

TOURISM SECTOR: SAFRANBOLU CASES 

 

 

 

ÖZ 
İnsan emeğinin en yoğun yaşandığı ve hizmetlerin sunulduğu turizm işletmelerinde, bu hizmetleri 

sunan çalışanların hem tükenmişlik düzeyleri hem de motivasyonları işletmelerin geleceği, hedefleri, müşteri 

memnuniyetlerinin sağlanması ve örgütlerin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda yapılan 

araştırmada ülkemizin önemli kültür turizm potansiyeline sahip Karabük ili Safranbolu ilçesindeki turizm 

işletmesi çalışanlarının görüşlerine başvurulmuştur.  

Anket tekniği kullanılarak toplanan 392 çalışan görüşünün analiz edildiği araştırmada, tükenmişlik ile 

motivasyon ölçekleri için faktör analizi ve güvenirlik analizi yanında katılımcıların demografik dağılımları da 

belirlenmiştir. Ayrıca tükenmişlik ile motivasyon alt boyutları arasındaki ilişkinin saptanmasında korelasyon 

analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları 

ile motivasyon alt boyutları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenirken, kişisel başarı alt boyutu ile 

motivasyon alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Tükenmişlik, Motivasyon, Safranbolu. 

JEL Kodları: M12, M51. 

 

 

 

ABSTRACT 

Both burnout levels and motivation of the employees offering services in tourism establishments, where 

human labour is the most intensely employed and these services are offered, have crucial importance in views 

of the future of these establishments, the achievment of their goals, the ensuring of customer satisfaction and 

organisational continuity. In this respect, within the scope of the study conducted, the tourism employees in 

the district of Safranbolu of Karabük county, which accounts for enormous culture and tourism potential of 

our country, have been surveyed.  

Besides factor analysis, reliability analysis have been conducted for burnout and motivation scales,  

the demoghraphic situation has also been ascertained within the scope of the study in which 392 employee 

opinions collected through questionnaire have been analysed. Furthermore, correlation analysis has been 

utilised in order to determine the relations between the subdimensions of burnout and motivation. As a result 

of the research findings, while a meaningful negative correlation between the subdimensions of emotional 

burnout and depersonalisation and those of motivations has been observed, a positive correlation has been 

identified between the subdimensions of personal accomplishment and motivation. 

Keywords: Tourism Sector, Burnout, Motivation, Safranbolu. 

JEL Codes: M12, M51. 
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GİRİŞ 

Turizm işletmelerinin çağdaş yaşama ayak uydurması ve zamanın gereklerine uyum sağlayabilecek 

hale gelebilmesi, insan kaynaklarını verimli kullanmaları ile mümkün olmaktadır. Bilinmektedir ki içinde 

bulunulan zamanın koşulları teknolojik açıdan örgütsel işlerin yürütülebilirliğini kolaylaştırırken, çalışan 

bireylerin psikolojisini ve enerjisini yok ederek bireyleri daha çaresiz bir konuma da getirebilmektedir. 

Dolayısıyla çalışan bireyler moral bozuklukları, motivasyon düşüklüğü, çalışma hayatına karşı isteksiz olma 

hali gibi bir çok olumsuz durumla karşı karşıya kalmaktadır. Gelinen bu noktada ise çalışan bireyler hem aile 

hayatları ve hem de iş hayatları açısından olumsuz yönde etkilenip, çalıştıkları kuruma da olumsuz etkilerini 

yansıtabilmektedir. 

Bu kapsamda gün geçtikçe rekabet koşullarının artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışma 

şartlarının işgören üzerindeki olumsuz etkisi sonucu ortaya çıkan tükenmişlik sendromu yönetim dünyası için 

önemli bir sorun haline gelmiştir (Ardıç ve Polatcı, 2009; Okutan, Yıldız ve Konuk, 2013). Bu açıdan 

işgörenin performansında, iş doyumunda, daha nitelikli hizmet üretiminde, kişisel ve mesleki başarılarında ve 

işten soğumalarında ve hatta işten ayrılma niyetlerinde önemli bir etken olan tükenme duygusu, turizm 

sektöründe hizmet veren bireyler açısından da üzerinde durulması gereken önemli konular arasında yer 

almaktadır (Pelit ve Türkmen, 2008:118). 

Tükenmişlik kavramı sözlükte; "enerji, güç ya da duygusal kaynakların yoğun duygusal istekler 

nedeniyle azalması, bitkinlik, başarısız olma" şeklinde yer almaktadır (Konakay ve Altaş, 2011: 37). Güneş, 

Bayraktaroğlu ve Kutanis (2009: 482) ise tükenmişliği ‘’kişinin enerjisini, iç kaynaklarını tüketen ve savunma 

sistemini bozan, yoğun isteklerinden doğan yorgunluktur’’ olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda kişi yaşanan 

tükenme ile sıradan olaylar karşısında sürekli kötümser düşünür ve kişinin enerjisi azalmaya başlar. Bu 

düşünceye göre, tükenmişlik değişmesi mümkün olmayan olayların zamanla insan ruhunda birikmesiyle 

oluşan bir durumdur. Kısacası tükenmişlik bir nedene, yaşam biçimine veya başarısız bir ilişkiye bağlanmayla 

ortaya çıkan yorgunluk ve hayal kırıklığıdır (Söderfeldt, Söderfeldt ve Warg, 1995:  639). Bu ve benzeri 

tükenmişlikle ilgili tanımlardan en yaygın olarak kullanılanı Maslach ve Jackson (1981)’ın yapmış olduğu 

tanımdır. Maslach ve Jackson tükenmişliği; iş icabı sürekli başka insanlarla yüz yüze çalışan kişilerde sıklıkla 

ortaya çıkan stresli iş ortamına verilen kronik bir tepki olarak belirlemiş (Greenglass vd., 1999; Tarıs vd., 

2005) ve kişide baş gösteren fiziksel ve geçmeyen yorgunluk, çaresizlik, umutsuzluk duyguları, yaptığı işe, 

hayata ve diğer insanlara karşı gösterdiği olumsuz tutumları kapsayan fiziksel ve psikolojik boyutlu sendrom 

şeklinde tanımlamışlardır (Campayo vd, 2015; Arıca vd, 2011; Schulz, Greenley vd., 1995; Schaufeli, vd., 

2008; Wright ve Bonett, 1997; Kahya, 2015; Halbesleben ve Buckley, 2004). Sonuç itibariyle Maslach 

tükenmişliği; kişisel başarının azalması, duygusal tükenme, duyarsızlaşma veya sinizmin birleşiminden oluşan 

stres sendromunun bir çeşidi olarak tanımlamıştır (Van Emmerik, Jawahar ve Stone, 2005: 93). 

Günümüzde de en çok kullanılan tükenmişlik tanımını yapan Christian Maslach tükenmişliği ölçmek 

için üç boyutlu bir ölçek olan MBI (Maslach Burnout Inventory)’ı geliştirmiştir. Bu modele göre tükenmişlik 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Maslach ve 

Jackson, 1981; Leiter ve Maslach, 1999; Sharma, 2002; Brenninkmeijer ve  Yperen, 2003; Barutçu ve 

Serinkan, 2008; Gülova, vd., 2014; Aslan ve Özata, 2008). MBI’da her alt boyut tek tek değerlendirilmekte 

ve üç alt boyutun değerlendirilmesiyle mevcut durum tespit edilmektedir. Buna göre yüksek düzeyde duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma ile düşük düzeyde kişisel başarı, yüksek düzeyde tükenmişliği yansıtmaktadır. 

Tükenmişlik kadar motivasyon konusu da hem işverenler hem de işgörenler açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü yöneticiler motivasyonu örgütsel boyutlarda performans denkleminin bütünleyici bir 

unsuru olarak görürken, araştırmacılar etkin yönetim uygulamalarına ilişkin teoriler geliştirme açısından temel 

yapı taşı olarak kabul etmektedir (Steers, vd., 2004: 379). 

Webster’in sözlüğünde motiv (ihtiyaç veya arzu) bir kişiyi harekete geçirmeye neden olan, kişinin ya 

da çalışma grubunun çabalarının yönlendirilmesi, önem kazanması ve devam ettirilmesi için desteklenmesi 

olarak kabul edilmiştir. Motivasyon tamamıyla insan davranışında mevcuttur ve insan hayatının tüm 

yönlerinde yer alan bir kavramdır  (Sardo, 2016; Gray, 2004). Lai (2011: 4)’e göre motivasyon insan 

davranışının altında yatan nedenlerle ilgilenmekte olup, davranışın temelinde mutlaka harekete geçirici bir 
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kuvvet yer almaktadır. Motivasyon insan davranışını yürüten, etkileyen, güçlendiren, organize eden bütün 

faktörleri içeren ve bir araya getiren bir terimdir (Rahimic, Rezic ve Kozo, 2012: 535) ve bu anlamda 

inançların, algıların, değerlerin, ilgilerin ve hareketlerin tümünün birbiriyle bağlantılı olduğu bir topluluktan 

oluşur (Lai, 2011: 4). Motivasyon kavramını açıklamaya çalışan birbirinden farklı birçok teori bulunmaktadır. 

Uzun bir süredir bilim adamları motivasyon konusu üzerinde çalışmakta olup bu konuda çalışma hayatına da 

uyarlanabilecek önemli bir gelişme kaydetmişlerdir. Bu teorilerin bazıları kanıtlanmış ve toplum tarafından 

da kabul görmüştür (Burton, 2012: 7). 

Motivasyon, işletme ve örgütlerde belirlenen hedefe ulaşmak için çalışanları cesaretlendiren 

davranışlarla gerçekleşir. Dolayısıyla turizm işletmelerindeki başarı ya da başarısızlığın temel nedeni 

personele bağlı olabilmekte ve personelden elde edilen performans ve verim doğrultusunda işletmeler başarılı 

olabilmektedir. Turizm işletmelerinde personel motivasyonu sağlanmadıkça yüksek personel değişimi, hizmet 

kalitesinde düşüş, işe karşı ilgisizlik, yeni alınan personelin eğitimi, yeni personelin işe ve işletmeye alışana 

kadar geçen zamandan dolayı oluşan maliyetler gibi faktörler işletmedeki sosyal ve mali başarıyı olumsuz 

yönde etkileyecektir (Boz, 2009: 19). 

 

METODOLOJİ 

Bireyler çalışma hayatından sadece gelir elde etmekle kalmayıp aynı zamanda iş hayatında ilişkide 

olduğu taraflarla da etkileşimleri sayesinde kendileriyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktarabilmektedir. Bu 

sebeple çalışanların işlerine motive edilebilmeleri ve onların tükenmişliklerinin önlenebilmesi hem çalıştıkları 

kurum hem de o kurumun ilişkide bulunduğu taraflar açısından oldukça önemli kabul edilmektedir. Aksi halde 

motive olamamış ve tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanlar bağlı bulundukları organizasyonları 

başarısızlığa sürüklemiş olacaktır. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda yöneticilerin yönetim becerilerini 

geliştirebilmeleri ve organizasyonlarını gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri, çalışanların motive olması, onların 

tükenmişlik düzeylerinin azaltılarak insan kaynaklarının etkin kullanımıyla mümkün olabilecektir. 

Bu anlamda bu araştırma, Safranbolu’da turizm sektöründe tükenmişlik ve motivasyon arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma hipotezi ‘H1:Safranbolu’da 

turizm sektöründe çalışan personelin tükenmişlik sendromu düzeyleri ile motivasyonları arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.’’ olarak belirlenmiştir. 

Çalışma evreni kapsamında Safranbolu Turizm Danışma Bürosu kayıtlarına göre ilçede belirtilen 

işletmelerdeki çalışan sayısının 946 kişi olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber evrenin tamamına ulaşmada 

yaşanabilecek maliyet ve zaman kısıtları sebebiyle araştırmada belirlenen evren üzerinden seçkisiz örnekleme 

yöntemi ile örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmadaki örneklem sayısının belirlenmesinde ise Ryan’ın 

(1995) geliştirdiği formülden faydalanılarak (n= NPq/(N-1) B²+Pq/ Z²) sonuç 348 olarak bulunmuştur. 

Çalışmada tükenmişlik ve motivasyon konuları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan bu 

araştırmada veri toplama aracı olarak Maslach ve Jackson (1981) ve Dündar, vd., (2007) araştırmalarında 

kullanılan anket ölçeğinden yararlanılmıştır.  

 

Tablo 1: Tükenmişlik Boyutuna İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
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İfadeler (n=392) 
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1. İşimden soğuduğumu hissediyorum 0,79

9 
 

 

2. İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş 

hissediyorum 

0,79

5 
 

 

3. Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi 

kaldıramayacağımı hissediyorum 

0,83

0 
 

 

4. Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için 
gerçekten çok yıpratıcı 

0,72
5 

 
 

5. Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum 0,78

2 
 

 

6. İşimin beni kısıtladığını hissediyorum 0,61

6 
 

 

7. İşimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum 0,58

1 
 

 

8. İnsanlarla doğrudan doğruya ilişki kurmayı 

gerektiren bir işimin olması bende stres yaratıyor 

0,52

2 
 

 

9. İşimde yolun sonuna geldiğimi ve tükendiğimi 
hissediyorum 

0,40
4 

 
 

10. İşim gereği karşılaştığım kişilerin ne hissettiğini 

kolayca anlayabilirim  
 0,646 

 

11. İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarıyla 
yakından ilgilenirim 

 0,670 
 

12. İşim aracılığıyla insanların yaşamına katkıda 

bulunduğuma inanıyorum 
 0,751 

 

13. Kendimi enerjik hissediyorum  0,690  

14. İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir 

hava yaratırım 
 0,760 

 

15. İşim gereği karşılaştığım insanlarla çalıştıktan sonra 

kendimi çok dinç hissediyorum 
 0,792 

 

16. İşimde pek çok kayda değer başarı elde ettim  0,723  

17. İşimden kaynaklanan duygusal problemlerin 
soğukkanlılıkla üstesinden gelirim 

 0,632 
 

18. İşim gereği karşılaştığım insanlara sanki birer 

nesneymişler gibi davrandığımı hissediyorum 
  

0,757 

19. Bu işe başladığımdan beri insanlara karşı daha hissiz 

olduğumu düşünüyorum 
  

0,813 

20. Bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından 
endişe duyuyorum 

  
0,757 

21. İşim gereği karşılaştığım insanların yatırımları 

konusunda başlarına ne geldiği beni ilgilendirmiyor 
  

0,512 

22. İşim gereği karşılaştığım insanların yatırımları ile 
ilgili bazı problemleri nedeniyle beni suçladıklarını hissediyorum   

0,859 

 /ss 
2,37

/0,99 

3,23/0,

95 

 

2,17/0,92 

Özdeğerler (eigenvalues) 8,12

6 4,503 

1,244 

Varyansı açıklama oranı 37,2

24 20,471 

5,502 

Kümülatif varyans 37,2

24 57,695 

63,348 

Alt Boyut Güvenirliği (Cronbach’s Alpha) 0,89

1 

0,859 0,747 

Ölçek Genel Güvenirliği (Cronbach’s Alpha) 0,836 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,826                         Bartlett testi:X2=4275,595; p=0,000 

       Tablo 1’deki faktör analizi sonuçlarına göre, Kaiser-Meyer-Olkin değeri örneklem hacminin 

yeterliğini (KMO=0,826), Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilirliğini (χ2 =4275,595; p<0,001) ortaya 

koymuştur. Tablo 1’e göre, tükenmişlik ölçeğinin toplam varyansın %63,348’ini açıklayan 3 faktör (duygusal 

tükenme, kişisel başarı, duyarsızlaşma) altında toplandığı görülmektedir. Güvenirlik açısından (Cronbach’s 

Alpha) katsayısının bulunduğu aralık da yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilebilir. 

Tablo 2: Motivasyon Boyutuna İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
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1. Yaptığım işte başarılıyım 0,
728 

 

2. Yaptığım iş ile ilgili sorumluluğa sahibiyim 0,

765 
 

3. Çalışma arkadaşlarım çalışmamdan dolayı beni takdir ederler. 0,

625 
 

4. Yaptığım işin yapmaya değer bir iş olduğuna inanıyorum 0,
661 

 

5. İşimi tam anlamıyla yapabilecek yetkiye sahip olduğuma inanıyorum. 0,

752 
 

6. Yaptığım işin saygın olduğuna inanıyorum. 0,

624 
 

7. Kendimi işletmenin önemli bir çalışanı olarak görüyorum. 0,

674 
 

8. Yaptığım işle ilgili bir konuda karar verme hakkına sahibim. 0,

549 
 

9. Yöneticilerim çalışmalarından dolayı her zaman beni takdir ederler 0,
557 

 

10. İzin kullanmam gerektiğinde izin verilir.  0,721 

11. Çalışma ortamımda fiziksel şartlar uygundur.  0,656 

12. Yemek, çay - kahve gibi imkânların ücretsiz olarak sağlanır.  0,801 

13. İşyerindeki araç ve gereçlerin yeterlidir.  0,699 

14. Çalışanlarla ilişkilerim iyidir.  0,563 

15. Konularında uzman olan kişiler tarafından toplantı, seminer,   konferans vb. 

faaliyetlerle eğitim sağlanır.  
 0,617 

16. Çalışmakta olduğum işletmenin ileriki yıllarda şu anki durumundan daha iyi 

olacağına inanıyorum 
 0,717 

17. Yöneticim ile ilişkilerimin iyidir.  0,610 

18. İşimde yükselme (terfi) imkânım vardır.  0,648 

19. Yöneticim iş arkadaşlarımla veya müşterilerle olan anlaşmazlıklarımı 

çözmekte yardımcı olur. 
 0,594 

20. Başarımdan dolayı ekstra ücret ödenir.  0,739 

21. Başarımdan dolayı ödüllendirilirim.  0,868 

22. Kişisel ve ailevi problemlerimin çözümünde çalışma arkadaşlarımın yardımcı 

olur 
 0,766 

23. Bu işyerinden emekli olabileceğime inanıyorum  0,756 

24. Yaptığım işten sağladığım ücretin miktarı tatminkardır.   0,785 

 /ss 
3,

78/0,88 
3,44/0,82 

Özdeğerler (eigenvalues) 
1

0,708 
4,336 

Varyansı açıklama oranı 
4

4,617 
18,067 

Kümülatif varyans 
4

4,617 
62,683 

Alt Boyut Güvenirliği (Cronbach’s Alpha) 0,

877 

0,868 

Ölçek Genel Güvenirliği (Cronbach’s Alpha) 0,908 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,843  Bartlett testi:X2=4939,329; p=0,000 

       Tablo 2’deki faktör analizi sonuçlarına göre, Kaiser-Meyer-Olkin değeri örneklem hacminin 

yeterliğini (KMO=0,843), Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilirliğini (χ2 =4939,329; p<0,001) ortaya 

koymuştur. Tablo 2’ ye göre, motivasyon ölçeğinin toplam varyansın %62,683’ünü açıklayan 2 faktör (içsel 

motivasyon ve dışsal motivasyon) altında toplandığı görülmektedir. Cronbah’s Alpha (α=0,908) olarak 

hesaplandığından bu ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3: Ankete Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımları 
Değişken

ler 

Grupl

ar 

f % Değişken

ler 

Gruplar f % 

Cinsiyet Kadın 1

74 

44

,4 
Medeni 

Durum 

Evli 2

03 

51

,8 

Erkek 2
18 

55
,6 

Bekâr 1
89 

48
,2 
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Tablo 3’de araştırma kapsamındaki katılımcıların %44,4’ü kadın olup, %55,6’sı erkektir, %48,2’i 

bekâr iken %51,8'i evlidir. Katılımcıların yaş dağılımında, %89’unun 18 ve altı , %18,1’inin 19-25, %37,5’inin 

26-35, %21,9’unun 36-45 ve %13,5’inin de 46-55 yaş olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumlarında 

%15,3'ünün ilköğretim, %37,0’ının lise, %26,8'inin ön lisans, %20,9'unun lisans derecesine sahiptir. Turizm 

eğitimi alanlar %44,1 iken, turizm eğitimi almayanlar %55,9’dur. Katılımcıların %34,2’si konaklama 

işletmesinde, 37,2’si yiyecek içecek işletmesinde, 8,7’si seyahat acentesinde, %19,9’u hediyelik eşya 

işletmelerinde çalışmaktadır. Turizm sektöründeki çalışma süreleri açısından %45,7’si 0-5 yıl, %21,9’u 6-10 

yıl, %17,3’ü 11-15 yıl, %15,1’i 16 yıl ve üzeridir. Katılımcıların çalıştıkları işletmedeki çalışma sürelerinin 

%52’si 0-5 yıl, %23’ü 6-10 yıl, %12,2’si 11-15 yıl, %12,8’i 16 yıl ve üzeri olarak belirlenmiştir. Son olarak 

demografik özelliklerde katılımcıların gelir durumu dağılımları %27,8’i 1000 TL ve altı, %45,2’si 1001-

1500TL,  %17,1’i 1501-2000TL ve %9,9’u 2001TL ve üzeri olarak saptanmıştır. 

Tablo 4: İşgörenlerin Tükenmişlik İle Motivasyon Ölçeğindeki Alt Boyutlara Yönelik Görüşleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Korelasyon Analizi) 
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Tablo 4’te katılımcıların tükenmişlik ve motivasyona yönelik görüşlerinde yer alan alt boyutlar 

arasındaki ilişkinin incelenmesi Pearson korelasyon analizi yapılarak test edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 

değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, Pearson korelasyon katsayısının 0,19’un altında olması durumunda 

“çok zayıf”, 0,20-0,39 için “zayıf”, 0,40-0,59 için “orta”, 0,60-0,79 için “kuvvetli” ve 0,80-1,00 için “çok 

kuvvetli” şeklinde (Ural ve Kılıç, 2005: 220) nitelendirilmiştir. Tablo 4’te yer alan test sonuçlarına göre 

duygusal tükenme ile kişisel başarı arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Duygusal tükenme ile 

duyarsızlaşma arsında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır (r=0,480). Duygusal tükenme ile genel 

tükenmişlik arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki belirlenmiştir (r=0,767). Bu sonuç, kişisel başarının 

sadece duygusal tükenme ile ilişkili olamayacağını ancak duygusal tükenmenin duyarsızlaşmaya ve genel 

tükenmişliğe sebep olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Duygusal tükenme ile motivasyon alt boyutlarından içsel motivasyon (r= -0,217), dışsal motivasyon(r= 

-0,336) ve genel motivasyon (r= -0,323) boyutları arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki saptanmıştır. Bu 

noktada duygusal tükenmenin motivasyonu olumsuz şekilde etkileyebileceği söylenebilir. 

Kişisel başarı ile duyarsızlaşma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kişisel başarı ile genel 

tükenmişlik arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=0,529). Ayrıca kişisel başarı ve dışsal 

motivasyon arasında pozitif yönlü çok zayıf bir ilişki bulunmuş olup (r=0,164), kişisel başarı, içsel motivasyon 

ve genel motivasyon arasında ise pozitif yönlü zayıf bir ilişki belirlenmiştir (r=0,348; r=0,264). Bu sebeple 

araştırmaya görüş bildiren çalışanların kişisel başarıları duyarsızlaşmaları üzerinde etken değilken, kişisel 

başarı/başarısızlıkları genel tükenmişliklerini orta düzeyde etkileyebilmektedir. Yine kişisel başarı faktörü 

çalışan bireylerin dışsal ve içsel motivasyonlarını düşük de olsa etkileyebilmektedir. 

Duyarsızlaşma ile genel tükenmişlik arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir 

(r=0,674). Bunun yanında duyarsızlaşma ile motivasyon alt boyutları arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Dolayısıyla turizm sektöründe duyarsızlaşma yaşayan çalışanların genel tükenmişlikleri de artacak olup, 

neticesinde hiçbir şekilde motive olmaları sağlanamayacaktır.  

Genel tükenmişlik ile içsel motivasyon ve genel motivasyon arasında bir ilişki belirlenememiştir. 

Sadece genel tükenmişlik ile dışsal motivasyon arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur (r= -0,138). 
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Elde edilen bu bulgu genel olarak tükenmişlik yaşayan bir turizm çalışanının dışsal movasyonun olumsuz 

olacağını ifade etmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olduğu için turizm kaynaklarının etkili kullanımı, müşteri 

memnuniyeti ve rakip işletmelere karşı personel performansıyla verimliliği artırmak ve maliyetlerin kaliteyi 

düşürmeden azaltılabilmesi açısından tükenmişlik ve motivasyon arasındaki ilişki büyük önem arz etmektedir. 

Turizm işletmelerinde personel motivasyonunu arttırarak ve hizmet kalitesini yükselterek amaçlanan 

verimlilik düzeyine ulaşmak tükenmişliği azaltmakla ya da en aza indirmekle mümkündür. 

Her işletmenin taklit edilemeyen tek kaynağı olan insan kaynaklarının özellikle hizmet sektörlerindeki 

farklılığı tükenmişlik yaşamayan ve motivasyonu yüksek çalışanlarla ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla turizm 

sektöründe hizmet anlayışının gelişmesi ve müşteri tatmininin sağlanmasında işgörenlerin motive olmuş 

biçimde ve işlerini severek yapıyor olmaları, tükenmişlikten uzaklaşmaları sağlanmalıdır.  

Yapılan bu araştırma ile kültür turizmi açısından önemli bir konuma sahip Safranbolu ilçesinde turizm 

sektöründe çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile motivasyonları arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar kapsamında, duygusal tükenme yaşayan çalışanların duyarsızlaştığı ve genel anlamda bir 

tükenme içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, bu tükenmişlik durumunun hem içsel hem de dışsal ve 

dolayısıyla genel motivasyon anlamında da negatif etkiler oluşturduğu saptanmıştır. Bunun yanında kişisel 

başarısı azalan çalışanların genel tükenmişlik yaşaması ve yine hem içsel hem de dışsal anlamda motivasyon 

eksiklikleri söz konusudur. Duyarsızlaşma yaşayan çalışanların da duygusal anlamda tükenmeleri ve genel 

olarak tükenmişlik sendromu yaşamaları ortaya çıkmıştır. Genel tükenmişlik yaşayan çalışanların ise özellikle 

dışsal motivasyonlarında negatif yönde bir etki yaşadıkları belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar sadece turizm sektöründe ve Safranbolu ölçeğinde değil, aslında tüm hizmet sektörlerinde 

yaşanabilecek olumsuzlukların habercisi olabilecek niteliktedir. İnsanın insana hizmet ettiği tüm sektörlerde 

dışsal motivasyonunu kaybetmiş ve tükenmişlik düzeyi yükselmiş bir çalışan bu durumu en fazla oranda 

müşterilere yansıtacağından işletmenin telafi edilemeyecek kayıplarına zemin hazırlayabilecektir. Tüm hizmet 

sektörü yöneticilerinin burada dikkat etmesi gereken husus çalışanların memnuniyetiyle işletmelerinin 

hedeflerine ulaşabileceği gerçeğidir. Bu sebeple yöneticilerin temelde çalışanlarının çalışma koşullarını 

iyileştirecek olmaları, teknolojinin takibini sağlamaları, çalışanlarına değer veren davranış modelleri 

sergilemeleri, ücret yeterliliği ve adaletini benimsemeleri işletmelerinin ilerde yaşayabileceği sorunların 

ortaya çıkmasını engelleyebilecektir. Unutmamak gerekir ki işinden memnun çalışanlar, memnun edilmiş 

müşterileri, memnun edilmiş müşteriler ise işletmelerin karlılığını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecektir.   
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Öğr. Gör. Ali BİRVURAL154; Öğr. Gör. Mehmet TAMER155 

ANTAKYA'DA SURİYE GÜÇLENDİRMELERİNİN KENTSEL ETKİSİ 

THE URBAN EFFECT OF THE SYRIAN REINFORCEMENTS IN THE ANTAKYA 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada 2011 yılında başlayan iç savaş neticesinde, Antakya’daki kamp ve kamplar dışında kalan 

Suriyeli mültecilerin, mekanı nasıl kullandığı ve bu durumun Hatay iline etkileşim sürecini tespit etmek 

amaçlanmaktadır. Suriyeli sığınmacılar sorunu ülkemizin genelinde olan bir sorun olmakla birlikte, 2016 yılı 

itibariyle 1.555.165 nüfusa ulaşan Hatay’da 384 bini aşan göçmen sayısı ile Suriyeli mülteci nüfus oranı, 

%21’i aşmaktadır. Mevcut altyapısı zaten büyükşehir olmanın sancısını yaşayan, tarımsal kuraklığın 

görüldüğü Hatay’da kısa sürede görülen bu nüfus artışının yaratacağı sonuçlar, henüz net 

öngörülememektedir. Çeşitli etnik unsurların bir arada yaşadığı Hatay’da mevcut durumun yaratacağı politik 

etkileşimler ve nüfus dengesinin hangi yönde gelişeceği gelecek açısından belirsizlik yaratabilir. 

Suriyeli mültecilerin toplumsal, ekonomik, siyasi-güvenlik, temel hizmetler üzerinde yarattığı birçok 

olumsuz etkileri vardır. Kısa süreli ve geçici görülen göçün, kalıcı bir hal alması halinde göç eden ve göçü 

kabul eden insanların psikolojileri ve tepkileri etkilenebilecektir. Gerek Hatay halkı, gerekse Suriyeli 

mülteciler savaşın bu kadar uzayacağını öngörmemiştir. Dolayısıyla bundan  sonraki süreçte yaşanması 

muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek ve mevcut ekonomik yapısı zaten savaş nedeniyle ağır darbe 

alan Antakya ve Hatay iline sürdürülebilir çözümler üretmek elzemdir.  

Anahtar Kelimeler: Hatay, Mülteci, Mekan, Kamp, Suriye. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine how the Syrian refugees, other than the camps and camps in 

Antakya, used the place and the process of interaction with this province in Hatay as a result of the civil war 

that started in 2011. With the problem of Syrian asylum seekers becoming a problem in our country as a 

whole, the number of migrants exceeding 384 thousand in Syria and reaching 1.555.165 in 2016 exceeded 

21%  of Syrian refugees. The results of this short-term population increase in Hatay, where the existing 

infrastructure is already experiencing the pains of being a metropolis and the agricultural drought is seen, 

are not yet foreseen. In Hatay, where various ethnic elements coexist, the political interactions that will arise 

in the present situation and the way in which the population balance will develop will create uncertainty in 

the future. 

Syrian refugees have many negative effects on social, economic, political-security, basic services. 

Short-term and temporary migration, if permanent, may affect the psychology and reaction of migrants and 

migrants. Neither the people of Hatay nor the Syrian refugees predicted that the war would last so long. 

Therefore, it is essential to be able to avoid the possible negative developments in the future and to produce 

sustainable solutions to Antakya and Hatay, where the current economic structure has already been severely 

hit by war. 

Keywords: Hatay, Refugee, Space, Camp, Syria. 
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GİRİŞ 

2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklardan sonra her geçen gün Türkiye’ye sığınmacı olarak 

gelmektedir. 2012 den sonra  yardım ihtiyacı artışını beraberinde getirmiştir. Tarihten bu yana Türkiye ile 

Suriye arasındaki komşuluk bağının gücü herkes tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı Türkiye 

Cumhuriyeti “açık kapı” politikasını izlemiştir. Türkiye, gerek içindeki geçici barınma merkezi, gerekse 

Suriye içindeki geçici barınma merkezlerinde ve farklı yerleşim yerlerinde bu iç karışıklıklardan etkilenen 

Suriye vatandaşlarına yardım elini uzatarak en cömert davranan ülke olmuştur. Türkiye’deki sığınmacıların 

çoğu Türkiye-Suriye sınırlarına yakın bölgelerden gelmiştir. Türkiye’ye gelen sığınmacıların yaklaşık %36’sı 

Türkiye’deki farklı illerde olan kamplara yerleştirilmiştir.%64’ü ise kamp olmayan iller dahil farklı illere 

kamp dışına yerleşmiştir. Bu kamp olan kentler Türkiye’nin güney ve güneydoğusundadır ve Türkiye-Suriye 

sınırına yakındır. 

Kamplarda yaşayan sığınmacıların yarıdan fazlası ve kamplar dışında kalan Suriyeli sığınmacıların 

4’te 1’i Türkiye’ye resmi sınır noktasından pasaportları olmadan girmiştir. Ayrıca Suriyeli sığınmacıların 

önemli bir sayısı resmi olmadan sınırları aşıp Türkiye’ye girmiştir. Suriyeli sığınmacıların çoğunlukla 

Türkiye’yi tercih etmelerinin nedeni mekânsal yakınlık, ortak kültürel yapının varlığı ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin uyguladığı politikalardır. Suriyeliler için farklı kentlerde (Hatay, Adana, Kahramanmaraş, 

Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye) barınma yerleri kurulmuştur. Fakat 

Türkiye’ye gelen sığınmacı sayısının artışından ve kampların yetersizliği kent merkezlerine gitmelerine veya 

diğer illere göç etmelerine neden olmuştur.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN ANALİZİ 

Yaklaşık 5 yıl önce Suriye'nin güneyindeki Dara'da duvara Esad rejimi aleyhinde yazı yazan 

öğrencilerin tutuklanması üzerine kent ahalisi sokaklara dökülmüş ilk kıvılcımlar bu şekilde başlamıştır. Fakat 

göstericilerin üzerine ateş açılması ve devletin bu gösterileri şiddetle bastırmaya çalışması kısa zamanda 

Suriye'nin diğer bölgelerinde de rejimin bu sert tepkisini protesto eden barışçı göstericilerin eylemlerine yol 

açmıştı. Şam yönetimi göstericilere karşı sert bir şekilde ve kaba kuvvet kullanarak karşılık verince, şiddet 

tırmanmaya başladı ve silahlı muhaliflerle hükümet kuvvetleri arasındaki çarpışmalarda kısa bir sürede 250 

bin Suriyeli can verdi. Daha sonraki dönemlerde de bu sayı maalesef katlanarak devam etmiştir. Bu can 

kayıplarının artmasında muhalif grupların birleşememeleri ve hükümetin sert yollarla ayaklanmalara 

müdahale etmesi etkilidir (Toraman, 2015) 

BM’nin bölge bürosunu İstanbul’da açan UNDP Başkanı Helen Clark, “BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (UNHCR) 2017 içinde Suriye’den 804 bin kişinin daha göçeceğini tahmin etmektedir. Suriye şu 

anda bir türlü çözülemeyen dünyanın en büyük krizi haline gelmiştir. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli 

ve 300 bin de Iraklı mülteci bulunmaktadır; halen dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 

Türkiye’dir. Türkiye bütün bu ağır yüküne rağmen bütün bu insanları misafir etmek için yine kendi 

bütçesinden harcamaktadır. Türk hükümeti bu süre zarfında 20 milyar dolar harcadığını söylemesine rağmen 

şimdiye kadar uluslararası toplumdan gelen yardım sadece 800 milyon dolar civarındadır. (Uzun s.4) 

 

İKAMET İZNİ İLE TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCILAR (İLK 4 ÜLKE) 
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Grafik 2: İkamet izni ile Türkiye’de bulunan ülkeler 

Kaynak: https://www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi:20.05.2017) 

 

Türkiye’de kamplarla ilgili son derece hassas davranılmakta ve bunun için mecliste temsil edilen 

siyasal partilerin grupları dahil olmak üzere hiçbir sivil toplum 37 kuruluşunun Suriyelilerin yaşadığı barınma 

merkezlerini ziyaretine izin verilmemektedir. Bu barınma merkezlerinin en önemlilerinden biri olan ve Hatay 

ili sınırları içindeki Apaydın mülteci kampı çok sıkı korunan merkezlerden biridir. Özellikle bu merkezde 

Suriye’den kaçan asker veya askerlikle bağlantılı olanların barınması, güvenliğin daha da çok artırılmasına 

neden olmuştur. Ayrıca bu merkez sınıra da çok yakın bir yer olması nedeniyle güvenlik üst sınırlarda 

tutulmaktadır (Zencir ve Davas 2014). 
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Grafik 2: Yakalanan Düzensiz Göçmenler 

Kaynak: https://www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi:21.05.2017) 

  

            Türkiye’ye doğru gerçekleşen ilk toplu Suriyeli girişi ise 252 kişilik bir grupla 29 Nisan 2011 

tarihinde gerçekleşmiştir. Devam eden zamanlarda Suriye içindeki her saldırı hem diğer komşu ülkelerde hem 

Türkiye’de artan oranda yoğun bir göç baskısı yaratmıştır. Türkiye, en başından beri başta Başbakanlığa bağlı 

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı olmak üzere birçok özel ve resmi 

kurum ve kuruluşun desteğiyle durumu kontrol etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Hatay’ın Reyhanlı, 

Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde olmak üzere ülkeyi Suriye’ye bağlayan sınır kapılarına yakın bölgelerde, 

bugüne kadar 17 kamp kurulmuştur (Güçer vd, 2013, s.8). 
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Grafik 3: Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler 

Kaynak: https://www.afad.gov.tr (Erişim Tarihi:22.05.2017) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ANTAKYA’DA BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN ANALİZİ 

2.1 ANTAKYA’DA YAŞAYAN MÜLTECİLERİN MEKANSAL ANALİZİ 

Günümüz gündeminde en çok konuşulan konu Suriyeli sığınmacılar konusudur. Türkiye’de 

Suriyelilerin en çok sığındığı illerden biriside Hatay’dır. Sığınmacılar Hatay’da sosyal bir kümelenme ve 

mekânsal kümelenme meydana getirmiştir. Sosyal Kümelenme, gelire, statüye ve dolayısı ile sınıfsal konuma 

göre ve farklı etnik dini, kültürel gruplar/kimlikler ve farklı yaşam tarzlarına dayalı ortaya çıkar. Mekansal 

kümelenme ise bu farklılaşmaların somut ifadesi olarak karşımıza çıkmasıdır. Hatay’da yerlilerden Arapça 

konuşan sayısının çok fazla olması dil sorunu en aza indirmektedir.  

Hatay’da Suriyeli mültecilerin gelmesinin etkilediği başka olay ise Hatay’da piyasada olan 

artışlardır.  Kiraların yükselmesi, işsizlik oranının artması gibi argümanlar üzerinden Türkiye ekonomisinin 

olumsuz etkilendiği öne sürülüyor. Buna karşın Suriyelilerin farklı yönden Türkiye ekonomisine katkı 

sunduğu da söylenebilir. Her şeyden önce Suriyeliler, küçük çaplı da olsa, açtıkları işletmeler ile ekonomiye 

artık katkı da sunuyorlar. Suriyelilerin işgücü piyasasına girmeleri, yerel işçi sınıfı arasında bir artış gösteriyor. 

(Harunoğulları ve Cengiz s.31) 

Diğer açıdan bakılırsa sığınmacıların, Hatay başta olmak üzere, sınır illerinin çoğunda işgücü açığını 

kapattığı da görülüyor. Ayrıca Suriye'den çok sayıda yatırımcı, sermayelerini Türkiye'ye taşıyor. Nitekim 

Gaziantep'te faaliyet gösteren Suriyeli firma sayısı, inanılmaz artışlar göstermektedir. Suriyeli tüccarların 

Türk mallarını, kendi iş bağlantıları üzerinden Ortadoğu pazarına ulaştırmaları, Suriye krizinin sınır illerinin 

ihracatı üzerinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasını da sağlıyordur. 

 

 
Harita 1: Antakya’da Suriyeli Sığınmacıların Mahallelere Göre dağılışı  

Kaynak:Google Earth (Erişim Tarihi: 19.06.2017)  
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Antakya açısından bakılırsa sığınmacılar yerleşmek için üç ayrı mekân kullanıyor. Birincisi gelir 

seviyesi ve ücretlerin düşük olduğu Hacı Ömer Alpagot, Habibi Neccar dağları etekleri, Bağrıyanık, İplik 

pazarı, Şirince, Şeyh ali, Kuyulu ve Fevzi Çakmak mahalleleridir. Burada yaşayan halkın geliri çok düşüktür. 

Buralarda kiralar 200-300 TL civarıdır. (Harunoğulları ve  Cengiz s.316) 

Burada yaşayan halkın geliri olmayıp herhangi bir işte çalışmayan yardım kuruluşlarından gelen 

yardımlarla geçinen kesimdir. Bir kısmı geçici işlerde çalışan (inşaat sektörü) bir kısmı esnafların yanlarında 

yardımcı elaman, çırak olarak çalışmaktadır. 

İkinci olarak gelir seviyesi nispeten yüksek ücretlerin normal olduğu, Emek, Esentepe, Esenlik, Altın 

çay, Akevler, Aksaray, Akasya gibi mahallelerdir buralarda yaşayan kesim ise birinci bahsettiğimizden 

nispeten daha yüksek gelirli kişilerdir buralarda kendilerine iş ve işyerleri bulunmakta ve buranın kalıcı 

yerleşimcileri gibi hayatlarını sürdürmektedir. Bu civardaki kiralar ise 400-650 arasıdır. Buralarda yaşayanlar; 

berber, oto yıkama, süpermarket, bayan kuaförü, lokanta, tarzı işletmeler sahibi olabilmektedirler. 

(Harunoğulları ve  Cengiz s.317) 

Üçüncü olarak gelir seviyesi yüksek olan kentin Saraykent mahallesidir. Buralarda kira fiyatları 800 

TL ve üstüdür. Bu mahalle yeni Antakya olarak bilinmekte ve yüksek gelirli insanların yaşadığı mahalledir. 

Bu mahallelerde yaşaya kişiler kendi ülkelerinde gelir seviyesi yüksek olan kişilerdir. Buralarda yaşayanlar 

genellikle geleceğe dair yatırım yapmış, şirket kurmuş, işyeri açmış, ev satın almış kişilerdir. Bunların 

yatırımları “arsa ve inşaat” üzerinedir.    

Sığınmacıların önemli bir kısmı Hatay’da yaşadıkları mahallelerde çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

kalmakta ve kendilerini dışlanmış bireyler olarak algılamaktadırlar. Her ne kadar burada kalmak istediklerini 

belirtseler de kendi ülkelerine olan özlemleri ve umutları tükenmiyor. Onlarla yapılan sohbet esnasında bu 

durum çok rahat şekilde anlaşılmaktadır. 

Sığınmacıların mekânla olan ilişkilerini belirleyen faktörler arasında, bir savaş ortamından kaçmış 

olmaları verdiği ruh hali ve komşularının onlara yönelik tutum ve davranışları yer almaktadır. Nitekim terk 

ettikleri ülkede ortaya çıkan kaos ortamı ve bunun götürdükleri sığınmacıların hayatlarında inanılmaz derin 

yaralar açmıştır. Bu bakımdan mültecilerde beliren mekânsal algı süreç içerisinde komşuluk ilişkilerinde 

meydana gelen olumsuz değişimlere bağlı olarak da farklılaşmış ve tekrardan şekillenmiştir.  

 

2.2. Antakya’da Yaşayanların ve Suriyeli Göçmenlerin Algı ve Tutumları 

 Suriye’deki kriz 2011 yılının Mart ayında, Arap Baharının etkisiyle halkın demokratik haklarını 

gündeme getirdiği protestolarla başlamıştır. Bu protestolar hükümet tarafından sert bir şekilde karşılık bulunca 

sorun büyümüş ve tüm dünyanın gözü önünde bir iç savaşa dönüştü ve bu iç savaş yaklaşık 5 yıl geçmesine 

rağmen hala devam etmektedir. Suriye yönetiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve savaşan gruplar 

arasında yaşana gelişmeler sonucunda Suriyeli vatandaşların önemli bir oranı başka ülkelere göç etek zorunda 

kalmıştır. Türkiye, bu göçmenlerin en çok sığındıkları ülkelerin başında yer almaktadır. (Döner s.66) 

Hatay halkı, Suriyeli mültecilere geldikleri ilk andan itibaren yardım ve destekleriyle sahip çıkmış ve 

onlara ev sahipliği yapmıştır. Fakat ilk önce ne sığınmacı ne de mülteci olarak görülen ve belli bir süreliğine 

misafir olarak kabul edilen Suriyeliler, ülkelerinde yaşanan savaşın uzaması nedeniyle imkansızlaşınca iki 

halk arasında çeşitli anlaşmazlıklar ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Hatay, tarihi boyunca medeniyetlerin beşiği 

olmuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Dini, etnik yapısı ve kültürel değerler açısından birbirinden 

farklı halkların yıllarca bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Hatay, tarihi boyunca bu özellikleri nedeniyle 

dünyanın örnek şehirlerinden biri olmuştur. Kendi yerli halkı arasında farklı dinlere inanan veya aynı dinin 

farklı mezheplerine mensup olan kişilerin yaşadığı veya farklı etnik kökene mensup kişilerin birbirleriyle 

yaşadığı sorunlar yüzünden bazı ülkelerin iç savaşa sürüklediği tarihte görülebilen bir durumdur. Bu yüzden 

ayrımcılık, ırkçılık gibi radikal görüşlere sahip bir toplum fitne tohumlarına her zaman açık ve elverişlidir. 

Okulumuz öğrencilerinden Arapça dili bilen öğrencimiz İsa Çökelek’in Hatay’da Suriyeli mülteciler ile 

yaptığı bazı görüşmeler  şu şekildedir:  
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İsmini vermek istemeyen ve Reyhanlı Patlamalarında orada olan bir Mülteci:  

“Patlama sırasında kim bir Suriyeli görse hiçbir şey sormadan hemen saldırdı, onları dövmeye başladı. 

Sanki bombayı biz patlatmışız gibi. Oysa biz de oradaki yaralılara ilk yardım edenler arasındaydık ve biz de 

en az sizin gibi korktuk ve bu saldırı sadece sizi değil bizi de hedef aldı. Ama insanlar orada hemen bize 

saldırdı ve sanki her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi bizi darp ettiler. Fakat bizler buna rağmen hiç karşılık 

vermedik ancak kendimizi korumaya çalıştık ve uzaklaşmaya çalıştık. Çünkü bu patlatılan bombanın zaten 

amacı bizi birbirimize düşürmekti ve maalesef bu olaydan sonra yaklaşık iki hafta ciddi baskı yaşadık. Daha 

sonra da tabi ki tepkiler de azalmaya başladı. Ama ilk başlarda bu bombayı patlatanlar aslında istediklerine 

ulaştı ve bizi birbirimize düşürdü. Patlamanın da Türkiye’de ve özellikle Reyhanlı’da olması da doğaldı. 

Çünkü bize en çok yardım eden, sahip çıkan ülke Türkiye ve en yoğun Suriyeli mülteci nüfusu Reyhanlı’da 

yer alıyor. Haliyle karışıklık çıkarmak ve bizi buradan da atmak için böyle bir şey yaptılar.” şeklinde yorumda 

bulunmuştur. 

 

           Hasan (14 Yaşında mülteci çocuk) 

‘’Bir gün bir cenazeye katılmıştım; önce bir roket sesi duydum, Amcamı ve kuzenimi o patlamada 

kaybettim. Her yerde başkalarının kolu, bacağı patlamış bedenler vardı. Camiye koştum orada da aynı durum 

vardı. Yaralı olanları kaldırmak için herkes sağa sola koşuşturuyordu. Birkaç gün sonra köpeklerin bu cesetleri 

yediklerini gördüm. Caminin içi de dışı da cesetlerle kaplıydı. Çok fazla korktum Tek kalan amcam ve 

kuzenimi de kaybedince kendimden nefret etmeye başladım. Kuzenim kardeşim gibiydi. Her şeyi beraber 

yapardık yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ve onu da kaybettim hayat sanki durdu. Evimize bir bomba isabet 

etti ve alev aldı oraya gidip annemi ve babamı kurtarmak istedim ama alevlerin şiddetinden yaklaşamadım. 

Çevredekilerden kimse bana yardım edemedi. Evimiz kül olunca etraftakiler acı ve çaresizlikten dolayı kimse 

kimsenin yüzüne bakamıyordu. Suriyeli çocukların yardıma ihtiyacı var abi hem de çok yardıma ihtiyaçları 

var. Ne anlatsam onlara yapılan işkenceleri anlatamam. Tüm çocukları alıp bu çocuklardan önlerine etten siper 

yapılıyordu. Çünkü o çocukları o halde görenlerin ateş etmeye kıyamayacaklarını biliyorlar. Bunları bana 

kimse anlatmadı abi ben kendi gözlerimle gördüm. O çocukların oradan kurtulmalarını çok istiyorum. Çünkü 

onlarda kaçamazsa öleceklerini çok iyi biliyorum.’’ 

 

         Amani (13 Yaşında Bir Kız Çocuk) 

‘’ Savaşın ilk çıktığı dönemlerde o kadar abartılı, o kadar büyük değildi. Katlanılabilir diye 

düşünüyorduk. Ta ki çocuklara işkenceler yapılmaya başlayana kadar. Köyümüz bombalandığında 10 gün 

bodrumda kaldık. Allaha şükürler olsun işkenceler ve katliamlara ben maruz kalmadım fakat işkence altındaki 

bağırmaları çağırmaları duyuyordum. Diğer çocukların işkence sonrası halleri gözümün önünden gitmiyor. 

Kardeşimde Hama’ da gördüm 7-8 ay önce kardeşimi amcamın evine girdiler ve kardeşimi sopalarla dövdüler. 

Sırtına ayaklarındaki botlarla vuruyorlardı. O kadar dövdüler ki kardeşim Haman yürüyemiyor. Onu 

götürebileceğimiz bir hastane yoktu. İlaç bulamıyoruz Amcam da çaresiz bir şekilde onu bizim eve getirdi. 

İşte ilk defa kardeşimi işkence sonrası gördüm. Bitkindi yürüyemiyordu. Öleceğini sandım çok korkuyordum. 

Beni oradan alıp götürdüklerinde onu o halde bıraktılar. Oradan alıp Suriye dışına kaçırdıklarında yanıma 

hiçbir şey almama bile zaman yoktu. Kardeşimi bana hatırlatacak hiçbir şeyim yok. Bir arkadaşımın gözü 

önünde annesine işkence yapmışlar ve sonra öldürmüşlerdi yaşında aklını kaybetti. Sığınma evlerindeyken 

uyumaya çok korkuyordum. Her an gelecekler işkence yapacaklar diye çok korkuyordum uyuyamıyordum. 

Kardeşimi bıraktığım günden beri doğru düzgün bir şey yiyemiyordum. Aklıma geldiğimde gözyaşlarıma 

hâkim olamıyorum. Bundan dolayı hep ağlıyorum (Bütün bunları hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlatıyordu) Bu 

durumdan kurtulmam için ne kadar zaman geçmesi lazım bilmiyorum. Belki de hiç geçmeyecek.’’ 

Hem Hatay halkı hem de görüşme yapılan Suriyeli sığınmacıların hem ortak hem de kendine has 

sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Hatay halkının genel olarak en çok sorun yaşadığını belirttiği konular şu 

şekilde sıralanabilir:  

1- Hatay halkı Suriyeli nüfusun gün geçtikçe artmasını endişeyle karşılamaktadır. Suriyelilerin ileride 

kendilerini bize karşı bir güç olarak görebilecekleri korkusu mevcuttur. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

181 

 2- Suriyelilerle aramızda her ne kadar komşu ülke ve akrabalık bağları olsa da yabancı bir ülkeden 

olmaları nedeniyle halkımız Suriyelilerin gelmesiyle birlikte Hatay’da suç olaylarının arttığını ve Suriyelilerin 

burada sürekli suç işlediğini düşünmektedir. Bu yüzden Hatay halkı tarafından Suriyeliler bir güvenlik tehdidi 

olarak algılanmaktadır.  

3- Hataylıların hemfikir olduğu başka bir konu ise “vatandaşlık” meselesidir. Hatay halkının yaklaşık 

tamamı Suriyeli mültecilere vatandaşlık hakkı verilmemesi gerektiği konusunda birleşmektedir.  

4- Suriyelilerin bir gün mutlaka buradan gitmesi gerektiği savunulmaktadır. Fakat burada çoğunluk 

onların ülkelerindeki iç savaş bittikten sonra gitmesi gerektiğini savunurken az bir kesim de onların hiç savaşın 

bitmesini beklemeden hemen gitmesi gerektiği görüşündedir.  

5- Hatay halkı Suriyelilerin artık burada kalıcı olduklarını düşünmektedir. Eğer ülkelerine geri dönme 

fırsatları olursa bile geri dönmeyeceklerini düşünmektedirler. Bu durum da Hatay halkının rahatsız olduğu 

konulardan biridir.  

6- Hatay halkı Suriyelilerin birçok açıdan bizden farklı olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden bu 

birlikteliğin en kısa sürede bitmesini istemektedirler.  

7- En çok şikâyet edilen konulardan biri iş konusudur. Hatay halkı Suriyelilerin gelişiyle iş konusunda 

ciddi sorunlar yaşadığını söylemekte ve önemli bir kısmı da Suriyelilerin düşük ücretle çalışmasının 

kendilerinin iş bulmasını engellediğini düşünmektedir.  

8- Suriyelilerin gelişini Hatay’ın Sünnileştirme politikası olduğunu düşünen belli bir kesim de 

mevcuttur. 

9- Suriyelilerin siyasi bir amaçla getirilerek oy kullanmak için getirildiğini savunan bazı kesimler de 

mevcuttur.  

10- Suriyelilerin gelişinin hayat pahalılığına neden olduğu ve özellikle ev kiralarının en az iki kat arttığı 

savunulmaktadır.  

11- Hatay halkının bir çoğunun şikayet ettiği konulardan biri de ev kiralayan Suriyelilerin ilk önce iki 

üç kişi evi kiralıyormuş gibi göstererek daha sonra 15-20 kişinin aynı evde kalması sorunudur. Bu durumdan 

birçok görüşmeci de şikayet etmiştir.  

12- Hatay halkının bir diğer sorunu da hastanelerde çok fazla Suriyeli hastanın olması nedeniyle onlara 

daha çok önem verildiği ve onlara bu konuda öncelik verildiği düşüncesidir. Bu yüzden de birçok Hataylı 

haksızlığa uğradığını düşünmektedir.  

13- Bir diğer sorun da Suriyeli kadınların ikinci eş olarak buradan evlenmeleridir. Bu konu onlara göre 

normal bir durum olmasına rağmen Hatay halkı için ve özellikle Hataylı kadınlar için ciddi bir sorun teşkil 

etmektedir. Burada Hataylı erkeklerin bunu kullanarak eşlerine Suriyeli kadınlarla evlenmekle tehdit 

etmelerine ve baskı kurmalarına neden olmuştur. Bu yüzden de birçok aile sorunlar yaşamaya başlamıştır.  

14- Hataylıların rahatsız olduğu bir diğer konu ise Suriyelilere fazla yardım gitmesidir. Onlara göre 

bizim kendi vatandaşlarımıza bile bu kadar yardım gitmiyor ve onlara o kadar çok yardım yapılıyor ki artık 

onlar gelen yardımları satmaya başlamıştır. Buradaki rahatsızlığın nedenlerinden biri de Suriyelilere giden 

yardımların vatandaşın verdiği vergiden kesilmesi nedeniyle burada kendi haklarının ya da bizim 

vatandaşlarımıza gitmesi gereken yardımların Suriyelilere haksız bir şekilde aktarılmasıdır.  

15- Suriyelilerin farklı bir kültür yapısına sahip olduğu için Hatay’ın toplumsal düzenini bozduğu 

görüşü vardır.  

16- Hatay halkının büyük bir çoğunluğu da bu sorunların çözülmesi için Suriyelilerin kamplarda 

kalması gerektiğini düşünmektedir.  

17- Hatay halkı içerisinde Suriyelilerin çoğunun kendi ülkelerini bırakıp gelerek aslında vatanlarına 

ihanet ettiklerini düşünmektedir. Bundan dolayı da kendi ülkesine ihanet eden kişilerin biz ne kadar onlara 

yardım etsek de, bize de bir gün ihanet edecekleri düşüncesi vardır.  

18- Hatay halkının bir diğer rahatsız olduğu noktada Suriyeli mültecilerin dış görünüşüdür. Onların 

dışarıda kötü giyimli ve kötü koktuğunu söyleyenler Hatay’ın dışarıya karşı kötü tanıtılmasına neden olduğunu 

düşünmektedir. Şık ve iyi giyimli olan Suriyelilerin ise rahatsızlık yaratmasının nedeni de kendi ülkelerinde 

savaş olduğunu unutmuş, gezmeye gelmiş gibi bir hava yarattıkları düşüncesidir.  
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19- Suriyelilerin burada dilencilik yapması da rahatsızlık yaratmaktadır.  

20- Hatay halkı sürekli artan Suriyeli sayısının daha büyük sorunlar yaratacağını ve bunun için de yeni 

gelecek olan Suriyelilerin kabul edilmemesi gerektiği ve onların başka ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini 

düşünmektedir 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Türkiye’deki Suriyeliler konusu sosyal, siyasal ve ekonomik boyutu olan bir uyum sorunu ve güvenlik 

meselesine dönüşmüştür. Dolayısıyla sığınmacıların sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı bir 

politikanın sürdürülemez olduğu kabul edilmektedir ve ilgili kurumların son dönemdeki çalışmaları bu yönde 

şekillenmektedir. AFAD koordinasyonunda kamplar son derece iyi planlanmış ve dünyaya örnek olacak bir 

çalışma yürütülmüştür. Buna karşın kamp dışı yaşam koşulları, doğal olarak, çoğu durumda bu standartları 

yakalayamamakta ve çok farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Toplumsal uyuma yönelik politika 

arayışlarının hızlandığı düşünüldüğünde, aşağıdaki tespitlerin bu çalışmalara katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir; 

Her şeyden önce Suriyelilerin orta ve uzun vadede Türkiye’de kalma ihtimalleri ve oranları konusunda 

gerçekçi tespitler yapılması gerekmektedir. Bu projeksiyonlar, Suriyelilere dönük hangi adımların atılacağı 

konusunda belirleyici olacaktır. Bu çalışma Suriyelilerin uzun süre Türkiye’de kalacağı ve önemli bir kısmının 

Suriye’de güvenlik durumu iyileşse dahi Türkiye’de yaşamaya devam edeceğini göstermektedir. Eğer Suriyeli 

misafirler artık Türkiye’nin bir gerçeği ise, bunun olumsuz etkilerini azaltacak, olumlu etkilerini daha fazla 

hayata geçirecek önlemler üzerinde durulmalıdır. 

Suriyeli sığınmacıların kalıcı olduğu varsayımından hareket edilecekse, yerel halkın tepkisini 

önlemeyi de içeren geniş kapsamlı Suriyeli mülteci politikasının hayata geçirilmesi elzemdir. Suriyeliler 

konusu bir sosyal uyum sorunu olarak ele alınmalı ve çalışma hayatı, eğitim, barınma, sağlık, belediye 

hizmetleri, toplumun alıştırılması gibi alanları düzenleyecek bütüncül bir politika uygulanmalıdır. 

Entegrasyon süreci başarılı yönetilmesi durumunda uzun vadede toplumsal zenginliğe, çok kültürlü 

yapının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca komşu ülke halkları arasında toplumsal bağ güçlenerek uzun 

vadede daha fazla siyasal ve ekonomik işbirliği imkânlarına zemin hazırlanacaktır. 

Yerel halk arasında Suriyelilerin yaptırıma maruz kalmadan suç işleyebildiği şeklinde bir algı 

oluşturmuştur. Örneğin Suriyeli plakalı araçların kaza yaptığı zaman çekip gittikleri ve hiçbir yere şikâyet 

yapılamadığı sıklıkla dile getirilmektedir. Aynı şekilde Suriyelilerin suç işledikten sonra yaptırıma maruz 

kalmadan Suriye’ye gidip tekrar geri gelebildikleri şeklinde doğru ya da yanlış bir inanış hâkimdir. Bu durum 

insanlarda güvenlik kaygısı yaratmaktadır. Suriyelilerin kayıt altına alınması bu açıdan son derece önemlidir. 

Kayıt altına alma AFAD ve Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Ancak halen sığınmacıların 

dikkate değer bir kısmının kayıt altında alınamadığı görülmüştür. Bunun bir nedeni sürecin nispeten yeni 

başlamış olmasıdır. Ancak diğer bir neden kırsalda yaşayan Suriyelilerin kayıt sürecinden ve kayıt altına 

alınmanın sağladığı faydalardan habersiz olmasıdır. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayanlara yönelik 

bilgilendirme yapılması ve gezici kayıt merkezlerinin oluşturulması fayda sağlayacaktır.  

Yeni hastane inşa edilmesi ya da mevcutların kapasitesinin artırılması sağlık hizmetleri üzerinde 

oluşan yükü hafifletecektir. Bunun yanı sıra yeterli sayıda sağlık çalışanının görevlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu açıdan Suriyeli doktorların çalışmasının önü açılarak çok yönlü bir fayda sağlanabilir. Örneğin bu 

doktorların Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde bulunan birinci basamak sağlık kurumlarında 

çalıştırılması hem Suriyelilere sağlık hizmeti verilmesi sürecini kolaylaştıracak hem de mevcut sağlık 

sistemimiz üzerindeki baskıyı azaltacaktır 

Sosyal problemlerin önlenmesi açısından en önemli konu eğitim meselesidir. Eğitimden yoksun bir 

‘kayıp neslin’ düşük gelir ve dışlanmışlık duygusu ile beraber ciddi sosyal problemlere yol açacağı 

öngörülebilir. Eğitim sayesinde uyum sorunu aşılacak, ülke sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunan bir nesil 

yetişecektir. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacıların yol açtığı krizinin fırsata dönüştürülmesi için eğitim en 

önemli konudur. Üniversite eğitimi açısından önemli adımlar atılmıştır. Lise diploması olan ya da Suriye’de 

üniversitede okuyan gençlere sınava girmeden ve ücretsiz olarak Türkiye’deki üniversitelerde okuma imkânı 
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verilmiştir. Bunun yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nca belli sayıdaki Suriyeli 

gence, belirlenen üniversitelerde eğitim, devlet yurtlarında barınma ve aylık burs ödemesi imkânı verilmiştir. 

İlk ve orta öğretim için ise iki tercihten biri seçilerek yola devam edilebilir. Birincisi, Suriyelilerle Türkiye 

vatandaşlarının birlikte karma eğitim alacağı bir sisteme geçilmesidir. Bu durumda ilkokula başlayan 

öğrenciler birinci sınıftan itibaren birlikte okuyabilir. Yüksek sınıflarda bir yıllık Türkçe hazırlık almak 

şartıyla yine yerel öğrenciler ile birlikte eğitim alınabilir. Bu tercihin avantajı Suriyelilerin Türkçe öğreniminin 

kolaylaşması, neredeyse tüm çocuklar ve gençlerin eğitim alma imkânına sahip olmasıdır. Ancak bu durumda 

mevcut eğitim kapasitesi üzerine sınır illerinde yaklaşık %15’lik bir yük binmiş olacaktır. Son yıllarda 

eğitimde kaliteyi artırmak adına yapılan çalışmalar neticesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 

29’a gerilemiştir. Suriyelilerin sisteme dâhil olması bu sayıyı artıracaktır. Bu da yerel halk arasında tepkiye 

neden olabilir. Dolayısıyla yeni okullar yapılması, daha fazla öğretmen istihdam edilmesi ve diğer ek 

maliyetlerin devlet tarafından karşılanması gerekecektir. Bir diğer risk okul içinde Türkiyeli ve Suriyeli 

öğrenciler arasında ayrım oluşmasıdır. Yine bir başka sonuç Suriyelilerin Türkiye’de kalıcı olma ihtimalinin 

artacak olmasıdır. İkinci tercih, sadece Suriyelilere özel eğitim imkânı sunulmasıdır. Bu durumda yeni birçok 

okulun inşa edilmesi, Suriye müfredatının yanında Türkçe eğitimin verilmesi ve Arap öğretmenlerin 

yetiştirilmesi gibi sorunlar ile baş edilmesi gerekecektir. Ayrıca Suriye müfredatının da Türk müfredatına 

uyarlanması gerekmektedir. 

Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da belirttiği gibi Hatay’ın Milli Gelir 

hesaplamasında Suriyeli nüfus da ilave edilirse, Hatay kalkınmada öncelikli iller kategorisine girebilecek ve 

pek çok teşvik alabilecektir. Ayrıca yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları hak ettikleri bütçelere 

kavuşabilecektir. 
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Öğr. Gör. Güliz Müge AKPINAR, Öğr. Gör. Şanser VURGUN 

YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI: ATÇA MYO ÖRNEĞİ 

LIFE-LONG LEARNING TENDENCIES INVESTIGATIONS: A SAMPLE OF ATÇA VOCATIONAL 

SCHOOL 

 

 

  

ÖZ 

Yaşam Boyu Öğrenme temel olarak yeni bilgi kazanma, asla kaybedilmeyen bilgi, bir şeyler yaratma 

anlamına gelmektedir. Bireylerin okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak, iş başında aldıkları eğitimleri de 

kapsayan, tüm yaşam boyunca kişilik, sosyal ve mesleki alandaki gelişimlerini amaçlayan Yaşam Boyu 

Öğrenme kavramı, işgücü piyasasının beklentilerinin her gün daha da arttığı günümüzde ciddi bir değer 

kazanmıştır. Bilgi teknolojilerindeki ilerleme, çalışanlardan kendi performanslarını kendilerinin 

geliştirmelerinin beklenmesi, değişen dünyaya en iyi şekilde uyum sağlanması gerekliliği, problem çözme 

becerisinin yükseltilmesi gibi faktörler bireylere yaşam boyu öğrenme beklentisinin atfedilmesinin başlıca 

sebepleri arasında yer almaktadır. Meslek Yüksekokulları işgücü piyasasında nitelikli ara eleman yetiştirmek 

amacıyla hayata geçirilmiş yükseköğretim kurumlarıdır.  

Bilinçli ya da tesadüfi olarak ilgili bölümlere yerleşen öğrencilerin mezun olduktan sonra rakipleri 

arasında öne çıkarak rahat iş bulmalarındaki ön gereklilik, şüphesiz okulda aldıkları eğitimin ötesine geçerek 

kendilerini bireysel olarak yetiştirmelerine de bağlıdır. Henüz yirmili yaşların başında ve hayata dair ciddi 

deneyimleri olmayan bireylerin, kendi gelecekleri yönünde doğru kararları alabilmeleri bilinç düzeyleriyle de 

ilişkidir. Bu bağlamdan yola çıkılarak bu çalışmayla 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 29 sorudan oluşan 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Anketi ile Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu’nda 

farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme olgusundaki eğilimleri ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Atça Meslek 

Yüksekokulu. 

 

 

ABSTRACT 

Lifelong Learning basically means acquiring new knowledge, never losing knowledge, creating 

something. In addition to the trainings they receive in their schools, the concept of Lifelong Learning, which 

aims to develop personality, social and vocational development throughout the lifetime, including on-the-job 

training, has gained tremendous momentum as the expectations of the labor market increase day by day. 

Factors such as progress in information technology, expectation of employees to improve their performance, 

adaptation to the changing world in the best possible way, and upgrading of problem-solving skills are among 

the main reasons for the attribution of life-long learning expectation to individuals. Vocational Schools are 

vocational higher education institutions with the aim of educating qualified intermediate workers in the labor 

market.  

The pre-requisite for finding a comfortable job by standing out among their competitors after 

graduation, whether consciously or randomly settled in the relevant departments, is undoubtedly also 

dependent on their individual training, beyond the training they receive in school. Individuals who are not yet 

in their early twenties and have no serious experience of life are also concerned with their level of 

consciousness to make the right decisions for their own future. In this context, the Lifelong Learning Trends 

Questionnaire consisting of 29 questions prepared according to the scale of 5 likert with this study and the 

tendencies of the students studying in different departments at Adnan Menderes University Atça Vocational 

School will be tried to be revealed. 

Keywords: Lifelong Learning, Lifelong Learning Trends, Atça Vocational School. 
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1.GİRİŞ 

Günümüz teknoloji ve bilgi çağında bireylerin var olabilmesi ve yaşam koşullarını iyileştirebilmesi 

için sahip olmaları gereken en önemli becerilerden biri de yaşam boyu öğrenmedir. Yetişkin eğitimi ve sürekli 

eğitim gibi kavramlarla eş anlamda kullanılan yaşam boyu öğrenme, Candy tarafından kişilerin yaşamları 

boyunca kazandıkları bilgileri, değerleri, becerileri ve anlayışları artıran ve güçlendiren, bunları gerçek 

yaşamda uygulayabilmeyi sağlayan destekleyici bir süreç olarak tanımlanmıştır156. 

Hayatının her aşamasında her insan, kendi isteklerini yerine getirmek ve toplumlarına katkıda 

bulunmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri edinmek için yaşam boyu öğrenme fırsatlarına sahip 

olmalıdır. 2014- 2021 UNESCO Eğitim Çerçevesi kapsamındaki Belem Eylem Çerçevesi, yaşam boyu 

öğrenmeyi ‘her eğitim biçiminin düzenleyici bir ilkesi’ olarak ifade etmektedir. Bu çerçeve kapsamında yaşam 

boyu öğrenme, hayatın her aşamasında bireylerin kendi isteklerini yerine getirmek ve toplumlarına katkıda 

bulunmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri edinmek için sahip olacakları öğrenme fırsatları olarak ifade 

edilmektedir157. 

Bir diğer tanımda yaşam boyu öğrenme; kişisel, sosyal ve/veya istihdam bağlantılı bir perspektif 

içerisinde, bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacına yönelik, hayat boyunca gerçekleştirilen bütün 

öğrenme faaliyetleri olarak ifade edilmiştir158.  

Bir başka kaynakta ise yaşam boyu öğrenme aşağıdaki gibi birçok farklı şekilde ele alınmıştır159:  

 Yaşam boyu öğrenme; resmi bir özellik taşısın ya da taşımasın iş ile ilgili, bireysel ya da 

toplumsal açıdan bilgi ve beceri geliştirme amaçlı yaşam boyunca gerçekleştirilen öğrenme faaliyetlerinin 

tümü olarak bilinmektedir. 

 Yaşam boyu öğrenme süreci, okul öncesinde başlayıp, emeklilik sonrasını kapsayan; kısaca 

yaşam boyu devam eden bir serüvendir. 

 Yaşam boyu öğrenme akademik, mesleki ve dinlenme ya da eğlence temelli bilgi ve beceri 

geliştirme amaçlı etkinliklerdir. 

 

  Yaşam boyu öğrenme; bilgi toplumuna uyum, rekabet gücünün arttırılması, iş gücünün serbest 

dolaşımı, istihdamın arttırılması açısından önemlidir.  

 

Kahlert (2000, s. 3) yaşam boyu öğrenme üzerine yaptığı çalışmasında yaşam boyu öğrenme 

kavramının önemine şu şekilde yer vermektedir160: 

 

 İş yaşamına, aile yaşamına, kişisel ve toplumsal gelişime sağladığı katkılarından dolayı 

öğrenmeye önem verilmelidir. 

 Öğrenmenin, mutlaka zahmete değen ve değerli bir yanı vardır. 

 Öğrenme sadece mesleki beceriler ya da nitelikler elde etme üzerine gerçekleştiği için iş, 

öğrenme için en önemli nedendir. 

 Öğrenme, yaşamda hedeflenen amaçlara ulaşmada ya da hızla değişen çağa ayak 

uydurabilmede yardımcı olmaktadır. 

                                                           
156 Coşkun POLAT ve Hüseyin ODABAŞ, Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı, 

Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2008. 
157 Lifelong Learning, http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/lifelong-learning, (Erişim Tarihi: 

03.01.2017) 
158 European Comission, 2001. 
159 Aynut ERSOY, Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, s.3-7. 
160 Buket AKKOYUNLU, “Yaşamboyu Öğrenme ve Eğitim Kurumlarının Sorumlulukları”, Sosyoloji Yazıları 3 (Ed. Nevin Güngör 

Ercan, Esra Burcu, Birsen Şahin), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010, s. 21 - 28. 
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 Yapısal öğrenmenin, beklenti ve gereksinimlerin karşılanmasına ya da kişisel gelişime katkısı 

olmamakta, hatta esnek olmayan, katı ve stresli bir öğrenme sürecine neden olmaktadır. 

 Resmi ve gayri resmi öğrenme biçimleri önemlidir, fakat halk okulda ya da kitaplardan 

öğrenme yerine; diğer insanlardan, bir rehber ya da danışmandan bilgi elde etme yoluyla öğrenmeyi tercih 

etmektedir. 

 

Meslek Yüksekokulları işgücü piyasasında nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiş 

yüksek öğretim kurumlarıdır. Bilinçli ya da tesadüfi olarak ilgili bölümlere yerleşen öğrencilerin mezun 

olduktan sonra rakipleri arasında öne çıkarak rahat iş bulmalarındaki ön gereklilik, şüphesiz okulda aldıkları 

eğitimin ötesine geçerek kendilerini bireysel olarak yetiştirmelerine de bağlıdır. Henüz yirmili yaşların 

başında ve hayata dair ciddi deneyimleri olmayan bireylerin, kendi gelecekleri yönünde doğru kararları 

alabilmeleri bilinç düzeyleriyle de ilişkidir. Bu bağlamdan yola çıkılarak bu çalışmayla 5’li likert ölçeğine 

göre hazırlanmış 29 sorudan oluşan Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Anketi ile Adnan Menderes Üniversitesi 

Atça Meslek Yüksekokulu’nda farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme olgusundaki 

eğilimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 

Atça Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerden anket yoluyla elde edilen birincil veriler 

oluşturmaktadır. Çalışmada tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Anket Evreni Atça MYO’da 2016-2017 bahar 

yarı yılında eğitim gören toplam 980 öğrenciden oluşmaktadır.Anket, Rastsal Örneklem Metodu ile tesadüfi 

olarak belirlenen  Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Tapu ve Kadastro, Tarımsal 

İşletmecilik Bölümlerinde okuyan toplam 280 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen 

veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programında test edilmiştir. 

Katılımcıların vermiş oldukları yaşam boyu öğrenme eğilimleri Ölçeği cevaplarına ilişkin sorulara verilen 

cevapların güvenilirlik analizi yapılmıştır. İlgi analize göre ölçek yüksek derecede güvenilir çıkmıştır.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Demografik Veriler 

 Demografik Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

Ankete katılan öğrencilerin yaş aralığı 18ile25 arasında değişmekle birlikte; yaş aralıkları arasında 

dengeli bir oran olduğu görülmektedir. %27,9 ile 20 yaşındaki öğrenciler ankete katılanlar arasında en yüksek 

çoğunluğu oluştururken; %3,9 ile 25 yaşındaki öğrenciler en düşük oranı oluşturmaktadır. 

 

  Demografik Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

Ankete katılanların %40,4 ‘ü erkek, %59,6’sı erkektir. 

 

 Demografik Özelliklerine Yönelik Tanımlayıcı Bulgular 

Ankete katılanları %36,4’ü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, %31,1’i Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, %19,6’sı Tapu ve Kadastro Programı ve %12,9’u ise Tarımsal İşletmecilik Programı öğrencisidir. 

 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Katılımcıların vermiş oldukları yaşam boyu öğrenme eğilimleri Ölçeği cevaplarına ilişkin sorulara 

verilen cevapların güvenilirlik analizi yapılmıştır. Araştırmanın güvenirli analizi sonucu 29 öğe için 

Cronbach’s Alpha değeri ,935 çıkmıştır. 

Normallik Testi 

Verilerin parametrik veya parametrik olmadığını belirlemek için verilere Kolmogorov Smirnov Testi 

uygulanmıştır. 

Tablo 2. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği Normallik Testi 
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 N 

Normal 

Parametersa,b 

K

olmogor

ov-

Smirnov 

Z 

A

symp. 

Sig. (2-

tailed) 
Or

t. 

Std. 

Sapma 

1. Yeni bilgi ve becerileri öğrenmek benim 

için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 

28

0 

1,

5893 

,761

45 

5

,411 

0,

000 

2. Kişisel gelişimimi sağlayacak 

kaynakları araştırmaktan keyif alıyorum. 

28

0 

1,

7821 

,789

06 

4

,600 

0,

000 

3. Mesleğimde kendimi geliştirmek için 

bilgilerimi sürekli güncellerim. 

28

0 

1,

9643 

,938

32 

3

,970 

0,

000 

4. Kendi alanımla ilgili bilimsel 

gelişmeleri takip etmekten zevk alırım. 

28

0 

1,

9929 

1,01

950 

3

,991 

0,

000 

5. Entelektüel bilgi birikimine sahip bir 

birey olarak nitelendirilmek hoşuma gider. 

28

0 

2,

0214 

1,03

327 

3

,872 

0,

000 

6. Yeni bilgi ve becerileri dayanaklarıyla 

öğrendikçe özgüvenim artar. 

28

0 

1,

4464 

,690

95 

6

,660 

0,

000 

7. Farklı alanlarda katıldığım etkinlikler 

mesleğimdeki motivasyonumu arttırır. 

28

0 

1,

8286 

,907

50 

4

,508 

0,

000 

8. İlginç bulduğum bilgilerin kaynaklarını 

araştırıp çevremdeki insanlara aktarmaktan keyif 

alırım. 

28

0 

1,

8071 

,957

12 

4

,789 

0,

000 

9. Topluma ve çevreme mesleki olarak 

örnek olmam gerektiği düşüncesi, beni 

öğrenmeye teşvik eder. 

28

0 

1,

8143 

,892

71 

4

,265 

0,

000 

10. Yeni bilgi ve becerileri yaşamımla 

ilişkilendirerek öğrenmeye çalışırım. 

28

0 

1,

8893 

,862

54 

3

,926 

0,

000 

11. Kişisel gelişim ve sertifika kurslarına 

katılmayı mesleğimde yeni bilgi ve becerileri 

öğrenmem için fırsat olarak değerlendiririm. 

28

0 

2,

0321 

1,10

507 

4

,241 

0,

000 

12. Çevremdekilerin sorduğu soruları 

cevaplandıramadığımda bunu yeni bir şey 

öğrenmek için fırsat olarak değerlendiririm. 

28

0 

1,

9000 

,963

86 

4

,180 

0,

000 

13. Kendimi daha iyi tanımak adına kişisel 

gelişimimi sağlayacak etkinliklere katılma için 

zaman ayırırım. 

28

0 

2,

2679 

1,10

863 

3

,211 

0,

000 

14. Mesleki açıdan beni geliştireceğine 

inandığım bilimsel dergi, kitap vb. okumak için 

zaman ayırırım. 

28

0 

2,

2643 

1,08

500 

3

,463 

0,

000 

15. Gelişen teknolojiyi kullanarak 

çevremdekilere bilgi vermek için çaba gösteririm. 

28

0 

2,

0429 

1,01

509 

3

,849 

0,

000 

16. İletişim ve sosyal becerilerimi 

geliştirmek için çaba gösteririm. 

28

0 

1,

6464 

,807

66 

5

,541 

0,

000 

17. Bir konuyu çevreme aktarmakta 

yetersiz kaldığımda, yeni yöntem ve teknikler 

geliştirmek için çaba gösteririm. 

28

0 

1,

9679 

,999

48 

3

,968 

0,

000 

18. Günlük hayata dair çevremdekilere 

fikirler verebilmek, onlara bir şeyler 

28

0 

2,

0964 

1,05

136 

4

,078 

0,

000 
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kazandırmada yardımcı olmak için yeni bilgi ve 

becerileri öğrenmeye gayret gösteririm. 

19. Kendi kendime öğrenmek için hedefler 

belirlerim ve hedeflerimi gerçekleştirmek için 

çaba gösteririm. 

28

0 

1,

8000 

,932

87 

4

,556 

0,

000 

20. İlgimi çeken konularda, öğrenme 

sürecimi sistemli bir şekilde yürütürüm. 

28

0 

1,

9286 

,984

78 

4

,040 

0,

000 

21. Mesleğimdeki gelişimimi arttırmak 

için sosyal alanlarda farklı etkinliklere katılırım. 

28

0 

2,

1036 

1,01

599 

3

,428 

0,

000 

22. Gelişen bilgi toplumuna ayak 

uydurabilmek için çaba gösteririm. 

28

0 

1,

8000 

,948

12 

5

,030 

0,

000 

23. Kendi ilgi ve ihtiyaçlarıma hitap eden 

öğrenme olanaklarına ulaşmak için çaba 

gösteririm. 

28

0 

1,

8714 

,886

72 

3

,936 

0,

000 

24. Üniversite eğititmim bittikten sonra, 

mevcut bilgi birikimimle yetinmeyip araştırma 

yapmaya çalışacağım. 

28

0 

1,

8179 

,968

52 

4

,734 

0,

000 

25. Kendimi geliştirmek için geleneksel 

yöntemlerin yeterli olmadığını düşündüğümden 

teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalışırım. 

28

0 

1,

8179 

,854

49 

4

,399 

0,

000 

26. Yeni bir şeyler öğrenmek her zaman 

ilgimi çeker. 

28

0 

1,

5036 

,733

23 

6

,400 

0,

000 

27. Edindiğim bilgiyi özel bir amaç için 

etkin olarak kullanabilirim. 

28

0 

1,

6714 

,815

99 

5

,170 

0,

000 

28. Edindiğim bilginin, doğruluğunu, 

güvenilirliğini, güncelliğini ve tarafsızlığını 

belirlemek için ilgili kaynakları araştırırım. 

28

0 

1,

9143 

,994

51 

4

,117 

0,

000 

29. İhtiyacım olan bilgiyi elde etmenin 

yollarını bulmak için çaba gösteririm. 

28

0 

1,

7714 

,870

40 

4

,687 

0,

000 

 

Verilerin Kolmogorov-Smirnov Z test değerleri p anlamlık değerleri 0,05’ten küçük (p< 0,05) olduğu 

için verilerin analizinde parametrik olmayan test yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla parametrik olmayan 

iki grup değişkenlerin aralarındaki ilişkiyi incelemek için veriler Mann-Whitney U testi ile birden fazla grup 

değişkenlerinde Kruskal Wallis H ile analiz edilmiştir. 

 Yaşam Boyu Öğrenme Anket Verileri İle Demografik Verilere Yönelik Bulgular  

Ankete katılanların yaş değişkeni açısından yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında anlamlı farklılık 

bulunup bulunmadığını incelemek için Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları Tablo da 

gösterilmektedir. 

 

 Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Yaş Değişkenine Göre İlişkisi  

 Yapılan analiz neticesinde ankete katılanların yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yaş grupları 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p<0,05) veriler ortalamalar açısından 

incelendiğinde en yüksek ortalamaya 25 yaş grubu sahip olduğu görülmektedir. Dolayısı ile yaş değişkeninin 

ankete katılan grubun yaşam boyu öğrenme eğilimini etkilemediği ifade edilebilmektedir.  

Ankete katılanların cinsiyet değişkeni açısından yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında anlamlı 

farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları 

Tablo da gösterilmektedir. 

 Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İlişkisi  
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Yapılan analiz neticesinde ankete katılanların yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile cinsiyet grupları 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p<0,05) veriler ortalamalar açısından 

incelendiğinde yüksek ortalamaya erkek grubunun sahip olduğu görülmektedir. Dolayısı ile cinsiyet 

değişkeninin ankete katılan grubun yaşam boyu öğrenme eğilimini etkilemediği ifade edilebilmektedir.  

Ankete katılanların bölüm değişkeni açısından yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında anlamlı 

farklılık bulunup bulunmadığını incelemek için Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları 

Tablo da gösterilmektedir. 

 Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bölüm Değişkenine Göre İlişkisi  

Yapılan analiz neticesinde ankete katılanların yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bölüm grupları 

değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. (p<0,05) veriler ortalamalar açısından 

incelendiğinde yüksek ortalamaya 2. grubun sahip olduğu görülmektedir. Dolayısı ile bölüm değişkeninin 

ankete katılan grubun yaşam boyu öğrenme eğilimini etkilemediği ifade edilebilmektedir.  

 

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Araştırmada 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 29 soru içeren yapılandırılmış bir anket 

kullanılmıştır. Ankete katılanlara; ‘Yeni bilgi ve becerileri öğrenmek benim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; 

Kişisel gelişimimi sağlayacak kaynakları araştırmaktan keyif alıyorum., Mesleğimde kendimi geliştirmek için 

bilgilerimi sürekli güncellerim. Kendi alanımla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmekten zevk alırım. 

Entelektüel bilgi birikimine sahip bir birey olarak nitelendirilmek hoşuma gider. Yeni bilgi ve becerileri 

dayanaklarıyla öğrendikçe özgüvenim artar. Farklı alanlarda katıldığım etkinlikler mesleğimdeki 

motivasyonumu arttırır. İlginç bulduğum bilgilerin kaynaklarını araştırıp çevremdeki insanlara aktarmaktan 

keyif alırım. Topluma ve çevreme mesleki olarak örnek olmam gerektiği düşüncesi, beni öğrenmeye teşvik 

eder. Yeni bilgi ve becerileri yaşamımla ilişkilendirerek öğrenmeye çalışırım. Kişisel gelişim ve sertifika 

kurslarına katılmayı mesleğimde yeni bilgi ve becerileri öğrenmem için fırsat olarak değerlendiririm. 

Çevremdekilerin sorduğu soruları cevaplandıramadığımda bunu yeni bir şey öğrenmek için fırsat olarak 

değerlendiririm. Kendimi daha iyi tanımak adına kişisel gelişimimi sağlayacak etkinliklere katılma için zaman 

ayırırım. Mesleki açıdan beni geliştireceğine inandığım bilimsel dergi, kitap vb. okumak için zaman ayırırım. 

Gelişen teknolojiyi kullanarak çevremdekilere bilgi vermek için çaba gösteririm. İletişim ve sosyal 

becerilerimi geliştirmek için çaba gösteririm. Bir konuyu çevreme aktarmakta yetersiz kaldığımda, yeni 

yöntem ve teknikler geliştirmek için çaba gösteririm. Günlük hayata dair çevremdekilere fikirler verebilmek, 

onlara bir şeyler kazandırmada yardımcı olmak için yeni bilgi ve becerileri öğrenmeye gayret gösteririm. 

Kendi kendime öğrenmek için hedefler belirlerim ve hedeflerimi gerçekleştirmek için çaba gösteririm. İlgimi 

çeken konularda, öğrenme sürecimi sistemli bir şekilde yürütürüm. Mesleğimdeki gelişimimi arttırmak için 

sosyal alanlarda farklı etkinliklere katılırım.  Gelişen bilgi toplumuna ayak uydurabilmek için çaba gösteririm. 

Kendi ilgi ve ihtiyaçlarıma hitap eden öğrenme olanaklarına ulaşmak için çaba gösteririm. Üniversite 

eğititmim bittikten sonra, mevcut bilgi birikimimle yetinmeyip araştırma yapmaya çalışacağım Kendimi 

geliştirmek için geleneksel yöntemlerin yeterli olmadığını düşündüğümden teknolojik gelişmeleri takip 

etmeye çalışırım. Yeni bir şeyler öğrenmek her zaman ilgimi çeker. Edindiğim bilgiyi özel bir amaç için etkin 

olarak kullanabilirim. Edindiğim bilginin, doğruluğunu, güvenilirliğini, güncelliğini ve tarafsızlığını 

belirlemek için ilgili kaynakları araştırırım İhtiyacım olan bilgiyi elde etmenin yollarını bulmak için çaba 

gösteririm.’ Soruları sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevapların neticesi çarpıcıdır. 

Öyle ki;  

 Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri çok düşük düzeyde çıkmıştır.  

Örneğin ;  

- Öğrencilerin %89.3’ü yeni bilgi ve becerileri öğrenmeyi kendileri için vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak 

görmediklerini ifade etmişlerdir. 

- Öğrencilerin yarısından fazlası kişisel gelişimlerini sağlayacak kaynakları araştırmaktan keyif 

almadıklarını belirtmişlerdir. 

-   Öğrencilerin %70’i mesleki gelişim için bilgilerini güncel tutmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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- Öğrencilerin büyük çoğunluğu yeni bilgi ve becerileri dayanaklarıyla öğrendikçe özgüvenlerinin 

arttığı ifadesine katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

-  Öğrencilerim yarısından fazlası ilginç bulduğu bilgilerin kaynaklarını araştırıp çevremdeki insanlara 

aktarmaktan keyif almaktan hoşlanmadığını ifade etmiştir. 

-  Öğrencilerin %80’nine yakını topluma ve çevresine mesleki olarak örnek olması gerektiği 

düşüncesinin, kendisini öğrenmeye teşvik etmediğini ifade etmiştir. 

Yalnızca; 

- Edindiğim bilgiyi özel bir amaç için etkin olarak kullanabilirim. 

- İlgimi çeken konularda, öğrenme sürecimi sistemli bir şekilde yürütürüm. 

- İhtiyacım olan bilgiyi elde etmenin yollarını bulmak için çaba gösteririm. İfadelerine olumlu 

yönde (katılıyorum / kesinlikle katılıyorum) yönünde cevap verilmiştir.  

 

 Öğrencilere yaşam boyu öğrenmenin ne olduğu ve mantığı anlatılmalı, yaşam boyu öğrenme 

becerileri bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır.  

 Öğrencilere yeni bilgi ve becerileri öğrenmelerinin mantığı gerekçeleriyle anlatılmalı, eğitim 

öğretim kurumlarına yaşam boyu öğrenmeyle ilgili dersler konulmalıdır. 

 Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin sağlanması açısından yeni bilgi ve beceri kazanmaları 

doğrultusunda gerekli bilinç seviyesine ulaşmaları sağlanmalıdır. 

 Öğrencilere bilgiye nasıl ulaşabileceklerinin yöntemleri öğretilmelidir. 

 Dersler öğrencinin sorumluluk alarak aktif katılımcı olarak yer alacağı biçimde işlenmelidir.  

 İleride yapılacak araştırmalarda öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük 

çıkmasındaki kök nedeninin ortaya konması talep edilebilir.  
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(23) 

Öğr. Gör. Sibel İSMAİLÇEBİ BAŞAR161 

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF LOGISTIC PERFORMANCE OF CENTRAL ASIAN TURKISH REPUBLIC 

 

 

 

ÖZ 

Lojistik günümüz mal ticaretinde önemli faktörlerden birisidir. Firma açısından maliyetlerin 

azaltılması, rekabetçiliğin artırılması ve zamanlama açısından önemlidir. Bunun yanında lojistik bir sektör 

olarak ekonomilerde önemli faaliyet alanlarından birisi haline gelmiştir. Bu çalışmada Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinin lojistik performansları ele alınmaktadır. Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler yardımı 

ile söz konusu ülkelerin performansları ortaya koyulmaktadır. Bunun yanında lojistik ile ilgili 6 bileşen 

açısından Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin performansları değerlendirilmektedir. Çalışmanın sonucunda 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin lojistik performanslarının düşük olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Performansı, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. 

 

 

 

ABSTRACT 

Logistics is one of the important factors in today's commodity trading. In terms of the firm, it is 

important to reduce costs, increase competitiveness and timing. Besides, it has become one of the important 

fields of activity in economies as a sector. In this study, the logistic performances of Central Asian Turkic 

Republics are discussed. With the help of the data obtained from the World Bank, the performances of the 

mentioned countries are revealed. Besides, the performances of Central Asian Turkic Republics are evaluated 

in terms of 6 components related to logistics. As a result of the study, the logistic performances of the Central 

Asian Turkish Republics were found to be low. 

Keywords: Logistics, Logistics Performance, Central Asian Turkic Republics. 
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GİRİŞ 

Lojistik askeri kökenli bir terim olup II. Dünya Savaşı sırasında önemi daha fazla anlaşılmış ve savaş 

sonrası özellikle işletme ve iktisat bilimleri tarafından araştırma konusu olmuştur. Çok sayıda tanımı olmakla 

birlikte lojistik ile ilgili olarak literatürde en fazla ilgi gören tanımlama Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları 

Konseyi’nin (CSCMP) tanımıdır. Bu tanıma göre göre lojistik, “müşteri ihtiyacını karşılamak üzere her türlü 

ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai 

tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, 

taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir”.  

Küreselleşmenin hızlandığı 1990’lı yıllarda lojistik faaliyetlerinde de önemli artışlar meydana 

gelmiştir. Öncelikle lojistik faaliyetler ülkeler arasındaki mal ticaretinde anahtar konuma gelmiştir. Avrupa 

ve ABD’deki üretim tesislerinin Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerine doğru kayması sonucunda taşımacılıkta 

hacim ve miktar çok hızlı bir şekilde yükselmiştir. Çin ve Uzak Doğu ülkelerinin üretim sürecinde 

kullandıkları hammaddelerin tedariki ile birlikte lojistik faaliyetler daha da artmıştır. Lojistik faaliyetler ülke 

sınırları içinde de hızlanmıştır. Nitekim artan imalat ve ithalat faaliyetleri yurt içi dağıtımların daha etkin bir 

şekilde yönetilmesini gündeme getirmiştir.  

Lojistik faaliyetlerin artmasında 2000’li yıllardan günümüze popüler hale gelen e-ticaret 

uygulamalarının rolü de büyüktür. Firmalar dışında tüketiciler de artık e-ticaret yolu ile mal satın almaya 

başlamışlar ve bu tür ticaret önemli boyutlara yükselmiştir. E-ticaret yolu ile hem yurtiçi piyasalarda üretilen 

hem de yurtdışından satın alınan malların dağıtımı lojistik faaliyetleri artırmıştır. Özellikle e-ticaret 

uygulamaları malların teslim sürelerinin minimum tutulması için yeni çözümler üretilmesi gerekliliğini ortaya 

çıkararak bilgi işlem ve yazılım sektörlerini de etkilemiştir.   

Lojistik faaliyetlerindeki hızlı değişimler lojistik süreçlerini de etkilemiş ve daha önce firmaların kendi 

bünyelerinde çözüm aradıkları lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımını gündeme gelmiştir. 

Lojistiğin kaynak kullanımı ile ilgili olarak geçirdiği evreler “Parti Lojistik” (Party Logistics, PL) 

kavramı ile gösterilmektedir. 1PL lojistik (Birinci Parti Lojistik), şirketin lojistik faaliyetlerini kendi 

bünyesinde yürüttüğü ve kendi malını kendisinin taşıdığı anlamına gelir. Bu tip lojistikte diğer firmalar ile 

işbirliği yapılmamakta ve şirketler hem taşıma hem de depolama faaliyetlerini kendileri yürütmektedirler. 1PL 

lojistik anlaşılacağı üzere özellikle geniş bir tüketici yelpazesine sahip firmalar için yüksek maliyetler anlamı 

taşımaktadır. Buna karşılık yeterli kaynağı olan ve pazar bölgeleri sınırlı olan firmalar için etkin bir yöntem 

olduğu söylenebilir.   

2PL veya varlık tabanlı lojistik, nakliye ve depo gibi geleneksel lojistik işlevlerinin yönetimidir. Bu 

durumda yeterli altyapı ve tesise sahip olmayan şirketler maliyet azaltmak amacıyla, taşeron olarak bir taşıyıcı 

kiralamaktadır. Malların organizasyonu ve takibi imalatçının sorumluluğundadır. Lojistik aktör genellikle 

müşterinin talimatlarını yerine getirmektedir.    

3PL lojistikte firma ile lojistik aktörü arasında daha uzun vadeli bir ilişki ortaya çıkmaktadır (Murphy 

ve Poist: 1998). Burada lojistik aktör üretici firma ile müşterisi arasındaki lojistiği kendisi düzenler. Diğer bir 

deyişle lojistik aktör arz zincirindeki birbirini izleyen iki birim arasındaki ilişkiyi organize etmektedir. Üretici 

firma lojistik aktörün performansını belli dönemler itibariyle değerlendirerek çeşitli düzenlemeler yapabilecek 

bilgi birikimine sahiptir.  

4PL lojistikte üretici firmalar lojistik faaliyetleri lojistik aktöre devrederken, lojistik aktör bu 

faaliyetlere yoğun bir katılım göstererek en iyi çözümleri sunar. Bu tip lojistikte genellikle lojistik firmalarının 

kendilerine ait depo ve diğer ekipmanları bulunmamaktadır. Buna karşılık piyasadaki en uygun çözümlerden 

yararlanarak firmaya katkıda bulunurlar. Lojistik firma süreçlerin izlenmesinden sorumludur. Bu tür lojistikte 

artık lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi yanında hizmet kalitesi ön plana çıkmaktadır.  

5PL daha çok e-ticaret pazarına hizmet etmek üzere geliştirilmiştir. Tedarik zincirindeki tüm tarafların 

yönetilmesini içerir. 5PL’nin başarısı bilgi teknolojisi ve sistemidir (Barlas: 2002). Beşinci parti bir lojistik 

hizmet sağlayıcısı, tedarik zincirleri ağlarının yönetimini garanti eder, müşteriye mümkün olan en iyi tedarik 

zincirlerine veya ağlarına tercihen yakın danışarak geliştirir ve uygular.  
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Günümüzde artan lojistik faaliyetleri lojistik yönetimi kavramını gündeme getirmiştir. Lojistik 

yönetimi lojistik faaliyetlerin belli bir düzen içinde devam etmesinin sağlanması, gözetlenmesi ve 

geliştirilmesidir. Lojistik yönetimi ulaştırma, envanter yönetimi, sipariş işleme, elleçleme, tedariki koruyucu 

ambalajlama ve envanter yönetimi faaliyetleri ile ilgilenmektedir.   

Ülkelerin büyüme oranlarında kaydettikleri gelişmeler ile uluslararası ticaret hacmindeki artışlar hem 

yurtiçi hem de yurtdışı lojistik faaliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bunun yanında farklı taşımacılık 

araçlarının ve rotalarının kullanılması söz konusudur.  Günümüzde lojistik entegrasyonu malların ve 

hammaddelerin yanında bilginin de entegrasyonunu gerektirmektedir (Fisher, 1997; Power, 2005).  

Günümüzde lojistik faaliyetleri, firma başarısının ülke performansının ve insan refahının üzerinde 

etkili hale gelmiştir. Lojistik faaliyetleri firmaların rekabetçilikleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Nitekim 

frmaların rekabetçiliklerinde maliyet, eşitlik, esneklik ve teslimat gibi faktörler ön plana çıkmaktadır (Corbett 

ve Van Wessenhove, 1993; Minor vd., 1994). Özellikle uluslararası ticaret yapan firmalar lojistik 

faaliyetlerindeki sıkıntılar ya da maliyetler nedeniyle üretim tesislerini büyük piyasalara yakın yerlere 

kurabilmektedirler. Lambert ve  Stock (2001), lojistiğin toplumun yaşam standardına anlamlı katkıları 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kişisel faaliyetlerinin hemen her aşaması, doğrudan ya da dolaylı olarak lojistik 

süreçlerinden etkilenmektedir. Bununla birlikte az gelişmiş ülkeler, lojistiğin önemini gözden kaçırmakta ya 

da önem vermemektedirler (Abdur Razzaque, 1997).  

 

Lojistik Performansı 

Firmaların lojistik performansı ürünlerin en etkin yöntemlerle müşteriye ulaştırılmasını içermektedir. 

Burada zaman, kalite ve maliyet kavramları ön plana çıkmaktadır. Firmaların malları müşteri için en uygun 

zamanda ve yerde teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bunu yaparken malların tam ve hasarsız olarak 

ulaştırılması gereklidir. Tüm bu işlemler yapılırken de en uygun maliyetli yöntem izlenmelidir.  

Lojistik performansı ülkeler açısından da önemlidir. Uluslararası ticarette lojistik performansı 

açısından güçlü olan ülkelere diğer ülkelere göre üstünlük sağlamaktadırlar. Lojistik performansı kötü olan 

ülkeler ve bölgeler nedeniyle alternatif taşıma güzergâhlarının yapılması ve kullanılması konuları gündeme 

gelebilmektedir. Yine doğrudan yabancı sermaye ihtiyacı olan ülkelerin lojistik performanslarının yüksek 

olması sermaye çekme konusunda belirleyici rol oynayabilmektedir.   

Ülkelerin lojistik performanslarını ortaya koymak amacıyla Dünya Bankası 2007 yılında bir çalışma 

başlatmıştır. Bu çalışmada ülkelerde lojistik sektöründe faaliyet gösteren profesyonel kişi ve kuruluşlara 

yapılan anketlerden elde edilen verilere göre bir Lojistik Performansı Endeksi (Logistics Performance Index, 

LPI) hesaplanmaktadır. LPI genel ülke skorlarını göstermekle birlikte daha detaylı bir analiz için anketlerden 

6 bileşen elde etmekte ve skorlar belirlemektedir. Bu bağlamda LPI aşağıdaki 6 bileşeni içermektedir: 

1- Gümrükler: Gümrükler ve diğer sınır kontrol sistemleri tarafından verilen geçiş izni sürecinin 

etkinliğini göstermektedir.  

2- Altyapı: Ulaştırma ve ticaret altyapısının kalitesini ifade etmektedir.  

3- Sevkiyat Ayarlama Kolaylığı: Sevkiyat fiyatlarının rekabetçi olarak ayarlanabilme kolaylığını 

göstermektedir.   

4- Lojistik Hizmetlerinin Kalitesi ve Yeterliliği: Taşıma operatörleri, gümrük müşavirliği gibi 

hizmetlerin yeterliliğini ve kalitesini ifade etmektedir.   

5- Takip Edebilirlik: Sevkiyatların kolaylıkla takip edilebilmesini ve izlenebilmesini göstermektedir.  

6- Zamanlama: Sevkiyatların planlanan teslimat süresi içinde alıcıya ulaşma sıklığını ölçmektedir.  

Elde edilen anket sonuçlarına göre her bir bileşen için 1-5 arası ölçeklendirme yapılmaktadır. Aynı 

ölçeklendirme ülke skoru olarak da hesap edilmektedir. Skorlara göre 1 en düşük ve 5 en iyi lojistik 

performansını göstermektedir. Bu skorlar, 2007, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yılı için yayınlanmıştır.  

Lojistik performansında 2016 yılı itibariyle en iyi ve en düşük skorlara sahip ülkeler ile Orta Asya 

Türk Cumhuriyetlerinin skorları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çeşitli Ülkelerin LPI skorları (2016) 
LPI Sırası Ülke Skor LPI Sırası Ülke Skor 

1 Almanya 4,23 77 Kazakistan 2,16 

2 Lüksemburg 4,22 118 Özbekistan 2,21 

3 İsveç 4,20 140 Türkmenistan 2,40 

4 Hollanda 4,19 146 Kırgızistan 2,75 

5 Singapur 4,14 157 Moritanya 1,87 

6 Belçika 4,11 158 Somali 1,75 

7 Avusturya 4,10 159 Haiti 1,72 

8 İngiltere 4,07 160 Suriye 1,60 

 

Tabloya göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 160 ülke içinde son sıralarda yer almaktadırlar. Bu 

nedenle her bir ülkenin bileşenlerinin incelenmesi ve düşük skorların nedenlerinin ortaya konulması 

gereklidir.  

Tablo 2’de Kazakistan’ın yıllar itibariyle LPI bileşenleri gösterilmektedir.  

Tablo 2. Kazakistan’ın LPI skorları bileşenleri   
Y

ıl 

Gümrü

kler 

Altyapı Gönde

ri Kolaylığı 

Lojistik 

Kalite  

ve 

Yeterlilik 

Takip  

ve  

İzleme  
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ıra 

P

uan 

S

ıra 

P

uan 

S

ıra 

P

uan 

S

ıra 

P

uan 

S

ıra 

P

uan 

S

ıra 

2

007 

1

,91 

1

39 

1

,86 

1

37 

2

,10 

1

29 

2

,05 

1

26 

2

,19 

1

16 

2

,65 

1

20 

2

010 

2

,38 

7

9 

2

,66 

5

7 

3

,29 

2

9 

2

,60 

7

3 

2

,70 

8

5 

3

,25 

8

6 

2

012 

2

,58 

7

3 

2

,60 

7

9 

2

,67 

9

2 

2

,75 

7

4 

2

,83 

7

0 

2

,73 

1

32 

2

014 

2

,33 

1

21 

2

,38 

1

06 

2

,68 

1

00 

2

,72 

8

3 

2

,83 

8

1 

3

,24 

6

9 

2

016 

2

,52 

8

6 

2

,76 

6

5 

2

,75 

8

2 

2

,57 

9

2 

2

,86 

7

1 

3

,06 

9

2 

 

Tablo verileri incelendiğinde Kazakistan’ın bileşenlerinde yıllar itibariyle bir iyileşme görüldüğü 

söylenebilir. Ancak ülke sıralaması açısından bakıldığında bu iyileşmenin istenilen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Özellikle 2014 yılında Kazakistan’ın skorlarında bir kötüleşme yaşanmış ancak 2016 yılı 

itibariyle nispi bir düzelme ortaya çıkmıştır.  Özellikle gönderilerin zamanında teslimi konusunda 
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Kazakistan’ın başarılı adımlar attığı söylenebilir. Gümrükler ve lojistik kalitede ise istenilen seviye elde 

edilememiştir.  

Kırgızistan’ın LPI bileşenleri Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Kırgızistan’ın LPI skorları bileşenleri   
Y

ıl 

Gümrü

kler 

Altyapı Gönde
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1
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1

47 

2
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1

27 

2

,13 

1

51 

2

,20 
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45 

2

,36 

1

55 

2
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1

,80 

1

56 

1

,96 

1

50 

2

,10 

1

52 

1

,96 

1

51 

2
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1

15 

2

,72 

1

26 

 

Kırgızistan’ın LPI bileşenleri incelendiğine skorların oldukça düşük olduğu görülmektedir. Zaman 

içinde de bileşenlerde kaya değer bir iyileşme görülmemektedir. Özellikle gümrükler, altyapı, gönderi 

kolaylığı ve lojistik kalite açısından Kırgızistan’ın skorları çok düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Gümrükler 

ve gönderi kolaylığına 2010 yılında hızlı iyileşmeler sağlanmasına rağmen bu skorlar daha sonraki 

dönemlerde hızlı bir düşüş göstermiştir.  

Özbekistan’ın LPI bileşenleri ve değişmeler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Özbekistan’ın LPI skorları bileşenleri   
Y
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Özbekistan’ın da benzer şekilde LPI bileşenlerine ilişkin skorları genel olarak düşük seviyede 

gerçekleşmiştir. Ancak, Özbekistan’da LPI bileşenlerinin yıllar itibariyle inişli çıkışlı bir seyir izlediği 

söylenebilir. Özbekistan’ın lojistik altyapısının diğer ülkeler göre daha iyi duruma geldiği görülmektedir. 

Buna karşılık özellikle gönderi kolaylığı ile lojistik takip ve izleme açısından oldukça düşük bir skor elde 

edilmiştir.  

 

Türkmenistan’ın LPI bileşenlerine ilişkin veriler Tablo 5’de verilmektedir.  

Tablo 5. Türkmenistan’ın LPI skorları bileşenleri   
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Türkmenistan ile ilgili olarak dünya Bankası LPI endeksinde 2007 ve 2012 yıllarına ait veriler 

yayınlanmamıştır. Ancak Türkmenistan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde LPI bileşenleri açısından en 

düşük değerlere sahip olduğu söylenebilir. Türkmenistan’da lojistik kalite ve yeterlilik, gümrükler ve lojistik 

takip ve izleme değerleri oldukça düşük düzeylerdedir. Zaman içinde de LPI bileşenlerinde önemli iyileşmeler 

kaydedilememiştir.  

 

 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

Lojistik günümüz mal ticaretinde önemli bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında üretim 

tesislerinin çeşitli ülkelerde yeniden tesisi edilmesi ile beraber hammadde lojistiği de bir o kadar önemli bir 

konu haline gelmiştir. Yine elektronik ticaretin her geçen gün yaygınlaşması ile birlikte her gün milyonlarca 

malın taşınması ve kullanıcı kitleye ulaşması söz konusu olmuştur.  

Lojistik faaliyetlerdeki artışlarla birlikte profesyonel hizmet veren lojistik firmaların sayısı ve hizmet 

ağları artmıştır. Bunun yanında lojistik faaliyetler ülkeler arası ticarette de önemli bir konu olarak gündeme 

gelmeye başlamış ve ülkeler arasında rekabet konusu olmaya başlamıştır. Bu nedenle daha iyi lojistik hizmet 

veren ülkelerin uluslararası ticarette daha avantajlı hale gelmeleri söz konusu olmuştur. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri üretim bölgesi haline dönüşen Uzak Doğu ile tüketim bölgeleri olan 

başta Avrupa ve Rusya arasında yer almaktadırlar. Bu ülkeler coğrafi olarak lojistik anlamında önemli bir yere 
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sahiptirler. Ancak bu ülkelerin lojistik performansları incelendiğinde lojistik açısından dezavantajlı hale 

dönüşmeye başladıkları görülebilmektedir. Özellikle altyapı ve gümrükler konusunda Orta Asya Tük 

Cumhuriyetlerinin yapmaları gereken çok şey olduğu görülmektedir.  

Söz konusu ülkelerin her birinin lojistik konusunda siyasi irade ortaya koymaları ve bir değişim 

dönüşüm programı yürütmeleri acil bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Gümrükler ve altyapı dışında 

zamanlama ve gümrük müşavirliği hizmetleri gözden geçirilmeli nitelikli personel yanında bilgi-işlem 

teknolojilerindeki gelişmelere uygun bir lojistik sistem yeniden inşa edilmelidir.  
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet EDİ*; Uğur YILMAZ** 

15 TEMMUZ KALKIŞMASININ DİYARBAKIR BASININA YANSIMASI 

REFLECTION OF JULY 15TH MOVEMENT TO DIYARBAKIR PRESS 

 

 

 

ÖZ 

Bir ülkede seçimler neticesi ile iktidar olmuş siyasi teşekkülün silahlı gruplar tarafından zor kullanarak 

iktidardan uzaklaştırılmasına “darbe” diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti bu durumla ilk kez 27 Mayıs 1960 

tarihinde karşılaşmıştır. Daha sonra 12 Eylül 1980 tarihinde bir kez daha aynı duruma maruz kalan ülke fiili 

darbeler dışında sırasıyla 1971 Muhtırası, 28 Şubat Post-Modern darbe ve 27 Nisan e-muhtırası ile karşı 

karşıya kalmıştır. Buna benzer bir durumu 15 Temmuz 2016 Tarihinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti 

diğerlerinden farklı olarak ülkenin hemen her yerinde halk sokağa inerek kalkışmaya karşı durmuş ve 

kalkışmaya katılmayan birliklerle beraber bu darbe teşebbüsünü bertaraf etmiştir. Bu durumlar bir taraftan 

ülke siyasi dengelerine etki ederken diğer taraftan da ekonomik krizleri, enflasyon ve devalüasyon gibi 

sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bütün bu olumsuzluklar karşısında kalkışma önlendikten sonra 

devletin savunma mekanizması devreye girmiş ve darbe taraftarları gözaltına alınmaya başlanmıştır. Bu 

durum hem halk nezdinde hem de ulusal ve yeren basında en önemli gündem maddesine dönüşmüştür.  

Çalışmada Diyarbakır’da yayın yapan 7 gazetenin 15 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında kalkışma 

ve sonrasında yaşanan hadiselere bakış açıları incelenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Askeri Darbeler, Basın. 

 

 

 

ABSTRACT 

We can call it "coup d'état" for the removal of the ruling political entity in a country by force by the 

armed groups. The Republic of Turkey first encountered this situation on 27 May 1960. Later on September 

12, 1980, the country, once again exposed to the same situation, faced the 1971 Muharra, the February 28 

Post-Modern coup and the April 27 e-muhar, respectively. Similar to the situation in the Republic of Turkey 

on July 15, 2016, almost everywhere in the country, the people were standing on the streets and avoiding the 

coup attempt together with the unincorporated people. While these conditions affect the political balances of 

the country on the one hand, they also cause economic crises, inflation and devaluation on the other side. 

After all these negativities were overcome, the defense mechanism of the state became active and the coup 

supporters started to be taken into custody. This situation has not turned into the most important agenda item 

both in public and nationally and at the same time. 

During the study, 7 journalists who were broadcasting in Diyarbakır tried to examine the views of the 

ashlaresi who lived during the raid between July 15 and August 1. 

Keywords: 15th of July, Military Doubles, Press. 
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GİRİŞ 

Darbe, Türk Dil Kurumu tarafından “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik 

yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi”162 

olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, silahlı kuvvetler mensuplarının zor kullanarak ülke yönetimine el koymasına 

da askeri darbe diyebiliriz. Hükûmetlerin, ekonomik ve sosyal sorunları çözmekte başarısız oldukları 

iddiası, cuntacılar tarafından askeri darbelerin başlıca sebebi olarak gösterilmektedir. Zaman zaman ordu 

tarafından hükûmetlere verilen muhtıralar da darbelerin çıkardığı sonuçlara benzer sonuçlar 

doğurabilmektedir. Darbeciler genellikle ordunun yapacakları eyleme karşı tarafsız kalmasını fırsat bilerek 

iktidarı ele geçirerek, hükümeti devirir; radyo, TV gibi iletişim kanallarını işgal ederek hükûmet daireleri 

üzerinde otorite kurar; elektrik santralleri gibi temel altyapı tesislerini ve birçok kurumu kontrol altına alır. 

Türkiye Cumhuriyeti darbeler, darbe girişimleri ve muhtıralar ile birçok kez yüz yüze kalmış, kimi 

zaman bu tür girişimler başarıyla neticelenerek yönetim mekanizması askeri müdahalelerle kontrol altına 

alınmıştır. 1950 genel seçimleri sonucunda Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle beraber darbe 

teşebbüslerinin de ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Bu ayak seslerinin neticesi olan darbe ve muhtıralar 

bazen  27 Mayıs 1960 Darbesi gibi ordu içerisinde bulunan ve emir komuta usulü dışında bir grup subay 

tarafından, bazen de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi gibi emir komuta usulü içerisinde hazırlanarak planlı bir 

şekilde icra edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet’indeki askeri darbeler, muhtıralar ve darbe girişimlerini kısaca hatırlamak 

gerekirse; 

27 Mayıs 1960 Darbesi: Türkiye Cumhuriyet’indeki ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960’ta ordu içerisinde 

bulunan Milli Birlik Komitesi diye adlandırılan bir grup subay tarafından yapılan darbedir163. Bu darbe 

teşebbüsünün başarı ile neticelenmesine binaen Anayasa ve TBBB lağvedilerek siyasi faaliyetler geçici süre 

ile engellenmiştir. Darbenin gerçekleşmesiyle Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ile 

birlikte Demokrat Parti milletvekilleri ile birçok partili tutuklanmıştır164. Milli Birlik Komitesi Başbakan 

Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı Yassıada 

yargılamalarına müteakip idam kararını icra ederek 1961 anayasasını ilan etmişlerdir. 

22 Şubat 1962 Darbe Girişimi: 22 Şubat 1962'de, Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat 

Aydemir ve arkadaşlarının, ordu içindeki 27 Mayısçıların tasfiyesi için, 20 Şubat günü başlatılan atama ve 

gözaltına almalara karşı yapılan bir darbe girişimidir165. 

20 Mayıs 1963 Darbe Girişimi:20 Şubat günü başlatılan atama ve gözaltına almalara karşı direniş 

olayının devamıdır166. 

20 Mayıs 1969 Darbe Girişimi: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olamamış ve emir-komuta 

zinciri içerisinde gelişmiş bir askeri darbe teşebbüsüdür. 

9 Mart 1971 Darbe Girişimi: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olamamış ve emir-komuta 

zinciri dışında gelişmiş bir askeri darbe teşebbüsüdür. 

12 Mart 1971 Muhtırası:12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı 

Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve 

Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek 

hükûmetin istifaya zorlandığı askeri müdahaledir167. 

12 Eylül 1980 Darbesi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir-komuta zinciri içinde 

gerçekleştirdiği askerî müdahaledir. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren başkanlığında 1960 

darbesi ve  ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müdahalesidir. 

                                                           
162 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Darbe Maddesi 
163 Toktamış Ateş, 68’li Olmak, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1995, s. 30. 
164 Prof. Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1998, s. 783-785. 
165 Yeşim Demir, Albay Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, ÇTTAD, C,12, İzmir, 2006, s. 161.  
166 Yeşim Demir, Albay Talat…, s. 167.  
167 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1997, s. 49. 
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Bu müdahale ile Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükümet görevden alınmış, TBMM lağvedilmiştir. 

Bununla beraber anayasa da rafa kaldırılarak ülke sıkıyönetimle yönetilmeye başlanmıştır. 

28 Şubat 1997 Muhtırası: 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı kararları sonrası 

oluşan durumdur. İrticaya karşı ordu ve bürokrasi merkezli tasfiye süreçlerinin yaşandığı dönem olarak da 

nitelendirilebilir. Cumhuriyet tarihinde post-modern darbe olarak yerini almış askeri müdahaledir.   

27 Mayıs 2007 Muhtırası: Silahlı Kuvvetler adına Genelkurmay Başkanı tarafından Genelkurmay 

Başkanlığı sitesinden yayınlanan ve dönemdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla yaşanan hadiseleri 

önlemek amaçlı siyasete askeri müdahale olarak nitelendirilen bildiridir. İnternet üzerinden yayımlanması 

dolayısıyla e-muhtıra olarak da nitelendirilmiştir.  

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi: 15-16 Temmuz 2016 gecesi Silahlı Kuvvetler içerisinde yer alan 

subay ve erbaştan oluşan, Yurtta Sulh Konseyi olarak kendilerini tanıtan grup tarafından emir komuta zinciri 

dışında yapılan bir kalkışma hareketidir. Siyasi otoritenin bertaraf edilmesi için uygulamaya çalıştıkları bir 

darbe teşebbüsü olarak, Türkiye Cumhuriyeti siyasal hayata girmiştir.  

Kalkışma ilk önce İstanbul Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin çift 

yönlü olarak trafiğe kapatılması ile başlamıştır. Köprülerin kapatılması ile eş zamanlı olarak Diyarbakır askeri 

havaalanından kalkan savaş uçakları başkent Ankara semalarında alçak uçuşa geçmişlerdir. Bu hadiseler 

yaşanırken bir yandan da Atatürk Havaalanın girişi tanklarla kapatılmış, Ankara Gölbaşında yer alan Özel 

Harekât Daire Başkanlığının binaları hava saldırısına maruz kalmıştır. Bu saldırı esnasında olaylara müdahale 

için toplanan Özel Harekât Polislerinden 42’si şehit olmuştur. Ayrıca savaş uçakları ve savaş helikopterleri 

tarafından TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Binası gibi birçok kritik nokta 

havadan bombalanmıştır.  

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast 

girişiminde bulunulmuş, zamanlama ve istihbarat raporları neticesi ile Cumhurbaşkanı bu suikasttan 

kurtulmuştur. Darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü’nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara 

Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel 

Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alınmıştır. Bu ve benzeri olaylar 

ülkenin çeşitli yerlerinde cereyan ederken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli TV kanallarına 

bağlanarak halkı meydanlara çağırmış ve darbecilere karşı durulmasını istemiştir. Cumhurbaşkanı’nın 

çağrısıyla sokaklara inen halk, polislerle birlikte darbeci askerleri etkisiz hale getirerek; darbe girişimi 

başarısızlıkla sonuçlandırmıştır168. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sırasında 55'i Ankara'da, 

5'i İstanbul'da, 2'si Muğla'da olmak üzere 62 polis, 4'ü Ankara, biri İstanbul'da 5 asker, 78'i Ankara, 94'ü 

İstanbul, 1'i Malatya'da 173'ü sivil toplam 240 kişi şehit oldu. Darbe girişimi sırasında toplam bin 535 kişi de 

yaralandı. Ayrıca bu girişim sırasında 36 darbeci asker ölmüş, 49’u da yaralanmıştı169. Darbe girişimi ve 

sonrasında Türkiye’nin birçok yerinde darbe karşıtı tepkiler yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halk 27 gün süren Demokrasi Nöbetlerini tutmuştur. Demokrasi 

nöbetlerinin yapıldığı illerden biri de Diyarbakır’dır. Diyarbakır’daki yerel gazetelerin 15 Temmuz Darbe 

Girişimi’ne bakışlarına baktığımızda:  

 

1- Darbe Teşebbüsünün Diyarbakır’daki Yerel Basına Yansımaları ve İlk Tepkiler 
Paralel Yapı’ya mensup askerler tarafından 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru 

yönetimini ele geçirme teşebbüsleri Diyarbakır’daki bazı yerel gazetelere ilk yansımaları şu şekildeydi;  

Öz Diyarbakır Gazetesi “Darbecilere halk darbesi” manşetini atıp şu şekilde devam etmiştir; “Ordu 

içerisindeki bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

çağrısı üzerine halk sokağa döküldü. Halkın yoğun tepkisiyle karşılaşan darbeciler amaçlarına ulaşamadı. 

Ülkenin dört bir tarafında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda asker gözaltına alındı. Diyarbakır’daki sivil 

                                                           
168 “ Dakika dakika darbe girişimi- 15-16  Temmuz 2016”, Hürriyet.com, erişim tarihi 16.04.2017, 

http://www.hurriyet.com.tr/dakika-dakika-darbe-girisimi-15-16-temmuz-2016-40149409  
169 “15 Temmuz darbesinin acı bilançosu açıklandı”, Sabah.com, erişim tarihi 16.04.2017,  

http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/19/15-temmuz-darbesinin-aci-bilancosu-aciklandi  
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toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimine tepki gösterdi. Ak 

Parti İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde Türk 

bayrakları ile darbe girişimini protesto etti.”170 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi: “ Darbeye sivil darbe” manşetini atmış ve devamında şunları yazmıştı; 

“Türk tarihinde darbeler önemli bir yer tutmaktadır. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yer alan bir 

grubun başta Ankara ve İstanbul olmak üzere darbe girişiminde bulunması halkında direnmesiyle 

püskürtülürken, başta TBMM olmak üzere birçok yer bombalandı. Darbe girişiminin başlamasının ardından 

başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara inen halk, darbeci askerlere karşı 

durdu, tankların önüne uzandı. Gece boyunca İstanbul, Ankara başta olmak üzere Diyarbakır’dan Van’a kadar 

siyasi parti gözetmeksizin halk sokaklara inerek demokrasiye sahip çıktı ve darbecilere adeta sivil darbe vurdu. 

Halkın karşı duruşu karşısında bazı askerler geri çekilirken, bazıları vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine 

teslim edildi.”171 

Diyarbakır Olay Gazetesi: “ Halk demokrasi dersi verdi” manşetini atmış ve ;“ Önceki gece paralel 

yapının kalkışması boşa çıktı. Halk iradesine sahip çıktı ve kendini asker sanan paralel güdümündekilere 

müsaade etmedi. Devletinin yanında olduğunu gösteren halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da 

koştu. Marmaris’ten uçakla İstanbul’a gelen Erdoğan, insan seli tarafından karşılandı. Her zamanki gibi 

dimdik ve korkusuzca halkın arasına karışan Erdoğan’a halk büyük sevgi gösterisinde bulundu ve “ 

yanındayız” mesajı verdi. Halk sokaklarda ve her yerdeydi. “İrademe dokundurtmam” dedi ve gereğini yaptı. 

Halk, zırhlı araçların karşısında durdu ve Batı zail oldu.”172  

Diyarbakır Söz Gazetesi: “Demokrasi darbeyi yendi”  manşetini atmıştı, devamında; “Meclis Genel 

Kurulu darbe girişimi üzerine olağanüstü toplandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın okuduğu dört partinin 

ortak bildirisinde ‘Demokrasi darbeyi yendi’ denildi. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin genel 

başkanları 15 Temmuz darbe girişimine karşı konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, 

‘Tarihimizi değiştirdiniz’ dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Darbeye direnme hakkı vurgusu’ 

yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘Uçurumdan döndük’ ve HDP Grup Başkanvekili İdrisBaluken de 

‘İşbirliğine varız’ dedi.”173 

 

2- Halkının Darbeye Tepkisine Diyarbakır Yerel Basınının Bakışı  
15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Türkiye’nin hemen her yerinde halk demokrasiye sahip çıkmak 

için meydanları doldurmuştur. Bu illerden biri de Diyarbakır’dır.  Darbe girişimine karşı halkın meydanlara 

inmesini Diyarbakır yerel basını şöyle görmüştür:  

Diyarbakır Olay Gazetesi: “Diyarbakır’da halk meydanlarda” manşetini atmıştı. Devamında ise “ 

Diyarbakır’da darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlar, demokrasi nöbeti için bayraklarla sokaklara çıktı. 

Nöbetin sürdüğü kentte sık sık tekbir getirildi”174 demektedir. 

Öz Diyarbakır Gazetesi: “Darbe girişimine büyük tepki gösteren bölge halkı, tepkilerini sürdürmeye 

devam ediyor. Alanlarda toplanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atan kalabalık 

darbecilerin saldırısında hayatını kaybeden demokrasi şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı”175  demişti. 

Diyarbakır Söz Gazetesi: “Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Park Orman’da toplanan binlerce 

vatandaş “Paralel Yapının” darbe girişimine tepki göstererek, Türk bayrakları açtı ve Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın posterlerini taşıdı.”176 

                                                           
170 Öz Diyarbakır Gazetesi, 17 Temmuz 2016, “ Darbecilere halk darbesi”, s.3. 
171 Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 17 Temmuz 2016, “ Darbeye sivil darbe”, s.7. 
172 Diyarbakır Olay Gazetesi, 17 Temmuz 2016, “ Halk demokrasi dersi verdi”, s.5. 
173Diyarbakır Söz Gazetesi, 17 Temmuz 2016, “ Demokrasi darbeyi yendi”, s.9. 
174Diyarbakır Olay Gazetesi, 19 Temmuz 2016, “Diyarbakır’da halk meydanlarda”, s.1. 
175 Öz Diyarbakır Gazetesi, 18 Temmuz 2016, “Demokrasi nöbeti”, s.8. 
176 Söz Diyarbakır Gazetesi, 22 Temmuz 2016, “Demokrasi nöbeti Park Orman’da”, s.8. 
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Diyarbakır Olay Gazetesi: “Diyarbakırlı vatandaşlar, darbe girişimine karşı gerçekleştirilen demokrasi 

nöbetinde alanı hınca hınç doldurdu. Vatandaşlar darbe girişimini protesto edip kurban kestiler.”177 

Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi: “ Paralel Yapı’nın yaptığı darbe girişiminin ardından başlayan 

demokrasi nöbeti, Diyarbakır’da coşkuyla devam ediyor. 7’den 70’e her kesimden insanın katıldığı demokrasi 

nöbetinde vatandaşlar birlik mesajı veriyor. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

meydanlarda kalın dediği sürece meydanlarda kalacaklarını da dile getirdiler.”178 

Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi: “Darbeye karşı alanlarda olan Diyarbakır halkı ellerinde Türk 

bayraklarıyla ve dövizlerle alanları doldurdu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu alanda, sık sık “ Dik dur 

eğilme Diyarbakır seninle. İşte ordu, işte komutan” sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine 

sloganlar atıldı.”179 

 

3- Diyarbakır’daki Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partilerin Darbeye Tepkilerinin Yerel 

Basına Yansımaları 

15 Temmuz Darbe Girişimine Diyarbakır’daki STK ve Siyasi Partiler de tepki gösterip protestolarda 

bulunmuşlardı. Bu tepki ve protestoları Diyarbakır yerel basınına şöyle aksetmiştir:  

Diyarbakır Mücadele Gazetesi: “Diyarbakır’da AK Parti, Hüda-Par öncülüğünde darbe girişimi 

İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingle protesto edildi. Ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra AK Parti ve 

Hüda-Par bayrakları taşıyan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Kadınlarında katıldığı protesto eyleminde, ‘Asker 

dışarı, darbeci mezara’, ‘Darbecilere direnen polislere bin selam’, ‘Dik dur eğilme, bu ümmet seninle’ 

sloganları atıldı.”180 

Diyarbakır Söz Gazetesi: “AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Saadet Partisi 

Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Hüda-Par Diyarbakır İl Başkanı Şehmuz Tanrıkulu, İlçe Teşkilatları ve 

Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile İstasyon Meydanı’nda darbe girişimini kınamak için basın açıklaması 

düzenlediler. Basın açıklaması sırasında sık sık tekbir sesleri yükseldi. Ayrıca basın açıklaması sırasında ‘ Dik 

dur eğilme bu ümmet seninle’, ‘Seni vuranı unutma ey halkım’, ‘ Cuntanın tankı yıldıramaz halkı’, ‘ İradene 

sahip çık’ , ‘ Darbeye geçit yok’, ‘ Zalimler için yaşasın cehennem’ yazılı dövizler taşındı.”181 

Diyarbakır Söz Gazetesi: “15 Temmuz darbe girişimini protesto eden AK Parti Diyarbakır Milletvekili 

Galip Ensarioğlu ‘Bu, milletin geleceğine sahip çıktığı ikinci Kurtuluş Savaşı’dır’ dedi.”182 

 Diyarbakır Mücadele Gazetesi: “İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, 15 

Temmuz’da ordu içerisinde bir grubun yaptığı darbe girişimine ilişkin ‘Sivil iradenin demokratik 

toplumsallaşma süreçlerini ve demokratik siyaseti hedef alan bu tür girişimleri, insan hakları savunucuları 

olarak, asla kabul etmediğimizi ve kınadığımızı ifade etmek istiyoruz’ dedi.”183 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi: “ Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi (DİTAM) Başkanı Mehmet Kaya 

Türkiye’de darbelerin çözüm olmadığını geçmiş darbe dönemlerinin de ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan 

darbe kalkışmasının engellenmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi ‘ Darbeyi 

engellemek için Türkiye tarihinde olmayan bir muhalefet oluştu. Burada siyasi partiler, medya, sivil toplum 

kuruluşları vardı ve bu ülkenin son dönemde bir konuda ilk kez bir araya getiriyor ve bu çok önemli kazanımı 

harcamamak lazım. Türkiye’nin kutuplaşmasına engel olmak ve demokrasiyi geliştirmek için bu kazanımları 

değerlendirmek gerekiyor’ şeklinde konuştu.”184 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi: “ Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl 

Başkanı Mehmet Aküzüm, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ana Giriş Bölümünde yaptığı 

                                                           
177 Diyarbakır Olay Gazetesi, 24 Temmuz 2016, “ Diyarbakır demokrasi nöbetinde”, s.4. 
178Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi, 25 Temmuz 2016, “Demokrasi Nöbetinde Birlik Mesajları”, s.1. 
179Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi, 28 Temmuz 2016, “Demokrasi Nöbeti Coşkuyla Sürüyor”, s.1. 
180 Diyarbakır Mücadele Gazetesi, 18 Temmuz 2016, “Darbecilere Tepki”, s.7. 
181 Diyarbakır Söz Gazetesi, 17 Temmuz 2016, “Darbeye Hayır”, s.8. 
182Diyarbakır Söz Gazetesi, 20 Temmuz 2016, “2.Kurtuluş Savaşı’mız”, s.7. 
183Diyarbakır Mücadele Gazetesi, 22 Temmuz 2016, “ Darbeyi kabul etmiyor ve kınıyoruz”, s.6. 
184Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 18 Temmuz 2016, “Ülke son dönemde bir konuda ilk kez bir araya geldi”,s.1. 
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açıklamada ‘15 Temmuz kalkışması ülkemiz için sistematik bir işgal girişimiydi. Bu yüzden Türkiye’yi 

işgalden kurtaran milletimizi selamlıyoruz’ dedi.”185 

Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi: “Çözüm İçin Sivil İnisiyatif Derneği (ÇÖZÜM-DER) Genel 

Başkanı Ercan Sezgin, 15 Temmuz gecesinde yaşanan ihanetin basit bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye’yi 

işgal etme, ana omurgadan diz çöktürme, öncü kadroları yok ve imha etme girişimi olduğunu belirterek 

‘Binlerce insan ölecekti, oluk oluk kan akacaktı, ülke işgal edilecekti’ dedi.”186 

 

4- Baro ve Odaların 15 Temmuz’a Tepkileri 

Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır’daki birçok Oda 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne tepki göstermişlerdi. 

Bu tepkiler Diyarbakır gazeteleri tepkileri şu şekilde yansıtmıştır; 

Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi “Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) binasında düzenlenen basın 

açıklamasına, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)  Başkanı Ahmet Sayar ve çok sayıda işadamı 

katıldı. Ortak açıklamayı Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil okudu. Yeşil ‘Darbe girişimi 

karşısında direnen ve tavır sergileyen vatandaşlar olmak üzere başta kahraman emniyet görevlileri ile TSK’nın 

şerefli mensuplarına, gönül dolusu teşekkürler ettiklerini belirtti’. Yeşil, ‘ Bizler, gücünü sandıktan, yetkiyi 

milletten almayan idare istemiyoruz’ dedi.187 

Öz Diyarbakır Gazetesi “Anadolu İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın 

Altaç, Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından 15 Temmuz akşamı gerçekleştirmek istenen darbe 

girişimi için ‘Halk darbeyi püskürtmüştür’ dedi.”188 

Diyarbakır Mücadele Gazetesi “Diyarbakır’daki iş dünyası yaptıkları ortak açıklamayla darbe 

girişimleri ve askeri kalkışmaların karşısında olduklarını açıkladılar. Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, 

‘Demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz.’ dedi.”189 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi “Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (DESOB) bağlı 43 

oda başkanı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Oda 

binası önünde yapılan açıklamayı DESOB Başkanı Alican Ebedioğlu okudu. Ebedioğlu, gerçekleştirilmek 

istenen darbe ve darbe girişimlerinin, insan hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alındığını, siyasi ve ekonomik 

hayatta onarılamaz yaralar açtığını söyledi.”190 

Diyarbakır Mücadele Gazetesi “Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİAD) Başkanı Burç 

Baysal, darbe girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Rejime gölge düşüren tüm kesimlerin kınandığı 

açıklamada ‘Ülke genelinde askeri darbe planlarının boşa çıkması için verilen demokratik mücadele Türkiye 

demokrasisi adına bir dönüm noktası olmuştur. Hükümetin askeri darbe yolu ile sistem dışına çıkarılması 

isteği kurumumuz tarafından kabul edilemezdir.’ denildi.”191 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi “Diyarbakır Organize Sanayici İşadamları Derneği (DOSİAD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç, 21. yüzyılda olduğumuz hatırlatmasında bulunarak, darbe dönemlerinin artık 

Türkiye için kapandığını dile getirdi. Türkiye’nin bir Mısır veya Libya olmadığını belirten Özkılıç, ‘Bundan 

sonra aslında Türkiye’nin önü açılmıştır, insan hakları, demokrasi kazanmıştır’ dedi.”192 

Güneydoğu Ekspres Gazetesi “Diyarbakır Tabip Odaları darbe girişimini kınayan bir basın açıklaması 

düzenleyip, ‘Demokrasi mücadelesinden asla vazgeçilmez’ vurgusu yaptı.”193 

                                                           
185 Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 29 Temmuz 2016, “Aküzüm: Türkiye’yi işgalden kurtaran milletimizi selamlıyoruz”, s.4. 
186 Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi, 28 Temmuz 2016, “ Ezgin: Oluk oluk kanlarımızı dökeceklerdi”, s.11. 
187 Diyarbakır Özgür Haber Gazetesi, 20 Temmuz 2016,  “Gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz”, s.8. 
188Öz Diyarbakır Gazetesi, 20 Temmuz 2016, “Halk darbeyi püskürttü”, s.7. 
189Diyarbakır Mücadele Gazetesi, 20 Temmuz 2016, “İş dünyasından darbeye ortak tepki”, s.1. 
190 Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 20 Temmuz 2016, “DESOB darbe girişimini kınadı”, s.7. 
191Diyarbakır Mücadele Gazetesi, 21 Temmuz 2016, “DİSİAD’dan ‘darbe girişimine’ tepki”, s.4. 
192Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 18 Temmuz 2016, “Türkiye’nin önü açılmıştır, demokrasi kazanmıştır”, s.6. 
193Güneydoğu Ekspres Gazetesi, 18 Temmuz 2016, “ Tabip Odası darbeyi kınadı”, s.6. 
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Diyarbakır Söz Gazetesi “Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır 

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı M.Cevat Delil darbe girişimini kınayıp, ’15 Temmuz 

Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli İrade Günü olarak ilan edilmelidir’ dedi.”194 

Diyarbakır Mücadele Gazetesi “ Diyarbakır Barosu Başkan vekili Ahmet Özmen, darbe girişimini 

kınayıp, ‘Hiçbir kişi veya kurum, halkın iradesinin üzerinde olamaz, hak ve özgürlüklerden asla vazgeçilemez’ 

dedi.”195 

Öz Diyarbakır Gazetesi “Diyarbakır Barosu Başkan vekili Ahmet Özmen, ‘Diyarbakır Barosu olarak 

geçmişten bugüne kadar her türlü hukuk dışı girişimin ve darbe girişiminin karşısında olduklarını, halkın 

iradesine ipotek koyan hiçbir vesayet yönetimini kabul etmediklerini’ söyledi.”196 
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Dr. Dilek YİĞİT YÜKSEL197 

RUS MODERNLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA’NIN TÜRKLERE YÖNELİK POLİTİKASI 

(1855-1881)198 

RUSSIAN POLICY FOR TURKISH PEOPLE IN THE FRAMEWORK OF RUSSIAN 

MODERNIZATION (1855-1881) 

 

 

 

ÖZ 

1855-1881 yılları Rusya ve Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu uluslararası koşulların etkisi ve bu 

koşullara direnebilmek için ülkelerinde gerçekleştirdikleri modernleşme çabalarına tanıklık etmiştir. Kırım 

Savaşında aldığı yenilgiden sonra değişimin zorunlu olduğunu gören II. Aleksandr ülkesinde liberal reformlar 

yaparken, doğuşuna etken olduğu aydın grubunun büyük muhalefeti ile karşılaşmıştır. Muhalif 

örgütlenmelerin faaliyetlerine karşı yeniden katı bir yönetime dönmüş ancak halk hareketin bastırmakta 

başarılı olamamıştır. Avrupalı büyük güçler karşısında da etkili olamamıştır. Bunlara karşı Kafkasya’da 

yayılmacılık siyaseti uygulamış ve başarılı olmuştur.  

Kafkasya’daki Türkleri katletmiş ve göçe zorlamıştır. Kafkasya ve Türkistan’ı ele geçirmiştir. Böylece 

kendisinden daha önce anayasalı rejime geçmiş olan ve Batının desteğini alan Osmanlı Devleti’nin önemli 

sorunlarla mücadele etmesine neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, Modernleşme, Kafkasya, Panslavizm, Panislamizm. 

JEL Kodları: N43, N45. 

 

 

 

ABSTRACT 

Years between 1855-1881 witnessed the influence of international circumstances that also affected the 

Russian and Ottoman Empires as well as their modernization efforts in order to resist these circumstances. 

Following the defeat in the Crimean War, Tsar Alexander II, who saw the necessity of change, made liberal 

reforms. However, he was challenged by the strict opposition of the literary intelligentsia whose seeds were 

sowed by the Tsar himself. Even though he reverted back to his previous strict absolute regime, against the 

opposition activities, he was unable to prevent this public movement. His policy was also ineffective against 

the great powers of Europe. Against those powers, he successfully pursued an expansion policy in the 

Caucasus region.  

He massacred the Caucasian Turks and coerced them to migration. He invaded Caucasia and 

Turkistan. Thus, he caused the Ottoman Empire that proclaimed a constitutional regime earlier than that of 

Russia and got the support of the West, to struggle with significant problems. 

Keywords: Russia, Modernization, Caucasus, Panslavism, Panislamism. 

JEL Codes: N43, N45. 
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GİRİŞ 

Çalışmamızın konu aldığı dönemde Rusya tahtında Çar II.Aleksandr bulunmaktadır. Devlet yönetimi 

konusunda önemli ölçüde pratik eğitimin yanısıra, çok iyi teorik eğitim de almıştır. Muhafazakar yapıdadır ve 

özel yaşamını bu doğrultuda düzenlemiştir. İmparatorluğunda ise Rusya’nın karşı karşıya kaldığı ulusal ve 

uluslararası koşulların etkisiyle, reformlar yapmak durumunda kalmıştır. Eğitimde, yönetimde, hukuksal ve 

askeri alanlarda modernleşme yolunda önemli reformlar gerçekleştirmiştir.199 Fakat reformların sonuçları 

planladığı gibi olmamış, Rusya’nın sorunlarına çözüm getirememiştir. Aksine daha fazla sorun ve sıkıntılara 

yol açınca geri adım atmış, bu da kendisine karşı olan hareketleri ve örgütlenmeleri güçlendirmiştir. Sonuçta 

“Liberal Çar” olarak isimlendirilen II.Aleksandr, 1881 yılında düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştür. 

(Riasanovski, 1977; 408,409) Bu döneme damgasını vuran olaylar, Kırım Savaşı ve etkileri, Çarlık 

Rusyası’nda ve Osmanlı Devleti’nde yaşanan anayasalaşma hareketleri, Rusya’da izlenen panslavist 

politikanın Türklere yönelik sonuçları ve Orta Asya’da iki büyük İmparatorluğun güç mücadelesi olarak 

özetlenebilmektedir. 

 

1- Rusya’nın İçinde Bulunduğu Koşullar ve Modernleşme Hareketleri 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başlayan Kırım Savaşı’nda Kasım 1853’de Rus donanması, 

Sinop’ta Türk filosunu tamamen yok etmiş ve kenti bombalamıştır. Bu durum, Boğazların Rus tehdidi altında 

olduğunu göstermiştir. Savaş, Avrupa’daki güç dengesini tehdit ettiği için İngiltere ve Fransa, 27 Mart 

1854’de Rusya’ya savaş ilan etmişlerdir. Savaş uzadıkça müttefiklerin üstünlüğü artmış, İngiltere’nin 

uyguladığı abluka Rusya’nın silah alımını engellediği gibi, ekonomik ve dolayısıyla toplumsal olarak büyük 

sıkıntıya girmesine yol açmıştır. (Kennedy, 1996; 199-208) Rusya, müttefik orduları karşısında 

tutunamayarak mağlup olmuştur. 

Kırım yenilgisinin ardından Çar Nikola’nın ölümü de Rusya’yı oldukça sarsmıştır. İşte II.Aleksandr’ın 

hükümdarlığı, Kırım Savaşı’nın getirdiği yıkım ve Paris Antlaşmasının imzalanması ile başlamıştır. Paris 

Antlaşması gereği taraflar, savaş sırasında aldıkları yerlerden çekilmişler, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğü ve 

bağımsızlığı, antlaşmayı imzalayan ülkelerce garanti altına alınmış, Karadeniz, bütün devletlerin savaş 

gemilerine kapatılmıştır. Böylece, Rusya Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını kaybettiği gibi, 

Osmanlı’nın içişlerine karışmak ve Balkanlardaki nüfuzunu genişletmek imkanından da mahrum kalmıştır. 

İngiltere ve Fransa’nın, Rusya’nın emperyalist siyasetini durdurma amacıyla gerçekleştirdikleri bu antlaşma 

Rusya için önemli bir yenilgiyi ifade etmiştir. (Riasanovski, 1977; 426-427, 430) 

Kırım Savaşı sonrası dönemde Osmanlı-Rus siyasi ilişkilerinde yakınlaşma olmuştur. Osmanlı Devleti, 

savaş sırasında temsilci olarak Çerkezistan’a göndermiş olduğu Çerkes Sefer Paşa ile mir-miran payesini layık 

gördüğü Şeyh Şamil’in naibi, Muhammed Emin Paşa gibi Kafkasya kökenli kişilerin faaliyetlerini, Rusya’nın 

duyduğu rahatsızlıktan dolayı barış adına önlemeye çalışmıştır. Böylece Rusya, dostluk bahanesi ile 

Kafkaslar’daki askeri eylemlerine karşı çıkabilecek yegane bölgesel güç konumunda bulunan Osmanlı 

Devleti’ni etkisiz hale getirmiş olmaktadır. (Budak, 1997; 479)200 

Fransa, 1863’de Polonya’nın Rus hükümdarlığına karşı olan isyanını desteklediğinde, Fransız-Rus 

ortaklığı zayıflamıştır. Rusya, Karadenizin yeniden askerleştirilmesi ve Paris Antlaşmasının yeniden 

düzenlenmesinin gündeme gelmesiyle, Almanya ve Prusya ile anlaşmıştır. 1871 yılında Londra Konferansı 

toplanmıştır.  Bu tarihten sonra, Almanya ve Prusya, Prusya liderliğinde ittifak yapmışlardır. Böylece 

Avrupa’daki en güçlü kıtasal güç oluşmuştur. (Rusya ve Uzakdoğu, 1985) 

Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Rusya’da Çar II.Aleksandr, Kırım yenilgisinde babasının katı 

yönetiminin etkisi olduğu düşüncesiyle liberal reformlara yönelmiştir. Öncelikle 1861 yılında toprak 

köleliğini kaldırmıştır. Kazalarda ve eyaletlerde Zemstvo adı verilen meclisler kurmuş, Avrupa’daki  

                                                           
199 Ayrıntılı bilgi için bkz. Aleksandr II (1818-1881): Yivo Liçnost, İntimnaya, Jizn, i Pravleniye. (1991). Moskva: Galaktika. 
200 Sefer Paşa ve Naib Paşa hakkında Rusya elçisinin verdiği müzekkerenin gönderildiğine dair hicri 1273 tarihli arşiv belgesi için 

bkz. BOA, 140/7355, İ..HR..; Bu dönemde İngiltere’nin bölgeye olan ilgisinin bir yansıması olarak, Çerkezistan’ın bağımsızlığını 

sağlama çabası Kanguru olayı ile görülmektedir. Kanguru vapuru aracılığıyla Rusya’nın Batı Kafkasya’daki hükümranlık hakkının 

ihlal edilmesi halinde nasıl tepki göstereceğini sınamak istemişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Budak, 1997: 477-516. 
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mahkemeleri örnek alarak düzenlemeler yapmıştır. En önemli reformları şunlardır: Yürütme ve yargı 

birbirinden ayrılmıştır. Sansür yumuşatılmıştır. Üniversitelere sayı kısıtlaması olmaksızın kız ve erkek 

öğrenciler alınmıştır. Sonuçta İntelligentsiya adı verilen yeni bir aydın grubu ortaya çıkmıştır. Ancak bu grup 

özgürlükleri yeterli görmeyerek gösteriler ve eylemler gerçekleştirmişlerdir. Bunun üzerine Çar, geri adım 

atarak özgürlükleri kısıtlama yoluna gitmiştir. Sonucunda II. Aleksandr’a karşı örgütlenmeler güçlenmiş ve 

Rusya’da suikastler çağı başlamıştır. (Rusya ve Uzakdoğu, 1985) 

 

2- Osmanlı Modernleşmesi ve Rusya ile İlişkiler 
Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında hareket eden ve Paris Barış Antlaşması ile Osmanlı 

ülkesinin bölünmezliği ve bağımsızlığı konusunda anlaşan Avrupalı devletler, karşılık olarak Osmanlı 

ülkesindeki Hristiyan halkın lehinde bazı garantiler istemişlerdir. (İnalcık, 2016;272) Osmanlı Devleti 1856 

tarihinde yayınladığı Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere yönelik yaptığı düzenlemelerle,  Avrupalı 

devletlerin dolaylı olarak Osmanlı reformlarını takip etmesine de imkan sağlamış olmaktadır.  

Avrupalı devletler, Osmanlı modernleşme süreci konusundaki görüşlerinin farklı olması nedeniyle, 

sürece ortak müdahalede bulunmamışlardır. Osmanlı reformları konusunda özellikle Fransızlarla Rusların 

görüşleri uyuşmamaktadır. 1867 yılında Fransa ve Rusya, Osmanlı reformları için ayrıntılı planlar gündeme 

getirmişlerdir. Fransızların planı Ali ve Fuat Paşaların eğilimleri ile uyum gösterirken, Rusya, Osmanlı 

İmparatorluğu’nu milliyet temelinde özerk bölgelere ayırmayı önermektedir.201 (Mardin, 1996;33) Fuat Paşa 

Rus büyükelçisi Ignatiyev’e, Osmanlı’ya önerdikleri çözümün, birleşik olmayan Türk devletlerinin 

kurulmasına yol açabileceğini söylemiştir. Fransız etkisindeki reform eğilimleri, Sultan Abdülaziz’in 1867 

yılında Paris’e yaptığı gezi ile kuvvetlenmiştir. O zamana kadar askeri seferler dışında hiçbir Osmanlı 

hükümdarı, İmparatorluk sınırları dışına çıkmamıştır. Abdülaziz’in gezisinin gerçek nedeni ise, Türklerin Batı 

Avrupa’da Girit olayları ile sarsılmış itibarını geri kazanmak ve olası bir Fransa-Prusya işbirliğini önlemektir. 

Bu sırada II.Aleksandr da Paris’tedir. Bu gezinin dengeyi sağlaması, ayrıca Avrupa’yı ziyaret eden Hidiv 

İsmail’in ve Paris’te kalan muhalifi Mustafa Fazıl’ın etkisinin kırılması hedeflenmiştir. Padişah, bunu 

başarabilmek için, ilerlemekte olan bir devletin başı olduğunu göstermek zorundadır. Ali ve Fuat Paşa’lar, 

gezinin ülke içinde de etkili olacağını, ayrıca, Batı’daki monarşik yönetimleri ve ilerlemeyi yerinde 

görmesinin önemli olduğunu söyleyerek Padişah’ı ikna etmişlerdir. (Davison, 2005; 204-205; Upton-Ward, 

1999; 119-129) 

1875 yılında, Rusların kışkırtmasıyla gerçekleşen Bosna, Hersek ve Bulgaristan isyanları, Türkler 

tarafından şiddetle bastırılmıştır. Balkan çatışmaları sürmüş, uluslararası barış çabaları sonuç vermemiş ve 

Rusya, çatışmalara giderek daha fazla karışmıştır.202  Rusya’nın Balkan işlerini Panislavist bir tutumla 

çözümlemesinden korkan Batılı devletler duruma karışarak, İstanbul’da bir konferans toplanmasını 

kararlaştırmışlardır. Konferansta hem Balkan sorunları, hem de Osmanlı’dan istenen ıslahat sorunları ele 

alınacaktır. Katılımcı ülkeler, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Rusya’dır. O  

dönemde Rusya’da güney Slavları ile Pan-slav dayanışma hareketi oldukça yayılmıştır. İstanbul’daki Rus 

büyükelçisi İgnatiev, bu hareketin ateşli bir taraftarıdır. (Riasanovski, 1977;427-429; Zürcher, 1999;111) 1876 

tarihli İstanbul konferansı, İstanbul’da Rus Sefarethanesi’nde başlamış fakat toplantıya Türk delegeler 

alınmamıştır. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun itibarına bir darbe  olmuştur. Ignatiyev’in insiyatifi ele geçirdiği 

toplantı sonucu alınan kararların, Osmanlı İmparatorluğu delegelerinin de olduğu bir toplantıda kabul edilmesi 

istenmiştir. (Kocabaş, 1989; 301-303) Bu sırada 23 Aralık 1876 tarihinde Padişah II.Abdülhamit, yeni bir 

rejimi, meşrutiyet rejimini top sesleri eşliğinde ilan etmiştir. İmparatorluğu oluşturan etnik unsurların 

özgürlükleri bu yeni idare ile güvence altına alındığından, sözkonusu toplantıya artık gerek kalmamıştır. 

Osmanlı delegelerinin toplantıyı terkettiği konferanstan bir gün sonra, 1876 Kanun-ı Esasi, yani ilk yazılı 

Osmanlı anayasası yürürlüğe girmiştir. 1876, Batı’ya oranla, anayasalandırma alanında geç bir tarihtir. 

                                                           
201; Osmanlı Devletinin dahili işlerini müzakere için bir konferans düzenlenmesi hususunun Rusya tarafından teklif olunduğuna 

dair, hicri 1283-1284 (miladi 1866-1867) tarihli arşiv belgeleri. Bkz. BOA, 225/13155, İ..HR..; BOA, 225/13160, İ..HR..  
202 Bu dönemde, Osmanlı memleketinde Girit ve Bosna’da islahat yapılması fermanının Rus İmparatoru tarafından olumlu 

karşılandığına dair hicri 1292 (1875) tarihli evrak için bkz. BOA, 268/16143, İ..HR.. 
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Dünyanın ilk büyük yazılı anayasası olan Amerikan anayasası 1787, Fransız anayasası 1791 tarihlidir. Fakat 

Osmanlı Devleti anayasayı ilan ettiğinde, Çarlık Rusyası ve İran’da henüz kabul edilmiş yazılı bir anayasa 

bulunmamaktadır. (Tunaya,2001;3-9)  

Anayasanın ilanı, uzun zamandan beri fırsat kollayan Rusya’ya darbe indirmiş ve onun projelerinde 

geri kalmasına neden olmuştur. (Fesch,1999;217) Meşrutiyet ilan edilip, hazırlanan anayasa ile Osmanlı 

Devletinin ilk parlamentosu açıldığında, Rusya sefiri, olayı protesto etmiştir. “Avrupa’da parlamentosu 

olmayan tek ülke olmak ayıbını biz taşıyamayız. Bu, Babıali’ye pahalıya mal olacaktır” demiştir.203 

(Ortaylı,2004;233) Ancak elbette ki Rusya’nın asıl korkusu bu değildir. Bu idare ile Osmanlı tebaası huzura 

kavuşursa, Rusya Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahalede bulunamayacaktır. Bunun yanısıra, Rusya’da da 

meşrutiyet mücadelesi vardır. Osmanlı meşrutiyeti, Rusya’daki meşrutiyet taraftarlarını Çar’a karşı menfi 

yönde etkileyecektir. (Kocabaş,1989; 303) İtalyan Cizvitleri tarafından yönetilen ve Vatikan’ın resmi organı 

olan Civilta Cttolica dergisi 20.1.1877 tarihli nüshasında, anayasanın ilanını şöyle yorumlamıştır; “ezeli 

düşmanları Rusya’ya karşı Türklerin oynadığı iyi bir oyundur. Bu anayasa ile Osmanlı, Rusya’nın çıkarmak 

istediği bir savaşın bütün yasal bahanelerini ortadan kaldırmıştır. Bu kez, Moskof kurnazlığı, Osmanlı 

bilgeliğine yenilmiştir.” (Fesch, 1999; 219) Osmanlı İmparatorluğu, ilk kez ulusal olmayan bir devlet 

yapısında (üç kıtaya yayılmış bir ülke üzerinde) meşrutiyet rejimini kurma deneyimine girişmiştir. Dönemin 

çağdaş imparatorlukları böyle bir deneyime, kendi çıkarları açısından karşı çıkmışlardır. (Tunaya, 1975;11) 

Meşrutiyet rejimi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da şaşkınlık yaratmıştır. Nasıl olmuştur da, 

aydınlanma devrinden beri Avrupa siyasal düşüncesinde despotik yönetimin modeli sayılan bir toplum, 

anayasal rejime geçmiştir. (Ortaylı, 2004;234)  

Kanun-i Esasi metnine göre, Osmanlı İmparatorluğu çok yapılı ve çok uluslu bir devlettir. Büyük 

Britanya İmparatorluğu gibi sui generis (kendine özgü) bir yapıya sahiptir. Devlet, teokratik bir monarşidir. 

Teokratik oluşunun en büyük kanıtı padişahın aynı zamanda tüm Müslümanların halifesi olmasındandır. 

Kanun-i Esasi, teorik olarak meşrutiyet kurmuştur ama pratikte anayasal bir monarşiye geçildiği 

söylenememektedir. Çünkü asıl egemen güç hala padişahtır. Nitekim Heyet-i Vükela da Meclis-i Mebusan’a 

değil, Padişah’a karşı sorumludur.  (Tunaya, 1975;12,13; Tanör, 1996;103; Erdoğan, 2001;15) Ayrıca, 1876 

sisteminin kamu hürriyetlerini yok eden  padişah baskısı, ünlü 113. Maddede düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, 

polis araştırması sonucu, hükümetin emniyetini ihlal ettikleri belirlenenleri “Memalik-i Mahrusa-i 

Şahane”den çıkarmak ve sürmek sadece padişahın yetkisindedir. Bu hüküm Mithat Paşa’ya uygulanmıştır.204 

(Tunaya, 1975;13) 1877 yılında azledilmiş, ve sözkonusu maddeye göre sürülmüştür. (Shaw, 2000;314) 

Rus gazeteleri arasında, Mithat Paşa’nın uzaklaştırılması ile Rusya’nın kazançlarına dikkat çeken 

9.2.1877 tarihli St. Petersburg gazetesi Galos, şu düşünceleri yayınlamıştır: “Avrupa’daki Türk 

İmparatorluğunun sonu gelmiştir. Şimdi gerekli olan tek şey sabırdır. Yabancı bir devletin silahlarına gerek 

kalmadan iç krizlerin etkisi ile yıkılabilecek bir devletle savaşmanın gereği yoktur. Beklemek ve çözülmenin 

bir müdahale ile nasıl hızlanabileceğini görmek, hem Rusya için hem de Hristiyanlar için daha iyi olacaktır.” 

(Fesch, 1999;216) Oysa en azından kısa vadede Rusların bu hevesleri gerçekleşmemiştir. Avrupa’da yaşanan 

büyük bunalım nedeniyle205 ve büyük güçlerin emperyalist mücadeleler arasında sıkışmaları sonucu, Avrupa 

Uyumu’nun eski gücünü kaybetmesi, Osmanlı İmparatorluğunun onları birbirlerine düşürmelerine imkan 

vermiştir. Osmanlı, bu konuda, özellikle Fransız, İngiliz ve Rus İmparatorluklarında olmak üzere, dünyada 

İslam dayanışmasını sağlamayı hedefleyen  Panislamizm kartını oynamıştır. Bu uluslararası konjonktür içinde 

Osmanlı İmparatorluğu Almanya’ya yaklaşmıştır. Almanya ise Osmanlı İmparatorluğunda bir Alman 

ekonomik ve askeri nüfuz alanı yaratılmasının kendi çıkarlarına uygun olacağı düşüncesiyle Osmanlı’nın 

panislamist politikasını desteklemiştir. Hatta Kayzer II.Wilhelm, Osmanlı Devleti’ne yaptığı gezide, kendisini 

                                                           
203  Ayrıntılı bilgi için bkz. Kurat, 1966. Türkiye, I.Meşrutiyeti ilan ettiğinde Rusya ve İran’da parlamento yoktur. (Fesch, 1999;198) 
204 Şimşir’e göre, öldürülmekten korkan Mithat Paşa, İzmir’deki Fransız konsolosluğuna sığınmış, ancak, Fransızların Osmanlılara 

bağlı Tunus’u işgal etmeleri nedeniyle Padişahla çatışmama isteği nedeniyle, kendisine koruma sağlanmamış ve Abdülhamit’e 

teslim edilmiştir.  Bkz. Şimşir, 1970 
205 1873’de uluslararası menkul kıymetler borsası aniden çökmüştür. Bu durum Avrupa ekonomisinde 1896’ya kadar sürecek olan 

büyük bunalıma yol açmıştır. 
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dünyadaki 300 milyon Müslümanın dostu ilan etmiştir.206 (Zürcher, 1999;123-125)  II. Abdülhamit döneminde 

Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Teselya elden çıkmış, Anadolu’dan ve Kıbrıs’tan 

toprak kaybedilmiştir. Toplam kayıp, İmparatorluk topraklarının üçte birine ve nüfusun %20’sinden fazlasına 

ulaşmıştır. Yönetim de, iktidar merkezi II.Mahmut zamanında  olduğu yere yani Saray’a geri dönmüştür. 

(Zürcher, 1999;120-122) Sultan, faaliyetlerinden hoşlanmadığı için Meclisi, 28 Haziran 1877’de feshetmiş, 

anayasa gereği Ocak 1878’de oluşturulan ikinci Meclis’i de istediği gibi davranmadığı için Şubat 1878’de bu 

sefer süresiz tatil etmiştir. Bu bir fesih değildir. Padişah, tatil yetkisini kullanarak hem parlamentoyu ilga 

etmiş, hem de dolayısıyla Kanun-i Esasi’yi yürürlükten kaldırmıştır. Böylece fiilen yeniden mutlakıyet 

yönetimine dönülmüştür. (Erdoğan, 2001;18) 

Meşrutiyetin ilan edilmiş olması karşısında Rusların talepleri sona ermemiş, 1877 yılında Rusya, 

Avusturya-Macaristan ile birlikte, Türkiye’ye karşı savaş açmıştır. (Kurat, 1966;354; Shaw, 2000;229-231) 

Akşin, 1877’de Rusya’nın Osmanlılara savaş ilanının, Osmanlı Devleti’nin meşrutiyet ilan etmiş olması 

karşısında gösterilen bir tepki olup olmadığını ve meşrutiyet rejimini ezme amaçlı olup olmadığını 

sormaktadır. Çünkü bilindiği gibi, Rus çarlığı mutlakiyetin jandarması görevini yerine getirmektedir. (Akşin, 

1999;175) Akşin ayrıca, “Meşrutiyet Avrupa müdahalesini önlemek için ilan edildi ise, Rusya’nın savaş ilanı 

Avrupa müdahalesinin en aşırı biçimi olduğuna göre, Abdülhamit’in bu savaş üzerine Meşrutiyeti kısa kestiği 

düşünülebilir” yorumunu yapmaktadır. (Akşin, 1986; 27)  

İlerleyen Rus kuvvetlerinin İstanbul’a yaklaşmaları üzerine, Slovofil Rus elçisi Ignatiev’in 

yönetiminde müzakereler yapılmış ve Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.  Antlaşma ile Rusların 

Balkanlardaki hakimiyeti tanınmış, İskenderun ve Basra körfezlerine çıkması için uygun koşullar 

hazırlanmıştır. Üstelik Ruslar İstanbul’un kapılarına gelmişlerdir. Ancak antlaşma, Avrupa’daki dengeleri 

olumsuz etkiyeceği için Avusturya-Macaristan ve İngiltere, Rusya’yı antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi 

için zorlamışlar ve Berlin Kongresi toplanmıştır. Başkanlığını Bismark’ın yaptığı Kongrenin sonucunda, 

1878’de, Balkanların haritası yeniden çizilmiştir. (Riasanovski, 429-430) Rusya, Batum, Kars ve Ardahan 

çevrelerini almış, Tuna’nın sol sahil boyu da Rusya’ya iade edilmiştir. Sırbistan ve Romanya’nın 

bağımsızlıkları tanınmış ve Osmanlı İmparatorluğunun himayesinde bir Bulgar Beyliği kurulmuştur. Bu 

antlaşmanın en büyük önemi, İngiltere’nin önceden olduğu gibi Osmanlı birliğini desteklemekten vazgeçmesi 

olmuştur. (Ortaylı, 2016;293) 

 

3- Rusya’nın Kırım Savaşı sonrası Orta Asya Türklerine Karşı Faaliyetleri 

Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması (1856) ile kazandıklarının diplomatik alanda 

kısıtlanması, Rusya’da hayal kırıklığı yaratmıştır. (Kurat, 1966;355-356) Batıya ilerleyemediği için doğuya 

yani Orta Asya’ya ve oradan Hindistan’a ilerlemeyi hedeflemiştir. (Sabol, 2002; 590) Hayal kırıklığının bir 

başka nedeni de Paris Antlaşmasıyla Rusya’nın, Batı Hıristiyanlığına güvenemeyeceğini anlamış olmasıdır. 

Bu durum, ilk kez Hıristiyan Avrupa’nın (Katolik Protestan Avrupa’nın) Ortodoks Hıristiyanlığına karşı cephe 

alışını göstermektedir. Buna karşılık  Rusya, Balkanlar da yaşayan Ortodoks Hıristiyanlığını hedef alarak,  

hem dine hem de dile dayalı Ortodoks ve Slav Birliği hedefi ile  Panslavizmi gündeme getirmiştir. Adanır’a 

göre, panslavizmin Osmanlıdaki karşılığı bekleneceği gibi pantürkizm değil, Osmanlıcılık olmuştur. Bu, 

Balkan ve Rus ideolojilerine karşı Osmanlının ürettiği özgün, modern bir milliyetçilik ideolojisidir. 

(Adanır,1999;174) Carretto, Türk-İslam kültürüne sahip Osmanlı İmparatorluğunda bu milliyetçiliğin, İslamın 

hizmetinde olduğunu, Türk halkının ise feda edildiğini söylemektedir. (Carretto, 2000; 66) Kuran ise, 

pantürkizmi gündeme getirmekte ve Turancılığı Osmanlılığa karşı olan bir hareket olarak, Rusya’da yetişmiş 

Türk asıllı Rus eğitiminden geçmiş aydınların geliştirdiğini belirtmektedir. (Kuran,1999;177) Carretto’ya 

göre, göçle gelen bu aydınlar, kendi kültürel kimlikleri için karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi hissetmişler, 

bunun sonucu olarak, Avrupa milliyetçiliği, ırk ve ulusal kimlik fikirlerinin etkisiyle, Sibirya’dan Orta Asya 

                                                           
206  Panislamist hareket için Zinovev, şu yorumu yapmıştır: “Panislamizm, hürriyet için başkaldırmaya yönelik basit bir milliyetçi 

hareket değildir. Müslümanlar için herşeydir. Devletleri, ekonomik örgütlenmeleri, günlük yaşamları bu davranış içinde 

biçimlenmiştir. Panislamizm, bütün islam halkları arasında kurulan bir kardeşliğin işaretidir. Bu kardeşlik gerçek anlamını İngiliz, 

Fransız ve diğer kapitalist devletlere karşı durmakla kazanmıştır.” (Çavdar, 1970; 50) 
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ve Avrupa’ya kadar yayılan bir ulus keşfedilmeye başlanmıştır. Anadolu’da bir Türk ulusu isteyen 

Türkçüler’in yanında, pantürkizmden, yani kültürel ve siyasi bakımdan bütün Türkleri birleştirme rüyasından 

söz edenler çoğunluğu oluşturmuştur. (Caretto, 2000;66) Ancak, görüldüğü üzere, Osmanlı Sultanı, hilafet 

sayesinde Rusya, Britanya, Fransa ve Hollanda kolonilerindeki Müslümanlar üzerinde bir etki kurmuş, onlar 

için daha sempatik bir görünüm kazanmıştır. Ortaylı’nın deyimiyle, Kolonilerin Müslümanları ve kolonyalist 

devletler için bir Osmanlı illüzyonu sözkonusudur. II.Abdülhamit bunu başarıyla kullanmıştır. (Ortaylı, 

2004;247) Caretto’nun dikkat çektiği nokta, bu pantürkçü yada islamcı Türk milliyetçiliğinin  “düşmanlar” 

arasında yankı bulmuş olmasıdır. (Caretto, 2000;67) Bu durum, zaten büyük hesaplar içinde olan Rusya’yı, 

Müslüman Kafkas halklarının  boyun eğmek istememeleri ve Osmanlılarla yakın ilişki içinde 

yardımlaşmalarını sürdürmeleri dolayısıyla telaşlandırmıştır. Çarlık Rusya’sının Osmanlı Devletine panslavist 

karşı hücumu bu illüzyonu yıkamamıştır. Aslında, Rusya İmparatorluğu Dışişleri arşiv belgelerine göre, 

II.Abdülhamit’in panislamist örgütlerinin faaliyetleri bilinenden daha geniş boyutlardadır. (Ortaylı, 2004; 247)   

Rusya’nın endişesi, batıya yönelerek bir cephe açarsa veya doğuya Orta Asya’ya giderse, arkasında 

daima  tehlike arz eden bir halk kalacak olmasıdır.  Nitekim, uzun bir süre Şeyh Şamil’e karşı mücadeleyi 

yürüten, sonuçta onu mağlup eden Aleksandr Baryatinski, yöre halkının ezilmesini ve ondan sonra yok 

edilmesini tavsiye etmiştir.207  

Gerçekten de Rusların Kabarday’ı işgalinden sonra,  Dağıstan’la Batı Kafkaslar birbirinden ayrılmış, 

artık ne Şeyh Şamil’in Çerkeslere ne Çerkeslerin Şeyh Şamil’e ne de Osmanlıların Şeyh Şamil’e yardımına 

imkân kalmamıştır. Ruslar acımasız bir şekilde köyleri yok etmiş, ormanları kesmiş, yakmış ve bütün 

kabilelerin yerlerini değiştirmiştir. Bu yolla Şamil’in elinde olan kaynakları, halkı ve alanı tedrici olarak 

azaltmıştır. Binlerce Çerkez ve diğer yerli kabile halkları İmparatorluk içinde başka bölgelere yerleştirilmiş 

ya da Osmanlı Devleti’ne göç etmek durumunda bırakılmışlardır. (Baumann, 2002;579) 

Batı Kafkasya’nın Doğu ile ilişkisini kestikten sonra, Rusya diplomasiye yönelmiştir. 1860’da Rus 

elçisi Melikof, Osmanlı Devletine bir anlaşma teklif etmiştir. Buna göre savaştan zarar görmüş yerlerinden 

edilmiş, güç durumda bulunan ve Osmanlı Devletine  göçmek isteyen 40 bin kadar Müslümanın Kafkasya’dan 

Osmanlı Devletine göç etmeleri için izin istemiştir. Yapılan uzlaşmaya dayanarak Ruslar, halkı göçe 

zorlamışlar, onlardan geriye kalanları yakıp yıkmışlardır. Göçler, Osmanlı Devletinin köklü bir değişim 

geçirdiği döneme, Osmanlı toplumunun eski geleneksel ekonomiden kapitalist ekonomiye geçişine, büyük bir 

sosyo-ekonomik dönüşüme tesadüf etmiştir. Göçmenlerin gelişiyle, yüzyıllardır devlete ait olan 

hazine  arazileri özelleşmiştir. Çünkü göçmenlere verilen yirmi, kırk, altmış yetmiş dönüm arazi bir müddet 

sonra mülk olmuştur ve onlar mülk sahibi olmuşlardır. Böylece Osmanlı Devletinde Müslümanlar arasında 

çok sayıda küçük toprak sahibi ortaya çıkmıştır.  Bu çok önemlidir, çünkü ilk defa toprak esasına dayanan 

devlet bağlılığı meydana çıkmaktadır. Eskiden sırf devlete hizmet mevcutken, artık toplumsal ve siyasal bir 

değişim başlamıştır. 208 (Karpat, 2005)  

Kafkasya’daki bu mücadelelere karşın, Türkistan’daki durum Rus yayılmacılığı için oldukça elverişli 

bulunmaktadır. Türkistan’da üç devlet mevcuttur. Hokand, Buhara ve Hiva Hanlıkları. Bu ülkelerde skolastik 

medrese eğitimine dayalı, kapalı, tutucu bir yönetim bulunmakta, Hanlıklar arasında da sürekli savaşlar 

gerçekleşmektedir. Bu durum, Rusya’nın işini kolaylaştırmış ve otuz yıldan kısa bir sürede, çok eski, büyük 

bir kültüre ve muhteşem, parlak bir tarihe sahip olan sözkonusu alan, Rusların eline düşmüştür. (Kurat, 1966; 

346-347)  

Orta Asya Müslümanları için bu olay, tarafları kolonyal hakimiyet ve modernlik olan çift taraflı bir 

krizin başladığına işaret etmektedir. Orta Asya’daki Rus hakimiyeti, kültürel, sosyal, politik ve ekonomik 

karşı koymalar yaratmıştır. Bu, tüm düşünce sisteminde bir kırılmayı da beraberinde getirmiştir. Yeni bir 

kültürel elit, yeni ekonomik ilişkiler ve zaman içinde yeni bir politik düzenin yaratılması ile sonuçlanan bir 

                                                           
207 Şamil’e sadece 500 müridi sadık kalmıştır. Fakat Baryatinski, harp tarihinin en büyük gerilla lideri olduğunu ispatlayan Şamil’in 

ele geçirilmesini sağlamak için 40 bin kişi ve 48 topluk bir yığınak yapmıştır. ( Muratoff, 1966;103; Bu dönem Şeyh Şamil’e en 

büyük yardımı dokunanlardan biri olan Hacı Murat’ın ve dönemin yaşamı hakkında bkz. Hacı Murat, VCD, Yön: Natuk Baytan, 

Gala, İstanbul, orj: 1967; (Tolstoy, 1962) 
208 Mülteci sorunu hakkında bkz. Shaw, 2000;151-154; Karpat;128-133 
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dizi dönüşüm yaşanmıştır. Rusya’nın Orta Asya’yı ele geçirmesine karşı oluşan tepkileri inceleyen çalışmalar, 

özellikle  iki tip tepki üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar: Din ve kabile farklılıklarından kaynaklanan halk 

ayaklanmaları ile Cedid hareketi içinde somutlaşan ilerlemeci reformist hareketlerdir.209 (Brower, Lazzerini, 

1997; 203; Devlet, 1999; 10-41) 

Ruslar Türkistan’ı zaptederken, Hazar denizinin doğu kıyılarını da işgale başlamışlardır. Teke 

Türkmenleri’nin şiddetle karşı koymalarına rağmen, 1881 yılında Ruslar, Göktepe’yi ele geçirerek, halkı 

katletmişlerdir. Kısa zaman sonra Aşkabat şehri de düşmüştür. Böylece 1884 yılında Türkistan’ın Ruslar 

tarafından işgali tamamlanmıştır.210 Rusya, tıpkı İngiltere’nin Afganistan’a yaptığı gibi milletlerarası hukuku 

hiçe sayarak, 1864-1884 yılları arasında Batı Türkistan’daki Hanlıkların kanlı şekilde işgalini tamamlamıştır. 

Rusya, Türkistan illerinin ekonomik ve ticari potansiyelini ele geçirmek, denizlerde yenemediği İngiltere’yi 

Orta Asya üzerinden tehdit etmek için bu işgali gerçekleştirmiştir. (Saray, 1999; 573) Ardından Afganistan’a 

yönelmişse de İngilizlerin tehdidi ile ilerleyişini durdurmak zorunda kalmıştır.   

Orta Asya’dan Osmanlı sultanına, Ruslara karşı yardım çağrıları ulaşmış ve İstanbul’a elçiler gelmiştir. 

1873 ve 1875’de, yüzyıllar önce Türklerin İslamlaşmasının başladığı bölge olan Kaşgar’a eğiticiler ve silahlar 

gönderilmiştir. Ancak, çağdaş İmparatorluklar karşısında Osmanlının etkisi sadece moral düzeyde kalmıştır. 

(Caretto, 2000;64; Saray, 1999;573) Tarım ve ticarette çok gelişmiş durumda olan ve Türk medeniyetinin 

kültür geleneklerinden çoğunu korumuş olan Türkistanlılar, Rusların Avrupa tekniği ile donatılmış askerleri 

ve askeri teçhizatları karşısında ezilmişlerdir. (Kurat, 1966; 349-353;Sabol, 2002;592-593)  

 

SONUÇ 

Çalışmamızın konu aldığı dönemde Rusya, Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen modernleşme hareketleri 

ve bunların sonuçlarının da etkisiyle, Osmanlı Devleti’ne ve Orta Asya’da yaşayan Türk halklarına yönelik 

saldırgan politikalar izlemiştir. Bu politikalar,  özellikle Orta Asya’nın Rus hakimiyetine girmesi ile 

somutlaşmıştır. Rusya, batı dünyasının ve özellikle Katolik Hristiyanlığın kendisine karşı Türkiye’yi 

desteklemiş olmasını ve Türkiye’nin kendisinden önce anayasalı rejime geçmiş olmasını kabullenememiş, 

bunu da Türk İmparatorluğu’na karşı uyguladığı panslavist politikayla göstermiştir. Bu politikaların etkileri 

de Balkanlarda ve Orta Asya’da derinden hissedilmiş, haritalar yeniden çizilmiştir. 
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Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR211 

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİ YETERLİKLERİ 212 

COMPETENCES OF EDUCATION ADMINISTRATORS TO KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 

 

 

ÖZ 

Bilgi yönetiminin bilginin üretilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanması olarak dört boyutta 

açıklandığı, tarama modelindeki bu araştırmada, il genelinde millî eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki 

yeterlik düzeyleri araştırılmıştır. Yeterlik düzeylerinin saptanması için araştırmacı tarafından geliştirilen Bilgi 

Yönetimi Yeterlik Ölçeği il ve ilçe eğitim yöneticilerine uygulanarak onların kendi algılarına göre yeterlik 

düzeyleri belirlenmiştir. Aynı ölçek uyarlanarak ilköğretim müfettişleri (İM) ve okul müdürlerine (OM) de 

uygulanmış ve onlardan da millî eğitim müdürlerini (MEY) değerlendirmeleri istenmiştir. İstatistiksel 

çözümlemeler, Malatya ilinde görev yapan 30 MEY, 261 OM ve 46 İM’e uygulanan ölçek formları üzerinden 

yapılmıştır. Çözümlemelerde tanımlayıcı istatistikler, t testi, F testi ve Shefeé testi teknikleri kullanılmıştır. 

Araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: MEY bilginin üretilmesi ve depolanması alt boyutunda 

kendilerini “üst düzeyde”, bilgiyi paylaşmada “en üst düzeyde”, ancak bilgiyi kullanma boyutunda “orta 

düzeyde yeterli” olarak algılamaktadırlar. OM bütün boyutlarda MEY’i “orta düzeyde yeterli” olarak 

değerlendirmişlerdir. İM, MEY’i bilgi üretme ve paylaşma boyutunda “orta düzeyde yeterli” olarak 

değerlendirirken, bilgiyi kullanma ve depolama boyutunda “alt düzeyde yeterli” olarak değerlendirmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Yeterlik. 

JEL Kodları: I20, M12. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, knowledge management which is explained as four dimensions; creation, share, usage, 

and storage of knowledge in survey model, the competency and the level of national education administrators 

in knowledge management, in the province, had been studied. The proficiency level of education 

administrators had been determined according to their own perception by applying Knowledge Management 

Competency Scale which had been designed by the researcher to determine their competency level. The same 

scale had been applied to primary school inspectors and school managers and their evaluation of the national 

education administrators had been asked. Statistical analyses had been done over scale forms accepted valid 

and applied to 30 national education administrators, 261 school manager and 46 primary school inspectors 

in the province of Malatya. In the analyses, descriptive statistics and the test of t, test of F and Shefeé test 

techniques had been used. 

In the study, the following results are obtained: National education administrators perceive themselves 

“competent in high level” in the creation and storage of knowledge, “in highest level” in the share of 

knowledge, but “in medium level” in the dimension of use of knowledge. School Managers had evaluated 

national education administrators as “in medium level” in all dimensions. While primary school inspectors 

had been evaluating national education administrators “competent in medium level” in the creation and share 

of knowledge, they evaluated them “competent in low level” in the use and storage of knowledge 

Keywords: Knowledge Management, Educational Administration, Competence. 

JEL Codes: I20, M12. 
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Bilgi Yönetimi 

Bilgi, başta karar verme, planlama, denetleme olmak üzere tüm yönetim süreçlerinin temelini 

oluşturur. Örgütün sonuç alıcı girişimlerde bulunabilmesi yani yönetimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için 

sürekli kararlar alması gerekir. Alınan kararların isabetli olabilmesi, karar için kullanılan girdilerin / bilgilerin 

nitelikli olmasını gerektirir (Çınar 1997). Öte yandan, üretilen bilgi aynı zamanda başka birim ve başka 

kararlar için veri niteliği de taşırlar. Kısaca bilgiye, sorun çözme, karar verme, planlama, araştırma, 

gelişmelerin farkında olma ve daha geniş insan topluluklarıyla iletişimde bulunma gibi nedenlerle gereksinim 

duyulur. 

Bilgi Yönetimi (BY), yönetimin bir alt disiplinidir ve yeni bir disiplin olarak doğmaktadır (Shariq 

1997: 76; McAdam ve McCreedy 1999: 93; Çınar, 2002). BY, bilginin özgün karakter ve önemini bir iş 

kaynağı olarak tanımayı ve onun yönetiminde bilinen ya da bilinmeyen bir takım teknikleri kullanma 

gereksinimi yaratır  (Martin 2000: 18). Bu durum hem yönetim hem de BY ilkelerini birleştiren etkinlikler 

bağlamında ele alınmayı gerektirir. 

Bilgi Yönetimi; örgütsel amaçlara etkili biçimde ulaşmak için iç ve dış kaynaklardan edinilen bilgiler, 

çalışanların deneyimleri ve bilişim dizgesinin katkısıyla örgütsel bilginin üretilmesi, paylaşılması, 

kullanılması ve yeniden kullanılmak üzere depolanması sürecinin yönetilmesidir. 

 

Bilgi Yönetiminde Yeterlik Alanları 

Bilginin üretilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanması bilgi yönetiminin bileşenleridir. BY 

bileşenleri bir döngü biçimindedir. Bu bileşenlerde yöneticinin başarı derecesi onun yeterliliğinin de 

derecesidir. 

 

1. Bilginin Üretilmesi  
Yeni bilgi örtük ve açık bilgi arasındaki karşılıklı etkileşim ve sinerjik ilişki (toplumsallaştırma, 

anlama/kavrama, tümleştirme ve seslendirme) yoluyla dört basamaklı bir süreçte üretilir.  

Bilginin üretilmesinde örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi önemli bir süreçtir. Nonaka, bu 

süreci şu gözlemle açıklamaktadır: Matsushita firması evde kullanılacak yeni bir ekmek fırını üzerinde 

çalışmaktadır. Ancak hamur bir türlü gerektiği gibi yoğrulamamaktadır. Sonunda bir araştırmacı büyük bir 

otelin en iyi ekmek yapmakla ünlü baş aşçısına başarısının sırrını sorar ama doyurucu yanıt alamaz. Bunun 

üzerine aşçının yanında çalışmaya karar verir. Gözlemler sonucunda, aşçının farklı bir hamur germe tarzı 

olduğunu fark eder. Böylece örtük bilgi açık bilgiye dönüşmüş olur (Nonaka, 1999: 34). 

Nonaka (1999: 36) bu deneyimden şu çıkarımları yapmaktadır: (1) Araştırmacı, aşçının örtük bilgisini 

öğrenir (vâkıf olma), (2) Bu bilgileri arkadaşlarına iletebilecek hale getirir (açıklama), (3) Araştırma grubu bu 

bilgilerle bir ürün geliştirir (birleştirme), (4) Grup, yeni bir ürün yaratma deneyimi sonunda kendi örtük bilgi 

tabanlarını zenginleştirir (içselleştirme). 

Bilgi üretilmesinde önemli olan bilginin hangi amaç için topladığının bilinmesi, bilgi üretmedeki 

yeteneği artırır. Yetenekler, örgüt için meydana getirdiği değerler aracılığıyla ölçülebilir. Böylece yetenekler 

doğrudan etkiledikleri edimleriyle bir örgütü diğerlerinden ayırır (Balasubramanian ve Diğerleri, 1999: 146). 

Çevrede oluşan gelişmeler dış bilgi olarak örgüte alınır ve değerlendirme yapılarak karara varılır. 

Çevreden bilgi alabilmek için örgütün toplumsal yaşamda görünürlüğünü artırması ve iletişim kanallarını açık 

tutması gerekir. Bu ise örgütün kendini tanıtmasına ve çevre için önemli olmasına bağlıdır. Aynı şey örgüt içi 

bilgi sağlamada da geçerlidir. Örgütün tüm üyeleri ortak amaç için kenetlenmiş, bir beyin gibi hareket ediyor 

olmalıdır. Örgütsel değerlerde buna vurgu yapılmalıdır.  

Örgütsel kültür başarılı BY’nde anahtar görevi üstlenir. Çünkü BY, öğrenmeyi, öğrendiklerini 

paylaşmayı, teknoloji kullanımını destekleyen bir örgütsel kültür gerektirir. Bilgi kültürünün anahtarı 

açıklıktır. Güven iklimi, tutarlı öğrenme ve deneyimlerin yüksek biçimde takdir edilip desteklendiği bir çevre 

bu açıklığı sağlar. Öte yandan, özgürlüğün olmadığı ortamlarda yaratıcılık ve buluş yapma, yenilik getirme 

ortadan kalkar. Bilgi üretebilmek bir eğitim gerektirir. Bunun için sadece BT yatırımları değil, BY’de en 

önemli kaynak olan çalışan insana yatırım yapılmalıdır. 
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2. Bilginin Paylaşılması 

İç ve dış kaynaklardan gelen ve yeniden üretilen bilginin, onu örgütsel amaçlar doğrultusunda 

kullanacak olanlarla paylaşılması gerekir. Bu dağıtım hem kullanım için hem de örgütsel belleğe yüklenerek 

gelecekteki sorunların çözümü ve yeni bilgi üretilmesi için gereklidir.  

Bilginin paylaşılması, her türlü bilginin ona gereksinimi olana, gerektiği zamanda ve uygun biçimde 

sunulmasıdır. Bilginin dağıtımında onun hangi bağlamda kullanılacağı önem kazanır. Her türlü bilginin 

sunulması, aşırı haber yüklemesine (information overload) yol açabilir. Bilgi bombardımanı altında işe yarar 

bilgi bulmakta zorluk çekilebilir. Öte yandan, her konuma sadece o konumu ilgilendiren bilginin sunulması, 

ilgili konumun bazı bilgilere ulaşamaması ve böylece öğrenme ve bilgi üretme olanağının elinden alınması 

anlamına gelir. Üstelik bilginin kontrolü ya da kısıtlanarak sunulması, çalışanların yönetime güvensizliğine 

ve işe güdülenememesine yol açabilir (Dixon, 1994: 73).  

Garvin (1999: 69), düşüncelerin yaygın biçimde paylaşıldığında azami etkiyi göstereceğini, yazılı, 

sözlü, görsel raporlar, inceleme ve gezi turlarının, çalışanların görev alanı değiştirmelerinin (rotasyon), eğitim 

ve yetiştirme programlarının bilgi paylaşımını harekete geçirdiğini savunmaktadır. Çünkü uzmanlık 

düzeyinde bilgilere sahip olanlarla bir arada olanlar, onun birikiminden büyük ölçüde yararlanırlar. 

Bilgi, kullanıcılara formal olarak genelge, duyuru, bilgi notu, elmek, groupware, bilgisayar ağları 

(LAN, WAN, SNA, intranet, ekstranet) ve örütbağda (internette) web yansısı aracılığıyla dağıtılabileceği gibi, 

görüşme, sohbet ve çeşitli toplantılar aracılığıyla informal yollardan bilgi itme ya da çekme yoluyla da olabilir. 

Bunun için yöneticinin kişisel iletişim becerileri yanı sıra, gereken BT alt yapısının hazır olması da bir 

zorunluluktur. 

Bilgi paylaşımının önündeki engeller, güvensizlik, denetsel yönetim anlayışı, derin hiyerarşik bir 

örgütsel yapı ile çalışanlar arasında işbirliğinden çok rekabetin olduğu örgüt kültürüdür. 

 

3. Bilginin Kullanılması 

Bilginin sadece üretilmesi ve kullanıcılar sunulması yeterli değildir. Bilgi kullanılmak ve sorun 

çözmek için vardır. Onun kullanılabilmesi için alıcı tarafından doğru biçimde anlamlandırılması, 

yorumlanması ve içselleştirilmesi gerekir. Kullanılan bilgi kendini yeniden üretebilen bilgidir.  

Bilginin kullanılması ile onun nasıl aktarıldığı arasında bağıntı vardır. Çünkü aktarım sonuçta bir 

iletişim sürecidir. Bu ise iletinin (bilginin) doğru kodlanmış, doğru kanaldan alıcıya ulaştırılmış ve alıcının da 

kaynağın gönderdiği biçimde, yani doğru anlaması gerekir. Bu her zaman kolay olmamaktadır. Çünkü iletişim 

çok karmaşık bir süreçtir. Alıcının algı dayanakları, geçmiş yaşantıları, yorumlama becerileri, iletişim kaynağı 

hakkındaki görüşü, iletinin anlamlandırılmasında etkili olur. Yanlış anlamaların olmaması için tarafların 

birbirine açık olmaları ve birbirlerini olabildiğince iyi tanımaları gerekir.  

Çizge 1. Bilgi Yönetiminin Bileşenleri 
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4. Bilginin Depolanması 

Örgütler öğrendiklerini, ürettiği bilgileri tekrar kullanmak ya da yeniden bilgi üretiminin girdisi olarak 

kullanmak için saklarlar. Bilgi, arşivlerde, internette ya da bilgisayarlarda dosyalanarak saklanır.  

Bireysel ya da örgütsel olayların sonuçlarının tekrar kullanılmak üzere örgüt içinde saklanması, 

örgütsel bellek ile ilgilidir. Örgütte yaşanan olaylar ve edinilen deneyimler genellikle bireylerin belleklerinde 

saklanır. Bunlardan çok azı yazılı hale getirilir ya da bilgisayar ortamında saklanır. Yani asıl bilgi deposu 

çalışanlardır. Örgütsel belleğin bir boyutu da entelektüel sermayedir. Entelektüel sermaye, öğrenen örgüt ve 

bilgi yönetimi aynı ağacın dalları gibidir. Entelektüel sermaye öylesine yaşamsal bir önem kazanmıştır ki, 

bilgiyi yönetemeyen bir kuruluşun işine gereken önemi göstermediğini söylemek haksızlık olmaz (Stewart, 

1997: 60). 

Önemi giderek artan ve gelişen bilişim teknolojisiyle işlenmesi kolaylaşan bilginin yönetilmesi 

gerekmektedir. Bunu yönetecek olan yöneticilerdir. Dolayısıyla eğitim yöneticilerinin bu konudaki 

yeterliklerini araştırma gereği vardır. 

 

SORUN 

Millî eğitim yöneticilerinin kendileri, okul müdürleri ve ilköğretim müfettişlerinin algılarına göre, 

örgütsel bilgiyi yönetme yeterliklerinin düzeyi nedir? Bu soruyu yanıtlamak için şu alt sorunlara yanıt 

aranmıştır: Millî eğitim yöneticilerinin kendileri, okul müdürleri ve ilköğretim müfettişlerinin algılarına göre; 

bilgi üretmede, paylaşmada, kullanmada ve depolamadaki yeterlik düzeyleri nedir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Malatya il merkezi ve ilçe örgütlerinde 

görev yapan millî eğitim müdürü, müdür yardımcıları ve şube müdürleri (MEY) ile Malatya ilinde görev 

yapan ilköğretim müfettişleri (İM) ve okul müdürleri (OM)’dir.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın veri kaynakları; ölçek, görüşme, belgeler ve veri tabanlarıdır. Millî eğitim yöneticilerinin 

bilgi yönetimi konusundaki yeterliklerini saptamak amacıyla araştırmacı tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. 

Ölçek, bilgi yönetiminin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan bilginin üretilmesi, paylaşılması (dağıtılması), 

kullanılması ve depolanmasına ilişkin dört boyuta dayalı olarak geliştirilmiştir.   

Aracın alt boyutlarının yapı geçerliği için faktör analizi yapılmış, güvenirliğinin bir göstergesi olan iç 

tutarlılığını belirlemek için de Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Bu çözümlemeler alt boyutların her 

biri için ayrı ayrı yapılmıştır.  

Yapı geçerliği için uygulanan faktör analizinde temel bileşenler ve varimax dik döndürme tekniği 

kullanılmıştır. Bu değişkenlik çözümlemesinde ölçek maddelerinin toplam değişkenliğin .94’ünü açıkladığı 

görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılığı için hesaplanan Cronbach-Alpha katsayıları hem alt boyutlara hem de 

ölçeğin bütününe göre hesaplanmış Cronbach-Alfa katsayısı ölçeğin bütünü için .91’dir.  

Ölçeğin eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki yeterliklerini saptamada görüşlerini karşılaştırmak 

için onların yakın çalışma arkadaşları olduklarından dolayı bilgi sahibi oldukları düşünülen ilköğretim 

müfettişleri ve okul müdürleri için uyarlaması yapılarak uygulanmıştır. 

 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumu 

Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimi konusundaki yeterliklerini saptamayı amaçlayan bu araştırmada 

kullanılan araç, likert türü beşli dereceleme ölçeğidir. Dereceleme maddeleri, “her zaman”, “sık sık”, “ara 

sıra”, “çok seyrek” ve “hiçbir zaman” seçeneklerinden oluşturulmuştur. Verilerin önce her boyut için bağımsız 

değişkenlere göre aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. Bağımsız değişkenin iki olması 

durumunda grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak farklılığın belirlenmesinde bağımsız gruplar 

için t testi kullanılmıştır. İkiden fazla olan bağımsız değişkenlerde grupların ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak farklılık olup olmadığı da tek yönlü değişkenlik çözümlemesi ile sınanmıştır. F değerinin anlamlı 
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olduğu durumlarda, farklılığın hangi ortalamalardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ikili 

karşılaştırmalarda Sheffeé testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi tüm testlerde .05 olarak alınmıştır. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Deneklerin Kişisel Özellikleri 

Örneklemdeki, Millî Eğitim Yöneticisi (MEY) 30, İlköğretim Müfettişi (İM) 46 ve Okul Müdürü (OM) 

261 kişi ölçeği geçerli olarak yanıtlamıştır. 25-29 yaş grubunda 27 (%9), 30-34 yaş grubunda 59 (%19), 35-

39 yaş grubunda 44 (%14), 40-44 yaş grubunda 78 (%25), 45-49 yaş grubunda 75 (%25) ve 50 ve üstü yaş 

grubunda 24 (%8) denek bulunmaktadır. Deneklerin kıdem gruplarına dağılımı ise şöyledir: Kıdemi 1 yıldan 

az olanlar 14 (%4), 1-5 yıl arasında olanlar 59 (%19), 6-10 yıl arasında olanlar 82 (%27), 11-15 yıl arasında 

olanlar 64 (%21), 16 ve üstü yıl kıdemi olanlar ise 88 (%29) kişiden oluşmaktadır. Deneklerin Öğretmenlikteki 

Branşlarına Göre Dağılımı; Sınıf Öğretmeni olanlar 187 (%61) kişiyle en yüksek oranı oluşturmaktadırlar. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşından olanlar 10 (%3), Sosyal Alanlar 50 (%16), Fen Alanlar 49 (16) ve 

Diğer alanlardan gelenler ise 11 (%4) kişidir. Deneklerin görevini doğup büyüdüğü yerde yürütüp 

yürütmediğine göre grubun dağılımı ise görevini doğup büyüdüğü yerde yürütenler 208 (%68) kişi, görevini 

doğup büyüdüğü yerde yürütmeyenler yani Malatya dışından gelenler 99 (%32) kişidir. 

 

Millî Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerine İlişkin Bulgular 

Çizelge 1. Deneklerin Algılarına Göre MEY’in BY Alt Boyutlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 
 

Boyutlar 

 

Gruplar 

Ölçek 

Madde No 

 

n 
X   

SS 

 

Bilginin Üretilmesi 

MEY  

1-10 

30 4.01 .353 

OM 261 2.86 .

878 

İM 46 2.76 .394 

Toplam 337 2.94 .860 

 

Bilgi Paylaşma 

MEY  

11-30 

30 4.33 .336 

OM 261 3.25 .909 

İM 46 3.10 .767 

Toplam 337 3.33 .911 

 

Bilgi Kullanımı 

MEY  

31-38 

30 3.02 .690 

OM 261 2.72 .850 

İM 46 2.41 .575 

Toplam 337 2.70 .815 

 

Bilginin 

Depolanması 

MEY  

39-

53 

30 3.74 .542 

O

M 

261 3.06 .945 

İM 46 2.60 .581 

To

plam 

337 3.06 .909 

 

TOPLAM 

M

EY 

 

1-

53 

30 3.90 .255 

O

M 

2

61 

3

.04 

.840 

İM 4

6 

2

.80 

.505 

Toplam 337 3.09 .811 

 

Her ne kadar, MEY kendilerini bilgi yönetiminin tüm boyutlarında ortalama olarak “üst düzeyde 

yeterli” olarak değerlendiriyorlarsa da, onların uygulamalarından etkilenen iki grup eğitim yöneticisi olan OM 

ve İM’in bu kanıda olmadığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın nedeni öznellikle açıklanacak olunursa; 

MEY’in kendilerini olumlu olarak değerlendirmesi doğal bir insani tepki olarak düşünülebileceği gibi, 

yönetilenlerin yönetenlere karşı olumlu duygular paylaşmadıkları biçiminde de olabilir. 
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Özellikle İM grubunun OM ile karşılaştırıldığında MEY’e daha az puan vermeleri, tüm ilçeleri ve il 

yönetimini gözleyebilmeleri ve denetsel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri nedeniyle, anlamlı ve daha 

gerçekçidir denilebilir. İM’in görüşleri bir başka açıdan değerlendirildiğinde ise, eğer MEY’e ilişkin olumsuz 

duygular taşıyorlarsa değerlendirmeleri de olumsuz olacaktır. Böylesi bir durumda da MEY’in müfettişlerle 

iyi bir iletişim kuramadığı sonucuna ulaşılabilir.  

Öte yandan, bu bulgular Dönmez’in (2002: 27-45) araştırma bulgularıyla da koşutluk içindedir. 

Dönmez’in araştırmasında da ilköğretim okulu müdürlerini değerlendiren ilköğretim müfettişleri ve 

öğretmenler, ilköğretim okulu müdürlerinden farklı bir algıya sahip ve onları kendi değerlendirmelerinde daha 

alt düzeyde değerlendirmektedirler. 

MEY’in bilginin paylaşılması boyutunda kendilerini “en üst düzeyde yeterli” olarak algılamaları 

dikkat çeken bir sonuçtur. Bu sonuç, Davenport’un (2001) görüşüyle çelişmektedir. Çünkü Davenport (2001), 

BY ilkelerini sıralarken, “bilgiyi paylaşma ve kullanma genellikle doğal olmayan bir harekettir. Ona sahip 

olan, diğer birey ve örgütlere üstünlük sağlayacağından, paylaşmak istemez” demektedir. OM ve İM grupları 

da bu boyutta MEY’i “orta” düzeyde değerlendirmekle birlikte, diğer boyutlarda verdikleri orta puan 

ortalamalarından daha yüksek bir ortalama olduğu da bir gerçektir. Davenport’tan farklı bir sonuca ulaşılmış 

olması, kültürel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Hofstede’nin araştırmasına göre Türk kültürü işbirliği 

ve paylaşmaya daha yakın bir kültür olarak ortaya çıkmıştır (Hofstede 1990: 479-480). 

Bulguların dikkat çeken sonuçlarından biri de, bilginin kullanılması boyutunda MEY ile OM’un aynı 

yeterlik düzeyinde buluşmalarıdır. Her iki grubun da görev alanlarının yürütmeyle ilgili oluşu, bu ortak algıyı 

açıklayabilir. İM grubunun bu boyutta MEY’i alt düzeyde yeterli olarak değerlendirmeleri müfettişlerin 

MEY'i yakından tanımaları ve böylece daha nesnel davranmış olmalarından kaynaklanıyor olabilir. OM, 

MEY'in hepsini tanımadıklarından, onların yeterliklerini üst ve alt düzeyde değerlendirmelerinin 

taşıyabileceği riskleri düşünerek orta düzeyde değerlendirmeyi tercih etmiş olabilirler. MEY'in kendilerini üst 

düzeyde yeterli olarak değerlendirmeleri ise öznel kaygılardan, kendilerini yeterli görme eğiliminden 

kaynaklanmış olabilir.  

Bilginin kullanılması boyutundaki ilginç bir bulgu da, MEY’in diğer boyutlarda kendilerini üst ya da 

en üst düzeyde yeterli görürken, bilginin kullanılması boyutunda kendilerini “orta düzeyde” algılamalarıdır. 

Çünkü alt boyutlardan en işlevsel olanı, bilginin kullanılması boyutudur. Diğer boyutlar adeta bu boyutun 

işlevini karşılamak için vardır. Dolayısıyla bu boyuttaki değerlendirme bir bakıma tüm boyutların 

değerlendirilmesi anlamını taşır.  

Millî Eğitim Bakanlığının 12.4.2002 tarihli 2002/31 sayılı genelgesinde “İLSİS uygulama 

yazılımlarına veri giriş ve güncelleme işlemlerinin günlük olarsak yapılmaması nedeniyle sistem çalışır hale 

getirilememektedir” denmektedir. Millî eğitim müdürlüğünde yapılan gözlem ve görüşmeler de bunu 

desteklemektedir. Çalışanlara bilgisayar kullanımı ve İLSİS’in işleyiş düzenine ilişkin hizmet içi kurslar 

verilmiş olmasına karşın, çalışanların bu konudaki becerileri, işleyişin sorunsuz olarak sürmesini sağlayacak 

nitelikte olmadığı görülmüştür. Ayrıca görevdeki millî eğitim yöneticilerine İLSİS ve bilgisayar kullanımı 

konularında hizmet içi eğitim verildiğine ilişkin bulguya da gerek Bakanlık hizmet içi eğitim programlarında 

gerekse il müdürlüğü seminer programlarının incelenmesinde rastlanmamıştır. Yeni yetişmekte olan millî 

eğitim yöneticisi adaylarına verilen program incelendiğinde bilişim konularına yer verildiği görülmüştür. 

Ancak halen sistemde bulunan MEY’nin bilişim teknolojisi kullanma eğitimi almadıkları, bazılarının kişisel 

çabalarla bu konudaki yeterliklerini geliştirdikleri de gözlenmiştir. 

Bu bulgular da yeterlik değerlendirmesinde MEY’in BY’de neden en üst düzeyde olamadıklarını 

açıklar niteliktedir. Ayrıca, MEY’in görev yerlerinin Bakanlıkça sık sık ve neredeyse toptan değiştirilmesi, 

örgütsel bellek kaybına ve bilgi yönetiminde sorunlara neden olabilir.  

Araştırmaya başlandığı Kasım 2001’de MEY sayısı 55 iken ölçme aracının uygulandığı Mayıs 2002’de 

bu sayı 32’ye inmiştir. Araştırma ölçek formlarının doldurulduğu sırada Malatya’da sadece üç ilçenin Millî 

Eğitim Müdürü vardı. Diğer ilçelerde (il merkezi de dahil) Millî Eğitim Müdürlükleri vekâleten 

yürütülmekteydi. Bunun nedeni, yöneticiliğin sınavla gelinen bir konum olması dolayısıyla Bakanlıktaki üst 

düzey yöneticilerin daha tanıdık olanlarla ama vekaleten çalışmayı tercih etmeleri olabileceği gibi, Malatya’ya 
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atanan bazı yöneticilerin yeni görev yerlerinden hoşnut olmadıkları için yeni görevlerine başlamamanın 

yollarını aramaları da olabilir. Çalışanların devrinin yüksek olması örgütsel bellek kaybı ve örgütsel öğrenme 

önündeki engellerden biri olduğunu Weathers’in (2000) araştırması da desteklemektedir. 

 

 

SONUÇ 

Çizelge 2. Gruplara Göre MEY’in Yeterlik Düzeyleri 
Alt Boyut MEY OM İM 

Bilgi Üretme Üst düzey  Orta düzey  Orta düzey  

Bilgiyi Paylaşma En üst düzey  Orta düzey  Orta düzey  

Bilgiyi Kullanma Orta düzey  Orta düzey  Alt düzey  

Bilgiyi Depolama Üst düzey  Orta düzey  Alt düzey  

Toplam Üst düzey  Orta düzey  Orta düzey  

 

Grupların farklı algılayışlarına bakıldığında; BY açısından grupların iletişim kuramama sorunlarının 

olduğu görülmektedir. Eğer MEY kendi ifade ettikleri gibi, gerçekten “üst düzeyde” yeterli iseler, ya bu 

yeterliklerini yönettikleri kesimlere gösteremiyor ve anlatamıyorlar ya da OM ve İM onların yeterliklerini 

görmek ve anlamak istemiyor demektir. Çünkü OM ve İM grupları MEY gibi düşünmemektedir. Her durumda 

arada bir iletişim kuramama sorunu var demektir. Öte yandan, eğer gerçek, OM ve İM gruplarının gördüğü 

gibi ise MEY’in BY’deki yeterliğini artırmak için eğitim gereksinimleri var demektir. Millî Eğitim Bakanlığı 

ve il millî eğitim müdürlüklerinin yeni BT yatırımlarına önem verdikleri kadar, bu teknolojiyi kullanan 

yöneticilerin eğitim gereksinimlerini karşılamaya da önem vermeleri gerekir.  

OM ve İM gibi yönetilenlerin, yönetenlerin yeterliklerini orta ya da alt düzeyde algılamaları, 

yönetenlerin yönetilenler üzerindeki etkisini ve gücünü azaltıcı bir etken olarak da değerlendirilebilir. Böyle 

değerlendirmeden yapılabilecek çıkarsamalardan biri, yöneticilerin önderlik davranışları sergilemede 

zorlanabilecekleridir. Yönetilenler yeterliğe duyulan güvene dayalı bir destekten çok, yasal olarak itaat etme 

yolunu tercih edebilirler. Bu ise çalışanların en az edimle çalışmaları sonucuna, dolayısıyla örgütün 

etkisizliğine yol açabilir. Öte yandan, bu bağlamda MEY’in kendilerini genellikle üst düzeyde yeterli olarak 

değerlendirmesi, kendilerine güvendikleri ya da kendilerini olduklarından farklı algıladıkları sonucunu 

çıkarmayı sağlayabilir. Kendine güvenme, önderlik davranışları sergilemeye ve inisiyatif kullanmaya yol 

açabilir. 
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(27) 

Dr. Minara ALİYEVA ÇINAR213 

BİR CEDİTÇİ OLARAK ABDÜLHALÛK UYGUR214 

JADIDISM THOUGHT IN ABDULHALÛK UYGUR 

 

 

 

ÖZ 

Rusya Türkleri arasında 19. yüzyılın başlarında başlayan Ceditçilik Hareketi, yüzyılın sonlarına doğru 

İsmail Gaspıralı ile zirveye ulaşmıştır. 19. yüzyılın sonlarında bu felsefî-entelektüel hareket, siyasî bir 

harekete de dönüşmeye başlamıştır. Bu hareket Türk Dünyasının her bölgesinde olduğu gibi Doğu Türkistan 

Uygurları üzerinde de etkili olmuştur. Doğu Türkistan’da bu düşüncelerle yetişen aydınlar arasında 

Abdülhalûk Uygur da önemli bir rol oynamıştır. Abdülhalûk Uygur, bir yandan Çin emperyalizmine karşı 

mücadele verirken bir yandan da eski geleneklere körü körüne bağlılığı savunan, ilerlemeye karşı direnen 

feodal kalıntılara karşı milletin gelişme yolunu açmak için mücadele veriyordu.  

O dönemde Türk Dünyasının her yerinde süren Kadimci-Ceditçi çatışmasının kurbanlarından biri 

olarak genç yaşında öldürüldü. Makalede Ceditçilik Hareketinin Doğu Türkistan’da nasıl ve hangi şartlar 

altında yayıldığı, bu hareketin öncülerinin kim olduğuna değinilerek genç Uygur Ceditçiler arasında yer alan 

vatanperver, milliyetçi, realist olan Abdülhalûk Uygur’un eserlerindeki ceditçilik düşüncesi irdelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Abdülhalûk Uygur, Ceditçilik, Doğu Türkistan, Aydınlanma. 

 

 

 

ABSTRACT 

The Jadidism Movement starting in the early 19th century among Russian Turks reached its peak level 

with Ismail Gasprinsky towards the end of the century. This philosophical-intellectual movement started to 

turn into a political movement in the late 19th century. This movement, as it did in every region of the Turkish 

World, had an effect on Eastern Turkistan Uigurs as well. Abdulhalûk Uygur occupies an important place 

among the intellectuals raising in the Eastern Turkistan with these thoughts. Abdulhalûk Uygur did not only 

fight against the Chinese imperialism, but he also struggled to open a path towards development for the nation 

by fighting against feudal residuals arguing for the blind attachment to the old traditions and resisting against 

progress.  

He was killed in young age as one of the victims of the traditionalism - jadidism conflict continuing in 

every region of the Turkish World in that period. The present article aims to find an answer to the question of 

'How and under what conditions did the Jadidism Movement expand in the Eastern Turkistan?' by examining 

the jadidism thought in the works of patriotic, nationalist and realist Abdulhalûk Uygur, a young Uigur 

Jadidist and one of the pioneers of this movement. 

Keywords: Abdulhalûk Uygur, Jadidism, Eastern Turkistan, Enlightenment. 
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GİRİŞ: ORTAM ve KOŞULLAR 

Avrupa’da Rönesans ve Reformun yapılıp, Aydınlanma Felsefesinin hâkimiyeti altında Sanayi 

Devrimi yürütülmekte ve modern toplum inşa edilmekteyken, Dünya’nın başka bölgelerinde Avrupa’daki bu 

gelişmeler şaşkınlıkla izlenmekteydi. Şaşkınlık yerini bir süre sonra hayranlık ve Avrupa’ya imrenmek ve onu 

taklit etmekle sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Japonya devlet yöneticileri ve aydınları şaşkın 

ve hayranların başında gelmektedir. Şaşkınlık geçince Avrupa’daki baş döndürücü devrimi anlamaya ve 

birtakım ıslahat ve reform düzenlemeleriyle Sanayi Devrimine uyum sağlamaya çalıştılar. Osmanlı Devleti, 

3. Selim (1789-1808) ve 2. Mahmut döneminde (1808-1839), Rusya, Büyük Petro döneminde (1682-1725) ve 

Japonya da Meici döneminde (1867-1912) büyük reform denemelerine giriştiler. Bunlardan sadece Rus ve 

Japon modernleşmesi başarılı biçimde tamamlanmıştır (Çınar, 2014).  

Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca Sanayi Devrimine intibak için devlet hayatında ıslahatlar ve 

toplumsal alanda reformlar yapmıştır. Toplumsal alandaki en önemli düzenlemeler eğitimde olmuş, toplum 

yeni okul sistemleriyle karşılaşmıştır.  

Bu arada Türk Dünyasının aydınları da Avrupa’daki gelişmeleri izlemekte ve imrenmektedir. 

Avrupa’daki gelişmeler ile kendi ülkelerindeki gidişatı karşılaştıran Türk aydınları mevcut durumu sorgulamış 

ve olması gerekenlerle ilgili fikirler üretmiştir. Bu aydınların başında Kırım’dan İsmail Gaspıralı (1851-1914) 

gelmektedir. Gaspıralı İsmail, Türk (ve İslam) dünyasında kapsamlı bir reform programı hazırlanması ve 

uygulanması görüşünü dile getiriyor ve bu görüşlerini etkili bir basın yayın kampanyası eşliğinde yayıyordu. 

Usul-ü Cedid adını taşıyan bir yenilik düşüncesi geliştirmişti. Aydınlanma felsefesinin Avrupa’da yaptığı 

etkiye benzer bir etki Usul-ü Cedid hareketiyle Türk Dünyasında gerçekleşmeye başlamıştır.215  

 Gaspıralı, kızlara yönelik Usul-ü Cedid okulunu 1884 yılında açmıştır. Osmanlı’da ise 1870 yılında 

Kız Öğretmen Okulu (Darülmuallimat) açılmıştı. Gasprıalı, İstanbul’dan etkilenmiştir. Ancak Osmanlı’da 

ıslahatı devlet yukarıdan aşağıya doğru, adeta halkta bir talep olmadan yaparken, Tataristan, Kırım’da ve Türk 

Dünyasının diğer yerlerinde Gaspıralı gibi aydınların halkı eğiterek talep yarattığı görülüyor. Osmanlı ve 

Cumhuriyet Türkiye’sinde devrimler devletçe/yöneticilerce tepeden inmeci biçimde, Türk Dünyasında ise 

aydınlar ve kanaat önderlerince değişmenin zorunluluğu gösterilip toplum zarurete ikna edilerek yapılıyordu. 

Cedidçilik hareketi bütün Türk Dünyasını etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiş, daha somut bir 

uygulama alanı bulmuştur. Gaspıralı hareketinin etkilediği aydınlardan bazıları Türkiye’ye gelerek Atatürk’ün 

yakın çevresinde yer almış ve kurulan Cumhuriyetin biçimlenmesine katkı sunmuşlardır (Yusuf Akçura, 

Ahmet Ağaoğlu, Zeki Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal…) 

Medreseleri eleştiren medrese mollalarını, anlamını bile bilmedikleri, zamanı geçmiş bilgilerle 

uğraşmakla itham eden Gaspıralı, onların bu halleri ile milletin sonunu hazırladıkları görüşündedir. … Açtığı 

okullara “usul-ü cedid” yerine “usul-ü yezit” adını takan ve ayrıca da Ruslara jurnal eden kadimcilerle (eski 

eğitim taraftarları) de mücadele etmek zorunda kalmıştı (Cemiloğlu 2015: 43). 

Gaspıralı’nın perspektifinden Türk halklarının ulusal kaderi, Rus-Müslüman (Slav-Türk) ilişkilerinin 

tarihsel, kültürel-eğitimsel ve jeopolitik boyutları irdelenmeden anlaşılamaz. Gaspıralı yazılarında birçok kez 

Rusya ile Türk halkları arasından ortak mukadderata ve işbirliğine atıfta bulunmuştur (İsmayılov, 2015: 118). 

Rusya Türkleri Avrupa’da geliştirilen Sanayi Devrimi ve onun sonuçlarını görmüş, bu gelişmeye sırt 

çevirmek bir yana kendileri de bu sürece katılmak istemişlerdir. Nitekim maarifetçilik akımının ilk temsilcisi 

Abdurrahim Otuzimeni farzları sıralayarak sonuncusu olarak Rusçayı öğrenmek olarak belirtir. Bunun altında 

yatan Avrupa uygarlığını bu dil üzerinden öğrenmek ve Rus baskılarına karşı koymak için onların dilini 

bilmek zarureti idi. 

 Türkistanda Cedit Hareketi’nin önde gelenler arasında İsmail Gaspıralı (1851-1914) başta olmak 

üzere Mahmud Hoca Behbudî (1874-1919), Musa Carullah (1875-1949), Münevver Kari Abdüreşidhan 

(1878-1931), Abdurrauf Fıtrat (1886-1938), Abdullah Kâdirî (1894-1938) gibi pek çok isim zikredilebilir. 

                                                           
215 “… Kırım’da Kırım Türkleri içindeki gerilikleri fark eden ve bunu eğitim eksikliklerine bağlayarak tek başına olağanüstü 

çalışmalara imza atmış olan İsmail Gaspıralı’ya bu nedenle “Türklerin Muallimi” sıfatı layık görülmüştür. (Bk. Mustafa Cemiloğlu 

(2015). “İsmail Gaspıralı ve Eğitim Anlayışı”, Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri 1/ İsmail Bey Gaspıralı. (Ed.: A. S. Uğurlu 

ve S. Kırlı) Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları. Bursa s. 38) 
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Tatar ceditçileri 1910’larda ve 1920’lerde seküler ve modern eğitim kurumları oluşturarak Doğu 

Türkistan’daki Uygurlar arasında da çok önemli rol oynamışlardır (Kanlıdere, 2004: 154-155). 

 

Uygur Ülkesi 

Uygurlar, Doğu Türkistan’da yaşayan, Türk boylarından biridir. Nüfusunun çoğunluğu şimdilerde Çin 

Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Sincan Özerk Bölgesinde yaşar. Uygurların bir kısmı da Kazakistan, 

Özbekistan ve Kırgızistan’da dağınık biçimde yaşamaktadır. Diğer Türk boylarına nazaran yerleşik hayata 

erken zamanlarda geçmiştirler. Tarihe uygar bir toplum olarak geçen Uygurlar, Turfan şehri için Karız sulama 

sistemi kurmaları (Özden, 2006), içinden Farabî, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Edip Ahmet Yükneki 

gibi dil, edebiyat ve düşünce alanında seçkin şahsiyetleri çıkaran bu toplum, 18. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren bu gelişkinliklerini koruyamamış, medeniyet öncüsü olma vasfını yitirmiş ve varlığını sürdürebilme 

telaşına düşmüştür.  

Uygurlar, Avrupa’da Sanayi Devrimi yapıldığı sıralarda birçok bakımdan geri bir durumdaydılar. 

Doğu Türkistan üzerinde Rusya ve Çin’in işgal ve çekişmeleri de ülkede büyük tahribat yaratmıştı (Sheng, 

2013: 223). Çin işgalinden (1878-1911) kurtulmak üzere verilen mücadelede Uygur gençleri Türkiye, Rusya 

ve Avrupa ülkelerinde eğitim almış, gözlemler yapmış ve öğrendiklerini Uygur halkına öğretmek için 

Ceditçilik hareketine sarılmıştır. Böylece çok sayıda bilimsel eğitim veren yeni okul açılmış, gazete ve dergiler 

yayınlanmış, fikir hayatı canlanmıştır. Ceditçiler ile eski düzeni savunan Kadimciler arasında çekişme de 

sürüp gitmiştir. Bunların yanında feodalizmin kalıntıları ve sözde ulemanın cehaletinden kaynaklanan gerilik 

ve baskı her alanda kendini gösteriyordu. 19. yüzyılda Çin işgali sırasında toplumu kontrol etmede din 

adamları etkili biçimde kullanılmıştı. Doğu Türkistan’da tasavvuf ve tarikat mensupları Çin devletiyle devamlı 

işbirliğinde olduğundan tasavvufî disiplin, millî ve dinî hassasiyet taşıyan kimseler tarafından pek hoş 

karşılanmamaktaydı (Kurban, 2010: 168). Bir Çin kaynağı bu konuda şunu söylüyor: “Uygurlar dine inanmaz 

ve imamları saymazsalar, hiçbir şeyden korkmayacak ve hiçbir yönetici tarafından yönetilemeyeceklerdi.” 

(Sheng 2013: 241). Çinliler, Uygurları kontrol etmek için din adamlarını ellerinde tutuyorlardı. 

Türkistan'da, Kırım’da, Azerbaycan’da, Kazan’da yenilikçi fikirler aydınlar aracılığıyla yayılmaya ve 

toplumu etkilemeye başladıktan sonra Çin’deki Doğu Türkistan Özerk bölgesinde yaşayan Uygur genç 

kuşakları da derinden etkilemiştir. Bunlar Uygur bölgesinde uyanan ve halkı aydınlatmaya çabalayan Hüseyin 

Bay, Bahavudun Bay, Abdulkadir Damolla, Memetili Ependi, Kutluk Haci Şevki gibi ilk aydınlardır. Bu genç 

ceditçilerden Hüseyin Bay (1844-1926) ve Bahavudun Bay (1851-1928) kardeşler, 1870 yılından başlayarak 

Uygurlarda ilk Usul-i Cedit eğitimini uygulayarak Uygur çağdaş eğitimin temelini kurmuşlardır (Emet, 2010). 

Bölge halkını cehalet uykusundan uyandırmak, yerli burjuvazinin zulmünden kurtarmak, yabancıların 

sömürgesi olmamak için hep birlikte mücadeleye çağırmak ve hür Müslüman bir toplum oluşturmak için 

mücadele eden Abdulkadir Damolla, Uygurlar arasında yapılan yeni eğitim hareketine önderlik yapmış, Uygur 

modern eğitiminin temel kurucularından biri olmuştur (Tömür 1990: 4). Memetili Ependi, Usul-i Cedit’i 

eğitiminde mektep açma ve öğretmen yetiştirmede önemli rol oynamıştır. Kutluk Hacı Şevki’nin ise 

Uygurlarda Cedit hareketlerinde yapılmış olan en önemli faaliyetlerden biri gazetecilik ve neşriyat işlerinde 

önemli katkıları olmuştur (Tevekkül, 2014). Ancak Ceditçilik hareketinde halkı aydınlatmak için önemli 

katkılarda bulunan bir diğer isim de şüphesiz ki Uygur aydını Abdülhalûk Uygur’dur.  

 

Abdülhalûk Uygur’un Büyüdüğü Ortam 

“Petersburg’da 1811 yılında imzalanan bir antlaşmayla Doğu Türkistan bölgesi Çinlilerin yönetimine 

bırakılır. Böylece bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri 20. yüzyıla özgürlüklerinden yoksun olarak girer. Ancak 

hiçbir zaman bağımsızlık mücadelesinden de vazgeçmemişlerdir. Bu nedenle yoğun baskı altında tutulan 

Uygur Türkleri iki kez ayaklanırlar (1911, 1930). İşte bu direniş Uygur Türklerinin ulusal ozanı Abdülhalûk 

Uygur’un şiirlerinin esin kaynağı olmuştur.” (Kıbrıs, 2001: 319)  

Abdülhalûk Uygur’un dünyaya geldiği yıllar, Türk Dünyası içinde bulunduğu gerilikten kurtulma ve 

modern bir Sanayi Toplumu olma yolunda çalışmaların ivme kazandığı yıllardır. Gaspıralı’nın fikirleri tüm 

Türk Dünyasını etkilediği gibi Doğu Türkistan’a da ulaşmıştı. Uluslararası ticaret yapan tüccarlar, yurtdışında 
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öğrenim gören öğrenciler ve Mekke’ye giden hacılar Türk Dünyasındaki gelişme, tartışma ve fikirleri 

Uygurlar arasına da taşıdı ve insanlara kurtuluş çareleri sundu, bu fikirler toplumda heyecan yarattı. Bu 

tüccarlardan biri olan Hüseyin Bay Bahça, Avrupa’yı ve İstanbul’u gezip yeni fikirlerden etkilendi. Bu 

etkilenmeler sonucunda millî sanayi, millî eğitim ve ulusal pazarın gelişmesinde önemli roller oynadı. 1913 

yılının sonunda yanına birçok tüccarı da alarak İstanbul’da İttihat ve Terakki Partisi’ni ve lideri Talat Paşa’yı 

ziyaret ettiler. Çin kaynakları Talat Paşa’nın Sincan’a öğretmen göndermeyi kabul ettiğini kaydediyor (Sheng, 

2013: 269). Bu gelişmeden Doğu Türkistan’da millî burjuvazinin teşekkül ettiğini ve moderniteye özgü millî 

taleplerinin arkasının geleceğini anlamak mümkündür.  

Doğu Türkistan’a Osmanlı Devleti’nin özel bir ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Sheng (2013: 270) Osmanlı 

Türklerinin “eğitim verme” bahanesiyle Sincan’a gelip gittiklerinden söz ettikten sonra, İttihat ve Terakki 

Partisinin gönderdiği Ahmet Kemal Bey ve altı arkadaşının Sincan’da Hüseyin Bay Bahça ile birlikte 

Kaşgar’da okul açmak istediklerinden söz edip, buna izin alamayınca Atuş’ta okullar açtıklarını, bu “yeni 

okullar”ın çok kısa sürede Kaşgar, Yarkent, Hotan ve Kuça gibi bölgelere yayıldığını kaydetmektedir. Sheng, 

Çin yönetiminin bu girişimleri pantürkist ve panislamist bölücülük girişimleri olarak değerlendirdiğini 

yazmaktadır. Çin yönetimi kısa sürede refleks gösterip bu gelişmeleri durdurmuştur. Nitekim, Habibizade 

Darülmuallimin (Öğretmen Okulu) eğitimciliğini yapan Ahmet Kemal ve arkadaşları hapsedilmiş (Baran, 

2007: 194), Pantürkizmi engellemek maksadıyla birçok yayın yasaklanmış, camilerde yabancıların imamlık 

yapması engellenmiş, sayıları giderek artıp onbinlerle ifade edilen hacı sayısı bile göze batmış, on yıl boyunca 

hacca gidiş yasaklanmış, 1927’de verilen izin de çok sınırlı tutulmuştur (Sheng, 2013: 273). Yine de Mesud 

Şabil, Muhammed Emin ve Sabit Damolla gibi önderler Uygurların eğitim ve demokratik haklarının 

geliştirilmesi için mücadele vermiştir. İşte Abdülhalûk Uygur da bu ortam ve koşullarda büyümüş ve yetişmiş 

bir Uygur aydınıdır. 

Vatanperver, milliyetçi, realist şair Abdülhalûk Abdurrahmanoğlu Uygur, 9 Şubat 1901’de Doğu 

Türkistan’ın Turfan şehrinde bir tüccar ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi dönemin tahsilli 

ailelerinden sayılırdı. Babası ve ailenin diğer fertleri okumuş kişiler olduğundan Abdülhalûk beş yaşındayken 

okuma yazmayı öğrenir. On iki yaşına geldiğinde dinî okullarda Arapça ve Farsça öğrenmeye girişir. Uygur 

Klasik Edebiyatındaki meşhur şairlerin şiirleri ve destanlarını zevkle okumaya, aynı zamanda kendi kısa lirik 

şiirlerini yazmaya başlar (Aliyeva, 2002: 186).  

Abdülhalûk Uygur, 1916 yılında büyük babası Mahsum Hacı ile birlikte ticaret için Rusya’ya gider ve 

Şemey (Bugünkü Semipalatinsk) şehrinde Rus dilini öğrenir. Rusya’da bulunduğu sırada Orta Asya’yı saran 

Ceditçilik hareketinden derinden etkilenir. Uygur, Rusya’dan döndükten sonra gittiği okulda Çince öğrenir ve 

bu okulu pekiyi dereceyle bitirir. Eğitim gördüğü sırada eski ve çağdaş Çin edebiyatını öğrenir. Çin 

Cumhuriyetinin kurucusu Sun Zhong-shan’ın eserlerini okuyarak demokrasi hakkında fikir sahibi olur. O 

sırada Abdülhalûk, feodal geriliğe karşı koyup bilimi yaymak suretiyle toplumu değiştirmeyi gaye edinir. 

Memleketine döndükten sonra ceditçilik yolunda yapmış olduğu ilk girişimler 1921 tarihinde yazmış olduğu 

“Bardur” (Vardır) şiirinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu şiir, eğitime önem vermeyen Uygur halkının durumunu 

tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır (İnayet, 2007: 4-5).  

Cehalet semeresidin bizge bir kün köp capa bardur, 

Éytiñizçu, bugünki halimizniñ ḳaysi biride sapa bardur. (Aliyeva, 1999: 77) 

 

“Cehalet semeresinden bize bir gün çok cefa vardır 

Söyleyin, bugünkü halimizin neresinde sefa vardır.” (İnayet, 2007: 41) 

 

İlimniñ ictihadiġa köñülni ḳoymiduḳ bizler, 

Oḳurmiz-oḳuturmiz ségiz çaynaşimiz bardur. (Aliyeva, 1999: 77) 

 “İlim öğrenmeye fazla gönül vermedik bizler 

Okuruz okuturuz diye sakız çiğneyişimiz vardır.” (İnayet, 2007: 41) 

 

Müneccim hem injénér, alimlarniñ orniġa, 
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Tonu selle, nepsi bala mollimiz-sultanimiz bardur. (Aliyeva, 1999: 79) 

Astronot, mühendis ve âlimlerin yerine 

Cüppeli sarıklı açgözlü molla sultanımız vardır.” (İnayet, 2007: 43) 

 

Abdülhalûk Uygur, yine 1921 tarihinde “Oyġan” adlı şiirini yazarak Uygur Türklerinin içine düştüğü 

gaflete dikkat çekerek “Ey fakir Uygur uyan, uykun yeter” mısrasıyla başladığı şiirinde “milli bir uyanış”ın 

gerekliliğine işaret eder. 

Ey péḳir Uyġur, oyġan, uyḳuñ yéter, 

Sende mal yoḳ, emdi ketse can kéeter. 

Bu ölümdin özünñi ḳutḳuzmisañ, 

Ah, séniñ haliñ heter, haliñ heter. (Aliyeva, 1999: 80) 

 

“Ey fakir Uygur uyan, uykun yeter  

Sende mal yok şimdi gitse can gider  

Bu ölümden kendini kurtaramazsan  

Ah!... senin hâlin beter, hâlin beter.”  (İnayet, 2007: 46) 

… 

Közüñni yoġan éçip etrapḳa baḳ, 

Öz iḳbaliñ heḳḳide oyla, uzaḳ 

Ketse ḳoldin bu ġenimet pursiti, 

Kéleçek işiñ çatak, işiñ çataḳ. (Aliyeva, 1999: 80) 

 

“Gözünü dört açıp çevrene bir bak 

Kendi istikbalin hakkında düşün uzak  

Gitse eğer elinden bu değerli fırsatlar  

Gelecekte işin kesat, işin kesat.” (İnayet, 2007: 46) 

 

1923 yılında Abdülhalûk Uygur, Mahmut Muhiti gibi kişilerle birlikte ikinci kez Sovyetler Birliği’ne 

gidip yine üç yıl kalarak eğitimine devam eder. Rus Klasiklerinin eserlerini okuyup Rus edebiyatı hakkında 

bilgi sahibi olur. O, Ekim İhtilâli’nin zaferlerini bizzat görerek bakış açısını genişletir.  

1926 yılında Sovyetler Birliği’nden memleketine döner dönmez çağdaş ilimleri teşvik edip halkı 

uyandırmak amacıyla gazete ve dergi çıkarmak için Turfan’da matbaa kurma girişiminde bulunur. Halk 

arasında bazı hatıralara göre, o dönemin ileri görüşlü kişilerinin desteğiyle matbaa kurma işlerini tamamlar. 

Ancak müstebit Yang Zing-Şin hükümeti onun matbaa kurmasına izin vermez. Ondan sonra Abdülhalûk 

Uygur Turfan Astane’deki Mahsut Muhiti, Piçan’daki İskender Hoca gibi kişilerle birlikte 1927 yılında 

“Akartiş Birleşmesi” (Ağartma Teşkilatı) adı altında bir ilim derneği kurar ve para toplayıp öncelikle Turfan 

Yenişehir’deki Niyaz Seypung adlı kişinin avlusunda, bir sene sonra da Yenişehir’deki Aksaray’da “Hürriyet 

Okulu”, Eskişehir’deki Nenming’de (Güney Kapı’da) birer okul açar (Aliyeva, 2002: 187; İnayet, 2007: 6). 

Abdülhalûk Uygur bu dönemin sosyal çelişkilerini ve toplum gerçeğini yansıtan şiirleri yazarak 

Kadimcilerin gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Abdülhalûk Uygur’un mücadelesini ve haklı gayesini, 

kurtuluş ve özgürlük için canla başla mücadele etmenin gerektiğini ve bu yolda can vermenin kendisi için bir 

mutluluk sayılacağını “Açil” (Açıl), “Ġezep ve Zar” (Öfke ve Çığlık), “Zulumga Karşi” (Zulme Karşı), 

“Körüngen Taġ Yiraḳ Emes” (Görünen Dağ Uzak Değil), “Har” (Ar), “Arman” (Arzu), “Köñül Hahişi” 

(Gönül Arzusu) gibi birçok şiirinde ebedi şekilde ifade eder.  

Yüzlerce yıldan beri esaret ve zulüm altında inleyen, cehalete bırakılan milleti uyanmaya, 

bilinçlenmeye, toplumun felaketine sebep olan yobaz ruhaniler zümresine ve dış güçlere karşı ayaklanmaya 

çağırmıştır (İnayet, 2007: 6). Abdülhalûk Uygur, “Ġezep ve Zar” (Öfke ve çığlık) adlı şiirinde şöyle 

seslenmektedir; 

Ey pelek, bu dehşitiñdin intiha bizarimen, 
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İstidim köp, tapmidim bu derdime héç darimen.  (Aliyeva, 1999: 99) 

“Ey felek bu dehşetinden nihayet usandım bıktım, 

Aradım çok bu derdime ilaç ama bulamadım.” (İnayet, 2007: 83) 

 

Ata-bovamdin miras kona késelniñ derdide, 

Gah ölüp gah tirilip, köptin béri avarimen. (Aliyeva, 1999: 99) 

Atalarımdan miras kalan eski hastalık derdiyle 

Kah ölüp kah dirilip yaşadım sefil şaşkın. (İnayet, 2007: 83) 

… 

Başḳilar kökte uçup, suda üzüp ketti yiraḳ, 

Men misal yalañ ayaḳ, dessep tiken mañarimen. (Aliyeva, 1999: 100) 

“Başkaları gökte uçup, suda yüzüp gitti uzak, 

Bense çıplak ayakla dikene basıp yürürüm.” (İnayet, 2007: 84)  

 

Vatanperver, milliyetçi, realist şair olan Abdülhalûk Uygur’un şiirlerindeki derin siyasî anlam ve 

yüksek isyankârlık sesleri, dönemin zorba hâkimiyetini rahatsız eder. “Gayri ve yeni fikirler”i içeren bu 

şiirlerden endişelenen Çin hükümeti, Abdülhalûk Uygur’un şiir yazmasını ve halkın onun şiirlerini okumasını 

yasaklar. Fakat Uygur, şiirlerinde ele alınan konularla milletini uyandırmaya çalışır, mücadeleye çağırmaya 

devam ederek kendisi de bu mücadelenin öncülüğünü yapar. Kasım 1932’de “Oyġan” (Uyan), “Açil” gibi 

şiirlerini beyaz kumaşa büyük harflerle yazarak sokaklara asar ve bu şekilde gerici hâkimiyetin baskısına karşı 

koyar. 1932 Aralık ayının başlarında Turfan’da çiftçiler zorba hâkimiyete ve feodal zulme karşı ayaklanarak 

Turfan Yenişehri’nin denetimini ele geçirir. 27 Aralık 1932’de Derebeyi Cin Şu-ren Turfan’daki çiftçiler 

ayaklanmasını bastırmak için Turfan’a ordu gönderdiğinde, ihtilalciler Yenişehir’in batısındaki kumlukta 

“ateş yakarak karşılama” hilesini kullanarak bir anda birkaç yüz düşmanı bozguna uğratırlar ve pek çok silah 

ve cephane ele geçirirler, böylece ilk zaferi elde etmiş olurlar. Şair de bu hareketin önde gelen destekçisi olur. 

O, “Lanet Saña Zalimlar”, “Muzlidi” gibi kahramanlık şiiri ile bir yandan halk ayaklanmasının galibiyetini 

över, diğer yandan da halkı yılmadan savaşmaya davet eder. 

Eserleriyle Çin hükümetini rahatsız eden şair, 1933 yılı başında 12 arkadaşıyla birlikte Şing Şinsey 

tarafından yakalattırılarak hapse atılır ve aynı yıl 13 Mart’ta Turfan’da öldürülür. Cesur Abdülhalûk düşmana 

boyun eğmeden kahramanca göğüs gerip boynuna kılıç vurulurken “Yaşasın Özgürlük!”, “Yaşasın Azadlık!” 

sloganlarını bağırarak kendini vatanın bağımsızlığına adamış bir şair olduğunu bir kere daha ispatlayarak şehit 

olur.  

Halkının millî şuurunun dirilmesi, cahillikten kurtulup özgürce yaşaması için her şeyini feda eden 

Abdülhalûk Uygur, edebî yaratıcılık faaliyetleriyle Uygur Türk edebiyatında ortaya çıkan millî uyanış, 

millîleşme ve kurtuluş mücadelesine kuvvet veren, gerçekçilik akımını getiren, halkçı, vatansever, ıslahatçı, 

ceditçi demokrat bir şairdir. Çağdaş Uygur edebiyatının bayraklarından biridir. Dava arkadaşlarıyla birlikte 

Uygurların özgürlüğü ve millî uyanışını sağlamaya çalışan büyük bir aydındır. Türkçü, milliyetçi, “millî 

istiklâl ve millî istikbal âşığı” bir şairdir. Her ne kadar zorba hâkimiyeti tarafından şiirleri yok edilse de şairin 

son yıllarda halkın hafızasında kalan şiirleri toplanarak bir kitap halinde Mehmet Zeyidi, Mehmet Ekber ve 

İsmail Tömüri tarafından 1986 yılında Doğu Türkistan’da “Abdulhalık Uygur Şe’irliri” adıyla yayınlanmıştır. 

Ömrünü vatanın kalkınması için milletin aydınlanması uğruna adamış olan bu Uygur evladı, Türk 

uygarlık tarihinde kahraman olarak yaşayacaktır. Abdülhalûk Uygur, ardında bıraktığı eserleriyle Türk 

Dünyasının hafızasında sonsuza dek var olacaktır. 
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Prof. Dr. C. Gazi UÇKUN216; Dr. Burcu ÜZÜM217; Yrd. Doç. Dr. Seher UÇKUN218 

KİŞİLİK VE KARAR VERME İLİŞKİSİ: KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ 

PERSONALITY AND DECISION MAKING RELATION: KOCAELI VOCATIONAL SCHOOL 

EXAMPLE 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı; kişiliğin ve karar verme arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılmasıdır.  

Ayrıca demografik değişkenlerin kişilik ve karar verme üzerinde bir etkisinin varlığı da incelenmektedir. 

Çalışmada beş faktör kişilik ölçeği ve çok alanlı kararlılık ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama 

yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Analizler SPSS 17 programı kullanılarak yapılmıştır.  

Örneklemi Kocaeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletme yönetimi programında okuyan ikinci 

sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Demografik değişkenlerden sadece gelir ve kişilik arasında bir ilişki 

bulunmuştur. Kişilik ölçeğinin alt boyutları ile karar verme ölçeğinin alt boyutları arasında ilişkiler 

bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kişilik, karar verme, demografik değişkenler 

 

 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is; Whether there is an association between personality and 

decisionmaking. The existence of an effect on personality and decision making of demographic variables is 

also examined. Five factor personality scale and multiple domain stability scale were used in the study. 

Questionnaire was used as data collection method in the study.  

 Analyzes were performed using the SPSS 17 program. The sample is composed of second grade 

students studying in Kocaeli Vocational School students' business management program. Only demographic 

variables have a relationship between income and personality. The subscales of the personality scale and the 

subscales of the decision scale were found to be related. 

Keywords: Personality, decision making, demographic variables 
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Giriş 

Karar verme, bireylerin yaşam çerçevesinde sürekli yaptıkları bir eylemdir. Yönetim açısından da 

önemli bir durumdur. Karar verme, kariyerde, öğrenim görülmek istenen üniversite ya da okul gibi bir çok 

faktör üzerinde etkilidir. Alternatifler arasında en uygun olan tercihin yapılmasında kişiliğin etkisi olacağı 

düşünülmektedir. Kişilik özellikleri bireyin tercihlerini çeşitlendirip seçim yapmasında farklılık 

yaratabilecektir. Üniversite son sınıf öğrencilerinin mezun olup meslek hayatına ya da lisans tamamlama 

üzerine eğitim hayatına devam etme seçimlerinde karar verme becerilerinin ne durumda olduğunun; bu 

durumu kişiliklerinin etkileyip etkilemediğinin ölçülmesinin önemli olduğu düşünülerek bu araştırma 

kurgulanmıştır. 

 

Kişilik Kavramı 

Colman (2001), kişiliği bireye özgü davranışsal ve zihinsel özelliklerinin toplamı olarak tanımlamıştır 

(Topçu, 2015:57). Birçok kuramcıya göre kişilik bireyle ilgili zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel nerdeyse 

hemen her şeyi kapsar (Taymur ve Türkçapar, 2012:156).  

Kişilerin durumlar karşısında sergiledikleri davranışların tutarlılık göstermesi ve bu davranışların 

kalıtımsal özellik taşıyarak (McCrae, Jang, Livesley, Riemann ve Angleitner, 2001) zaman karşısında 

sürekliliğini koruması (Caspi, Roberts ve Shiner, 2005; akt. Basım vd., 2009:22) kişilik özellikleri yaklaşımı 

olarak tanımlanabilmektedir.  

Literatürde Eysenck, Cattel, Colley, Mead, Freud, Erickson Jung, Karen Horney gibi çok sayıda kişilik 

kuramları mevuttur (Can vd., 2006: 65-76).  Çelik ve Telman (2013:22), Türkiye’de kişilikle ilgili yapılan 

araştırmaları incelemiş, en çok kullanılan ölçeklerden birinin beş faktör kişilik kuramı olduğunu belirtmiştir. 

Beş faktör kişilik kuramı; insanların gösterdikleri bireysel farklılıkların dünyadaki bütün dillerde kodlanacağı, 

konuşma diline sözcükler halinde yansıyacağı ve bu sözcüklerden yola çıkarak insanın kişilik yapısını 

kapsayacak bir sınıflamanın olabileceği temel varsayımına dayanmaktadır (Tatlılıoğlu, 2014:943). İlgili 

kurama ait özellikler şu şekilde özetlenebilir:  

Duygusallık (Nörotiklik): Duygusal istikrar olarak da ifade edilir. Nörotizm ölçeğinde yüksek puan 

alan bireyler; kızgınlık, kaygı ve depresyon gibi olumsuz duyguları yaşamaya yatkındırlar. Böylesi bireyler, 

geleneksel durumları tehdit edici ve önemsiz hayal kırıklıkları olarak görürler (Cooper, Golden ve Socha, 

2013; akt.Bitlisli vd., 2013:463) . 

Dışadönüklük: Dışadönük bireyler pozitif, sosyal, enerjik, neşeli ve diğerlerine karşı ilgili olarak; 

aksine içe dönük kişiler ise kapalı, yalnız kalmayı seven, mesafeli olarak tanımlanmaktadır (Bono ve ark., 

2002; akt. Tabak vd., 2010:544). 

Uyumluluk: Bu boyut, kibar, nazik, esnek, güvenilir, iyi mizaçlı, işbirliğine yatkın, affedici, yumuşak 

kalpli ve hoşgörülü olma özellikleriyle birlikte düşünülmektedir (Barrick ve Mount, 1991; akt. Topçu, 2015:67 

). 

Özdisiplin: Bu kişilik özelliği ise itaatkarlık, düzenlilik, disiplin, sorumluluk, başarı yönelimlilik gibi 

özelliklerle ilişkilidir. Bu kişilik faktörü düşük olanlar plansız, erteleyen ve disiplinsiz olarak 

değerlendirilmektedir (Costa ve McCrae, 1995: akt. Basım vd. 2009:23). 

Gelişime açıklık: Bu boyut genelde hassas, esnek, yaratıcı, kültürlü, entelektüel olma ve sanatsal 

düşünme gibi özellikleri içerir. Bu özelliklere sahip bireyler özellikle değişim yaşayan örgütlerde 

yaratıcılıkları ile oldukça fonksiyonel fayda sağlarlar (Tatlılıoğlu, 2014:948). 

Rensburg vd. (2003) eczacılar ile yapmış oldukları bir çalışmada eczacıların kişilik tipleri ile kariyer 

değerleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (akt.Bayram vd. 2011:183). Basım vd. (2009:32)’a 

göre kişilik özelliklerinden gelişime açıklık ve uyumluluk özelliklerinin tüm çatışma çözme yaklaşımlarını 

yordağı görülmüştür. Aile geliri değişkenine göre, öğrencilerin sorumluluk (özdisiplin) alt boyutunda ve 

ayrıca dördüncü sınıf öğrencilerinin dışadönüklük ve gelişime açıklık alt boyutunda anlamlı düzeyde 

farklılaşma görülmüştür (Tatlılıoğlu, 2014:964).  

 

Kararlılık 
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Karar verme, bilişsel süreçlerden sonra alternatifler arasından birinin seçilmesidir. 

Karar verme sürecinde; el altındaki her imkanı değişik ihtimallere yönelik tahminlere göre tasarlayıp 

planlaması gerekmektedir. Doğru ve sağlıklı kararlar alabilmek için, işletmenin iç ve dış şartlarına ilişkin 

yeterli bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, söz konusu bilgilere dayanarak tahminlerin yapılması ve 

tercihlerin geliştirilmesi ön şart olmaktadır. Bu ön şart yerine getirildikten sonra, geliştirilen tercihler birbiri 

ile karşılaştırılmaktadır. İşletmenin amacı bakımından en faydalı olan tercih bulunur. Söz konusu en iyi 

tercihin seçilmesi ile karar alınmış olmaktadır (www.bilka.org.tr). 

Haraburda’ya (1998) göre karar verme durumunda stresle başa çıkma, karar vermeyi etkilediği gibi 

mantık ve akılcı düşünce ile sosyal normlar ve kişiler arası ilişkiler de karar vermeyi etkilemektedir. 

Haraburda’nın (1996) ilk geliştirdiği ölçeğe göre birinci alt ölçek altındaki maddelerin içeriği genel karar 

verme ile ilgilidir. İkinci alt ölçekte çatışma çözme, sosyal ilişki seçiminde kesinlik ve kolaylık olarak 

adlandırılan üç faktör (alt ölçek) belirlenmiştir. MDDS ölçeğinin alt ölçekleri; genel karar, çatışma çözme, 

sosyal ilişkilerde kararlılık ve sosyal ilişkilerin kesinliğinde kararlılıktır (Sarı, 2010: 107). 

Cinsiyet, alan tercihi, baba mesleği, okul türü açısından karar verme davranışlarında anlamlı 

farklılıklar görülmektedir (Güçray, 2001: 112). 

 

Yöntem:  
Araştırmanın amacı kişilik özelliklerinin çok alanlı karar verme üzerine etkisinin olup olmadığını 

incelemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket, Kocaeli MYO İşletme 

Yönetimi bölümünde 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. 

Örneklem 100 öğrenciden oluşmaktadır. SPSS 17 programı ile analiz edilmiştir. 

Ölçekler: 

Araştırmada kullanılan beş faktör kişilik ölçeği, Topçu’nun  (2015) “Çalışanların Kişilik Özelliklerinin 

Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü” adlı 

doktora tezinden alınmıştır. Kullanılan ölçek, Benet-Martinez ve John (1998) tarafından Beş Faktör Envanteri 

(The Big Five Inventory) ismiyle geliştirilmiş ve 44 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması 

Sümer (2005) tarafından yapılmıştır (akt.Topçu, 2015:133). Ölçeğin toplam güvenirliği ise 0,73 olarak 

hesaplanmıştır. 

Çok Alanlı Kararlılık Ölçeği, Haraburda’ nın (1998) 22 madde ve dört faktörden oluşan ölçeği 

kullanılmıştır (Sarı, 2010: 104).  Çok alanlı kararlılık ölçeğinin güvenirlik 0,781 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

güvenilir olduğunun söylenebilmesi için “0” ve “1” değerleri arasında değişen alfa katsayısının 0,60’dan 

yüksek olması beklenmektedir (Hair, Anderson, Tahtam ve Black, 1992: 431, akt. Mimaroğlu, 2008: 116). 

Güvenirliğin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Bulgular 

Normal dağılım gösteren değişkenlere ilişkin t-testi analizi ve tek yönlü varyans analizi, normal 

dağılım göstermeyen değişkenlere ilişkin Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi yapılmıştır. 

Katılımcıların kişisel bilgileri kişilik ölçeği ve alt boyut boyutları ile çok alanlı kararlılık ölçeği ve alt 

boyutlarında anlamlı bir farklılaşma olan değişkenlere ilişkin bulgular aşağıda verilmiştir. Diğer kişisel 

bilgilere ait özellikler  için anlamlı bulgulara rastlanılmamıştır ve bulgularda gösterilmemiştir.  

Demografik değişkenler 
Cinsiyet N % 

Erkek 51 51,0 

Kadın 48 48,0 

Gelir   

1.499 TL den az 17 17,0 
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1.500-2.999 TL 45 45,0 

3.000-4.499 TL 21 21,0 

4.500-5.999 TL 8 8,0 

6.000-7.499 TL 3 3,0 

7.500-8.999 TL 4 4,0 

9.000 TL ve üzeri 2 2,0 

Anne Eğitim Düzeyi   

İlköğretim 70 70,7 

Lise 24 24,2 

Üniversite 3 3,0 

Lisansüstü 1 1,0 

Baba Eğitim Düzeyi   

İlköğretim 57 57,0 

Lise 37 37,0 

Üniversite 4 4,0 

Lisansüstü 1 1,0 

Başarı düzeyi   

0-0.99 6 6,0 

1.00-1.99 52 52,0 

2.00-2.99 37 37,0 

3.00 ve üzeri 5 5,0 

 

Demografik değişkenlere ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. Katılımcıların % 51’ini 

erkekler oluşturmaktadır. Katılımcılara ilişkin aile gelirinin % 45’inin 1500-2999 TL aralığında olduğu, anne 

eğitim düzeyinin % 70,7’sinin ilköğretim mezunu olduğu görülmektedir. Baba eğitim düzeyinin ise % 57 ile 

ilköğretim olduğu, öğrencilerin başarı düzeylerinin ise 1-1.99 aralığında % 52 olduğu görülmektedir. 

Gelir ve kişilik arasındaki ilişki Kruskal Wallis testi 

 
  N Sıra 

ort. 

X2 P 

 

Kişilik 

1.499 

TL den az 

15 62,63  

 

15,927 

 

 

0,014 
1.500-

2.999 TL 

41 50,94 
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3.000-

4.499 TL 

21 40,21 

4.500-

5.999 TL 

8 31,00 

6.000-

7.499 TL 

3 48,00 

7.500-

8.999 TL 

4 16,50 

9.000 

TL ve üzeri 

2 67,25 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde öğrencilerin aile geliri ile kişiliklerine 0,014 (p<0,05) ait analiz 

sonuçları görülmektedir. Gelir ile kişilik arasında bulunan ilişkide en yüksek aile gelirinin 9.000 TL ye sahip 

olduğu görülmektedir.  

 

Gelişime açıklık  ile sosyal ilişki seçiminde kolaylık arasındaki ilişki 

 R R2 B β T F P 

Bağımsız 

değişken 

       

Gelişime 

açıklık 

0,11 0,01 -

0,04 

-

0,11 

-

1,11 

1,24 0,00 

Bağımlı değişken “sosyal ilişki seçiminde kolaylık”, p<0,05 

 

Gelişime açıklık, (R=0,11 oran)  sosyal ilişki seçiminde kolaylık ile ilişkilidir ve sosyal ilişki seçiminde 

kolaylığı (R2=0,01 oranında) açıklamaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda F istatistik değeri 1,24 ve 

anlamlılık düzeyi ˂0,05 olduğu görülmüştür. t-değeri -1,11 ve p değeri (0,00˂0,05) olduğundan, sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Gelişime açıklık boyutunda meydana gelen bir birimlik artış sosyal ilişki 

seçiminde kolaylık boyutunda 0,11 oranında azalış meydana getirmektedir.  

 

Gelişime açıklık  ile sosyal ilişki seçiminde kesinlik arasındaki ilişki 

 

 R R2 B β T F P 

Bağımsı

z değişken 

       

Gelişime 

açıklık 

0,0

6 

0,00

4 

-

6,32 

-

0,06 

-

0,63 

1,2

4 

0,0

0 

Bağımlı değişken “sosyal ilişki seçiminde kesinlik”, p<0,05 

 

Gelişime açıklık, (R=0,11 oran)  sosyal ilişki seçiminde kesinlik ile ilişkilidir ve sosyal ilişki seçiminde 

kolaylığı (R2=0,004 oranında) açıklamaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda F istatistik değeri 1,24 ve 

anlamlılık düzeyi ˂0,05 olduğu görülmüştür. t-değeri -0,63 ve p değeri (0,00˂0,05) olduğundan, sonuçlar 
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istatistiksel olarak anlamlıdır. Gelişime açıklık boyutunda meydana gelen bir birimlik artış sosyal ilişki 

seçiminde kesinlik boyutunda 0,06 oranında azalış meydana getirmektedir.  

Uyumluluk  ile genel kararlılık  arasındaki ilişki 

 R R2 B β T F P 

Bağımsız 

değişken 

       

Uyumlulu

k 

0,0

4 

0,00

2 

-

0,018 

-

0,049 

-

0,048 

2,0

1 

0,0

2 

Bağımlı değişken “genel kararlılık”, p<0,05 

 

Uyumluluk, (R=0,04 oran)  genel kararlılık ile ilişkilidir ve genel kararlılığı (R2=0,002 oranında) 

açıklamaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda F istatistik değeri 2,01 ve anlamlılık düzeyi ˂0,05 

olduğu görülmüştür. t-değeri -0,048 ve p değeri (0,02˂0,05) olduğundan, sonuçlar istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Uyumluluk boyutunda meydana gelen bir birimlik artış genel kararlılık boyutunda 0,049 oranında 

azalış meydana getirmektedir.  

Dışadönüklük ile sosyal ilişki seçiminde kesinlik arasındaki ilişki 
 

 R R2 B β T F P 

Bağımsız 

değişken 

       

Dışadönükl

ük 

0,0

4 

0,00

2 

-

0,017 

0,04

8 

-

0,47 

2,0

1 

0,0

0 

Bağımlı değişken “sosyal ilişki seçiminde kesinlik”, p<0,05 

 

Dışadönüklük, (R=0,04 oran)  sosyal ilişki seçiminde kesinlik  ile ilişkilidir ve genel kararlılığı 

(R2=0,002 oranında) açıklamaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda F istatistik değeri 2,01 ve 

anlamlılık düzeyi ˂0,05 olduğu görülmüştür. t-değeri -0,047 ve p değeri (0,00˂0,05) olduğundan, sonuçlar 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Dışadönüklük boyutunda  meydana gelen bir birimlik artış sosyal ilişki 

seçiminde kesinlik boyutunda 0,048 oranında artış meydana getirmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Kişiliğin karar verme üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Kişilik ile aile geliri arasında bir 

ilişkinin varlığı görülmektedir. Diğer demografik değişkenlerle kişilik ve karar verme arasında bir ilişki 

görülmemiştir. Kişilik ve karar verme arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kişiliğin alt boyutları ile 

karar verme ölçeğinin alt boyutları arasında ilişkiler bulunmuştur. 

Çalışma sadece Kocaeli MYO işletme yönetimi programı ikinci sınıfında okuyan öğrenciler üzerinde 

yapılmıştır. Öğrencilerin anketi cevaplarken algılarının açık olduğu ve içtenlikte işaretledikleri 

düşünülmektedir. 

Öğrencilerin aile gelirleri ile kişilikleri arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Artan aile geliri 

öğrencilerin kişiliğini etkilemektedir. 

Gelişime açıklık boyutu  ile sosyal ilişki seçiminde kolaylık boyutu arasında ters bir ilişki mevcuttur. 

Gelişime açıklık yaratıcı olma, hayal gücünün odağında farklılık yaratma çabası taşıdığından sosyal ilişki 

seçiminde kolaylık yaşaması güç olmaktadır. Aynı durum gelişime açıklık ile sosyal ilişki seçiminde kesinlik 

alt boyutu arasında da mevcuttur. 
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Uyumluluk boyutu ile genel kararlılık boyutu arasında ters bir ilişiki vardır. Kibar, nazik olan bireyler 

genel kararlılık alt boyutunda kararsızlık yaşamaktadır.  

Dışadönüklük boyutu ile sosyal ilişki seçiminde kesinlik boyutu arasında aynı yönde bir ilişki vardır. 

Dışadönüklük arttıkça sosyal ilişki seçiminde kesinlik artmaktadır.  

Bu çalışmanın başka bölüm öğrencileri üzerinde uygulanması dahil edilmesi, farklı üniversite 

öğrencileri üzerinde uygulama yapılmasının farklı sonuçlar üretebileceği düşünülmektedir. Ayrıca iş 

dünyasına çeşitli sektörlerde ve özellikle yöneticiler üzerinde uygulanmasının karar verme açısından literatüre 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Dr. Hasan Hüseyin SELVİ1;  İlhami SARIÇAM2 

OKUL MÜDÜRLERİNİN MAARİF MÜFETTİŞLERİNDEN BEKLENTİLERİ 

EXPECTATIONS OF THE SCHOOL’S MANAGERS FROM THE EUCATION SUPERVISORS 

 

 

 

ÖZ 

Maarif müfettişlerinin müdürlere yaptıkları rehberlik, iş başında yetişme, inceleme, hizmetiçi eğitim 

vb. çalışmalarının okulda yaşanan eğitim öğretim süreçlerini doğrudan etkilediği düşünülebilir. Araştırmada; 

okul müdürlerinin maarif müfettişlerinden beklentilerinin betimlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya aktılan okul yöneticilerinin “Rehberlik ve İş 

Başında Yetiştirme”, “İnsan İlişkileri”, “Alan Yeterliliği”, “Kurumun Mevcut Durumu”, “Süreç Denetimi”, 

“Araştırma”, temalarına yoğunlaştıkları görülmektedir. Maarif müfettişlerinin daha verimli ve daha etkili 

çalışabilmeleri için yetiştirilme süreçlerinin yeniden yapılandırılması, maarif müfettişlerinin eğitim sistemi 

içerisinde aktif rol almasını engelleyen yasal engellerin ortadan kaldırılması önerilmektedir. Ayrıca maarif 

müfettişlerinin insan ilişkilerine dikkat etmeleri, alanlarında kendilerini yetiştirerek daha donanımlı olmaları 

gerektiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler׃ Maarif müfettişi, eğitim yönetimi, okul müdürü. 

JEL Kodları: I21, I29. 

 

 

 

ABSTRACT 

It might be thought that the studies that the education supervisors perform such as guidence, on the 

job training, research, inservice training etc. Directly influence the process in the school. In the research, the 

aim is to describe the expectations of school managers from the education supervisors. As a method, 

qualitative research was chosen. A standardized open ended interwiev form was used in the study. 

In researching process, directors are concentrated on; “bringing at work”, “human relations”, 

“sufficiency at branch”, the availability of the institution”, “checking of the process”, “researching”, fields 

are observed. It is advised that; in order to work more efficient and be productive, education supervisor’s 

education processes should be revised again and legal obstacles that restrain the supervisors working in 

education should be disappeared. Also; education supervisors should pay attention to human relations, and 

expected to be more equipped in their branch. 

Keywords: Education supervisor, education management, school manager. 

JEL Codes: I21, I29. 
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GİRİŞ 

Eğitim öğretim faaliyetleri yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu sürecin bir bölümünde formal 

eğitim öğretim, bir bölümünde ise informal eğitim öğretim yer alır. Formal eğitim öğretim çalışmalarının 

yapıldığı en önemli kurum okullardır. Okullardaki çalışmalarda yer alan tüm girdiler bir pazılın parçaları 

gibidir. Pazılın parçalarının eksikliği nasıl bütünü bozarsa okullardaki eğitim öğretim faaliyetini etkileyen 

paydaşlardan birinin eksikliği veya rolünü iyi oynamaması da bütünü bozacağı söylenebilir.  

Müfettişlerin rollerini yerine getirmede önemli bir etkende yasal görev tanımlarıdır. Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teftiş sistemindeki birliktelik bozularak 

müfettişler maarif müfettişleri ve bakanlık müfettişleri şeklinde ikiye ayrılmışlardır.  25/8/2011 tarihli ve 652 

sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17., 36. ve 

41. maddeleri ile yapılan değişiklikler ile maarif müfettişlerine rehberlik ve inceleme görevi bırakılırken 

soruşturma ve denetim göre bakanlık maarif müfettişlerine verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

yapılan mülakat sonrası bir kısım maarif müfettişleri bakanlık maarif müfettişi olarak görev yapmaya 

başlamışlardır. Müfettişlerin asli görevi olan rehberlik görevi maarif müfettişlerinde bırakılsada yasal alt 

yapısının düzenlenmeyişi, uzun süredir maarif müfettişlerinin rehberlik ve denetim görevlerinden uzak kalışı 

ve özlük haklarında sınırlılıklar nedenleriyle maarif müfettişlerinin motivasyon kaynakları yok edilmiştir.  

Maarif müfettişleri her türlü zorluklar ve engellerle karşılaşsalarda aldıkları pedegojik yaklaşımları 

gereği rehberlik görevini daha fazla yürütme gereksinimleri bulunmaktadır. Okul müdürleri ve maarif 

müfettişlerinin birbirlerinden beklentilerinin, fikir alışverişlerinin ve karşılıklı empatilerinin söz konusu 

olduğu sahada gözlenebilmektedir. Bu araştırmada ortaokul müdürlerinin maarif müfettişlerinden 

beklentilerinin betimlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma görüşme modelinde olup, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. 

Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çeşitli temalar elde edilmiş ve elde edilen temalar başlıkları altında 

görüşler yorumlanmıştır. Araştırmaya Ankara ilinde çalışan 24 orta okul müdürü katılmıştır. Görüşme yoluyla 

elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve veriler yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Demografik Bulgular 

Görüşmeye katılan müdürlerin 5’i 10-45 yaş arasında diğer okul müdürleri ise kırk yaşın altında olduğu 

görülmektedir. Okul müdürlerinin 21’i eğitim fakültesi mezunu ve 3’ü fen edebiyat fakültesi çıkışlıdır. 

Görüşmeye katılan okul müdürlerinin 18’i 1-5 yıl arası okul müdürlüğü tecrübesine sahiptir. Diğerleri 5 yıl 

üstü okul müdürlüğü tecrübesine sahiptir. Okul müdürlerinin tamamı erkektir. 

Okul yöneticilerine ulaşılarak yapılan görüşme sonucu elde edilen verilerden temalara ulaşılmıştır. 

Katılımcı görüşlerine göre okul müdürlerinin maarif müfettişlerinden beklentileri frekans sayısına göre şu 

şekilde sıralanmaktadır. Rehberlik (36), insan ilişkileri (26), alan yeterliliği (22), kurumun mevcut durumu 

(14) ve süreç denetimi (13) şeklinde sıralanmaktadır. Okul müdürleri; araştırma, etkili denetim, değişim ajanı, 

mesleği sevme ve ayrımcılık konularında da fikir belirtmişlerdir. 

 

Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme 

Açıkalın (1997) öğretmenlerin üniversitelerde mesleğe hazırlanabileceklerini, ancak iyi düzenlenmiş 

bir okul ortamında yetişebileceklerini belirtmektedir. Bunun için, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinden 

doğan eksiklikleri gidermek ve bilimsel, teknolojik gelişmelere uyumlarını sağlayabilmek amacıyla; hizmetiçi 

eğitim ve denetim etkinliklerinin yanında, öğretmenlerin iş başında, okul yöneticileri tarafından da sürekli 

yetiştirilip, geliştirilmeleri gerekmektedir. Teftiş etkinlikleri, hangi eğitim kademesinde olursa olsun, esas 

itibariyle eğitim ortamlarını ve koşullarını geliştirmeyi, işbaşında yetiştirme, mesleki yardım ve rehberlik 

amacını gütmektedir (Özdemir ve Yalın, 2000). Okul yöneticilerinin eğitim müfettişleri hakkındaki 
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görüşlerini temalara göre dağılımlarını incelediğimizde “Rehberlik ve iş başında yetiştirme” konusuna 24 

Okul yöneticisinden 36 kez vurgu yapıldığı görülmektedir. 

1.c) Yönetim denetiminden ziyade ziyade öğretmenin sınıf hakimiyeti 

ve rehberliğinde yapılan çalışmalara bakılmalıdır. 

9.a) Rehberlik konusunda gerek idareye gerekse öğretmenlere sıklıkla 

yardımcı olmaları gerekmektedir. Ders denetimleri devam etmelidir. 

10.e) Müfredat programını öğretmenlere iyice öğretmek amacıyla 

toplantılar yapmaları, 

10.j) Yeni çıkan yasalar ve yönetmeliklerin uygulamalarının nasıl 

olacağı hususunda yöneticilere yol göstermeleri, 

13.c) Öğretmenlere rehberlik yapmada onlara yol gösterici olunmalı, 

onların çalışma azimlerini kırmamalıdır. 

14.a) Denetimde çok rehberliğe önem verilmesi, örnek ders işleyişi 

yapılmalıdır. 

14.f) okula gelen müfettişler ölçme değerlendirme ile ilgili bize bilgi 

verseler, bize yol gösterebilirler. 

16.a) Müfettişler eğitim kurumlarında rehberlik ağırlıklı yaklaşımlarını 

geliştirmelidir. Öğretmenleri özel eğitim konularında bilgilendirmelidirler. 

Rehberlik konusunda maarif müfettişlerinden beklentilerinin üst düzeyde olduğu görülmektedir. 

Teftişin ilk hedefi, öğretmeni, kendine mesleksel yön verecek bir duruma getirmektir (Bursalıoğlu, 1999). O 

halde rehberlik, teftişin en önemli unsurudur. Müfettişin en önemli görevi okuldaki öğretim faaliyetlerinin 

verimliliğini artırmak için öğretmene yardım ve rehberlik etmektir. Öğretim sürecinin gerçekleştirildiği her 

faaliyette öğretmenin yanında olmak müfettişin temel sorumluluklarından birisidir (Karagözoğlu, 1997). 

Müfettişlerin ise en önemli görev alanı olan rehberlik çalışmalarının yanı sıra üç katılımcı ders denetimlerinin 

de sürdürülmesi gerektiğini önermektedir. Maarif müfettişlerinden; sınıf hâkimiyeti, sınıf ortamlarında 

öğretmenlerin yaşadığı sorunlara yardımcı olma, örnek ders işleme, mevzuat konusunda öğretmenleri 

bilgilendirme, müfredat programlarını öğretmenlere tanıtma, ölçme değerlendirme ve özel eğitim konularında 

öğretmenleri bilgilendirmeleri beklenmektedir.  

 

İnsan İlişkileri 

Uludüz yaptığı araştırmada (1996) Müfettişlerin, öğretmenin olumlu ve ümit verici davranışlarını 

tespit etme, öğretmenin çalışmalarına moral destek verme davranışlarını daha sık göstermeleri gerektiğini 

belirtmektedir. Okul yöneticilerinin eğitim müfettişleri hakkındaki görüşlerini temalara göre dağılımları 

incelediğinde “İnsan İlişkileri” konusuna 24 okul yöneticisinden 26 kez vurgu yapıldığı görülmektedir. 

2.f) Yönetici ve öğretmenlere hitabında son derece dikkatli davranmalı, 

saygılı ve nazik olmalıdır. Bilgiç tavırlardan, denetmen edasından mutlaka 

vazgeçmelidir. 

4.a) Müfettişler denetim yaparken karşısındaki insanın öğretmen 

olduğunu unutmamalıdır. 

11.d) Denetimlerin samimi bir ortamda geçmesi için karşılıklı saygı, 

sevgi ve hoşgörülü davranışlar içinde bulunmaları gerekir. 

21.g) Teftiş sırasında idarecilerinde insan olduğunu unutmamalıdır. 

22.a) Gerek idareci gerek öğretmenlerle olan diyaloglarda daha samimi 

daha sıcak davranmalıdır. 

24.g) Öğretmenlere değer verdiğinizi hissettirmeli, sonuçta sizin de o 

meslekten gelenler olarak onlara gerekli saygı ve değeri vermenizi 

hissettirmeniz. 
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Katılımcı görüşlerinden müfettişliğin çevreye açık bir meslek olduğu, konuşulan her şeyin, yapılan her 

davranışını takip edildiği ve bir takım anlamlar yüklendiği, müfettişlerin insan ilişkileri açısından kurum 

yöneticilerin beklentilerine cevap verecek düzeyde olmadığı söylenebilir. 

 

Alan Yeterliliği 

Maarif müfettişleri farklı alanlardan seçilerek görevlerini yürütmektedirler. Bu nedenle yeterlilikleri 

birbirinden farklıdır. Konuya ilişkin bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir. 

5.d) Alanlarında tam donanımlı olmalıdır. 

19.b) Bir maarif müfettişi öncelikle gerek idari gerekse eğitim öğretim 

yönünden yeterli ve doyurucu bilgiye sahip olmalı ki bu bilgileri sayesinde hem 

idarecilere hem de öğretmenlere ışık olabilsin. 

19.d) Maarif müfettişlerinin okul yönetimi denetimlerinde de aynı 

şekilde konuya hakim bir tablo çizmeleri için idari her konuda da donanım ve 

bilgiye sahip olmak, bu birikimlerini okul yöneticilerinin aleyhine değil de 

düzeltme adına paylaşmaları varsa eksiklik ve yanlışlıkları gidermeleri için 

yardımcı olmalıdır. 

19.e) Genel olarak ilköğretim müfettişleri eğitimde yeni yaklaşımlar 

doğrultusunda kendi bilgilerini güncellemeli, okullar arasında etkinlikler ve 

seminerler konusunda bilgi taşıyıcısı olmak ve bunu hayata geçirmeli, 

seminerler vermeli, aynı şekilde öğretmelere de rehberlik etmelidir. 

20.a) Maarif müfettişlerinden beklentilerim hizmetiçi eğitim 

kurslarında daha çok eğitim lideri, öğretim lideri olmaları, bu alana daha çok 

yoğunlaşmalarını isterim. 

21.e) Değişen öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan 

problemlerin giderilmesinde yardımcı olmalıdır. 

23.a) Maarif müfettişlerinin tepeden bakan tavırlarından vazgeçerek, 

akademik kariyerleri ile yöneticilere ve öğretmenlere üstünlüklerini göstermeli, 

23.d) Müfettişlerin eğitim ile ilgili yeni çıkan makaleleri ve kitapları 

incelemeleri neticesinde, denetime gittikleri okullarda hem düşünsel hem de 

eylemsel anlamda bu yenilikleri okullara aktarmaları gerekmektedir. 

Öğretmenler, nelerin eksik olduğunu değil nasıl giderileceği konusunda rehberlik istediğini 

belirtmişlerdir (Bakioğlu, 1996). Mentor konumunda müfettişin etkili rehberlik yapabilmesi için iletişim 

becerileri yanında güncel alan bilgisine ihtiyaç vardır (Bakioğlu ve Selvi, 2009). 

Son dönemde yapılan uygulamalar ve yasal düzenlemeler maarif müfettişlerini sınıftan ve okuldan 

uzaklaştırmaktadır. Ayrıca maarif müfettişlerine verilen görevlerle uzmanlık alanları arasında doğrudan bir 

ilişki bulunmamaktadır. Bu durum müfettişlerin okullarda alanlarında yetersiz olarak algılanmalarına sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle maarif müfettişlerine verilen görevlerde uzmanlık alanlarının göz önüne alınması 

yararlı olacaktır. Bununla birlikte maarif müfettişlerinin görev başında yetiştirilmeleri katılımcılar tarafından 

beklenmektedir. 

 

Kurumun Mevcut Durumu 

Okul dışından okulun tanımlanmasında en objektif değerlendirmeyi maarif müfettişleri 

yapabileceklerdir. Daha önceki mesleki çalışmalarında okul ortamını teneffüs etmiş olmaları ve sıklıkla eğitim 

kurumlarını ziyaret etmeleri kurumları iyi tanımalarına olanak sağlamaktadır. Müfettişlerin denetimde çevre 

koşullarının öğretmeni performansına etkilerini dikkate almada daha titiz davranmaları gerektiğini belirtmiştir 

(Uludüz, 1996). Konuya ilişkin bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir. 

1.a) Yapılan rehberlik çalışmalarında okulların fiziki ortamlarını, 

öğrenci sayılarını, sosyal çevrelerini, veli profillerini göz önünde 

bulundurmaları gereklidir. 
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5.a) Okul ve çevre şartlarına göre değerlendirme yapılması, 

6.a) Okulun fiziki yapısı, okulun çevresi, okulun veli ve öğrenci sosyal 

seviyesi göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasıdır. 

15.b) Okul denetimlerinde okulun bulunduğu yerleşim yerinin 

ekonomik, sosyal, kültürel  şartların alınmasını düşünüyorum. 

24.c) Yapılan inceleme ve teftişlerde okulun bulunduğu sosyal ve 

fiziksel çevrenin gerekleri dikkate alınarak yapılan inceleme ve teftişlerin daha 

adil olacağına inanmaktayım. 

24.e) Gelir gelmez bilgi ve evrak istemekten vazgeçmeli, öncelikle okul 

ve idarenin durumunu öğrenmeli varsa sorunları dinlemeli, daha sonra 

müfettişin yapması gerekenleri yapmasını bekliyorum. 

Katılımcılar genel olarak maarif müfettişlerinden okullarda görevlerini yürütürken çevre şartlarını 

gözetmelerini, okul hakkında denetim öncesi bilgi toplamalarını beklemektedirler. 

 

SONUÇ 

 Maarif müfettişlerinin görevleri; teftiş edilen kurumlardaki görevlilerin yeterliliklerini, çalışmalarını, 

tutumlarını değerlendirmek, başarılarını artırmak üzere yardımda bulunmak, isteklendirmek ve güdülemek, 

kurumlarda çalışan personel ve yöneticilerin karşılaştıkları kişisel ve mesleki sorunların çözümüne yardımcı 

olmak, teftiş sırasında karşılaşılan yanlışlıkların, eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesi için önlemler 

almak, ilgililere yardım etmek, gerektiğinde hizmet içinde yetişmelerini sağlamak olarak sıralanabilir 

(Taymaz, 2005, 38). Bu araştırma yürütülürken Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile teftiş sistemindeki birliktelik bozulmuş ve müfettişler maarif müfettişleri ve bakanlık maarif 

müfettişleri şeklinde ikiye bölünmüşlerdir.  25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17., 36. ve 41. maddeleri ile yapılan değişiklikler ile 

maarif müfettişlerine rehberlik ve inceleme görevi bırakılırken soruşturma ve denetim görevleri bakanlık 

maarif müfettişlerine verilmiştir. Yapılan mülakat sonrası bir kısım maarif müfettişleri bakanlık maarif 

müfettişi olarak görev yapmaya başlamışlardır. Müfettişlerin asli görevi olan rehberlik görevi maarif 

müfettişlerinde bırakılsa da yasal alt yapısının düzenlenmeyişi, uzun süredir maarif müfettişlerinin rehberlik 

ve denetim görevlerinden uzak kalışı ve özlük haklarında sınırlılıklar nedenleriyle maarif müfettişlerinin 

motivasyon kaynakları yok edilmiştir. Maarif müfettişlerinin asli görevi rehberlik ve denetimdir. 

Katılımcıların maarif müfettişlerinden bu konuda beklentileri gözlenmektedir. 

Maarif Müfettişlerinden inceleme ve soruşturmaya ilişkin kurum yöneticilerinin beklentilerinin 

olmaması, bu alanda yeterli olduklarını gösterdiği söylenebilir. Kurum müdürlerinden ikisi tarafından 

“denetimin gereksizliği” görüşü bildirilse de “kurumun mevcut durumu” temasına on dört, “süreç denetimi” 

temasına on üç kez vurgu yapılması, kurumlarda denetimin gerekli olduğunu ancak mevcut durumu ile yeterli 

olmadığını gösterdiği söylenebilir. Maarif müfettişlerine görev verilirken branş ve uzmanlık alanları göz 

önüne alınabilir. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımın giderek önem kazanması, örgütlerin kendi personeline 

sürekli eğitim verme zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Yılın belli dönemlerinde belli merkezlerde değil, 

her okulun kendi bünyesinde ve sürekli olarak öğretmenler iş başında eğitilmektedir. Bu değişiklik öğrenen 

okul kavramının doğmasına neden olmuştur (Çelik, 2000). Öğretmenlerin iş başında yetişmelerine maarif 

müfettişleri olumlu katkı sağlayabilir. Katılımcı görüşlerine göre mevcut denetimler yeterli görülmemektedir. 

Yasal düzenlemelerle denetim sayısının daha da azalacağı beklenmektedir.  

Kurumlardaki müdürlerin en önemli beklentisinin “rehberliğe dayalı denetim” olduğu görülmekte 

olup, denetim sırasında rehberlik çalışmalarının ön plana çıkması katılımcılar tarafından beklenmektedir. 

 

ÖNERİLER 
Maarif müfettişleri alanlarında daha donanımlı olması, müfettişlerin yetiştirildiği yardımcılık 

döneminde görev alanlarına göre ayrıntılı bir yetiştirme programına tabi tutulması, kurumlarda rehberlik ve iş 
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başında yetiştirme ile insan ilişkilerine dayalı çalışmalara önem verilmesi, müfettişlerin alanı ile ilgili yüksek 

lisans veya doktora yapmalarının teşvik edilmesi, kurumların daha sık ziyaret edilmesi, rehberlik ve denetim 

çalışmaları yapılırken kurumların mevcut durumunun dikkate alınarak yapılması, müfettişlerin görev başında 

çeşitli konularda yetiştirilmelerine devam edilmesi önerilebilir.  

Ayrıca yasal düzenleme ile görev tanımlarının bir kısmı bakanlık maarif müfettişlerine bırakıldığı 

halde bu görevleri maarif müfettişlerinin yürüttükleri gözlendiğinden bu konuda yasal bir düzenlemeye gerek 

olduğu söylenebilir. 

 

 

KAYNAKÇA 

 1. Açıkalın, A. (1997). Okul Yöneticiliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

 2. Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin Kariyer Evreleri. Marmara Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Dergisi. Sayı: 5, İstanbul, 19-27. 

  3. Bakioğlu, A., Selvi H.H.(2009). “Engelli Öğretmenlere Denetimde Yapılan Rehberliğin 

Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri” Uluslararası Katılımlı Denetim Kongresi, Başkent Öğretmenevi. 

Ankara. 

 4. Bursalıoğlu Z. (1999). 21. yy. Okul Yönetiminde Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem. 

 5. Çelik, Vehbi, (2000). Okul Kültürü Ve Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık 

 6. Karagözoğlu, G. (1997). Türk eğitim düzeninde bakanlık müfettişlerinin rolü, Doktora Tezi, 

MEB., PAKD, Ankara. 

 7. Özdemir, S., Yalın, H. İ., F. Sezgin. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım. 

 8. Uludüz, S. (1996). İlköğretim kurumlarında sınıf içi etkinliklerin denetiminde müfettiş 

davranışları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. 

 9. Taymaz, H. ( 2005). Eğitim Sisteminde Teftiş, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: 

Pegem Yayıncılık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

244 

(30) 

Yrd. Doç. Dr. Tuba KALÇIK 

SEÇİM VAATLERİNİN OY VERME DAVRANIŞINA ETKİSİ: 2016 ABD BAŞKANLIK 

SEÇİMLERİNDE DONALD TRUMP’IN VAATLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ 

THE IMPACT OF ELECTION PROMISES ON VOTING BEHAVIOUR: AN ANALYSIS ON DONALD 

TRUMP’S PROMISES IN US PRESIDENTIAL ELECTION OF 2016 

 

 

 

ÖZ 

Ülkenin kim veya kimler tarafından yöneticileğini belirleyen seçimlerde, yönetime talip olan aday veya 

partiler için seçmenlerin oy tercihi hayati önem taşımaktadır. Siyasal iletişim çerçevesinde, seçim 

dönemlerinde seçmenleri kendi lehine oy vermeye ikna etmek amacıyla aday veya partilerin başvurduğu en 

önemli enstrüman ise siyasal kampanyalardır. 

Bu çalışmada ise siyasal kampanyaların önemli bir ayağı olan seçim vaatlerinin seçmenlerin oy verme 

davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş ve bu kampsamda 8 Kasım 2016’da ABD Başkanlık Seçimlerinde aday 

Donald Trump’ın vaatlerinin seçmen tercihi üzerinde nasıl bir rol oynadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda çalışmada, Başkan seçilen Trump’ın seçim kampanyasındaki vaatleri ele alınmıştır. Daha sonra ise, 

seçim sonuçları gözönünde bulundurularak, bu vaatler çerçevesinde seçmenin oy verme davranışına etkisi 

analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal kampanyalar, seçmen davranışı, seçim vaatleri, 2016 Amerikan 

seçimleri, Donald Trump 

JEL Kodları: D72, M31, M38. 

 

 

 

ABSTRACT 

In elections that determine who the country the country is headed by, the voting behavior for 

candidates or parties who aspire to management is vital.  Within the framework of political communication, 

election promises are the most important instrument that the candidates or parties refers to political 

campaigns in order to persuade voters to vote in their favor during elections. In this study, it was investigated 

the effect on the voting behavior of election promises which are important part of political campaigns. And in 

this context, Donal Trump’s promises in US presidential election of 2016 were examined. Then it is analyzed 

the effect on the voting behavior of Trump’s promises by considering the result of the election.  

Keywords: Political campaign, attitude of electors, election promises, US presidential election of 

2016, Donald Trump 

JEL Codes: D72, M31, M38. 
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Giriş: 

Halkın kendi yönetimini belirlemesi ve siyasal karar alma sürecinde söz sahibi olması temeline 

dayanan demokrasinin en önemli öğesi seçimlerdir. Ülkenin kim veya kimler tarafından yöneticileğini 

belirleyen seçimlerde, yönetime talip olan aday veya partiler için seçmenlerin oy tercihi hayati önem 

taşımaktadır. Bundan dolayı da aday veya partilerin iktidara gelmesinin önünü açacak olan seçmenlerin sandık 

başında oy verirken hangi saiklerle hareket ettiğini doğru biçimde incelemekten geçmektedir. Günümüzde 

seçmen davranışı etkileyen bir çok faktör vardır. Bu faktörler ise seçmenlerin içinde bulunduğu ülke, sosyal 

statü, ekonomik koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Siyasal iletişim çerçevesinde, seçim dönemlerinde 

seçmenleri kendi lehine oy vermeye ikna etmek amacıyla aday veya partilerin başvurduğu en önemli 

enstrüman ise siyasal kampanyalar olmaktadır. Seçmenlerin oy verme davranışındaki önceliklerini analiz 

ederek ve onların hassasiyetlerini dikkate alarak oluşturulan strateji çereçevisinde yürütülen siyasal 

kampanyalar aday veya partilerin başarısını etkileyen temel faktörlerden biridir. Siyasal kampanyalarda 

seçmenlerin sorun ve taleplerini karşılayacak, hayata geçirilmesi mümkün vaatler ortaya koymak ise 

kampanyanın etkinlğini arttırmadaki önemli enstrümanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 

ise siyasal kampanyaların önemli bir ayağı olan seçim vaatlerinin seçmenlerin oy verme davranışı üzerindeki 

etkisi incelenmiş ve bu kampsamda 8 Kasım 2016’da ABD Başkanlık Seçimlerinde aday Donald Trump’ın 

vaatlerinin seçmen tercihi üzerinde nasıl bir rol oynadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, 

Başkan seçilen Trump’ın seçim kampanyasındaki ülkenin temel sorunlarına yönelik ortaya koyduğu vaatleri 

incelenmiştir. Daha sonra ise, seçim sonuçları gözönünde bulundurularak, bu vaatler çerçevesinde seçmenin 

oy verme davranışına etkisi analiz edilmiştir. 

 

1. Seçimler ve Siyasal Kampanyalar: 

Demokrasinin temel öğesi olarak görülen seçimler, seçmenlerin siyasal iktidarı onlar adına kullanacak 

yöneticileri seçtiği ve sonraki seçime kadar yönetim yetkisini onlara devrettiği, izleyen dönemde ise 

yöneticinin siyasal iktidarı kullanma biçimini değerlendirerek onu denetlediği bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. (Parlak, 2011:680) 

Demokrasinin gereği olan seçimleri kazanarak iktidara gelmeyi hedef haline getiren adaylar veya 

partiler, seçmenlerin onayı alabilmek, onları kendi tarafına çekebilmek amacıyla çeşitli yollara 

başvurmaktadır. Aday veya partierin seçmenlerle iletişim ağını kurabilmede ve onları kendi lehlerine 

yönlendirebilmede aday veya partilerin ihtiyaç duyduğu bilgilendirici ve etkileyici iletişim çabalarının tümü, 

düzenli ve profesyonel çalışmalar bütünü olarak ortaya çıkan siyasal kampanyalar (Balcı, 2003:145-146),  

günümüzde popüler bir kavram haline gelerek, cazibesi modern siyasal hayatın içinde yönetime talip olan tüm 

siyasilerin ilgisini toplamış (Karaçor ve Zengin, 2012:92) kendisine uygulama alanı bulmuştur. Siyasal 

kampanyaları, hedeflenen seçmen kitlesine, yüzyüze iletişimişin yanı sıra yazılı ve görsel basından yeni 

medyaya kadar kadar bir çok aracı kulllanarak onlara kendilerine oy vermeye ikna edici iletilerin gönderilme 

süreci olarak tanımlayabiliriz. Balcı’nın da (2003:146) belirttiği gibi kampanyalar, seçmenleri, parti veya aday 

hakkında çeşitli mesajlar, sloganlar veya vaatler yoluyla bilgilendirmek ve onları kendi lehine yönlendirmek 

amacıyla yapılmaktadır. 

Günümüz seçimlerinin en ilgi çekici unsuru haline gelen siyasal kampanyaların fonksiyonları ise 

Oktay’a göre (2002: 144-145) şöyledir: 

-Seçmelerin mevcut siyasal tercihlerini pekiştirmeyi ya da rakip adayları tercih edenlerin tutumlarını 

değiştirme amacı taşır  

-Siyasal aktörlerin görüşlerinin tartışılmasını ve kamuoyunda aktörlere ilişkin bilgi edinilme imkanı 

sağlar   

-Yeni liderleri seçmenlere tanıtarak onları meşrulaştırır   

-Demokratik kültürün yaygınlaşmasını sağlar.   

-Adayların özelliklerinin, farklılıklarının ve politik duruşları ile  üsluplarının seçmenlerce 

bilinmesine aracı olur. 
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Siyasal kampanyaların, aday veya parti bağı güçlü olan seçmenlerin bu bağlılığını daha da 

güçlendirme, parti bağı zayıf, siyasal düzene karşı mesafeli duran veya oy verme tercihi konusunda karar 

vermemiş seçmen kitlesinin siyasal aday veya partiye yönelmesini sağlama hedefinin yanı sıra (Durmaz, 

2015:28) kampanya gündemini oluşturarak rakip olarak gördüğü aday veya partilerde yanı sıra kitle iletişim 

araçlarında tepkisel bir hava yaratmak, seçmenlerin aday veya partilerce güncel konu ve sorunlar hakkında 

bilgilendirilmesini sağlama, kazanılan seçmen tavrını sağlamlaştırma, rakiplerini destekleyen seçmenlerde 

şüphe uyandırma, aday veya partiyi avantajlı bir pozisyona taşıyarak uygun ve geçerli bir aday imajı çizmek 

gibi amaçlar da taşımaktadır. (Uztuğ, 2004:224) 

Oluşturulan strateji çerçevesinde bu hedeflerin başarılı şekilde hayata geçirilmesi için Özsoy’un 

(2002:186) da işaret ettiği gibi, siyasal kampanyaların toplumların ilgisini çekebilmesi, onların güvenini 

kazanması, umut ve beklentiyle ilgili alternatif sunması ve bunlar aracılığıyla onları harekete geçmeye hazır 

hale getirmesi gerekmektedir. 

Seçmeni ikna etme amacı taşıyan aday veya partiler, rakipleriyle arasında farklılık yaratmak için 

siyasal kampanyalarında vaatleri önemli bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Kampanyanların en etkili 

ayaklarından birini oluşturan vaatler, Özsoy’un (2002:202) ifadesiyle seçimlerin de ağırlıklı noktasında yer 

almaktadır.  

 

2. Siyasal Kampanyalarda Seçim Vaatleri: 
Beklentileri hedef kitle analizleriyle belirlenmiş seçmenin, oy verme davranışını, kampanyayı yürüten 

parti lehinde yönlendirmede önemli bir unsur (Barut ve Altundağ, 2005:82), olarak karşımıza çıkan vaat, 

kelime anlamı açısından ‘bir işi yerine getirilen için verilen söz’ olarak tanımlanmaktadır.Kampanya 

çerçevesinde seçmeni ikna etmenin etkili bir aracı olarak kullanılan vaatler, bir anlamda adaylar ve partiler 

tarafından kampanya sürecince topluma deklare edilmiş manfesto niteliği taşımaktadır. Aday veya partilerin 

iktidara geldikleri takdirde ülke sorunlarına ve gündemdeki konulara yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin 

aynalığını da yapan seçim vaatleri, seçmenlerin kampanya dönemi boyunca çeşitli siyasal aktörler tarafından 

ortaya konan farklı politikalardan hangilerini önemsedikleri konusunda da fikir vermesi açısından da son 

derece önemli bir role sahiptir. (Avcı ve Hülür, 2016:1639-1640) Aday veya parti tarafından belirlenen hedef 

kitlenin onayını kazanmada siyasal kampanyaların önemli bir unsuru konumunda olan vaatlerin, etkili 

olabilmesinin de bazı koşulları vardır. Uztuğ (2004: 237-238) geçerli ve etkileyici vaatler için hedef kitlenin 

önemine işaret ederken, bu vaatlerin sadece bireyi değil kitleye de kapsaması gerektiğini belirtmiştir. Uztuğ 

(2004: 237-238) bunun yanı sıra, vaatlerin nasıl hayata geçirleceğinin seçmenlere açıklanması, aday veya 

partiye ileride zarar verecek vaatlerden kaçınılması ve salt içinde bulunulan koşullar ve taleplere göre değil 

siyasal aktörlerin uzun dönemli politik kariyeri de göz önüne alınarak seçmenlere sözler verilmesinin son 

derece önemli olduğunu belirtmiştir. Aday veya partilerin, seçmenlerin gündemdeki konularıyla örtüşen, 

cevap aradığı sorular ve sorunları aydınlatan, onlara ilişkin rasyonel vaatler sunan bir kampanya başarı şansını 

arttırıcı bir etkendir. (Arklan, 2016: 114) Seçmenlerin konu ve gündemleriyle ilgili yapılan kamuoyu 

araştımaları rasyonel vaatlerin üretilebilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Seçmenin nabzını 

yakından görebilmek adına yapılan bu araştırmalar, aday veya partiye hem seçmenlerin talep ve beklentilerini 

öğrenebilme hem de onlara siyasal ikna açısından daha etkili vaatler sunma şansı vermektedir. 

Aday veya partilerden, kampanpanyalarında, ekonomi, dış politika, yargı, insan hakları gibi temel 

konulara ilişkin genel vaatlerin yanı sıra farklı seçmen segmentlerinin gündemine yönelik de vaatler üretmesi 

beklenmektedir. Bu segmentlerin ise Topuz’un da (1991:183) belirttiği gibi çiftçiler, emekliler, yaşlılar, 

kadınlar, işçiler, esnaflar, iş dünyasına vb. şeklinde kategorize edilerek yapılması gerkmektedir.  Her bir 

segmente yönelik vaatler, bütüncül bir yaklaşım içinde yapılmalı ve kampanya startejisine uygun şekilde 

dizayn edilmelidir.  

Arklan’ın da (2016:114-115) işaret etti gibi, ister genel isterse segmentlere yönelik üretilsin, seçmenler 

mevcut siyasal yapının geçmiş icraatlerine bakarak, rakiplerin ortaya koydukları vaatlerle kıyaslayarak bir 

değerlendirme yapmakta ve bu değerlendirme sonucunda oy verme davranışı belirlemektedir. Bunun yanı sıra, 

her seçmen sosyo-ekonomik, ideolojik, kültürel ve dinsel sınıf gibi özellikleri doğrultusunda kampanyaları 
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izlemektedir. Aday veya partinin kampanya süresince verdiği mesajları da bu doğrultuda 

anlamlandırmaktadır. Bundan dolayı da aday veya partiler vaatler üretirken, seçmenlerin bu özelliklerini de 

göz önünde bulundurması gerekmektedir. Seçmen davranışını etkilemede önemli bir unsur olan vaatlerin 

başarılı olabilmesinde, ülke koşullarına uygun gerçekçi temellere dayanmasının yanı sıra toplumun geneline 

hitap ettiği kadar bireylere de seslenmesi ve onlara geleceğe dair umut vermesi son derece önemlidir.  

 

3. Seçmenlerin Oy Verme Davranışı: 
Seçim kampanyalar seçmenlerin oy verme davranışını etkilemek hedefiyle siyasal aday veya partiler 

tarafından kullanılan en önemli araçlardan biridir. (Uztuğ, 1999:18) 

Siyasal karar alma sürecinde tüm aktörler, çıkarlarının en yüksek şekilde sağlanmasını hedefler. 

(Kalaycı, 1999: 29-30) Kampanya kapsamında siyasal aday veya partiler seçmenlere uygulayacakları 

politikaları anlatarak iktidara gelme amacı güderken, Temizel’in de (2012: 2) işaret ettiği gibi seçmenler de 

oy verme davranışını kendilerine maddi veya manevi açıdan maksimum yarar getireceklerine inandıkları 

politikaları vaat eden siyasal aday veya parti lehine kullanmaktadır. 

Bireyin makro düzeyde dünyaya, mikro düzeyde de kendi yaşam alanını ilgilendiren olaylara, 

kurumlara, aktörlere, sosyal ve siyasal işleyişe yönelmede kullandıkları bir çerçeve olarak kabul edilen seçmen 

davranışı, bireyin toplumsal ve politik bakışını anlamdırırken bunda etkili olan kanaat, tutum ve düşüncelerin 

de tümü olarak değerlendirilmektedir. (Temizel, 2012:2) 

Seçmenlerin oy verme davranışını etkileyen faktörlerin ne olduğu uzun bir dönem siyaset bilimcileri 

tarafından araştırma konusu olmuş ve bu konuda uzmanlar tarafından bir çok teori geliştirlmiştir.  Literatürde 

seçmenlerin oy verme davranışlarını etkileyen faktörler genel olarak sosyolojik, psikolojik ve rasyonel model 

üzerinden açıklanmaktadır. 

Sosyolojik yaklaşım, toplumsal yapıların ve bir sosyal gruba ait olmanın oy verme davranışı üzerinde 

belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu modele göre seçmenler oylarını mensubu oldukları sosyal grubun çıkarlarını 

en yüksek düzeyde karşılayan partilere verirler. (Ünal, 2016:96-97) 

Bir diğer yaklaşım olan psikolojik model ise, kişinin küçük yaşlardan itibaren edindiği deneyimlerinin 

ve kişilik yapısının onun siyasal karar verme sürecine etki edecek sevgi, sempati vb. duyguların açığa 

çıkmasında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımda, seçmenler geçmişten gelen duyguların 

etkisiyle oy verme davranışını gerçekleştirdiği varsayılmaktadır. (Güllüpunar, Diker ve Aslan, 2013:3) 

Ünal’ın da (2016: 96-101) işaret ettiği gibi, partiye duyulan aidiyet hissinin ön plana çıktığı bu modele göre, 

seçmenler oy verme yaşından daha önce psikolojik olarak bağlılık duyduğu siyasal görüş üzerinden parti 

kimliğini oluşturmakta ve gündemdeki konulara yaklaşımını ve oy verme davranışını da bu psikolojik bağlılık 

üzerinden belirlemektedir. 

Rasyonel veya ekonomik modelde ise, iltisat literatürende sıkça yer erien rasyonel birey varsayımından 

hareketle seçmen davranışını açıklayan bir yaklaşım olup, bireylerin kendi çıkarlarını en maksimum düzeyde 

koruyan parti veya adaya yöneleceklerini ve onların lehine oy kullanacaklarını varsaymaktadır. (Teyyare ve 

Avcı, 2016: 53) Rasyonel modelde seçmenler ne sosyolojik yaklaşımda olduğu gibi ait olduğu sosyal grubun 

çıkarına göre hareket eder ne de olduğu psikolojik yaklaşımın ortaya koyduğu duygusal bağlılıkla oy 

vermektedir. Bu yaklaşımda, seçmenler tamamen bireysel olarak kendi çıkarlarını en yüksek düzeyde 

sağlamak amacıyla oy kullanmaktadır ve bundan dolayı da oy verecekleri partilerin hem geçmiş icraatlerini 

hem de vaatlerini gözönünde bulundurarak oy tercihlerini belirlemektedir. 

 

4. Donald Trump’ın Vaatlerinin Seçmenlerin Oy Verme Davranışına Etkisi: 
Bu bölümde, 8 Kasım 2016’da yapılan Amerikan Seçimlerinde aday Donald Trump’ın siyasal 

kampanya kapsamında ortaya koyduğu seçim vaatlerinin seçmen davranışına etkisi analiz edilecektir. Seçmen 

davranışını analiz edilirken seçim sonuçlarının da inceleneceği bu çalışmada, ülkenin içinde bulunduğu 

politik, sosyal ve ekonomik atmosfer de göz önünde bulundurularak Trump’ın vaatlerinin etkinliği ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Trump’ın vaatlerinin söylem çözümlemesi yöntemiyle inceleneceği bu bölümde 
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aynı zamanda vaatleri ekseninde demografik ve sosyo-ekonomik açıdan hangi seçmen grubundan oy aldığı 

ortaya konmaya çalışılacaktır.  

 

4.1. 8 Kasım 2016 ABD Başkanlık Seçimleri ve Donald Trump’ın Öne Çıkan Vaatleri 
Trump kampanyasında, yenilikçi (inovasyon) bir yaklaşımla Karamehmet’in (2012:2) de işaret ettiği 

gibi yenilikçiliğin en önemli vasfı olan insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan vaatler sunmuştur. 

Toplumun Amerika’nın gündemdeki sorunları her kesimden insanın anlayacağı bir dil kullanarak basit ve 

yalın biçimde anlatan Trump, yine bu sorunlara aynı üslupla ve biraz da sansasyon yaratacak şekilde yanıtlar 

getirmiştir. (Embel, 2016:1320) ‘Make America Great Again’ (Amerika’yı yeniden büyük yapacacağız) 

sloganı eşliğinde kampanya vaatlerini sıralayan Trump’ın hem seçmen hem de gündem yaratması açısından 

en dikkat çeken vaatlerin başında ise göçmenler konusu gelmiştir. Amerika’yı yeniden büyük hale getirmek 

için kampanya boyunca sık sık göçmenleri gündem yapan Trump, seçildiği takdirde göçmen politikasını 

sertleştireceğini açıkça vaat etmiştir. Trump’ın göçmenlerin en yoğun yaşadığı ülkelerin başında gelen 

Amerika’da işsizlik sorunu ve ekonomik problemlerin hedefine bu grubu koyması, özellikle ekonomik sıkıntı 

çeken veya işsiz kesimler için oldukça dikkat çekici olmuştur. Özellikle Meksikalı göçmenleri kampanyasında 

sık sık öne çıkaran Trump, yasadışı göçü önlemek ve sınır güvenliğini korumak için Meksika sınırına duvar 

örmeyi bile vaat etmiştir. Ekonomik açıdan daha iyi bir Amerika için, göçmenlere yönelik katı tutumu 

sergileyeceğini açıkça declare etmenin yanı sıra vatandaşların daha güvenli bir ülkede yaşayabilmesi için de 

Müslümanları Amerika’ya sokmamayı vaat etmiştir.  Kampanya boyunca Radikal İslam’la mücadele 

konusunda da çok sert bir tutum sergilemiştir. Ülke güvenliği için Radikal İslam’ın zemin kazanmasını 

engellemek amacıyla başta NATO’dakiler olmak üzere bir çok ülke ile işbirliği yapılması gerektiğini 

vurgulayan Trump, bu amaçla işbirliğine açık bir politka izleyeceğini vaat etmiştir. Kampanyasında zaman 

zaman Müslümanlar’ı da hedef alan söylemlerde bulunan Trump, Müslümanlar olanların ülkeye girişinin 

kısıtlayacağını ve bazı camileri de kapatacağını açıkça ilan etmiştir. 

Amerika’da ilgi uyandıran diğer kampanya başlığı ise vergiler olmuştur. Ticari vergileri yüzde 15 

civarında azaltacağını ve emlak vergilerini kaldıracağını belirten Trump, vergilerin özellikle zengin kesimlerin 

adil biçimde ama rekabet gücünü azaltacak oranda olmayacağını açıkça vaat etmiştir. Ortaya koyduğu vergi 

politikasıyla, hem daha fazla işyerinin açılmasını hem de ABD’den vergi yükünden dolayı ayrılmak isteyen 

şirketleri ülkede kalmasını sağlamayı amaçlamıştır.  

Ekonomik açıdan gündem yaratan bir diğer konu başlığı ise, Amerika’nın ticari arenada etkinliğini 

arttırmak için Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere edeceğini 

ve Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TPP)’den çekileceğini vaat etmiştir. Kampanya sürecinde sık 

sık yerelleşmenin ekonomi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Trump, uluslararası antlaşmaların 

ülkenin lehine olacak biçimde gözden geçireceğini savunmuştur. Yerel ekonomi adına ses getiren bir diğer 

vaadi ise, Amerikalı şirketleri korumak amacıyla gümrük vergilerinde uygulanacak yeni tarife olmuştur. İç 

ekonomiyi güçlendirmek için ortaya koyduğu bu vaadin hedefinde ise Çin vardır. Çin’den ithal edilen ürünlere 

%45 oranında gümrük vergisi koyacağının sözünü vermiştir. Bunun yanı sıra Meksika ürünlerine de %35 

oranında vergi uygulayacağını beyan etmiştir. 

Trump’ın seçim yarışında dikkat çeken bir diğer vaadi ise sağlık alanında olmuştur. Obama’nın uzun 

uğraşlar sonucu çıkardığı Obamacare sağlık yasasını kaldıracağını ve yerine alternatif bir sağlık programı 

uygulayacağını açıklamıştır. Getireceği yeni sağlık sistemi ile vatandaşların tedavilerinin daha ucuza mal 

olacağını iddia eden Trump, daha kaliteli hizmet sunularak daha çok kişinin sağlık güvencesine sahip olacağını 

savunmuştur.   

Trump kampanyasında ilgi çeken diğer vaadi kürtaj konusunda olmuştur. Kürtajın yasadışı olması 

gerektiği söyleyen Trump, kürtaj yaptıran kadınların ceza almasını savunmuştur. İstisnai durumlar dışında 

kürtaj yapan kurumların da kadınlar gibi cezalandırılması gerektiğini belirten Trump, seçildiği takdirde bu 

vaatlerini hayata geçireceğini açıklamıştır.  
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4.2. Trump’a Kimler, Neden Oy Verdi? 
Aday olduğu ilk günden itibaren kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getiren Trump, hem 

söylemleri hem de vaatleriyle gündemin ilk sırasına oturmayı başarmıştır. Bunun yanı sıra kampanya boyunca 

rakibi Clinton’a yönelik yaptığı olumsuz çıkışlarla seçmenlerin dikkatini daha da çeken Trump’ın kampanya 

stratejisi onun sandıktan Amerikan başkanı olarak çıkmasını sağlamıştır. Trump, rakibi Clinton 60 milyon 

seçmenin oyunu almasına ragmen 59.8 milyon oyla başkanlığa seçilmiştir. Başkanlığa seçildiği ilk günden 

itibaren ise Amerikan kamuoyunda ‘Trump’a kim oy verdi?’ konusu tartışılmaya başlamıştır. Amerikanlı 

araştırma şirketi Edison Research tarafından yapılan araştırmaya göre  (Gould ve Harrington, 

http://www.businessinsider.com/exit-polls-who-voted-for-trump-clinton-2016-11, 1 Eylül 2017’de erişildi), 

kadın seçmenlerin %42’si, erkeklerin ise %53’ü Trump’a oy vermis. Kampanya boyunca başta kürtaj 

tartışması olmak üzere rakibi Clinton üzerinden kadınları hedef alan söylemleriyle Trump, bu kitle üzerinde 

olumsuz etki yaratmıştır. Bir önceki seçimde Cumhuriyetçilere oy veren kadın seçmen %44’ken 8 Kasım’da  

iki puan gerilemiştir. Kadın seçmenlerin ona oranla rakibine daha çok ilgi göstermesinin bir diğer önemli 

sebebi ise Clinton’un kadın aday olarak yarışmasıdır. Trump’ın kampanya boyunca ortaya koyduğu söylemler 

ve vaatler erkek seçmeni kendine çekmeyi başarmıştır. Cumhuriyetçilere geçen seçimde %51 oranında oy 

veren bu kitlenin 8 Kasım’daki oyu %53’e çıkmıştır.  

Kampanya boyunca azınlıklara yönelik söylem ve vaatleriyle sadece ulusal değil uluslararası arenada 

da ırkçılık tartışması başlatan Trump, beyazların  yarıdan fazla %58 oranında oyunu almayı başarmıştır. 

Siyahların ise %8’inin desteğini alan Trump, tüm tartışmalara rağmen Kıvanç’ın 

(http://t24.com.tr/haber/trumpa-kimler-ne-kadar-oy-verdi,370058, 1 Eylül 2017’de erişildi) da işaret ettiği 

gibi geçen seçimlere göre Cumhuriyetçilerin oyunu %2 oranında yükseltmiştir. Meksika sınırına duvar örme 

vaadi başta olmak üzere göçmenlere yönelik izleyeceği sert politikalardan kampanyasında sıkça bahseden 

Trump buna rağmen Latinoların %29’unun oyunu alarak, 2012’deki seçime oranla Cumhuriyetçilerin puanını 

%2 düzeyinde arttırmayı başarmıştır. Asyalı seçmenler üzerinde de benzer bir etki yaratan Trump, bu kitlenin 

%29’unu kendine çekmiştir. Geçen seçime göre göçmenlere yönelik tüm olumsuz politkalara karşın 

Cumhuriyetçilerin oranını Asyalı kitle üzerinde %3 oranında yükseltmiştir.   

Zengin bir iş adamı olmasına rağmen bu seçimlerin Kıvanç’ın (http://t24.com.tr/haber/trumpa-kimler-

ne-kadar-oy-verdi,370058, 1 Eylül 2017’de erişildi) da vurguladığı gibi belki de en önemli noktalarından biri 

Trump’ın yoksul kesimlerden de oy alabilmesi olmuştur. Yılda 30 bin dolardan az kazanan seçmenlerin 

%41’inin oyunu kazanmıştır. 2012’ye göre bu kitle üzerinde %6 gibi azımsanmayacak bir oy artışı gösteren 

Trump’ın bu başarısının temelinde yatan en önemli neden ise, Obama iktidarında kötü giden ekonominin 

faturasının Demokratlara çıkarılması olmuştur. Kardaş’ın (http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-

imkansiz-zaferin-anatomisi, 1 Eylül 2017’de erişildi) da işaret ettiği gibi, endüstriyel altyapısı gelişmiş 

eyaletlerde yaşanan fabrika kapatmaları, üretim ve iş kaybı ve buna Obama hükümetinin kayıtsız kalması 

Trump’ın bu kitleyi kendine yaklaştırmasını da kolaylaştırmıştır.  

Bir üst segmentte bulunan yıllık geliri 30 bin ile 50 bin dolar arasında bulunan seçmenlerin %42’sinin 

oyunu almıştır. 2012 seçimleri ile aynı oranda oy alan Trump bu segment üzerinde Cumhuriyetçilerin 

etkinliğini korumayı sürdürmüştür. Yıllık kazancı 50 bin-100 bin dolar arasında olanların yarısının, 100 bin-

200 bin dolar arasındakilerin de %49’unun oyunu alarak geçen seçimlere göre oyunu düşürmesine rağmen 

Demokratlara göre daha fazla oy toplamıştır. Amerika’nın en üst gelir grubu olarak görülen yıllık kazancı 200 

bin doların üzerindeki grubun ise %48’ini kendine çekmeyi başarmıştır. Kampanya süresince zengin kesim 

lehine olacak şekilde düzenleyeceği vergi sistemi politikasını ve Amerikalı şirketleri korumaya yönelik 

atacağı adımları sık sık gündeme getiren Trump’ın bu vaatleri en üst gelir sahibi kesim üzerinde olumlu etki 

yaratmıştır. 

Partisinin de temsil ettiği muhafazakar kesimin %81’inin oyunu alan Trump, ılımlıların %41’inin, 

liberallerin ise %10’nunun onayını almıştır. Kürtaj, sert göçmen politikası, yerli ekonomiye dönüş,’ 

Amerika’yı yeniden büyük yapacacağız’ söylemlerinin hem muhafazakar hem de ılımlı kesim üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. Medyanın önemli bir bölümü tarafından cinsiyetçi, ayrımcı ve ırkçı olmakla 

suçlanmasına rağmen liberal kesimin de %10’nunun oyunu alması ise azımsanmayacak bir başarı olmuştur.  
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Trump’ın seçmen profilindeki bir diğer önemli detay ise lise ve daha düşük eğitim seviyesine sahip 

kitlenin yarıdan fazlasının yani %51’inin oyunu toplamıştır. Üniversite mezunlarının %45’inin, üniversite üstü 

eğitime sahip olanlarının da %37’sinin onayını almıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe seçmen üzerindeki 

etkinliğini yitiren Trump’ın mevcut sistemden en çok etkilenen lise ve daha düşük eğitimli kitle üzerinde bu 

denli popüler olmasında Trump’ın yerleşik düzene karşı koyan bir lider profile çizmesi, Obama iktidarının 

uygulamalarından duyulan memnusiyetsizlik ve bunun getirdiği umutsuzluk, karamsarlık yatmaktadır. 

Trump’ın gerek söylem gerekse de vaatleriyle ortaya koyduğu bu sıradışı aday profilinden üniversite 

mezunlarının da küçümsenmeyecek oranda etkilendi görülmüştür.  

Seçimlerde Trump’ı destekleyen bir diğer önemli kitle ise kırsalda ve küçük kasabalarda yaşayanlar 

olmuştur. Bu bölgelerde yaşayanların %62’sinin oyunu alan Trump, banliyölerde yaşayanların yarısının oyunu 

toplamıştır. Şehirli seçmenlerin ise ancak %35’inin onayını almıştır.  

Seçmen profilene genel olarak baktığımızda ise, 8 Kasım’da Trump’ın kemik seçmen kitlesini beyaz 

ve eğitim seviyesi düşük erkekler oluşturmuştur. Bu kesimin %72’sinin oyunu almayı başaran Trump, beyaz 

kadınların da  %62’sini kendine çekmeyi başarmıştır. Trump’ın azınlık gruplar arasındaki popüleritesi ise 

Clinton’a göre çok daha az olmuştur.  

Kardaş’a (http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi, 1 Eylül 2017’de 

erişildi) göre Trump’ın başarısının sırrı şok edici söylem ve vaatlerinde yatmaktadır. Meksikalıları ve 

Müslümanları ABD’ye sokmayacağını seçim vaadi olarak sunması, kürtaj yaptıran kadınlara karşı cinsiyetçi 

bir dil kullanması, Clinton’a yönelik eleştirel ama sık sık alay edici bir uslüp takınmasının yanı sıra, Kardaş’ın 

(http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi, 1 Eylül 2017’de erişildi)  da 

vurguladığı gibi, siyasi-toplumsal gücünü yeniden keşfeden ‘beyaz/yerli Amerikalı’ seçmeni merkeze alarak 

diğer kesimlerle arasındaki biz ve onlar ayrımını keskinleştirerek koyması seçim yarışında öne geçmesinde 

etkili olmuştur. Buna ek olarak,  ‘Amerika’yı yeniden büyük yapacağız’ sloganı ile bir yandan milletçi 

duygulara hitap ederken diğer yandan Demokratların iktidarında hem ulusal hem de uluslararası alanda 

ekonomik ve kültürel açıdan güç kaybettiğini düşünen Amerikalılar’a da yeniden umut olmuştur. Ayrıca, 

ülkedeki olumsuz ekonomik ve sosyal gidişattan dolayı hayal kırıklığına uğrayan ve mağdur olan kesimler 

bunun müsebbibi olarak Obama iktidarını ve sistemin elitlerini görmüşlerdir. Bu durum ise Obama iktidarına 

ve sistemin elitlerine karşı öfkenin ve umutsuzluğun artmasına yol açarak kendini sistem karşısında çaresiz 

hissedenlerin, özellikle orta ve alt gelir grubların, sistem dışı görünen, elit kesimler ve genel olarak tercihini 

egemen sınıfın yanında kullanan (Bayraktar, 2015:28) medya tarafından dışlanan Trump’a yönelmesinde 

etkili bir rol oynamıştır.  

 

SONUÇ 
Aday veya partierin seçmenlerle iletişim ağını kurabilmede ve onları kendi lehlerine 

yönlendirebilmede aday veya partilerin ihtiyaç duyduğu bilgilendirici ve etkileyici iletişim çabalarının tümü, 

düzenli ve profesyonel çalışmalar bütünü olarak ortaya çıkan siyasal kampanyalar (Balcı, 2003:145-146), 

günümüzde popüler bir kavram haline gelmiştir. Seçmeni ikna etme amacı taşıyan aday veya partiler, 

rakipleriyle arasında farklılık yaratmak için siyasal kampanyalarında vaatleri önemli bir enstrüman olarak 

kullanmaktadır. Kampanya kapsamında siyasal aday veya partiler seçmenlere uygulayacakları politikaları 

anlatarak iktidara gelme amacı güderken, Temizel’in de (2012: 2) işaret ettiği gibi seçmenler de oy verme 

davranışını kendilerine maddi veya manevi açıdan maksimum yarar getireceklerine inandıkları politikaları 

vaat eden siyasal aday veya parti lehine kullanmaktadır. Aday olduğu ilk günden itibaren kamuoyunda 

tartışmaları da beraberinde getiren Trump, hem söylemleri hem de vaatleriyle gündemin ilk sırasına oturmayı 

başarmıştır. Trump’ın başarısının sırrı şok edici söylem ve vaatlerinde yattığını belirten Kardaş’a göre 

(http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi, 1 Eylül 2017’de erişildi) Meksikalıları 

ve Müslümanları ABD’ye sokmayacağını seçim vaadi olarak sunması, kürtaj yaptıran kadınlara karşı 

cinsiyetçi bir dil kullanması, Clinton’a yönelik eleştirel ama sık sık alay edici bir uslüp takınmasının yanı sıra 

siyasi-toplumsal gücünü yeniden keşfeden ‘beyaz/yerli Amerikalı’ seçmeni merkeze alarak diğer kesimlerle 

arasındaki biz ve onlar ayrımını keskinleştirerek koyması seçim yarışında öne geçmesinde etkili olmuştur. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi
http://www.aljazeera.com.tr/gorus/trump-imkansiz-zaferin-anatomisi


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

251 

Buna ek olarak,  ‘Amerika’yı yeniden büyük yapacağız’ sloganı ile bir yandan milletçi duygulara hitap 

ederken diğer yandan ülkenin güç kaybettiğini düşünen Amerikalılar’a da yeniden umut olmuştur. 
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TÜRK KONSEYİ’NE ÜYE DEVLETLERİN TURİZM POTANSİYELİ220 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı, dış politikada yumuşak güç olarak kabul edilen turizm aracılığıyla, Türk Konseyi 

amaçlarının gerçekleştirilmesi hususunda politika önerilerinde bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma 

3 eksende geliştirilmektedir: İlk olarak, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin oluşumuna ilişkin 

kısa bir bilgi verilmektedir. Ardından, Türk Konseyi’ne üye devletlerin ekonomik göstergeleri ile turizm 

akımlarına dair istatistikler sunulmaktadır.  

Son olarak, taraflar arasında turizm faaliyetlerinin artırılmasına ve bu bağlamda Konsey amaçlarının 

gerçekleştirilmesine dair politika önerileri geliştirilmektedir. Literatür taramasına dayanan bu çalışmada Türk 

Konseyi Turizm Örgütü’nün kurulması ve karşılıklı turizm akımlarını artırıcı özel tedbirlere başvurulması 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is to propose policy recommendations with regard to achieving the Turkic 

Council goals through tourism that is accepted as soft power within foreign policy. To this end, the paper is 

developed in 3 axis: First of all, a brief information regarding the Turkic Council is provided. Secondly, both 

the economic indicators and the tourism flows of Turkic Council Member States are presented. Finally, policy 

recommendations are developed in view of increasing the tourism activities among Turkic Council Member 

States and realizing the Council goals. Based on literature survey, this paper proposes that a Turkic Council 

Tourism Organization is established and specific measures for accelerating tourism flows among member 

states are taken. 
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GİRİŞ 

Türkler; beylik, hanlık, imparatorluk gibi değişik yapılarda yüzden fazla devlet kurarak, dünya 

tarihinde önemli bir varlık göstermişlerdir. Türk dili, hiç kuşkusuz, Türk varlığının en büyük göstergelerinden 

birini oluşturmaktadır. Türkler dillerini adım attıkları her yere taşımışlardır. Türk yazı dilleri, lehçeleri ve 

ağızları bugün Kuzey Buz Denizi kıyılarından başlayıp, Hindistan’ın kuzeyine, Kuzey Batı Avrupa’nın Atlas 

Okyanusu’ndaki kıyılarından başlayıp Çin’in içlerine kadar olan geniş alanda yazı, konuşma, bilim, sanat ve 

kültür dili olarak yayılmış bulunmaktadır (Akalın, 2013: 375). Türk dilinin halen 220 milyon konuşuru mevcut 

olup, bunların büyük bir kısmı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) bağımsızlığını kazanan 

Türk soylu devletlerde yerleşiktir. SSCB’nin dağılması sonrasında Türk soylu devletler Türkiye’nin 

girişimiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri kapsamında periyodik olarak bir araya 

gelmeye başlamışlardır. Söz konusu zirveleri kurumsallaştırmak amacıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 

Konseyi’nin (kısa adıyla Türk Konseyi veya Türk Keneşi) kuruluşuna dair Nahçıvan Anlaşması Türkiye, 

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanmıştır.  

Türk Konseyi’nin amacı; “taraflar arasında karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi, siyasi 

dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliği sağlanması, beşeri ilişkilerin pekiştirilmesi ve 

sahip olunan tarihi ve kültürel birikimin kayıt altına alınmasıdır.” Nahçıvan Anlaşmasının verdiği ivmeyle 

kısa sürede çok büyük başarılara imza atıldığı, bununla birlikte halen daha yapılacak işlerin bulunduğu 

söylenebilir.  

Bu çalışmanın amacı; dış politikada yumuşak güç olarak kabul edilen turizm aracılığıyla, Türk Konseyi 

amaçlarının gerçekleştirilmesi yolunda politika önerilerinde bulunmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışma 3 

eksende geliştirilmektedir: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi hakkında bilgi verildikten sonra, Türk 

Konseyi’ne üye devletlerin ekonomik göstergelerine ve turizm hareketlerine dair istatistikler sunulmaktadır. 

Ardından, taraflar arasında turizm faaliyetlerinin artırılmasına ve bu bağlamda Konsey amaçlarının 

gerçekleştirilmesine dair politika önerileri sunulmaktadır. 

 

1. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi / Türk Keneşi) 

1.1. Türk Dilinin Yayılma Alanı 

Dil; başlı başına bir kültür öğesi olmanın yanı sıra, diğer kültür öğelerinin oluşumuna ve 

yaygınlaştırılmasına da aracılık eden bir araçtır. UNESCO’nun verilerine göre, yeryüzünde yaklaşık 6,700 dil 

bulunmaktadır (Eker, 2014: 419). Bunlardan Türkçe veya Türk dili, Geniş anlamda ele alındığında, Türk soylu 

toplulukların kullandığı yirmi yazı dili ve bir o kadar da konuşma dilinden oluşan Türk dil ailesini ifade etmek 

üzere kullanılmaktadır. Dar anlamda ise, Türkçe Türkiye’de konuşulmakta olan dilin adıdır (Akalın, 2013: 

358). Tablo 1’de dünya dilleri ve bu dillerin konuşur sayıları verilmiştir. Buna göre; Altay dil ailesinin en 

büyük kolu olan Türk dili, dünyada en fazla konuşuru bulunan diller arasında beşinci sırada yer almaktadır 

(Akalın, tarih yok: 202). 

 

Tablo 1: Dünya Dilleri ve Konuşur Sayıları 

Dil Konuşur Sayısı 

Çince (8 lehçesiyle birlikte) 1.300.000.000 

İngilizce 427.000.000 

İspanyolca 266.000.000 

Hintçe (Bütün lehçeleri ve Urducayla birlikte) 260.000.000 

Türk dili (Bütün lehçeleriyle birlikte) 220.000.000 

Arapça (Bütün lehçeleriyle birlikte) 181.000.000 
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Portekizce 165.000.000 

Bengalce 162.000.000 

Rusça 158.000.000 

Japonca 124.000.000 

Almanca 121.000.000 

Fransızca 116.000.000 

Kaynak: Akalın (tarih yok). Türk Dili: Dünya Dili, Türk Dili Dergisi, s. 202. 

 

 

1.2. Türk Dili Konuşan Ülkeleri Birleştirme Çabaları: Türk Konseyi 

Ülkeler, dünya sahnesinde siyasi ve iktisadi varlıklarını korumak gayesiyle ikili ya da çok taraflı 

işbirliği anlaşmaları akdetmektedir. Bu bağlamda, SSCB’den bağımsızlıklarını kazanan Türk soylu devletler 

de kendi aralarındaki işbirliğini güçlendirmek üzere Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri 

çerçevesinde belirli aralıklarla bir araya gelmeye başlamışlardır. Bu zirvelerle amaçlanan; tarih, kültür ve dil 

birlikteliğinden kaynaklanan derin ve güçlü bağlara sahip söz konusu ülkeler arasında bir yandan karşılıklı 

fayda temelinde işbirliğini geliştirirken, diğer yandan bu ülkelerin uluslararası toplumda görünürlüklerini 

artırmak ve ortak tutumlarını bir bütün olarak gözler önüne sermektir221. 

1992-2010 döneminde gerçekleştirilen zirvelerin verdiği ivmeyle bir dizi kurum ve kuruluş vücut 

bulmuştur. Bölgede artan faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla 1992 yılında Türkiye tarafından Türk 

İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) kurulmuştur222. 1993 yılına gelindiğinde ise, kültürel işbirliğini geliştirmek 

üzere kısa adı TÜRKSOY olan Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi kurulmuştur. 1991-1993 yılları 

arasında 140’ın üzerinde anlaşmanın imzalanmış olması bu dönemde kaydedilen ilişkilerin yoğunluğunu 

göstermesi bakımından önem arz etmektedir (Gürbüz, 2014: 356-357).  

Türk Dili konuşan Orta Asya ve Kafkasya bölgelerindeki ülkeler ile Türkiye’yi ortak bir platformda 

buluşturma konusunda önemli bir misyon üstlenen zirveler sürecinin 2006 yılında Antalya’da gerçekleştirilen 

oturumunda kurumsallaşmanın sağlanması ve sürece dahil ülkeler arasında yeni işbirliği ve istişare 

mekanizmalarının kurulması bağlamında öneriler sunulmuştur. 2001’den beri Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur 

Sultan Nazarbayev’in dile getirdiği ortak bir Parlamenterler Asamblesi kurulması fikri 2009 yılında karara 

bağlanmıştır. Böylelikle, Türk Konseyi 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşmasıyla resmen kurulmuş, 

2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen 10. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesiyle de fiilen faaliyetlerine 

başlamıştır (Akıncı ve Bayaliyev, 2013: 777-780).  

3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması’nın önsözünde ifade edildiği üzere, Anlaşmaya taraf devletler 

Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit etmişler; Türk Konseyi’nin temel 

amacının Türk Dili Konuşan devletler arasında işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara 

katkıda bulunmak olduğunu yazılı hale getirmişlerdir. Üye ülkeler, ayrıca, hukukun üstünlüğü, demokrasi, 

insan haklarına saygı gibi temel ilkelere bağlılıklarını da ifade etmişlerdir. Anlaşmanın önsözünde de 

belirtildiği üzere, taraflar arasındaki işbirliği ortak tarih, kültür, kimlik temelinde yapılandırılmıştır (Nahçıvan 

Anlaşması, dibace). 

Türk Konseyi’nin temel amaç ve görevleri Anlaşmanın 2. maddesiyle tanımlanmış olup, aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 Taraflar arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesi; 

                                                           
221 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800), Ankara, TBMM 23. Dönem, 4. Yasama Yılı (S. Sayısı 494). 
222 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Çam, S., “TİKA ve Türk Dünyası: Eskimeyen Vizyon, Daimi İşbirliği veya Yardımlaşma Modeli”, 

Yeni Türkiye: Türk Dünyası Özel Sayısı I, Yıl: 9, Sayı: 53, Temmuz-Agustos 2013, s. 792-799. 
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 Bölgede ve bölge dışında barışın korunması; 

 Dış politika konularında ortak tutum benimsenmesi; 

 Uluslararası terör, ayrılıkçılık ve sınır ötesi suçlarla mücadelede ortak eylemler geliştirilmesi; 

 Ortak sorunların çözümüne yönelik etkin işbirliğinin ge 

 liştirilmesi; 

 Ticaret ve yatırım için uygun koşulların yaratılması; 

 Kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme ile sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması; 

 Hukukun üstünlüğünün tesisi; iyi yönetişim ve insan haklarının korunması konularının 

tartışılması; 

 Bilim, teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında etkileşimin sağlanması; 

 Kitle iletişim araçlarıyla etkileşimin sağlanması; taraflar arasında daha yoğun bir iletişimin 

teşvik edilmesi; 

 Hukuki konularda bilgi paylaşımının ve adli işbirliğinin teşvik edilmesi. 

Bugün itibariyle Türk Konseyi’nin 4 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Kırgızistan kurucu üyelerdir. Türkmenistan ve Özbekistan tarafsızlık politikaları gereği Konsey’e üye 

olmamakla birlikte, Türk Konseyi çalışmalarını yakından takip etmektedirler. Türk Konseyi; Devlet 

Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Aksakallar Konseyi (akil adamların buluştuğu çatı), Kıdemli 

Memurlar Komitesi ve Sekreterya’dan oluşan bir çatı kuruluştur (Nahçıvan Anlaşması, md.3). Türk 

Konseyi’nin kurumsal merkezleri İstanbul, Bakü ve Astana olmak üzere üç ayrı şehirde yer almaktadır. 

Konsey Sekreteryası İstanbul’da yerleşiktir. Konsey Sekreteryası’na ayrıcalıklı statü, vergi muafiyeti gibi 

çeşitli imtiyazlar sağlanmıştır.  Sekreterya’ya ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile Nahçıvan 

Anlaşması’na uygun olarak anlaşmalar imzalama yetkisi de verilmiştir (Evsahibi Ülke Anlaşması, madde 4).  

Kuruluşunu takiben, Türk Konseyi’nin ilk Zirve Toplantısı Ekonomik ve Ticari İşbirliği temasıyla 20-

21 Ekim 2011 tarihlerinde Almatı’da gerçekleştirilmiştir. Bu Zirvede Konsey’in kurumsallaşmasına yönelik 

anlaşma ve tüzükler sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, üye ülkelerin iş çevrelerini bir araya getirecek Türk İş 

Konseyi tesis edilmiştir. İkinci Zirve Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği temasıyla 22-23 Ağustos 2012 

tarihlerinde Bişkek’te düzenlenmiştir. Bu Zirve esnasında Astana’da Türk Akademisi’nin, Bakü’de ise Türk 

Kültür ve Mirası Vakfı’nın kurulmasına ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca, Türk Konseyi’nin resmi 

bayrağı kabul edilmiştir. Üçüncü Zirve 15-16 Ağustos 2013 tarihlerinde Azerbaycan’ın Gebele şehrinde 

Ulaştırma temasıyla gerçekleştirilmiştir. Dördüncü Zirve Türkiye’nin evsahipliğinde 4-5 Haziran 2014 

tarihlerinde Turizm temasıyla Bodrum’da düzenlenmiştir. Beşinci Zirvenin teması ise Medya ve Enformasyon 

Teknolojileri olup, 11 Eylül 2015 tarihinde Astana’da düzenlenmiştir223 (Dışişleri Bakanlığı, internet sayfası; 

Akalın ve Bayaliyev, 2013: 781-783).  

 

2. Türk Konseyi’ne Üye Devletlerin Turizm Potansiyeli  

2.1. Temel Göstergeler 

Tablo 2’de Türk Konseyi’ne üye devletlerin 1991 ve 2015 yıllarına dair temel göstergeleri 

verilmiştir224. Bu verilerden hareketle, özellikle Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın bağımsız birer 

devlet olduktan sonraki dönemde kaydettikleri gelişimin izlerini sürmek mümkündür. Tabloya göre, 769.630 

m2’lik bir alanda 78 milyondan fazla kişinin yaşadığı Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 2015 yılı 

itibariyle 718 milyar ABD$ olarak gerçekleşmiş ve bu performans Türkiye’yi Dünya Bankası’nın GSYH 

üzerinden oluşturduğu listede 18. sıraya, Türk Konseyi’ne üye devletler arasında ise 1. sıraya yerleştirmiştir. 

Ancak, kişi başına düşen gelirler açısından aynı yorumu yapmak mümkün değildir. Nüfusun görece çok 

olması dolayısıyla kişi başına düşen gelirler sıralamasında Türkiye (yaklaşık 20 bin ABD$) Kazakistan’dan 

                                                           
223 Zirve bildirileri için bakınız: Türk Konseyi’nin ilgili sayfası: http://turkkon.org/tr-TR/turk-kenesi-zirveleri-bildirileri/4/56 
224 Türkiye’de darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılı ve sonrasında göstergeler uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak yeniden 

şekillenmiştir. Son iki yıla ilişkin göstergelerin, başta Türkiye olmak üzere, Türk Konseyi’ne Üye Devletlerin gerçek potansiyelini 

yansıtmadığı gerekçesiyle bu çalışmada kullanılan veriler özellikle 2015 yılı ile sonlandırılmıştır.  
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(yaklaşık 26 bin ABD$) sonra 2. sırada yer almaktadır. 2.699.700 m2 gibi geniş bir alana yayılmakta olan 

Kazakistan’da yaklaşık 17,5 milyon kişi yaşamakta olup, bağımsızlık sonrasında GSYH’sı hızla artarak (1991 

yılı itibariyle yaklaşık 25 milyar ABD$) 15 yıllık bir zaman diliminde yaklaşık 184 milyar ABD$’a ulaşmıştır. 

Bu rakamlar ile Kazakistan Dünya Bankası listesinde 49. sırada yer almıştır.  

Öte yandan, görece küçük bir alanda (82.659 m2) yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Azerbaycan’ın 

GSYH’sı da bağımsızlık sonrasında artarak 2015 yılı itibariyle yaklaşık 53 milyar ABD$’a ulaşmış (1991 

yılında yaklaşık 9 milyar ABD$); kişi başına düşen gelir ise 18 bin ABD$’a yaklaşmıştır (1991 yılından 6 bin 

ABD$’dan az). Sahip olduğu GSYH Azerbaycan’ı Dünya Bankası listesinde 77. sıraya yerleştirmektedir. Türk 

Konseyi’ne üye devletler içerisinde en düşük nüfusa sahip Kırgızistan (yaklaşık 6 milyon) 191.800 m2’lik bir 

alana yayılmaktadır. Kırgızistan’da GSYH 2015 yılı itibariyle yaklaşık 6,5 milyar ABD$, kişi başına düşen 

gelirler ise yaklaşık 2 bin ABD$ olarak gerçekleşmiştir. Bağımsızlık sonrasında gelirler açısından iyileşme 

yaşamış olmakla birlikte (1991 yılında GSYH yaklaşık 2,5 milyar ABD$, kişi başına düşen gelir 3 bin 

ABD$’ın üzerinde), Kırgızistan Türk Konseyi’ne üye devletler arasında en düşük performansa sahip olan ülke 

konumundadır. Bu bağlamda, Dünya Bankası listesinde 147. sırada, Türk Konseyi listesinde ise 4. sırada yer 

almaktadır.  

Tablo 2’de verilen göstergeler ülke bazında sunulmanın yanı sıra, toplulaştırılmış olarak da 

aktarılmıştır. Ayrıca, dünya göstergelerine de yer verilmiştir. Bu şekilde, Türk Konseyi’ne üye devletleri bir 

bütün olarak ele alarak dünya çapında yerini tespit etmek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya 

Federasyonu (RF) gibi başlıca aktörlerle karşılaştırmalarda bulunmak mümkün olmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, Türk Konseyi’ne üye devletlerin yayılma alanları toplamı 3.743.789 m2’dir (Dünya 

129.736.436,7m2, ABD 9.147.420m2, RF 16.376.870m2). Bu alanda yaklaşık 112 milyon kişi yaşamaktadır 

(Dünya 7 milyarın üzerinde, ABD 321 milyonun üzerinde, RF yaklaşık 144 milyon). GSYH’lar 

birleştirildiğinde 1 trilyon ABD$’a yaklaşmaktadır. Sahip olduğu gelir açısından ABD ile yarışamazken 

(yaklaşık 18 trilyon ABD$), RF’nin zenginliğine yaklaşmaktadır (1,3 trilyon ABD$). 4 üye devletin GSYİH’sı 

küresel hasılanın yaklaşık 1/74’üne denk gelmektedir (Dünya Hasılası 73,5 trilyon ABD$). Kişi başına düşen 

gelirler ortalaması ise 17 bin ABD$’ın biraz altındadır. Bu rakam, Türk soylu halklara başlıca aktörlerin sahip 

olduklarına (ABD 55 bin ABD$ üzerinde, RF 24 bin ABD$ üzerinde) kıyasla daha düşük bir refah seviyesine 

sunmakla birlikte, esasında 15 bin ABD$’ın biraz üzerinde olan dünya ortalamasından daha iyi bir duruma 

işaret etmektedir.  

 

Tablo 2: Yıllar İtibariyle Türk Konseyi’ne Üye Devletlerin Temel Göstergeleri (1991, 2015) 

 

TÜRKİYE AZERBAYCAN 

Yıllar Alan (m2) Nüfus (bin) GSYH* (milyon) Kişi Başına Düşen 

Gelirler ** 

Alan 

(m2) 

Nüfus 

(bin) 

GSYH* 

(milyon) 

Kişi Başına Düşen Gelirler ** 

1991  54,909.51 150,027.83 4,552.0  7,271.00 8,792.37 5,558.8 

2015 769,630 78,665.83 718,221.08 19,618.2 82,659 9,651.35 53,047.14 17,740.0 

  

KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN 

Yıllar Alan (m2) Nüfus (bin) GSYH* (milyon) Kişi Başına Düşen 

Gelirler ** 

Alan 

(m2) 

Nüfus 

(bin) 

GSYH* 

(milyon) 

Kişi Başına Düşen Gelirler ** 

1991  16,450.50 24,881.14 8,033.9  2,172.30 º 2,570.83 2,103.7 

2015 2,699,700 17,544.13 184,360.63 25,876.5 191,800 5,957.00 6,571.85 3,426.6 

 

DÜNYA TÜRK KONSEYİ’NE ÜYE DEVLETLER 

Yıl Alan (m2) Nüfus 

(milyon) 

Dünya Hasılası* 

(trilyon) 

Kişi Başına Düşen 

Gelirler ** 

Alan 

(m2) 

Nüfus 

(bin) 

GSYH’lar 

Toplamı* 

Kişi Başına Düşen Gelirler 

(ortalama)** 

2015 129,736,436.7 7,347 73.502 15,470.154 3,743,789 111,818.31 962,200.7 16,665.325 

* cari fiyatlarla, US$      
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** satın alma gücü paritesine göre US$     

*** tüketici fiyatları, yıllık %     

-- veri yok     

ºKazakistan hariç 3 ülke ortalaması 

Kaynak: Dünya Bankası 

2.2.  Turizm Göstergeleri 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism Organisation – UNWTO) 

raporuna göre (2016: 2-3); 2015 yılında uluslararası turist varışları bir önceki yıla kıyasla %4,6 oranında 

artarak 1,188 milyon kişiye, uluslararası turizm gelirleri de %4,4 oranında artarak 1,260 milyar ABD$’a 

ulaşmıştır. UNWTO’nun “İlk On” listesi içerisinde, aynı yıl itibarıyla Türkiye uluslararası turist varışlarında 

6. sırada yer alırken, uluslararası turizm gelirleri açısından 12. sırada kendine yer bulabilmiştir (UNWTO, 

2016: 6). Türkiye’nin uluslararası turist varışlarından aldığı pay %6,5 iken, uluslararası turizm gelirlerinden 

aldığı pay %5,9’dur. Bu rakamlar, bir yandan Türkiye’nin uluslararası turizm piyasasındaki başat rolünün, 

diğer yandan Türk Konseyi’ne üye devletler için model olma özelliğinin göstergesidir.   

SSCB’nin dağılması sonrasında bağımsızlığına kavuşan Türk Konseyi’ne üye devletlerde kişi başına 

düşen gelirlerin artması ve tüm piyasaların serbestleştirilmesi turizm endüstrisinin hızla gelişmesini de 

beraberinde getirmiştir. Tablo 3’de Türk Konseyi’ne üye devletlerin turizm göstergeleri verilmiştir. Buna 

göre, RF ile yaşanan gerilimin gölgesinde geçen 2015 yılı istisna olmak kaydıyla, genel olarak Türk 

Konseyi’ne üye devletleri ziyaret eden kişi sayısı ve uluslararası turizm gelirleri artış kaydetmiştir. 2014 yılı 

itibariyle, Azerbaycan’ı 2 milyondan fazla kişi ziyaret etmiş ve bunlar yaklaşık 2,5 milyar ABD$’ı harcama 

yapmışlardır. Azerbaycan’ın uluslararası turist varışlarından aldığı pay 2015 yılı itibariyle %0,3 iken, 

uluslararası turizm gelirlerinden aldığı pay %0,5’dir. 2014 yılı itibariyle, Kazakistan’ı yaklaşık 4,5 milyon kişi 

ziyaret ederken, Kırgızistan’ı ziyaret eden kişi sayısı yaklaşık 3 milyonu bulmuştur. Bu ziyaretçiler 

Kazakistan’a 1,6 milyar ABD$’ı kazandırırken, Kırgızistan’a sadece 423 milyon ABD$’ı bırakmışlardır. Yine 

bu ülkeler için de geçerli olan ve bindelerle ifade edilen pazar payları Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini 

göstermektedir.  

UNWTO verilerinden derlenen bu tablo bir gerçeği daha ortaya koymaktadır: Türk Konseyi’ne üye 

devletlerin turizm potansiyelini gerçek anlamda değerlendirmek üzere başvurulabilecek veriler yetersizdir. 

Türkiye’nin sadece turizm hareketleri bağlamında değil, aynı zamanda turizm istatistiklerinin derlenmesi 

konusunda da Türk soylu devletlere destek olması gereği ortadadır. UNWTO’nun yapmış olduğu 

projeksiyonlar 2010-2030 döneminde uluslararası turist varışlarının yıllık ortalama 3,3’lük artışla 1,8 milyar 

kişiye ulaşacağını göstermektedir (2016: 14). Türk Konseyi’ne üye devletlerin bu artıştan daha fazla pay 

alabilmeleri için hiç kuşkusuz daha fazla işbirliğine yönelmeleri gerekmektedir.  
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Tablo 3: Yıllar İtibariyle Türk Konseyi’ne Üye Devletlerin Turizm Göstergeleri (2010-2015) 

 

TÜRKİYE AZERBAYCAN 

 

Yıllar 

Uluslararası 

Turizm Varışları 

(bin)  

Uluslararası Turizm 

Gelirleri (milyon ABD$) 

Uluslararası 

Turizm Varışları 

(bin)  

Uluslararası Turizm 

Gelirleri (milyon 

ABD$) 

2010 31.364 22.585 1.280 657 

2011 -- -- 1.562 1.287 

2012 35.968 25.345 1986 2.433 

2013 37.795 27.997 2.130 2.365 

2014 39.811 29.552 2.160 2.432 

2015 39.478 26.616 1.922 2.309 

% 

Değişim,  

15/14 

-0,8 -9,9 -11,0 -5 

% Pay,  

2015 

6,5 5,9 0,3 0,5 

 

KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN 

 

Yıllar 

Uluslararası 

Turizm Varışları 

(bin)  

Uluslararası Turizm 

Gelirleri (milyon ABD$) 

Uluslararası 

Turizm Varışları 

(bin)  

Uluslararası Turizm 

Gelirleri (milyon 

ABD$) 

2010 2.991 1.005 855 160 

2011 4.093 1.209 2.278 640 

2012 4.807 1.344 2.406 434 

2013 4.926 1.522 3.076 530 

2014 4.560 1.467 2.849 423 

2015 -- 1.534 -- 426 

% 

Değişim, 

14/15 

-- 4,5 -- 0,7 

% Pay, 

2015 

-- 0,4 -- 0,1 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

259 

Kaynak: United Nations World Tourism Organisation (Yazarın Notu: Kazakistan ve Kırgızistan 

verileri tutarsızdır, 2011 yılında hata payı yüksektir.) 

 

2.3. Türk Konseyi’ne Üye Devletler Arasında Turist Akımı 

Gerek Türkiye’nin X. Kalkınma Planında, gerekse Türk Konseyi’nin 4. Zirvesinde turizm alanında 

işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanına ve somut adımlara yer verilmiştir. Bunlardan X. Kalkınma 

Planında, bölgesel ölçekte başta enerji, eğitim, sağlık, gıda, tarım ulaştırma ve turizm gibi sektörler olmak 

üzere ortak potansiyeli harekete geçirmeye yönelik işbirliği imkanlarının değerlendirileceği; bu kapsamda, 

yakın bölgeye odaklanan sektörel stratejiler ile ortak program ve projelerin hazırlanacağı belirtilmiştir (X. KP, 

pr.1108). Öte yandan, turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi 2010 yılı itibariyle hayata geçirilen Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Nitekim, turizm teması ile 

2014 yılında Bodrum’da toplanan Türk Konseyi’nin 4. Zirvesinde üye devletler sahip oldukları turizm 

potansiyellerini gerçekleştirebilmek için daha fazla işbirliğine yönelme konusunda fikir birliğine varmışlardır. 

Bu bağlamda, turizm sektörü temsilcileri ile basın mensuplarının katılımıyla sonuç odaklı düzenli toplantıların 

yapılması kararlaştırılmıştır. Üye devletler tarafından Turizm Alanında Ortak İşbirliği Protokolü imzalanarak, 

Türk Konseyi himayesinde Ortak Turizm İşbirliği Komitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir. Türk Konseyi-

Modern İpek Yolu adı altında tematik bir tur programının düzenlenmesi, Türkiye tarafından üye devletlere 

yönelik turizm eğitim programlarının oluşturulması Bodrum Zirvesinde karara bağlanan konular arasındadır. 

Bununla birlikte, turizm alanında işbirliğinde gelinen nokta arzu edilen seviyede değildir. 

Tablo 4’de 2011-2015 yılları arasında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayıları gösterilmiştir. Buna göre, 

2015 yılı itibariyle Türkiye’ye 36 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmiş olup, bunların sadece 602.488’i 

Azerbaycan vatandaşı, 423.744’ü Kazakistan vatandaşı, 88.369’u ise Kırgızistan vatandaşıdır. 

Azerbaycan’dan gelen ziyaretçilerin Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi içindeki payı %1,66’dır. Kazakistan’ın 

payı % 1,16 iken, Kırgızistan’ın payı % 0,24 olarak gerçekleşmiştir. Türk Konseyi’ne üye devletlerden 

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin toplam içindeki paylarına bakıldığında, yıllar itibariyle izlenen artışa rağmen, 

turist akımlarının arzu edilen seviyede olmadığı görülmektedir. Türkiye’den Konsey üyesi devletlere gidişlere 

ilişkin sınırlı bilgi mevcuttur. Böyle olmakla birlikte, Türkiye’den Türk soylu devletlere giden vatandaşlar 

açısından da benzer tespitler yapılabilir. 2015 yılı itibariyle toplam 9.256.486 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

yurtdışına çıkmış olup, bunların %2,29’u (212.308 vatandaş) Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir (Mehter Aykın, 

2016: 50). Sadece Azerbaycan’a dair göstergeler bile turizm alanında karşılıklı geliş-gidişlerin arzu edilen 

seviyede olmadığını göstermek için yeterlidir.  

Tablo 4: Yıllar İtibariyle Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayıları (2011-2015) 

Yıllar Türkiye’ye 

Gelen 

Toplam 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Azerbaycan’dan 

Türkiye’ye 

Gelen Ziyaretçi 

Sayısı 

% 

Pay 

Kazakistan’dan 

Türkiye’ye Gelen 

Ziyaretçi Sayısı 

% 

Pay 

Kırgızistan’dan 

Türkiye’ye Gelen 

Ziyaretçi Sayısı 

% 

Pay 

2011 31.456.076 578.685 1,83 315.907 1,00 41.197 0,13 

2012 31.782.832 593.238 1,86 380.046 1,19 42.866 0,13 

2013 34.910.098 630.754 1,80 425.773 1,21 64.905 0,18 

2014 36.837.900 657.684 1,78 437.971 1,18 81.941 0,22 

2015 36.244.632 602.488 1,66 423.744 1,16 88.369 0,24 
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Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkmen’in (2014: 173) de belirttiği gibi, 21. yüzyılın ekonomik ve politik güç haritasını Orta Asya’da 

kimin etkin olduğu belirleyecektir. Doğal kaynaklar açısından zengin ve işlenmemiş enerji kaynaklarına sahip 

bu coğrafya uluslararası aktörlerin yeni paylaşım stratejilerinin hedefi durumundadır. Bu coğrafyaya yönelik 

ekonomik işbirliği bağlamında yapılacak her türlü faaliyet tarihi bir görev olmanın yanı sıra, tarafların 

varoluşu için elzemdir. Türk Konseyi, tarafların uluslararası camiada bir bütün olarak temsilini sağlaması ve 

güç birliği oluşturması bağlamında önemli bir görev üslenmiştir. Nahçıvan Anlaşması ile tüzel kişilik kazanan 

Türk Konseyi’nin öncelikli hedefi; “Türk Dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi 

dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliği imkanlarına ivme kazandırılması, beşeri ilişkilerin 

sağlıklı yapılara kavuşturulması ve Türk Dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt 

altına alınması” şeklinde ifade edilmektedir (Dışişleri Bakanlığı internet sayfası). Türk Konseyi bu amaçlara 

yönelik olarak TİKA, TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk İş Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, 

vb kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.  

Turizm, Türk Konseyi’ne üye devletlerin işbirliği geliştirmeyi planladıkları öncelikli alanlardan bir 

tanesidir. Taraflar, Turizm Bakanları Turizm Konseyi çatısı altında periyodik olarak bir araya gelerek ortak 

sorunlara yönelik ortak çözüm önerileri geliştirmektedirler. Türk Konseyi’nin 5. Zirvesinde Türk Dünyası’nda 

Bütünleşmeye Yönelik Temel Prensiplere Dair Kavramsal Çerçevenin oluşturulması yolunda prensip kararına 

varılmıştır. 2016 yılı sonunda Kırgızistan’da gerçekleştirilmesi öngörülen zirvede söz konusu kavramsal 

çerçevenin tartışmaya açılması planlanmıştır. Bu bağlamda, Türk soylu devletlerin münferit turizm planlarının 

bütüncül bir bakışla bölgesel plana dönüştürülmesi için uygun bir zemin bulunduğunu söylemek mümkündür.  

Türk Dünyası Turizm Ana Planı’nın oluşturulması ve bu amaçla kaynak tahsisi yapılması doğru bir 

yaklaşım gibi gözükmektedir. Takip eden zirvelerde, sınır aşırı turizm gelişim bölgeleri ile tematik koridorlar 

tanımlanmak suretiyle Türk Dünyası’nı turizm sektörü üzerinden bütünleştiren bir yol haritası oluşturulması 

ve bunların ulusal turizm planlarına aktarılması hususu gündeme getirilebilir (Mehter Aykın, 2015: 38). Türk 

Konseyi’ne üye devletlerin turizm üzerinden bütünleşmesi için alınabilecek diğer tedbirler şöyle sıralanabilir: 

Taraflar elde ettikleri uluslararası turizm gelirlerinin belirli bir yüzdesi nispetinde, Türk Konseyi bünyesinde 

oluşturulacak bir Turizm Hareketlilik Fonuna kaynak aktarabilirler. Bu kaynaklar, tarafların nüfuslarıyla 

orantılı olarak başta öğrenciler, genç akademisyenler, medya mensupları olmak üzere Türk soylu 

vatandaşların bir diğer üye devleti turistik amaçlı ziyareti için tekrar tahsis edilebilir. Türk Konseyi Turizm 

Portalı oluşturulup, yine söz konusu fondan kaynak aktarılarak Türk Dünyası Tematik Rotalarının tanıtım 

faaliyetleri finanse edilebilir. Ayrıca, Türk Dünyası Turizm Kalite Göstergeleri tanımlanabilir (yıldız sistemi, 

bayrak sistemi, gıda güvenliği sistemi vs.) ve bu göstergelerin Türk coğrafyasında kullanımı 

yaygınlaştırılabilir (Mehter Aykın, 2016: 52).  

Hiç kuşkusuz,  turizm alanında tüm bu faaliyetleri sevk ve idare edecek yepyeni bir örgütlenmeye 

ihtiyaç bulunmaktadır. Tıpkı Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dünya Turizm Örgütü 

benzeri bir yapılanmanın Türk Konseyi çatısı altında oluşturulması gündeme getirilebilir. Bir diğer ifadeyle, 

tarafların ekonomik gelişimlerini destekler mahiyette, bölge turizmine katkıda bulunmak amacıyla Türk 

Konseyi Turizm Örgütü oluşturulabilir. Örgüt, turizm alanındaki politikaların oluşturulması ve uygulanması 

konularında bölgesel bir forum olmanın yanı sıra, turizm alanında ihtiyaç duyulan güvenilir verilerin 

derlendiği bir bilgi bankası görevi de üstlenebilir.  
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Uzm. Taylan MARAL* 

UNUTULAN TARİH: HADIMKÖY 

FORGOTTEN HISTORY: HADIMKOY 

 

  

 

ÖZ 

Hadımköy, tarihi ve kültürel yapısıyla oldukça önemli bir bölgedir. Balkan savaşı sırasındaki cephe 

görevini yerine getirerek savaşta kazanılan başarıda önemli pay sahibidir. Günümüzde ise ekonomiye olan 

katkısı sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin önemli ölçüde yıldızı olma durumundadır. Bir taraftan iş gücüne 

dolayısıyla işsizliğe karşı olan katkısı, diğer taraftan burada çalışan işçilerin yerleşim alanı olarak burayı tercih 

etmeleri bölgenin nüfusunu da sanayisini de günden güne arttırmaktadır. 

TOKİ ve KİPTAŞ gibi devlet eliyle yapılan konutların yanı sıra özel siteler ve bireysel yapılarda artış 

göstermektedir.  Tüm bu nüfus artışına rağmen toplu konut veya yüksek katlı binalarda yaşamayan farklı 

kültürlerin de bölgede aynı düzen ve huzurla ikamet ettikleri de burada gözlemlenmektedir. Çatalca ilçesine 

bağlı belde belediyeyken 2009 yerel seçimleri öncesi ilçe olan Arnavutköy’e mahalle olarak bağlanan, ancak 

içerdiği nüfus ve ekonomik güç ile ilçe olmayı hak eden Hadımköy’ün geleceği, ekonomi çevrelerince de 

yatırım yönünden parlak görünmektedir. Hadımköy ile neredeyse özdeşleşen yel değirmenleri ve Anıt Tanklar 

bölgesinin simgesini oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hadımköy, Semt, Tarih, Kültür. 

 

 

 

ABSTRACT 

Hadimkoy, historical and cultural structure is a very important area. Balkan war fulfilling the task of 

the frontline during the war earned success is significant shareholder. Today, not only the contribution to the 

economy of İstanbul, Turkey must be substantially of the star. On the one hand, labour force and hence 

contribution against unemployment, on the other hand, where the settlement of workers prefer this place as 

the region's population increases from day to day to the industry. 

TOKI and made by hand in the State such as housing are KİPTAŞ, as well as individual private sites 

and buildings. All this despite the population growth, public housing or living in high-rise buildings of 

different cultures in the same order and peace in the region and residence observed here. Çatalca bonomo in 

the 2009 local elections while the County as the neighborhood connected to Arnavutköy, barely contained the 

district population and economic power, the future of economy that deserve to be ex white de Hadımköy bright 

in terms of investment. Hadimköy almost identified with the windmills and the Monument Tanks constitute the 

icon of the region.  

Keywords: Hadimkoy, District, History, Culture. 
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Giriş 

Hadımköy, 2000’li yıllarda İstanbullu sanayicilerin en gözde yerlerinden bir tanesiydi. İstanbul’daki 

hızlı büyüme nedeniyle konut bölgelerinin arasında sıkışıp kalan birçok sanayi kuruluşu o yıllarda 

Hadımköy’e taşınmayı tercih etmişti. Daha önce Çatalca ilçesine bağlı bir belde olan Hadımköy, 2008 yılında 

ismi ilçe yapılacak yerler arasında geçiyordu. Ancak bunun yerine Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak ilçe statüsü 

kazanan Arnavutköy’e bağlandı. Üstelik de belde belediyeliğinden mahalle konumuna geçti.  

Resmi kayıtlarda Hadımköy’ün ortasından geçen yolun alt kısmı İstasyon, üst kısmı ise Hastane 

Mahallesi olarak geçiyor. Hadımköy adı ise otoyol girişindeki tabelalarda kalmış durumda.225 Hadımköy 

çevresindeki fazla miktarda Rum köyüne karşılık Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'ın buyruğu ile o dönemde 

yaşamış olan Hadım Ağalarından "HADİM BABA" adındaki bir zatın bağışladığı topraklar üzerine kurulmuş 

bir meskûn mahaldir.  

İlk nüfusu civar yerleşim yerlerinden ve Anadolu'dan getirilen Türkler teşkil eder. Bucağın Hadımköy 

adını buradan aldığı bilinmektedir. Hadim sözcüğü kelime olarak “hizmet eden” anlamına gelmektedir.226 

Halka ve hükümdara hizmetleriyle özdeşleşen Hadim Baba’dan günümüze Hadımköy olarak değişiklik 

göstermiştir. Hadim Baba, Hadımköy'de kendi adını taşıyan caminin avlusundaki türbesinde yatmaktadır. 227  

 

1. HADIMKÖY’ÜN TARİHSEL VE COĞRAFİK YAPISI 

1890 yıllarında demiryolunun faaliyete geçmesinden sonra civar Rum Köylerinden 8 - 10 Rum ailesi 

Hadımköy’e yerleşmiştir. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ankara antlaşmasına kadar buradaki 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. 2011 yılına kadar kullanılan ancak sonrasında tamamen boşaltılan subay 

lojmanlarının bir bölümü bunlardan hazineye intikal eden arazi üzerine kurulmuştur.  

Hadımköy coğrafi konum nedeniyle Büyükçekmece - Terkos gölleri arasında yer alan çatalca 

müstahkem mevkilerinin hemen arkasın da bulunduğundan eskiden beri büyük askeri birlik karargâhlarının 

konuşlandığı bir yer olmuştur. Hadımköy'de 1959 yılına kadar 3. Kolordu, 1974 yılına kadar 1. Zırhlı Tümen 

karargâhı faaliyette bulunmuş, bu tarihten itibaren de 1. Zırhlı Tugay karargâhı burada faaliyetini 

sürdürmüştür. Ancak 2012 yılı başlarında Tümen, Babaeski’ye taşınmıştır. 

Gerek Hadımköy içinde gerekse civarında ki bölgelerde bu gün kalıntılarına rastlanan askeri yapılar 

buralarda daha önce konuşlanmış bu birliklerin ve bu birliklerde hizmet görmüş komutanlarımızın çabalarını 

gözler önüne sermektedir.228 

Hadımköy 2008 yılına kadar Çatalca ilçesine bağlı ilk kademe belediyesiyken, 26.03.2008 tarihli ve 

26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı Kanun gereği, ilk kademe belediyeliği kaldırılmış ve aynı 

Kanunla ilçe statüsüne geçen Arnavutköy’e mahalle olarak bağlanmıştır.229  

E-5 Karayolunun Küçükçekmece-Büyükçekmece arasındaki kapı karakolu olarak bilinen kesimden 

ayrılan ve eski E-5 İstanbul yolunun 15. Km’sinde yer almaktadır. Kuzey istikametinde uzanan iki sırt hattı 

arasında ki Hadımköy Deresinin batı yamacında bir koridor karakterinde ki arazi üzerinde bulunmaktadır. Bu 

konumu nedeniyle gerek Karadeniz'den güneye esen kuzey rüzgârlarının, gerekse Marmara'dan Kuzeye esen 

lodos rüzgârlarının etkisi altında kalmaktadır. Karadeniz ve Marmara'ya ilaveten Terkos ve Büyükçekmece 

ve hatta bir ölçüde Küçükçekmece göllerinin de etkisi altında bulunan Hadımköy'de hava çok rutubetli ve bol 

yağışlıdır. Sis ise Hadımköy’ün neredeyse vazgeçilmez doğa olaylarından birisidir. Hava sıcaklığı genellikle 

civarda ki meskûn mahallere kıyasla daha düşüktür.230  

Yassıören Köyünden itibaren Balkız Deresi, Gürpınar Deresi, Akpınar Deresi olarak tanımlanan 

Hadımköy Deresi güneye doğru uzaklaştıktan sonra tekrar Akpınar Deresi adını alır. Çevrede ki başlıca 

                                                           
225 http://www.arnavutkoyrehberi.com/hadimkoy-yeni-imarla-dahada-degerlenecek-h2705.html 
226 “Hadim”. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50c05e3edb15 37.68571600. 

(11.09.2017). 
227 Taylan Maral, “Hadımköy’ün İsmi Nereden Geliyor?”, Derin Tarih Dergisi, S.41, s.16. 
228 http://www.catalcali.com/belediye_belde_tarihi13.htm 
229 26.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete. 
230 “Hadımköy”. http://www.catalcali.com/belediye_belde_tarihi13.htm. (06.12.2012). 
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yükseklikler hemen doğuda ki 160 rakımlı Derviş Tepesi, buradan güneye asfalta paralel olarak uzanan sırtlar 

üzerinde ki 160 rakımlı İncirlik tepesi, 156 rakımlı Sivri Tepe ve 172 rakımlı Çatalkaya Tepesi ile güneyinde 

185 rakımlı Kadriye Tepesi ve 183 rakımlı Sancaktabyabaşı Tepesidir. Hadımköy’ü diğer merkezlere 

bağlayan karayolu Kapıkarakolu, Çakmaklı, Hadımköy, Yassıören asfaltı yerleşim yerinin içinden geçer. 

Asfalt yol ayrıca güneyde Kadriye Tepesi hizasından başlayarak kuzey çıkışında şehitlik hizasında ana yolla 

birleşen ve meskûn mahallin batısından geçen 3 km'lik varyantı da içerir. Yassıören den itibaren asfalt yol 

batıya doğru Çilingir - Aranavutköy üzerinden İstanbul'a doğuya doğru Saray - Vize üzerinden Kırklareli'ne 

uzanır. Doğu istikametinde ki uzantı Yassıören'den 2 km. kuzeye bir yolla Durusu ile Baklalı üzerinden 

Kemerburgaz'a bağlanmaktadır.231  

Yassıören'den batıya uzantısı 15 km. sonra Subaşı köyünden güneye bir yolla Çatalca'ya birleşir. 

İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan Demiryolu ulaşımı daha önceleri Hadımköy’den geçmekte iken bu hattın 

kısaltılarak kapasitesinin genişletilmesi sonun da Ömerli - Yeşilbayır arasına inşa edilen tünelin 14 Kasım 

1980 tarihinde hizmete açılmasıyla Hadımköy'den geçen demiryolunun kullanılmasına son verilmiş ve DDY, 

1901 yılında hizmete başlayan Hadımköy tren istasyonunun232 buradaki faaliyetine ve dolayısıyla istasyonda 

ki çalışmalara son vermiştir. Daha önceleri Hadımköy'ün sosyal ekonomik ve kültürel yaşamına renk katan 

ve olumlu katkıları bulunan demiryolu artık yalnızca istasyon binaları ve trenlerin buradan geçişini bilenlerin 

anılarını tazelemekten öteye bir katkıda bulunmamaktadır.233  

Hadımköy’e bağlı olan köyler Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Ömerli ve Deliklikaya’da 

26.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5747 sayılı Kanun gereği mahalle konumuna 

getirilerek Arnavutköy’e bağlanmıştır234. 

 

1.1. Hadim Baba 

Hadim Baba, Padişah Fatih Sultan Mehmet han zamanında bu bölgede yaşamış aynı zamanda 

Padişahın Hadım Ağalarından olan, halk içerisinde de oldukça sevilen, sayılan bir zattır. Padişahın kendisine 

bağışladığı toprakları, buraya getirilen Türklere bağışlayarak burayı bir Türk yerleşim yeri haline getirmiş ve 

bölge ismini bu zattan almıştır.235  

Hadim Baba, Hadımköy'de kendi adını taşıyan caminin avlusundaki türbesinde yatmaktadır. Geçmişi 

hakkında çok az bilgi bulunan tarihi caminin, II. Abdülhamit döneminde inşa edildiği ve resmi açılışının da 

aynı yıl yapıldığı kaynaklarda yer alıyor. 1956 yılında esaslı bir onarım geçirmiş bulunan caminin kitabesi ve 

haziresi orijinal yapısını korumuş.236  

Yıllarca ayakta kalmayı başarmış manevi iklimle dolu Hadım Baba Camii, İstanbul İl Özel İdaresi’nin 

eliyle 2014 yılında yeniden restore edildi. 692 milyon 295 bin bedel ile tarihi dokusu korunarak yeni yüzüne 

kavuşan cami, etrafını saran ağaçların sakladığı bir alanda yer alıyor. Hadım baba Türbesi caminin uç 

kısmında küçük bir alanda en sade haliyle yer alıyor. Alparslan Türkeş Caddesi’nden girilen cami avlusunun 

solunda eski mezar taşları bulunuyor. Günümüzde kısmen düzenlenip yeşillendirilerek bahçe avlusundan 

koparılan bu bölümün karşısında caminin ön cephesinin kuzey köşesine yakın kapısının orijinal olmadığı 

söyleniyor. Sağ tarafta ise imamın evi ve bir kuyu yer alıyor. 1520 m2 alana kurulu iki şerefeli bir minaresi 

bulunan cami, taş örgülü duvarları ile tek katlı müstakil bir ev izlemini uyandırıyor. Değişik zamanlarda 

geçirdiği tamiratlardan dolayı özgün yapısını kaybetmiş olan cami, İl Özel İdaresi’nin proje uygulamalarını 

tamamlamasıyla yeniden ibadete açıldı.237  

                                                           
231 “Hadimköy”. http://evreka.com.tr/demo/catalcaeski/data/history/hadimkoy.htm. (11.09.2017). 
232 Yonca Kösebay Erkan. “Yirminci Yüzyılın Başında Lüleburgaz Tren İstasyonu”. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Dergisi. 2011. c:28, 1, s.51. 
233 “Hadımköy”. http://www.catalcali.com/belediye_belde_tarihi13.htm. (11.09.2017). 
234 26.03.2008 tarihli ve 26824 sayılı Resmi Gazete. 
235 “Hadimköy”. http://evreka.com.tr/demo/catalcaeski/data/history/hadimkoy.htm. (11.09.2017). 
236 “Osmanlı’dan Bir Miras: Hadım Baba Camii ve Haziresi”. http://www.istanbulajansi.com/2/1/52/ 12542/Osmanlidan-bir-miras:-

Hadim-Baba-Camii-ve-haziresi.html. (11.09.2017). 
237 “Osmanlı’dan Bir Miras: Hadım Baba Camii ve Haziresi”. http://www.istanbulajansi.com/2/1/52/ 12542/Osmanlidan-bir-miras:-

Hadim-Baba-Camii-ve-haziresi.html. (11.09.2017). 
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1.2. Balkan Savaşında Hadımköy 

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912-1913'te yaptığı 

savaşlardır (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913). 1878 tarihli Berlin Antlaşması'nda umduğunu bulamayan 

Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Balkanlarda etkin bir politika izlemeye başlamıştı. 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yine 1908 yılında Bosna-Hersek'i ilhak etmesi ise Sırbistan'ı aynı 

yönde bir politika izlemeye itti. 1912 yılında Rusya bu iki devletin çıkarlarının çatışmaması için Bulgaristan 

ve Sırbistan arasında arabuluculuk ve düzenleyicilik yapmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yapılan 

ittifaka Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı da katıldı. II. Balkan Savaşı Ağustos 1913 tarihli Bükreş 

Antlaşması ile bitti. Bu antlaşma ile Bulgaristan; Dobruca'yı Romanya'ya, Kavala'yı Yunanistan'a vermiş ve 

Makedonya'dan ufak bir toprak parçası almıştır.238 

Hadımköy ve çevresinde Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sonunda Çatalca mevzii olarak bilinen 

bölgede 3000 üzerinde çeşitli amaçlar için inşa edilmiş tabya ve koruganlar bölgeye askeri bir karakter 

vermektedir. Bir dönem Salih Paşa’nın da kumanda ettiği Karargâh binası da buradadır. Bölgede biri 

Hadımköy'ün içinde diğeri ise yakın çevreye yapılmış Balkan Savaşı Şehitlerini sinesinde barındıran birçok 

şehitlik mevcuttur. Bunlardan bilinen bazıları Gaziler, Çifte Nöbetçiler ve Dağyenice köyünden Yazlık 

köyüne giderken 3 km mesafede ki Alahiye Taburu Şehitliklerinden özellikle sonuncusu her seviyede ki birlik 

komutanı için keşif, emniyet ve irtibat konularına her zaman ve her türlü koşulda önem verilmesi gerçeğini 

acı bir tablo olarak simgelenmektedir.239 Ayrıca şehitlerimiz anısına yapılan hatıra ormanı ve anıtı da 

bulunmaktadır.  

Türk ordusunun Balkanlar’dan geri çekilişi sırasında askerlerin arasında çok az batılı gazeteci vardı. 

Bunlardan biri İngiliz Herbert F. Baldwin’di. Fotoğraflarını, Avrupa’da anlaşmalı olduğu ajanslara ve çalıştığı 

gazetelere sıcağı sıcağına gönderdi. Savaş fotoğrafçısı ve gazete muhabiri Baldwin, Türk saflarını dolaştı, ölen 

ve yaralanan Türk askerlerini, savaşın yarattığı yıkımı yakından inceledi. Kitabının kapağında kullandığı 

fotoğraf için, “Bu fotoğraf poz verilerek çekilmemiştir, tanımlamaya çalıştığım izlenimlerimi anlatmaktadır. 

Bu fotoğraf için birçok kişi tebrik etti, birçok kopya isteği aldım” diyordu.240 

Baldwin, 1912’de yayınladığı ‘Bir Savaş Fotoğrafçısının Anıları’ adlı kitabında, Türkler’e dair 

izlenimlerini önyargısız ve tarafsız bir biçimde yazdı, Trakya, İstanbul, Çatalca ve Hadımköy’de çektiği 

fotoğraflara yer verdi. Baldwin, Bulgarlar tarafından yakılıp yıkılan çok sayıda köy gördü. Balkanlarda 

Türklere karşı yapılan soykırıma tanıklık etti. Canını kurtarabilen Türklerin yaya olarak İstanbul’a göçüne 

şahit oldu. Türk halkının çektiği acıları fotoğraflarıyla belgeledi. Osmanlı Devleti’nin hiçbir yetkilisi onu bu 

işi yapması için görevlendirmedi. Aksine defalarca tutuklamış ve çeşitli zorluklar da göstermişti. Ancak buna 

rağmen Baldwin tarafsızlığını korumuş ve Türk halkının çektiği zulmü ve uğradığı soykırımı hem 

fotoğraflarına hem de yazılarına aktarmıştır.241 

Baldwin, konuşlanacak yer bulmak amacıyla hareket eden bir öncü Türk birliği ile birlikte Çatalca-

Hadımköy arasında hareket ettiklerini ve müdafaa hattının Hadımköy’e kurulduğunu aktarıyordu.242 Müdafaa 

hattı olan Hadımköy’den Çatalca’ya ve diğer mevzilere mühimmat buradan sevk ediliyordu. Baldwin, Kolera 

salgını ve diğer etmenler nedeni ile her an geri çekilebilme durumunda olan dolayısıyla savaşı kaybedecek 

olan Türkleri, savaşı kazanmaya götürecek azim ve kararlılığının Hadımköy’den çıktığını şu sözleriyle dile 

getirmiştir: 

“…Türk ordusunda sorun yaratan Ermenilerin varlığı ile ilgili düşüncelerimi İstanbul’da duyuyordum. 

Ancak kabine, savaşı sonuna dek sürdürme kararını Hadımköy’den çıkan karara göre vermişti.”243 

                                                           
238 Taylan Maral, “Hadımköy’ün İsmi Nereden Geliyor?”, Derin Tarih Dergisi, S.41, s.16. 
239 “Hadımköy”. http://www.catalcali.com/belediye_belde_tarihi13.htm. (11.09.2017). 
240 “Bu Fotoğraflar Poz Vererek Çekilmemiştir”. http://www.hurriyet.com.tr/pazar/21846775.asp. (11.09.2017). 
241 Herbert F. Baldwin. Çev.İrfan Seyrek. “Trakya’da Bir Savaş Fotoğrafçısı”.Demkar Yayınevi. İstanbul, 2012. s.VIII. 
242 A.e., s.47. 
243 A.e.., s.50. 
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Savaş sırasını yerinde takip eden Baldwin, siyasi gelişmeleri de takip etmeye olabildiğince özen 

gösteriyordu. Nitekim savaşın sona ereceği haberlerini almış ve bu ateşkesin temel görüşmelerinin ve 

kararının verileceği yerin yine Hadımköy olduğunu “Nazım Paşa ile Dolmabahçe’de buluşma, görüşmeleri 

tanımlama ve imzanın fotoğrafını çekme umudu olmasa da, ateşkesin ilk haberlerini alma umuduyla, 

Hadımköy’e gitmek üzere motora binme riskini göze alıyorduk” sözleriyle ifade etmişti.244 Bombardıman 

nedeni ile raydan çıkan vagonlar demiryolu ulaşımını etkilediğinden Hadımköy’e karayolu ile gitme 

durumundaydı.  

Padişah Abdülhamit’in yaptırdığı Hadımköy Hastanesi, Balkan savaşında da yaralılarımıza ve salgın 

dolayısıyla hastalanan bölge halkına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Gönüllü ve görevli birçok hekim ve 

sağlık personelinin bulunduğu hastane, bugün hala dimdik ayakta ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından boş 

olarak korunmaktadır. 

 

2. HADIMKÖY’ÜN KÜLTÜREL YAPISI 

1972 yılına kadar Hadımköy nüfusu yerli halk ve subay, astsubay ailelerinin sayısı ile sabit kalmışsa 

da fabrikaların kurulmasıyla bu rakam nispeten artış göstermiştir. 1980 yılı sayımına göre 4995 olan 

Hadımköy nüfusu, TÜİK’in 2007 rakamlarına245 göre 19.733 olmuş ise de köylerin ayrılmasıyla tekrar 

azalmıştır. 

Özellikle 2007 yılında inşaatı biten ve oturulmaya başlanan TOKİ ve KİPTAŞ konutlarıyla tekrar artış 

gösteren nüfus, günümüzde 20.562 civarındadır. 246 

Hadımköy çok çeşitli kültürleri bir arada barındıran bir yerleşim yeridir. Burada Roman vatandaşların 

yanı sıra Hadımköy’ün eski sakinleri ile 1989 Bulgaristan göçü ile gelen soydaşlarımızın oluşturduğu bölgeler 

mevcuttur. Kentsel dönüşüm programı çerçevesinde bölgeye yapılan 2756 hanelik TOKİ konutları ile 2276 

hanelik KİPTAŞ konutları da yeni dönem mimari farklılıkların bir rengini oluşturmaktadır.  

Tarihi ve alanı ile askeri bölge özelliğini kaybetmeyen Hadımköy’ün merkezine gelirken yolda iki adet 

Anıt Tank sizi karşılamaktadır. Bunlardan ilki, C1-Anıt Tank olarak geçen anıttır ancak bu anıt tank 2013 

yılında kaldırılmıştır. İkincisi ise Merkeze daha yakın olan ve şehitlik ormanı anıtı da bulunan M-47 Anıt 

Tank’tır. Kasatura üzerine dolanmış zeytin dalı motifli Şehitlik Ormanı anıtı, 2013 yılında Belediye tarafından 

kaldırılmıştır. Ayrıca burada bir de 1910 tarihli askeri yol yapımını gösteren işaret taşı da mevcuttur.  

 

2.1. Roman Vatandaşlarımız 

Roman vatandaşlarımız kendi kültürlerini, bitişik halde olan hanelerinin içerisinde yaşatmaya 

çalışmaktadır. Düğünlerini, cenazelerini, asker uğurlamalarını, sünnet törenlerini vs. kendi kültürleri 

çerçevesinde uygulayarak farklı bir renk olarak Hadımköy’de varlığını sürdürmektedir. Roman 

vatandaşlarımızın oluşturduğu alan 85 haneden oluşmaktadır. Bu hanelerin çoğunluğunu, tek katlı bir veya iki 

odadan oluşan, birbirleri ile bitişik şekilde yapılmış bazısı teneke çatılı yerlerdir. Bu evlerde 300 civarında 

Roman vatandaşımız yaşamaktadır.247  

Roman vatandaşların kendi halinde ve kimseye zararı olmadan yaşamaları çevredeki diğer vatandaşlar 

tarafından da yadırganmamakta aksine sempati ile karşılanmaktadır. Burada yaşayan vatandaşların çoğu işsiz 

olmakla birlikte, genç olanların bir kısmı çevredeki fabrikalarda çalışmakta olup, yaşlılarının herhangi bir 

geliri bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi olmayan Roman vatandaşlar, kamu yardımları ile geçimlerini 

sürdürmektedirler. 

Roman Vatandaşları Federasyonu Hadımköy 3.Bölge Dernek Başkanı Serdar Özbayraktar Türkiye´nin 

birlik ve beraberliğinin sağlanması için elinden geleni yaptığını, seçimlerin yaklaşmasıyla geçimin ve 

sıkıntıların unutulduğunu belirtti.  

                                                           
244 A.e., s.74. 
245 “2007 ADNKS Sonuçları”. www.tuik.gov.tr. (11.09.2017). 
246 T.C.Arnavutköy Belediyesi. www.arnavutköy.bel.tr. (08.09.2017). 
247 T.C.Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahalle Muhtarlığı. 
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 Her şeyden önce, Hadımköy ve çevresinde birçok fabrika, antrepo ve sanayinin olmasına rağmen 

işsizliğin olduğundan şikâyet ederken her gün kıraathane ve çay ocaklarına yeni işsizlerin eklendiğini üzülerek 

belirtti. Hadımköy´deki işletmelerin dışarıdan personel getirmeleri yerine, Hadımköy´deki yerli işsizlere hem 

iş istihdamı sağlamış olacaklarını, hem de kendi maliyetlerinden tasarruf edebileceklerini de sözlerine ekledi. 

 

2.2.  Göçmen Vatandaşlarımız 

Bulgar Mahallesi veya Göçmen Mahallesi olarak da bilinen yerleşim yeri, tıpkı Roman vatandaşların 

yaşadığı yerlerin görünüm olarak çevreden ayrılması gibi hemen fark edilmektedir. Bu bölgede yaşayan 

soydaşlarımızın evleri standart iki katlı, bahçeli, birbirine yakın ama bitişik olmayan betonarme yapılardır. 

Toplamda 186 hanenin bulunduğu mahallede 613 vatandaşımız ikamet etmektedir. 

Sokakları düzgün, temiz, düzenli ve bol çiçeklidir. İkişer sıra binanın düzenli olarak sıralandığı ve blok 

sistemi şeklinde düzenlendiği bölgede yaşayan vatandaşlarımızın büyük bölümü emeklidir. Göç sonrası 

çalıştıkları fabrikalardan emekli olan vatandaşlarımız halen çeşitli işlerde çalışmaya da devam 

etmektedirler.248  

Milli gün ve haftalara önem gösteren soydaşlarımızın evlerinde diğer günlerde de Türk bayrağının asılı 

olduğu dikkat çekmektedir. 

 

2.3. Merkez Yerleşim Bölgesi 

Hadımköy’ün merkezinde ve meydan çevresindeki yerleşim yerleri daha çok 1970’li ve 1980’li 

yıllarda inşa edilmiş ikişer ve üçer katlı binalardır. Bina sahipleri Hadımköy’ün yerlilerinden oluşan 

çoğunluktadır. Kendilerini İstanbullu olarak niteleyen vatandaşlarımızın yaşadığı bölge de genel itibarı ile 

Hadımköy’ün genel özellikleri gibi, sakin, uyumlu, milli hassasiyetleri yüksek yapıdadır. 

Askeri bölge ile iç içe olması hem tarihten gelen idari ve devletçi yapı hem de düzen anlamında bu 

tarihi semtin dokusuna işlediği görülmektedir. Merkez ayrıca halen restorasyon çalışmaları devam eden eski 

Jandarma Karakolu da bulunmaktadır. 

Burada Postane, Banka ve Bankamatikler ile Muhtarlığın yanı sıra birde Aile Sağlık Merkezi 

bulunmaktadır. Çeşitli esnafın da bulunduğu bir cadde ile vatandaşlar ihtiyaçlarını daha çok buradan 

karşılamaktadırlar.  

 

SONUÇ 

Hadımköy, gerek tarihi gerekse günümüzdeki ekonomik katkısı ile çok önemli bir bölgedir. Belde 

belediyeliği yapmış ve nüfusu her geçen gün artış gösteren Hadımköy’ün mahalle konumuna düşürülmüş 

olması düşündürücüdür. 

Tarihi mekânları, doğası ve farklı kültürel dokusuyla Hadımköy “şimdilik” yaşanabilir yerleşim yerleri 

arasındadır. Kendine has yapıları, bahçeleri ve sık sık görebileceğiniz büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri ile 

tam bir köy ortamı sunan Hadımköy, diğer taraftan yüksek bacalı fabrikaları, rüzgâr değirmenleri ve dev 

tesisleri ile başlı başına bir sanayi bölgesidir. 

Hadımköy’de boşaltılan askeri birlikler ve askeri lojmanların akıbetinin ne olacağı bilinmezliğini 

korurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu bölgeleri kentsel dönüşüm alanı kapsamında değerlendirip, 

bölgenin 2-3 katlı olan mimari yapısını yüksek katlı TOKİ binalarına bırakıp bırakmayacağı da merak 

edilmektedir. 

Arnavutköy’e bağlanan Hadımköy, imar konusunda da sorunlu. Genel olarak imara kapatılan bölgede, 

Arnavutköy Belediyesi’nin hazırladığı yeni imar planının uygulanması için gün sayılıyor. Su havzalarını 

konuma bölgesinde olmadığı için İSKİ ile bir sorunu olmayan bölgede, 2B arazisi de bulunmuyor ve yeni 

imar planlarının eskisinden çok da farklı olması beklenmiyor.  

Kullanıma açılan Üçüncü köprü (Yavuz Sultan Selim köprüsü) ve yapımı halen devam eden üçüncü 

havalimanı inşaatının da tamamlanmasından sonra, bölgeye getirilmesi planlanan diğer hizmetler ile (metro, 

                                                           
248 T.C.Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahalle Muhtarlığı. 
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tramvay, metrobüs vb.) bu bölgenin özellikle emlak konusunda cazibe merkezi haline geleceği kaçınılmaz 

olarak değerlendirilmektedir. 
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(33) 

Uzm. Feyza UÇAR ÇABUK249; Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN250 

ANNE EĞİTİM PROGRAMI’NIN ANNE ÇOCUK İLETİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

A STUDY INTO THE EFFECT OF MOTHER EDUCATION PROGRAM ON MOTHER-CHILD 

COMMUNICATION 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışma, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan  ve anne eğitim programlarına katılan annelerin anne 

çocuk iletişimini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 4-6 yaş grubunda çocuğu 

olan 20 anne deney grubu ve 20 anne kontrol grubu olmak üzere 40 anne oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Genel Bilgi Formu ve  ‘Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı’ kullanılmıştır. Deney 

grubundaki anneler “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” eğitim programına katılmışlardır. Kontrol grubu 

anneler ise herhangi bir eğitim programına katılmamıştır. Veriler, student t testi ve eşleştirişmiş gruplarda t 

testi ile analiz edilmiştir.  

Araştırmanın sonucunda, ABÇİDA konuşma, dinleme, mesaj, sözsüz iletişim ve empati alt 

boyutlarında deney grubu son test puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

görülmüştür (p<0,05). Anne Eğitim Programı’nın, annelerin çocukları ile olan iletişimlerini olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anne eğitim programı, Okul öncesi dönem, İletişim, Anne çocuk iletişimi.  

JEL Kodları: I20, P36. 

 

 

 

ABSTRACT 

The current study was carried out to investigate the communication of mother and child for the mothers 

having a child at the age group of 4-6 and participating in the mother education program. The working group 

of the study was made up of 40 mothers, 20 in test group and 20 in control group, having a child at the age 

group of 4-6. As the data collection tool, General Information Form and ‘Parent Child Communication 

Evaluation Tool’ were used. The mothers in the test group participated in the education program of “4-6 Year 

Old Child Education and Activities”. Those in the control group did not attend to any education program. 

The data was analysed with student t test and t test in paired groups.  

At the end of the study, it was found that PCCET post test scores of the test group at the sub- dimensions 

of speaking, listening, messaging, non-verbal communication and empathy were significantly higher 

compared to pre-test scores (p<0.05). It was also found that Mother Education program had a positive effect 

on the communications of mothers with their children.  

Keywords: Mother education program, Preschool Period, Communication, Mother Child 

communication  

JEL Codes: I20, P36. 
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1. GİRİŞ 

Aile, çocuğun çevresinde bulunan en yakın, en etkili ve en uzun süreli uyarıcılardan birisidir. Aile 

içerisinde çocuklar, doğal meraklarına, araştırma ve öğrenme isteklerine cevap bulurlar. Temel alışkanlıkları, 

kültürel değerleri ve gelişimine uygun görevleri yerine getirmeyi aile ortamında kazanırlar (Kaya, 2011; 

Maccoby, 2002; Tezel Şahin ve Özyürek, 2016; Zhang ve Chen, 2010). 

Hem annenin hem de babanın çocuğu ile kurduğu iletişim, çocuğun gelişiminde ayrı ayrı etkiye ve 

öneme sahiptir. Aile içerisinde anne ve babanın olumlu iletişim becerilerini kullanması ile çocuklar, nitelikli 

iletişimin ilk temellerini atarlar. Ebeveynlerinden olumlu iletişim becerileri kazanan çocuklar, duygu ve 

düşüncelerini anlaşılır ve net şekilde ifade ederler, kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varırlar. Ebeveynler 

ile çocuk arasında kurulan etkili iletişim, çocuğun çevresi ile sağlıklı ilişki kurmasını sağlar. Sosyal ilişkilerini 

düzenleme konusunda başarılı olurlar (Cüceloğlu, 2012; Çağdaş ve Seçer, 2005; Dökmen, 2015). Bu 

çocukların okula uyumları ve sosyal çevreye uyumları daha kolay olur. Genellikle girişken, yaratıcı, 

problemlerini çözebilen, kendilerini denetleyebilen ve özgüvenleri yüksek çocuklardır (Çağdaş, 1997; 

Yavuzer, 2004).  

Ebeveynler tarafından verilen eğitim, çocuğun ilerleyen yılları için temeldir (Tezel Şahin ve Özyürek, 

2016). Annelik yeteneği ile ilgili yapılan araştırmalarda varılan ortak nokta, annelik duygularının ve 

davranışlarının büyük ölçüde sonradan kazanıldığı ve eğitimle geliştirilebildiğidir. Çocukların sağlıklı iletişim 

kurabilmeleri için annelerin iletişim becerilerine sahip olması ve etkili iletişim kurması gerekmektedir 

(Arabacı, 2011; Ekşi, 1990; Gable, 2003;  Hogg ve Vaughan, 2007; Kaya, 2011; Maccoby, 2002; Mahoney 

ve Macdonald, 2007; Önder, 2003; Yavuzer, 2004; Yörükoğlu, 2000).  

Annelere olumlu iletişim becerilerini kazandırmanın ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlamanın 

en işlevsel yollarından birinin, iyi yapılandırılmış bir program ile etkili iletişim becerilerinin kazandırılması 

olduğu söylenebilir (Nazlı, 2014). Erken yaşlarda edinilen öğrenmelerin daha etkili ve kalıcı olması, 

çocukların iyi birer gözlemci olmaları, çocukların annelerini rol model almaları; çocukların zamanlarının 

çoğunu anneleri ile geçirmeleri küçük yaş çocuklarının anneleri ile çalışmanın etkisini artırır (Koç Erdamar, 

2015; Temiz, 2014). Bu bağlamda araştırmanın amacı; Anne Eğitim Programı’na katılan annelerin çocukları 

ile iletişimlerini incelemek,  Anne Eğitim Programı’nın anne çocuk iletişimine etkisini ortaya koymaktır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1.  Araştırmanın Modeli 

Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu modelde gerçekleştirilmiştir. Ön test-son test kontrol gruplu 

modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki örnek grup bulunur (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün ve 

diğerleri, 2009). Desende bağımlı değişken, 4-6 yaş grubundaki çocuklar ile anneleri arasındaki anne çocuk 

iletişimidir. Bağımsız değişken ise Anne Eğitim Programı’dır. Çalışmada deney grubundaki annelere Anne 

Eğitim Programı uygulanırken, kontrol grubundaki anneler doğal süreçlerine bırakılmıştır.  

 

2.2.  Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 

bağlı ‘4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri’ eğitim programına devam eden, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan, 20 anne deney grubu ve programa katılmayan 4-6 yaş grubunda çocuğu 

olan 20 anne kontrol grubu olmak üzere toplam 40 anne oluşturmuştur. 

Araştırmaya katılan deney grubundaki annelerin %45’inin çocuklarının 4 yaşında, %25‘inin 5 yaşında 

ve %30‘unun da 6 yaşında olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kontrol grubundaki annelerin %35’inin 

çocuklarının 4 yaşında, %40‘ının 5 yaşında ve %25‘inin de 6 yaşında olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan deney grubundaki annelerin %20’ sinin 20-25 yaş , %45’inin, 26-30 yaş , 

%30’unun 31-35 yaş , %5’inin 36-40 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubundaki annelerin ise 

%20’sinin 20-25 yaş, %45’inin 26-30 yaş, %25’inin 31-35 yaş , %10’unun 36-40 yaş aralığında olduğu 

belirlenmiştir. 
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Deney grubu annelerin %20’sinin ilkokul, %60’ının ortaokul, %20’sinin lise düzeyinde öğrenime 

sahip olduğu, kontrol grubu annelerin ise %25’inin ilkokul,  %60’ının ortaokul, %10’unun lise, %5’inin 

önlisans düzeyinde öğrenime sahip olduğu belirlenmiştir.  

Deney grubu annelerin %30‘unun bir çocuğa sahip olduğu, %40‘ının iki çocuğa sahip olduğu ve 

%30‘unun üç ve üzeri çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubu annelerin %40‘ının bir çocuğa sahip 

olduğu, %35‘inin iki çocuğa sahip olduğu ve %25‘inin üç ve üzeri çocuğa sahip olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan deney grubu annelerin 4-6 yaş arasındaki çocuklarının %60’ının kız, %40‘ının ise 

erkek olduğu belirlenmiştir. Kontrol grubu annelerin 4-6 yaş arasındaki çocuklarının %55’inin kız, %45‘inin 

ise erkek olduğu belirlenmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada annelerin demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla Genel Bilgi Formu, 

annelerin çocukları ile iletişimlerini değerlendirmek amacıyla Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme 

aracı kullanılmıştır.  

 

2.3.1. Genel Bilgi Formu 

Araştırmaya katılan anneler hakkında bilgi almak amacıyla araştırmacılar tarafından Genel Bilgi 

Formu hazırlanmıştır. Formda annenin yaşı, annenin öğrenim durumu, annenin çocuk sayısı, çocuğun yaşı ve 

çocuğun cinsiyeti ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 

2.3.2. Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı (ABÇİDA) 

Anne Eğitim Programı’na katılan annelerin çocukları ile iletişimlerini değerlendirmek amacıyla, 

Arabacı (2011) tarafından geliştirilen Anne Baba Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı (ABÇİDA) 

kullanılmıştır.  

ABÇİDA, 48-72 aylık çocuğa sahip anne babaların çocukları ile iletişimlerine yönelik davranışlarını 

değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Araç; konuşma, dinleme, mesaj, sözsüz iletişim ve empati olmak 

üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Konuşma alt boyutunda sekiz madde, dinleme alt boyutunda altı madde, 

mesaj alt boyutunda sekiz madde, sözsüz iletişim alt boyutunda altı madde ve empati alt boyutunda dokuz 

madde bulunmaktadır. Araç, beşli likert tipi derecelendirmeye dayalıdır. ABÇİDA alt boyutlarından alınan 

puanların yüksek olması, anne-babanın çocuğu ile olumlu ve etkili bir iletişim durumu içerisinde olduğunu 

göstermektedir. Öte yandan, alt boyutlardan alınan iletişim puanlarının düşük olması ise, anne babanın çocuğu 

ile iletişiminde aksayan yönlerin bulunduğuna işaret etmektedir. ABÇİDA konuşma alt boyutuna ait iç 

tutarlılık katsayısı (α) .67, dinleme alt boyutuna ait iç tutarlılık katsayısı (α) .70, mesaj alt boyutuna ait iç 

tutarlılık katsayısı (α) .60, sözsüz iletişim alt boyutuna ait iç tutarlılık katsayısı (α) .56 ve empati alt boyutuna 

ait iç tutarlılık katsayısı (α) .73’tür (Arabacı, 2011: 72). 

 

2.3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmaya katılan deney grubu ve kontrol grubu annelere Genel Bilgi Formu ve Anne Baba Çocuk 

İletişimini Değerlendirme Aracı ön test olarak uygulanmıştır.  

Araştırmanın deney grubunu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” 

Eğitim Programına katılan anneler oluşturmaktadır. Araştırmanın kontrol grubunu ise, Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen “Geleneksel El Nakışları”, “Halı Dokuma” ve “Ahşap Yapma Tekniği” 

kurslarına katılan, 4-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Deney grubu anneleri ile tanışma 

toplantısında (11 Kasım 2017) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda toplanılmıştır. Çalışma 

hakkında bilgilendirme yapılmış ve katılmaya gönüllü olan annelere Genel Bilgi Formu ve ABÇİDA ön test 

olarak uygulanmıştır. Aynı hafta içerisinde, kontrol grubu anneleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

konferans salonunda toplanılmış, ön test olarak Genel Bilgi Formu ve ABÇİDA ölçekleri uygulanılmıştır.  

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında açılan ‘4-6 yaş çocuk eğitimi 

ve etkinlikleri’ programının amacı; çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini 
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hazırlayan ve etkinlikleri uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Programda yer alan konular; birey gelişimi, 

psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, ahlak gelişimi, süt-oyun-

okul ve ergenlik döneminde beslenme, oyun ve çocuk, oyun etkinlikleri, çocuk ve oyuncak, uyumsuz çocuklar, 

drama uygulamaları, türkçe dil etkinlikleri ve çocukla iletişimdir. 

Bu çalışmaya katılan annelere, program 15 Kasım 2016- 3 Nisan 2017 tarihleri arasında haftada üç 

gün, günde beş saat olmak üzere toplam 296 saat uygulanmıştır. Konular, annelerin ilgisini çekerek 

anlayabilecekleri düzeyde aktarılmıştır. Programın uygulanmasında, annelerin ilgisini çekmek ve kalıcılığını 

arttırmak için farklı yöntem ve tekniklerden (kavram haritaları, istasyon, münazara, rol oynama, sunu, gösteri 

gibi) faydalanılmıştır. Programa katılan annelerin aktif olmasına ve devamlı katılmalarına özen gösterilmiştir. 

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimin sonunda annelere Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından onaylanan sertifikalar dağıtılmıştır.  

Araştırmaya katılan deney grubu ve kontrol grubu annelere eğitim programı tamamlandıktan sonra 3-

5 Nisan 2017 tarihlerinde ABÇİDA son test olarak uygulanmıştır. Deney grubu annelerine ABÇİDA, “4-6 

Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” Eğitim Programı’nın sonunda 3 Nisan 2017 tahinde uygulanırken, kontrol 

grubu annelerine 5 Nisan 2017 tarihinde Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda uygulanmıştır.   

 

2.3.4. Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 22 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen 

veriler normal dağılım gösterdiği için student t testi ve eşleştirişmiş gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. 

Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 

olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, annelere uygulanan “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” Eğitim programının etkisi 

ile ilgili bulgular verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 1.  Deney ve kontrol grubu annelerin ABÇİDA ilişkin ön test puanlarının karşılaştırılmasına 

yönelik student t testi sonuçları 

 
 N X  Ortanca ss t p 

Konuşma 
Deney 20 19,5 21,00 3,49 

0,26 0,85 
Kontrol 20 20,0 21,00 3,21 

Dinleme 
Deney 20 15,0 16,00 2,28 

0,49 0,67 
Kontrol 20 15,0 15,00 2,25 

Mesaj  
Deney 20 20,0 20,00 3,04 

0,105 0,97 
Kontrol 20 20,0 19,50 3,01 

Sözsüz 

iletişim 

Deney 20 15,0 15,00 2,32 
0,47 0,61 

Kontrol 20 16,5 15,00 2,39 

Empati  
Deney 20 22,5 22,00 3,49 

0 1 
Kontrol 20 22,55 21,50 3,17 

Toplam 
Deney 20 93,80 92,00 9,23 -

0,069 
0,945 

Kontrol 20 94,00 92,50 9,06 

 

Tablo 1’e bakıldığında, ABÇİDA konuşma [t (19)=-0.236,  p>0.05], dinleme [t (19)=0. 419,  p>0.05], 

mesaj [t (19)=0. 105,  p>0.05], sözsüz iletişim [t (19)=-0.47,  p>0.05],  ve empati [t(19)=0,  p>0.05],  alt 

boyutlarında deney grubunun ve kontrol grubunun ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. Bu sonuca göre, grupların birbirine denk olduğu düşünülebilir. Bir diğer ifadeyle kontrol 

altına alınamayan bağımsız değişkenler, deney ve kontrol gruplarını aynı şekilde etkileyeceği varsayıldığında, 
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annelerin çocukları ile iletişim becerilerini kazanmasındaki farklılıkların deney ve kontrol gruplarında 

yapılacak işlemlere bağlanabileceği söylenebilir.  

 

Tablo 2.  Deney ve kontrol grubu annelerin ABÇİDA ilişkin son test puanlarının karşılaştırılmasına 

yönelik student t testi sonuçları 

 
 N X  Ortanca ss t p 

Konuşma 
Deney 20 32,00 31,00 2,45 

13,1 0,0001 
Kontrol 20 20,10 21,00 3,23 

Dinleme  
Deney 20 23,75 24,00 1,37 

13,2 0,0001 
Kontrol 20 15,30 15,00 2,49 

Mesaj 
Deney 20 31,90 32,00 3,02 

12,2 0,0001 
Kontrol 20 20,30 20,50 2,99 

Sözsüz 

iletişim 

Deney 20 23,30 23,50 2,15 
9,98 0,0001 

Kontrol 20 16,15 16,00 2,37 

Empati 
Deney 20 38,05 38,00 2,01 

19,1 0,0001 
Kontrol 20 23,10 22,50 2,86 

Toplam 
Deney 20 149,00 148,00 5,69 

22,9 0,0001 
Kontrol 20 94,95 93,50 8,84 

 

Tablo 2’ye bakıldığında ABÇİDA konuşma [t (19)=13.1,  p<0.05], dinleme [t (19)= 13.2,  p<0.05], 

mesaj [t (19)= 12.2,  p<0.05], sözsüz iletişim [t (19)= 9.98,  p<0.05] ve empati [t (19)= 19.1,  p<0.05] alt 

boyutlarında deney grubunun son test puanları ile ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Deney grubunun son test puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen tüm anlamlı 

farklılıklarda, son test puanlarının ön test puanlarına göre artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu bulgu, “4-6 Yaş 

Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” Eğitim Programının etkili olduğunu göstermektedir. Eğitim Programına katılan 

deney grubu annelerinin çocukları ile iletişimlerine yönelik davranışlarının olumlu yönde etkilendiği 

söylenebilir.  

 

Tablo 3. Deney grubu annelerin ABÇİDA ilişkin ön test-son test puanlarının karşılaştırılmasına 

yönelik eşleştirilmiş grupta t testi sonuçları  
 N X  Ortanca ss t p 

Konuşma 

(Ön test) 
20 19,95 21,00 3,49 

-10,4 0,0001 
Konuşma 

(Son test) 
20 32,00 31,00 2,45 

Dinleme 

(Ön test) 
20 15,40 16,00 2,28 

-12,9 0,0001 
Dinleme 

(Son test) 
20 23,75 24,00 1,37 

Mesaj 

(Ön test) 
20 20,20 20,00 3,04 

-9,5 0,0001 
Mesaj 

(Son test) 
20 31,90 32,00 3,02 

Sözsüz 

iletişim 

(Ön test) 

20 15,70 15,00 2,32 -11,4 0,0001 
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Sözsüz 

iletişim 

(Son test) 

20 23,30 23,50 2,15 

Empati 

(Ön test) 
20 22,55 22,00 3,49 

-16,5 0,0001 
Empati 

(Son test) 
20 38,05 38,00 2,01 

Toplam 

(Ön test) 
20 93,80 92,00 9,23 

-19,8 0,0001 
Toplam 

(Son test) 
20 149,00 148,00 5,69 

 

Tablo 3’e bakıldığında, deney grubunda yer alan annelerin ABÇİDA puanlarına yönelik ön test- son 

test puan ortalamaları konuşma alt boyutunda [t (19)= -10.04,  p<0.05], dinleme alt boyutunda [t (19)= -12.9,  

p<0.05], mesaj alt boyutunda [t (19)= -9.5,  p<0.05]  sözsüz iletişim alt boyutunda [t (19)= -11.4,  p<0.05] ve 

empati alt boyutunda [t (19)= -16.5, p<0.05] anlamlı düzeyde artış göstermektedir. Annelerin toplam ön test-

son test puan ortalamalarına bakıldığında [t (19)= -19.8,   p<0.05] anlamlı düzeyde artış gösterdiği 

görülmektedir. Annelerin, eğitim programı öncesi toplam puan ortalaması X =93.80 iken; eğitim programı 

sonrası X = 149.00’a yükselmiştir. Bu sonuca göre, “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” eğitim 

programının, annelerin iletişimine yönelik davranışlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

 

Tablo 4. Kontrol grubu annelerin ABÇİDA ilişkin ön test-son test puanlarının karşılaştırılmasına 

yönelik eşleştirilmiş grupta t testi sonuçları 

 
 

N X  Ortanca ss t p 

Konuşma 

(Ön test) 
20 20,20 21,00 3,21 

0,809 0,428 
Konuşma 

(Son test) 
20 20,10 21,00 3,23 

Dinleme 

(Ön test) 
20 15,10 15,00 2,25 

-1,28 0,214 
Dinleme 

(Son test) 
20 15,30 15,00 2,49 

Mesaj 

(Ön test) 
20 20,10 19,50 3,01 

-1,45 0,163 
Mesaj 

(Son test) 
20 20,30 20,50 2,99 

Sözsüz 

iletişim 

(Ön test) 

20 16,05 15,00 2,39 

-1,45 0,163 
Sözsüz 

iletişim 

(Son test) 

20 16,15 16,00 2,37 

Empati 

(Ön test) 
20 22,55 21,50 3,17 

-1,87 0,057 
Empati 

(Son test) 
20 23,10 22,50 2,86 

Toplam 

(Ön test) 
20 94,00 92,50 9,06 -2,01 0,053 
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Toplam 

(Son test) 
20 94,95 93,50 8,84 

 

Tablo 4’e bakıldığında, kontrol grubunda ABÇİDA puanlarına yönelik ön test- son test puanları 

arasında konuşma alt boyutunda [t (19)=0.809,  p>0.05], dinleme alt boyutunda [t (19)=-1.28,  p>0.05], mesaj 

alt boyutunda [t (19)=-1.45,  p>0.05], sözsüz iletişim alt boyutunda [t (19)=-1.45,  p>0.05] ve empati alt 

boyutunda [t (19)=-1.87,  p>0.05],  anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Buna paralel olarak, toplam 

puana bakıldığında [t (19)=-2.01,  p>0.05] farklılığın olmadığı görülmektedir. Her hangi bir eğitim almayan 

kontrol grubu annelerinin, ön test son test puanları arasında anlamlı farklılığın olmaması beklenen bir 

durumdur.  

 

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Deney grubunun ve kontrol grubunun ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı bu araştırmada, programa katılan grupların birbirine denk olduğunu söylenebilir. Eğitim 

Programı’ndan önce deney ve kontrol grubu annelerinin iletişim becerilerinin birbirlerine yakın olduğu, 

benzer bilgi ve beceriye sahip oldukları söylenebilir. Deney grubunun son test puanları ile ön test puanları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Deney grubunun son test puanları ön test puanlarına göre anlamlı 

derecede yüksektir. “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri” Eğitim Programının uygulanmasından sonra 

annelerin ABÇİDA puanlarının yükselmesi, ebeveynlerin çocukları ile iletişimlerine yönelik davranışlarının 

olumlu yönde etkilendiği anlamına gelebilir. Korkut (2005), İletişim Becerileri Eğitimi’nin yetişkinlerin 

iletişim becerilerini değerlendirme düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiştir. İletişim Becerileri Eğitimi’nin 

deney grubu yetişkinlerin iletişim becerilerini değerlendirme düzeylerinde artış olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Benzer bir çalışma, Kağıtçıbaşı (1990) tarafından anneler ile gerçekleştirilmiştir. Annelere uygulanan eğitimin 

anne ile çocuk etkileşimini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uygulanan Anne Eğitim Programı’nın 

annenin eşi ve çocuğu ile iletişim kurma becerisini geliştirmesinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Deney grubunda yer alan annelerin ABÇİDA puanına yönelik ön test-son test puanları 

karşılaştırıldığında konuşma, dinleme, sözsüz iletişim, mesaj ve empati alt boyutlarında anlamlı düzeyde artış 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol grubunda yer alan annelerin ABÇİDA puanına yönelik ön test-son test 

puanları karşılaştırıldığında konuşma, dinleme, sözsüz iletişim, mesaj, empati alt boyutlarında istatiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Temiz ve Çağdaş (2015) tarafından yapılan çalışmada; Anne Çocuk 

İletişim Becerileri Eğitimi’nin annelerin duyguları tanıma becerilerine etkisi araştırılmıştır. Deney ve kontrol 

grubunun bulunduğu araştırmada; Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitimi Programı sonunda deney grubu 

annelerinin duyguları tanıma becerilerinin olumlu yönde etkilendiği, kontrol grubu annelerinin duyguları 

tanıma becerilerinde ise anlamlı bir değişiklik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir araştırma Ünal 

(2007) tarafından yapılmış ve çocuğu okul öncesine devam eden anneler ile çalışılmıştır. Yapılan çalışmada 

Empatik iletişim eğitiminin annelerin empatik beceri düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Deney grubu 

annelerinin empati beceri düzeylerinde artış görülürken, kontrol grubu annelerinin empati beceri düzeylerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Atan (2016) yaptığı çalışmada, Aile iletişim becerileri 

psiko-eğitim programının ebeveynlerin iletişim becerilerine etkisini araştırmış; deney grubu ebeveynlerinin 

iletişim becerilerinin egoyu geliştirici dil, etkin dinleme, empati, ben dili alt boyutlarının olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Kartal (2007) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen Anne Çocuk Eğitim Programı’nın çocukların bilişsel gelişimine etkisi 

araştırılmıştır. Programa katılan annelerin çocuklarının bilişsel gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiği 

görülmüştür. 

Yapılan araştırmada; Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerine bağlı eğitim kurumlarında yürütülen ‘4-6 

yaş çocuk eğitimi ve etkinlikleri’ eğitim programı’na katılan annelerin toplam ön test-son test puanlarının 

anlamlı düzeyde artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle; ‘4-6 yaş Çocuk Eğitimi ve 

Etkinlikleri Eğitim Programı’nın, annelerin çocukları ile olan iletişimini olumlu yönde etkilediği sonucuna 

varılmıştır. Elde edilen bu sonuç; eğitim programına katılan bireylerin iletişim becerilerini olumlu yönde 
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etkilemesi bakımından alan yazındaki çalışmalarla paralellik göstermektedir (Akgün ve Polat Uluocak, 2010; 

Atan, 2016; Çağdaş, 1997;  Deniz, 2003; Gable, 2003; Hiew, Halford, Van De Vijver ve Liu, 2016; Lindsey, 

2009; Ürgüplü Şıraman, 2006; Temiz, 2014; Temiz ve Çağdaş, 2015; Yalçın, 2013).  

İletişim, insanların birlikteliğini sağlayan çift yönlü bir etkileşim sürecidir. Literatür taraması 

sonucunda iletişimin kişiler arası etkileşimde önemine dikkat çeken, iletişimi güçlendirmeye yönelik değişik 

örneklem gruplarında yapılan çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalarda kültürler arası evli çiftlerin (Hiew, 

Halford, Van De Vijver ve Liu, 2016), üniversite öğrencilerinin (Üstündağ, 2006; Yüksel Şahin, 1999), 

ilköğretim öğrencilerinin (Deniz, 2003), banka çalışanlarının (Korkut, 2005), anasınıfına devam eden 

çocukların ebeveynlerinin (Atan, 2016; Sala Razı, 2004) ve çocuğu okul öncesi eğitime devam eden 

annelerinin (Çağdaş, 1997; Temiz ve Çağdaş, 2015) iletişim becerilerini güçlendirmeye yönelik eğitim 

programları uygulanmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar, bireylerin iletişim becerilerinin 

uygulanan program sonrasında arttığını göstermesi bakımından, yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir.  

Anne eğitim programı sonrasında; annelerin ABÇİDA alt boyutu puanlarının (konuşma, dinleme, 

sözsüz iletişim, mesaj ve empati) ve toplam ABÇİDA puanlarının pozitif yönde anlamlı bir değişim 

görülmesinden yola çıkarak programın işlevsel olduğu söylenebilir. Bunun yanında annelerin programa 

gönüllü, devamlı ve aktif katılımlarının etkili olduğu söylenebilir. Annelerin eğitim programı boyunca haftada 

bir gün konu ile ilgili etkinlik uygulamaları yapmaları, farklı yöntem ve tekniklerle konuları öğrenmeleri; 

bulgularda olumlu yöndeki artışı sağlamış olabilir. Araştırmacının eğitim ortamını titizlikle hazırlaması ve 

eğitime hazırlık yapması olumlu artışı destekleyenler arasında sayılabilir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, şu önerilerde bulunmak mümkündür. Annelerin; 

anne çocuk iletişimini güçlendirmeyi amaçlayan sosyal medya kanallarından faydalanmaları sağlanabilir. 

Halk Eğitim Merkezi’nde uygulanan programın mekân ve kaynak gibi faktörlerinin etkisi de göz önüne 

alınarak, eğitim programının uygulanmasının daha iyi koşullarla ve kaynaklarla geliştirilmesi düşünülebilir. 

Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri’ne bağlı olarak açılan çocuk gelişimi ile ilgili kursların içerikleri 

zenginleştirilerek çeşitlendirilebilir. Anne çocuk iletişimine yönelik; okul öncesi eğitim kurumlarında aile 

katılımı çalışmaları yapılabilir ve velilerin katılımı sağlanabilir. Uzman kişilerin katılımı sağlanarak, 

ebeveynlere yönelik anne çocuk iletişimi ile ilgili konferanslar düzenlenebilir. “4-6 yaş Çocuk Eğitimi ve 

Etkinlikleri” programı’nın farklı değişkenlerle (anne çocuk ilişkisi, ebeveyn tutumları, empati becerileri gibi) 

etkisi araştırılabilir. Programa anneler ile birlikte babaların da katılımı sağlanabilir.    
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(34) 

Yrd. Doç. Dr. Alper TAZEGÜL251 

TAM TASDİK DENETİMİ VE RAPORUNUN MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 

AÇISINDAN ÖNEMİNİN ÖRNEK OLAY ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ* 

EVALUATION OF FULL CERTIFICATION AUDIT AND REPORT THROUGH CASE STUDY 

ANALYSIS IN TERMS OF ACCOUNTING AND TAX APPLICATIONS 

 

 

ÖZ 

Tam tasdik denetimi ve raporu Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından yürütülmektedir. Tam 

tasdik kapsamında YMM’lerin sorumlulukları ve görevleri, 3568 sayılı kanun, bu kanun ile ilgili yayınlanmış 

tebliğler ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Düzenlenmiş olan 

bu mevzuat hükümleri YMM’lerin tam tasdik dolayısıyla sorumluluklarını oldukça geniş tutmaktadır. Bu 

çalışma Yeminli Mali Müşavirlerin sorumlulukları arasında yer alan tam tasdik raporu ve bu kapsamda yapılan 

denetim faaliyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, denetim fonksiyonları belirtilmekte ve tam 

tasdik kapsamında incelenen konular ile örnek vakalar incelenerek ortaya çıkabilecek muhasebe hataları 

değerlendirilmektedir. YMM’lerin tam tasdik raporunun yazımına kadar olan bölümde, yapılan muhasebe ve 

vergi denetimleri sonucunda mevzuata aykırı hususlar ile muvazaalı konuların tespit edilmesi ve bunların 

düzeltilmesi, sonrasında da tam tasdik raporunun yazımı çalışmamızda açıklanmıştır.   

Çalışmamızda yer alan vaka çalışmasında, tam tasdik denetimi sırasında tespit edilen, işletme 

tarafından sehven yapılmış olan mevzuata aykırı hatalı işlemler tespit edilmiş, bu işlemlerin muhteviyatı 

incelenmiştir. Bu hususların vergi matrahına ve dolayısıyla ödenecek olan vergiye etkisi araştırılmış, 

sonrasında ise işletmenin yapması gereken düzeltme işlemleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tam Tasdik, Tam Tasdik Raporu, Tam Tasdik Denetimi, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

ABSTRACT 

The full certification audit and the report are performed through Certified Public Accountants (CPAs). 

Responsibilities and tasks of the CPAs within the purview of full certification are governed through Law No. 

3568 as well as communiqués published associated with this law and regulations published by the Ministry of 

Finance. The provisions of these governed regulations comprise responsibilities as regards the full 

certification of the CPAs in a quiet broad manner. This study is intended to examine the full certification report 

which is among the responsibilities of Certified Public Accountants in addition to activities performed within 

this context. Accordingly, audit functions are specified and accounting errors to arise are evaluated through 

examination of subjects within full certification in addition to sample cases. 

 Detection of issues against the regulation as well as the controversial matters following the accounting 

and tax audits and correction thereof have been explained in the section until the preparation of the full 

certification report by the CPAs while writing of the full certification report after this stage has been 

represented in our study. Proceedings detected during the full certification audit which have been made by 

mistake against the legislation through the business have been detected in the case study provided within our 

study and the nature of these proceedings has been examined. The effects of these issues on the tax base and 

subsequently to the tax to be paid have been searched, and the corrective actions to be carried out by the 

business have been examined. 

Keywords: Full Certification,  Full Certification Report, Full Certification Audit, Accounting and Tax 

Principles. 
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Giriş 

Tam tasdik denetimi ve raporu Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından yürütülmektedir. Tam 

tasdik kapsamında YMM’lerin sorumlulukları ve görevleri, 3568 sayılı kanun, bu kanun ile ilgili yayınlanmış 

tebliğler ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Düzenlenmiş olan 

bu mevzuat hükümleri YMM’lerin tam tasdik dolayısıyla sorumluluklarını oldukça geniş tutmaktadır.  

Rapor kapsamında tasdik edilen hususların güvenirliği ile olası bir olumsuz durumda savunmasının 

nasıl yapılacağı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda da toplanmış olan kanıtlar 

(belgeler, çalışma kağıtları vb.) önemli bir yer teşkil etmektedir.  

YMM’lerin tam tasdik raporunun yazımına kadar olan bölümde, yapılan muhasebe ve vergi 

denetimleri sonucunda mevzuata aykırı hususlar ile muvazaalı konuların tespit edilmesi ve bunların 

düzeltilmesi, sonrasında da tam tasdik raporunun yazımı çalışmamızda açıklanmıştır.   

Çalışmamızda yer alan vaka çalışmasında, tam tasdik denetimi sırasında tespit edilen, işletme 

tarafından sehven yapılmış olan mevzuata aykırı hatalı işlemler tespit edilmiş, bu işlemlerin muhteviyatı 

incelenmiştir. Bu hususların vergi matrahına ve dolayısıyla ödenecek olan vergiye etkisi araştırılmış, 

sonrasında ise işletmenin yapması gereken düzeltme işlemleri incelenmiştir. 

 

Tam Tasdik Denetimi ve Raporu 

Yeminli Mali Müşavirlerin 3568 sayılı kanundan ve Vergi Usul Kanunun mükerrer 227. maddesinden 

doğan yetki ve sorumlukları bulunmaktadır. Tam tasdik raporu da bu kapsamda yer almaktadır. 3568 sayılı 

kanunun 12. maddesi uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin ve bunların teşebbüs ve işletmelerinin, mali 

tablolarının, beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına 

uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.  

Söz konusu bu kanunlar ve bu kanunlara ait tebliğ ve yönetmelikler çerçevesinde YMM’lerin 

sorumluklarını özetleyecek olursak; müşterek ve müteselsil, sahte ve yanıltıcı belge düzenlenmesi ve 

kullanılmasından doğan, karşıt inceleme ve vergi kaçakçılık suçuna iştirakten dolayı sorumlukları 

bulunmaktadır. (Çürük, Tüm, 2011; 60) 

Bu doğrultuda, YMM’ler yaptıkları tasdik işleminin doğruluğundan, yapılan tasdik ile sınırlı olmak 

üzere doğacak olan vergi ziyaı ve kesilen cezalardan, mükellef ile birlikte müteselsilen ve müştereken 

sorumludurlar. (Akkurt, 2006; 47) 

Tam tasdik yaptırılması işletmeler açısından ihtiyari olup zorunluluğu bulunmamaktadır. (Bingül, 

2010; 24) Buna karşın mükellefin, 2005 yılında yayımlanmış olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Müşavirlik Kanunu 37 Seri no’lu Genel Tebliği ve ilgili diğer kanun ve tebliğlerde belirlenmiş olan 

belirli indirim, iade veya avantajlardan yararlanmak istemesi durumunda kanun koruyucu tarafından tam 

tasdik hizmeti gerekli kılınmıştır. Mükellefin tam tasdik yaptırması halinde yararlanabileceği bu haller; belirli 

bir tutarı aşan KDV iadesi, tevkif yoluyla mükelleflerden kesilen, belirli bir tutarı aşan ve beyanname üzerinde 

mahsup edilemeyen nakden iadeler, belirli bir tutarın üzerindeki yatırım teşvik indirimleri olarak 

bahsedilebilir. Bununla birlikte Maliye Bakanlığı tarafından inceleme yapılmak üzere işletmeler belirlenirken 

tam tasdik hizmeti alınmış olması inceleme riskini azaltmaktadır. 

YMM’ler tarafından yapılan denetim ve sonrasında yapılan tasdik işlemi, vergi ziyaının olmayacağının 

garantisini yüzde yüz olarak veremez. Çünkü yapılan denetim neticesinde bütün işlemleri incelemek mümkün 

değildir. Örnekleme yoluna gidilerek denetim yapılır. Ayrıca sahte ve yanıltıcı belgeler kullanılarak 

YMM’lerin aldatılması ihtimal dahilindedir. (Karvardar, 2016; 50) 

Tasdik süreci; müşteri seçimi, tasdik sözleşmesi, denetim ve kontrollerin yapılması, çalışma 

kağıtlarının oluşturulması, mevzuata aykırılık ve uyumsuzlukların tespiti, bu aykırılık ve uyumsuzlukların 

işletmelerce düzeltilmesi, tasdik için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve tasdik raporunun yazımı 

aşamalarından oluşmaktadır. (Çetinoğlu, 2015; 78) 

Ülkemizde tam tasdik denetimleri, Vergi Usul, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer 

Vergisi kanunları çerçevesinde şekillendiğini söylemek mümkündür. Ancak vergi ve muhasebe 

uygulamalarının birbirleriyle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda sadece bu kanunlar ile sınırlı 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

282 

tutmak mümkün olmayacaktır. Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi kanunlar ile ilgili bir uygulamanın 

Kurumlar Vergisi matrahını dolaylı bir biçimde etkileyeceğinden dolayı diğer ilgili kanun ve hükümlerinin 

dikkate alınmaması söz konusu olmayacaktır. (Karvardar, 2016; 57) 

 

Vergi ve Muhasebe Denetimi 

Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilen denetim türleri; vergi denetimi, muhasebe denetimi, KGK 

kapsamında yapılan bağımsız denetim, MSUGT denetimi, özel denetimler gibi denetim hizmetleridir. Ancak 

tam tasdik kapsamında YMM’lerin yapmış olduğu denetim vergi ve muhasebe denetimidir. Ağırlıklı olarak 

ise vergi denetimi olduğundan söz edebiliriz. 

 Genel olarak denetim kavramından bahsedecek olursak, incelenen konunun objektif bir biçimde, 

açıkça sunulup sunulmadığı hakkında görüş bildirmek amacıyla, bir konunun değerlendirilmesini 

içermektedir. (http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-tatement-

audit.pdf, Erişim, 24.05.2017) 

Vergi denetimi, vergi kayıp veya kaçağının bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yapılan 

denetimdir. (Köker, 2009; 68) Muhasebe denetimi ise işletmenin finansal tablolarının ve bu tabloların 

dayandığı kayıt ve belgelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına 

uygun olup olmadığının denetimidir. (Başpınar, 2005; 39) 

Finansal tablolarda güven derecesini artıracak nitelikli bir denetçi, yönetim tarafından sunulan 

açıklamalar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca işletmenin belirli bir döneme ait mali tablolarını 

inceleyerek profesyonel görüşlerini sunar. (http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-

understanding-financial-tatement-audit.pdf, Erişim, 24.05.2017) 

Türkiye Muhasebe Standartlarından da bahsedecek olursak, 26.12.1992 tarihinde resmi gazetede 

yayımlanmış olan 1 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin amaç bölümünde belirtildiği üzere; 

“bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının 

sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin 

tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve 

işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” amaçlarına hizmet etmektedir. (1 Sıra no.lu MSUGT) 

Muhasebe işlemlerinin vergi mevzuatı ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlenmesi, 

yapılacak olan mali denetimlerin daha kolay yapılması ve vergi matrahının düşük gösterilmesine engel olmaya 

yöneliktir. (Eyyüpgiller, 2013; 4) 

Belli bir denetçinin muhasebe sisteminde bir hata veya ihlali tespit edebilmesi, denetçinin teknolojik 

kabiliyetlerine, denetim prosedürlerine, yapılan örnekleme derecesine vb. bağlıdır. Denetçinin belirli bir 

müşteriden bağımsızlığının ölçüsü; bulunan bir ihlallerin bildirilmesi ve raporlanmasıdır. (DeAngelo, 1981; 

4) 

 Genel denetim standartlarından bahsedecek olursak bunlar; 

1. Denetçinin, denetim yapmak için gerekli teknik eğitime ve yeterliliğe sahip olması gerekir. 

2. Denetçi, denetimle ilgili tüm konularda bağımsızlık sağlamalıdır. 

3. Denetçi, denetimin yapılmasında ve raporun hazırlanmasında makul bir özen göstermelidir.  

4. Denetçi, çalışma için yeterli planlamayı yapmalı ve asistanını düzgün bir şekilde 

denetlemelidir. 

5. Denetçi, hata ve/veya hile nedeniyle finansal tabloların yanlış yorumlanma riskini 

değerlendirmek için, iç kontrol sistemi de dahil olmak üzere işletmeyi ve çevresini yeterince iyi bir şekilde 

değerlendirmeli ve ileri denetim prosedürlerinin niteliğini, zamanlamasını ve kapsamını düzenlemelidir. 

6. Denetçi, denetlediği finansal tablolar hakkında görüş bildirmek için makul bir temel oluşturmak 

üzere denetim standartlarını uygulamak suretiyle yeterli denetim kanıtı elde etmelidir. 

(https://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AU150.aspx Erişim, 20.05.2017) 

Amaç bakımından denetim üç aşamalı olarak değerlendirilebilir. Bunlar, dolandırıcılık tespiti, 

sonrasında teknik hataların tespiti ve son olarak da temel hataların tespitidir. (DiGabriele, 2008; 5) 
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Bu kapsamda yapılacak olan bir denetimde, kontrol ve dikkat edilecek olan hususların bazıları aşağıda 

belirtilmektedir: 

1. Denetim faaliyetine başlamadan önce talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanıp hazırlanmadığı, 

2. Denetim mizanının genel bir bakış ile gözden geçirilmesi ile, mizanda ters bakiye veren 

hesapların bulunup bulunmadığı, yoğun olarak kullanılan hesapların hangileri olduğu, 

3. Sektöre bağlı olarak kasa bakiyesinin hangi seviyede olduğu, bu bakiyenin yüksek olup 

olmadığı, kasadan giriş veya çıkış yapılan yüksek bakiyeli işlem olup olmadığı (2017 yılı itibariyle kasadan 

yapılabilecek üst işlem limiti olan 7.000 TL üzerinde işlem olup olmadığı), 

4. Cari hesap ve banka mutabakatlarının yapılıp yapılmadığı (tam tasdik kapsamında bağımsız 

denetim şirketi tarafından yılsonunda şirket adına mutabakat yapılması gerekmektedir.) 

5. İlişkili kişi ve şirketler ile yapılan nakit veya mal alışverişinin transfer fiyatlandırması 

kapsamında uygun olup olmadığı, 

6. Beyanname ve SGK bildirgelerinin zamanında verilip verilmedi, beyanname matrah ve vergi 

tutarlarının muhasebe kayıtları ile tutarlı olup olmadığı,  

7. Personele verilen veya alınan borçların olup olmadığı, bu borçların yasal süreler içerisinde 

değerlendirilerek doğru işlemlerin yapılıp yapılmadığı, 

8. Birden fazla ay veya yıla yayılan gelir veya giderlerin olup olmadığı, bunların kıst 

hesaplamalarının doğru yapılıp yapılmadığı, 

9. Amortisman ömür ve hesaplamalarının doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

10. Banka kredilerinin kredi ödeme tabloları ile tutarlı olup olmadığı ve faiz hesaplarının doğru 

olup olmadığı, 

11. Aktife kayıtlı iktisadi kıymetlerin gerçek var olup olmadığı. (Yılsonundan denetim şirketinin 

görevlendireceği çalışanın sayım faaliyetine katılması sağlanarak kayıtlarda yer alan stokları ile şirketin 

depolarında, fabrikalarında, mağazalarında vs. yer alan iktisadi kıymetlerinin karşılaştırılması sağlanır) 

12. Maliyet hesaplamalarının doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

13. Kur değerlemelerinin doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

14. Gelir ve gider hesaplarının kontrolü ile işletme faaliyeti ile ilişkili olan gelir ve giderlerin yer 

alıp almadığı, kanunen kabul edilmeyen giderlerin mevzuat hükümleri ile uyumlu olup olmadığı, 

15. Banka stopaj hesaplamalarının doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

16. İşletme bordrosunda yer alan kalemlerin hesaplamalarının doğru olarak yapılıp yapılmadığı, 

17. Yasal defterlerin zamanında tasdik ettirilip ettirilmediği, (e-defter uygulamasına geçmesi 

zorunlu olan işletmenin bu geçişi sağlayıp sağlamadığı) 

18. Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap planına göre doğru olup olmadığı, 

19. Yevmiye kayıtlarına ilişkin olarak, belgelerin doğru ve tutarlı olup olmadığı, 

20. Son olarak da bütün bu işlemler sonucunda Geçici Vergi Beyannameleri ve Kurumlar Vergisi 

Beyannamesinin matrah ve vergi tutarlarının doğru olup olmadığı, bu beyannamelerin zamanında verilip 

verilmediği kontrol edilir. (Dodi, 2008; 3)  

 

UYGULAMA 

Bu bölümde beş adet şirket üzerinde yapılan denetim ve elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Yapılan 

denetim ve tutulan raporlar gerçek olup herhangi bir ekleme yapılmamıştır. Ancak uygulamaya konu olan 

şirketlerin isimleri kodlanarak verilmiştir. 

 

Örnek Vaka 1 

Aşağıda dökümü sunulan fişlerle ‘Atatürk İlkokulu’ ve ‘Kars Fen Lisesi Müdürlüğü’ne yapılan 

kullanılmış bilgisayar ve monitör bağışı işlemine ilişkin olarak fatura düzenlenmediği ve yüklenilen KDV’nin 

düzeltilmediği tespit edilmiştir. İlgili bilgisayar ve monitörler şirket aktifinden çıkartılmış olup, tamamı itfa 

olmuştur. Yapılan bağışlarla ilgili, söz konusu okul müdürlüklerince düzenlenen imzalı ve mühürlü teslim 

tutanakları mevcuttur. 
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Fiş 

Tarihi / No. 

Hesap 

Kodu 

Hesap 

Adı 

Açıkl

ama 

Aktif 

Değeri 

Birik

miş 

Amortisman 

30.06.

2016 / 

2705080 

255.10

5.001 

Demirb

aşlar 

Atatür

k İ.O. Bağış 

65.550

,00 

65.550

,00 

25.07.

2016 / 

3500050 

255.10

5.001 

Demirb

aşlar 

Kars 

Fen Lisesi 

Müd. Bağış 

78.950

,00 

78.950

,00 

      

TOP

LAM 

144.50

0,00 

144.50

0,00 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-c maddesi hükümlerine göre; genel ve özel bütçeli kamu 

idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, 

kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların kurum kazancının %5’ine kadar olan 

kısmı kurum kazancından indirilebilmektedir. Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan 

çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura 

düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu 

tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış 

olması yeterlidir. Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış 

olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge 

düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının 

tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin 

olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunması gerekmektedir. 

Kamu kurumlarına bu şekilde bağış olarak yapılan teslim ve hizmetler KDV açısından kısmi istisna 

kapsamındadır. Söz konusu kıymetler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün 

bulunmamaktadır. Buna göre, bağışlanan sabit kıymetlere ilişkin alımda yüklenilen KDV’lerin, bağışın 

yapıldığı dönem KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV satırında beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir 

 

Örnek Vaka 2 
102.000.002 Yapı Kredi Bankası hesabında 31.12.2016 tarihi itibariyle bağlı bulunan ve 04.01.2017 

tarihinde vadesi dolan 80.000,00 TL mevduat için faiz ve kıst stopaj tahakkuku hesaplanmadığı tespit 

edilmiştir. 

VUK’un 281. maddesine göre vadeli mevduatlara ait faiz gelirlerinin geçici vergi dönemleri itibariyle 

gelir tahakkukunun yapılması gerekmektedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. Seri No’lu Genel 

Tebliği “34.8. Değerleme İşlerinden Doğan Kazanca İsabet Eden Vergilerin Mahsubu” maddesince vadesi 

değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat hesaplarına ilişkin olarak, 

değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınan faiz 

tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar kesinti suretiyle 

ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı hesaplanan vergiden mahsup 

edilebilecektir. Ayrıca tahakkuk kaydı atılan vadeli hesaplara ilişkin vadeli hesabın dönüş tarihinde oluşan kur 

farkları 642 hesapta kayıtlara alınmalı, banka stopaj yazıları ile hesabın uyumu sağlanmalıdır. 

 

Örnek Vaka 3 
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133.001.001 hesapta takip edilen Romanya’da mukim bağlı ortaklık “X SRL” şirketine kuruluş 

aşamasında finansman sağlamak amacı ile borç olarak verilen 31.12.2016 tarihi itibari ile bakiyesi 556.485,00 

TL (150.000,00 EUR) olan alacağa ilişkin adat faizi hesaplanmadığı tespit edilmiştir. 

İlişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırılması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesine göre önem arz etmektedir. Bahsi geçen 

maddeye göre, ilişkili kuruluşlarla emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılacak mal-hizmet alım 

satımı, ödünç para verilmesi veya alınması gibi işlemler; bu kapsamda örtülü kazanç dağıtımı olarak 

değerlendirilebilecektir. 

Buna göre ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde bu hususa dikkat edilmesinde fayda bulunmaktadır. 

Özellikle finansman kaynaklı ödünç para verme ya da alma işlemlerine ilişkin olarak, geçici vergi 

dönemlerinde faiz hesaplanarak (vadeler de göz önünde tutularak) fatura kesilmesi gerekliliği göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Öte yandan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerine girmemek için 

ortaklara ve grup şirketlerine verilen borç paralarda  faiz hesaplaması yapılırken; iç emsal öncelik taşıyacaktır. 

Şirket, verilen borç ile orantılı kredi kullanmışsa bu kredilerin ağırlıklı ortalama faiz maliyetinden 

hesaplanacak bir faiz oranı kullanılmasının bu kapsamda daha uygun olacağını düşünüyoruz. Şirket içi emsal 

bulunmaması durumunda kullandırılan borç paranın vadesiyle orantılı olmak kaydı ile TCMB’nin yayımladığı 

bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faizi oranları emsal olarak alınabilir. 

 

Örnek Vaka 4 

Şirketin 1 no.lu KDV beyannamesinin incelenmesi sırasında Aralık 2016 dönemi KDV Beyannamesi 

üzerinde yer alan %18 İndirilecek KDV tutarı ile 191.000.001 %18 İndirilecek KDV hesabı muavin kayıtları 

arasında aşağıda yer alan fark tespit edilmiştir. 

 

Beyanname Muavin Fark 

350.460,66 360.285,32 9.824,66 

 

Söz konusu farkın düzeltilerek beyanname ile muhasebe kayıtlarının uyumunun sağlanması 

gerekmektedir. 

 

Örnek Vaka 5 

Aşağıda tabloda dökümü yapılan cari hesapların 31.12.2016 tarihi itibariyle ters bakiye verdiği tespit 

edilmiştir. 

Hesap 

Kodu Hesap Adı 

31.12.2016 

Bakiyesi 

120.000.001 ABC  A.Ş. -7.010,98 

120.000.002 XYZ  A.Ş. -12.250,52 

120.000.003 KLM   A.Ş. -3.450,65 

 

Söz konusu hesap bakiyelerinin incelenerek avans niteliğinde olanlarının avans hesaplarına aktarılması 

gerekmektedir. 

         

Sonuç  

Yeminli Mali Müşavirlerin sorumlulukları arasında yer alan tam tasdik raporu ve bu kapsamda yapılan 

denetim faaliyetleri işletmeler açısından zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 

Çünkü ilgili hiçbir mevzuatta buna ilişkin zorlayıcı bir hüküm yoktur. Ancak buna rağmen birçok işletme 

denetim şirketlerinden söz konusu bu hizmetleri bedelini ödeyerek almaktadır. Alınan bu hizmetin işletmelere 
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birçok noktada fayda sağladığı görülmektedir. Özellikle vergi incelemelerinde tam tasdik hizmeti alan 

işletmelerin özel bir durum olmadıkça genelde tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. Ayrıca KDV iadesi, satış 

tutarları itibariyle beyannamelerini SMMM’lere imzalatmak zorunluluğu, yatırım indirimi ve sair kurumlar 

vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor düzenlettirme gibi konularda işletmelere avantaj sağlamaktadır.   
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Uzm. Şahin KESKİN 

REALİZM VE LİBERALİZM IŞIĞINDA SİBER SAVAŞ VE ALTERNATİF BİR KAVRAM 

OLARAK SİBER BARIŞ’IN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF PEACE PEACE AS A WAR AND AN ALTERNATIVE CONCEPT IN REALISM 

AND LIBERALISM 

 

 

 

ÖZ 

Soğuk savaş sonrası dönemde uluslararası düzeni tehdit eden faktörler arasında yer alabilecek olan 

siber savaş, hem realizm hem de liberalizm kuramları içerisinde yeri pek yoktur. Siber ile ilişkin kavramlarda 

genel bir realizmin ve insan doğasının kötülüğüne odaklı çalışmalar nedeniyle siber uzaydaki birçok 

çalışmalar siber barışın doğasından uzak kalmıştır. Bu çalışmada hem liberalizm hem de realizm ışığında siber 

savaş incelenmiştir. Alternatif bir kavram olarak siber barışın değerlendirilmesi ile siber uzaya ilişkin farklı 

bir çalışma ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Siber Savaş, Siber Barış, Siber Uzay, Liberalizm, Realizm. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the post-cold war period cyberspace can be among the factors threatening war international order, 

although it has little place in both liberalism and realism theories. A general concepts with realism in 

cyberspace, and because of the work focused on the evils of human nature, many studies in the cyber space 

has remained distant from the nature of cyber peace. In this work, the cyber war is examined the light of 

liberalism and realism. As an alternative concept, a different study has been put forward on cyberspace with 

the evaluation of cyber peace. 

Keywords: Cyberwarfare, Cyber-Peace, Cyberspace, Liberalism, Realism. 
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GİRİŞ 

Soğuk savaş sonrası dönemde asimetrik savaşlar (savaşan kuvvetlerin bir çatışmada askeri kapasite 

bakımından üstünlüğün bulunduğu yerde meydan gelen)  içerisinde değerlendirebileceğimiz yeni bir tehdit 

gündeme gelmiştir. Bu tehdit, David Ronfeldt’in 1993 yılında kaleme aldığı “Siber Savaş Geliyor” (Rid, 2013) 

çalışması ile pek dikkat çekmemiş olsa da, günümüzde siber savaşın252 artık bir bilim kurgu olmayacağı bir 

gerçektir ( Eriksson ve Giacomello, s. 225). CNN’nin 1997 yılındaki haberine göre Amerikalılar bu dönemde 

elektronik Pearl Harbor olasılığı üzerinden siber savaşa dair bir ilgi göstermiştir ( Eriksson ve Giacomello, s. 

226). Günümüzde de tartışmaların bu şekilde devam ettiği görülmektedir. Yine de siber savaşın uluslararası 

ilişkileri teorilerinde yeri pek yaygın değildir. Bu yaygın olmayış, Soğuk Savaş’ın bitişi ile de 

ilişkilendirilebilir. Öyle ki, Soğuk Savaş bir öngörüden ziyade, beklenilmeyen bir gelişme olmuştur. 

Bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler siber savaşın uluslararası güvenliği tehdit eden bir gelişme253 

olarak değerlendirmesinde oldukça ağır davranmıştır. Buna ek olarak siber savaşı siber uzayın içerisinde 

değerlendirilen bir çatışma alanı olarak değerlendirildiğini söylemek oldukça güçtür. Uluslararası İlişkiler 

kuramcıları ve araştırmacılar, internetin merkezi haber alma teşkilatının kökeni olmasına rağmen, askeri bir 

yöntem olarak kullanabileceğini tahmin etmiş değillerdir. İnternetin ortaya çıkmasında, nükleer çatışma 

senaryosunda, bir iletişim aracı ihtiyacı olarak rolü bulunur. Bu anlamda, internet ve özel anlamda siber savaş, 

savaşın etkisinde gelişen bir kavramdır. Her ne kadar insan yararına odaklı internet, nispeten realist bir 

varsayımla, insan doğasına yenik düşerek, kötü yazılımları da beraberinde getirmiştir. 1983 yılında yazılmış 

ilk modern zararlı yazılım, bu anlamda internetin bir tehdit olarak yeni sahaların açılmasında ve insan 

doğasının ya da davranışlarının tarif edilmesinde, etkili bir örnek olabilir (Thomas Chen ve Jean-Marc Robert, 

2004). 

Siber savaş, yeni savaşlardan birisi olmasından dolayı oldukça önemli bir konudur. Bu savaşın eski 

savaşlardan ayıran birçok özelliği bulunur ve nispeten eski savaş tiplerine göre daha çekicidir. Bazı 

araştırmacılar siber savaşın er ya da geç kinetik savaşın yerini alacağını düşünüyorlar. Ama bundan daha 

önemlisi az önce belirttiğimiz gibi siber savaşlar yeni bir savaş türü olarak çekici ve maliyeti azdır. Bu 

çekiciliği Fred Schreier şu şekilde özetler:  

“Siber savaş, çok sayıda birlik ve silah gerektirmediğinden maliyeti daha azdır. Giriş maliyetleri düşük 

olması nedeniyle bir bilgisayar ve internet erişimi ile herkes siber savaşa katılabilir. Siber savaşın herhangi 

bir yerden küresel bağlantı yoluyla gizli olması kolaydır. Saldırı araçları ucuzdur ve internette açıkça yer alır. 

Bu araçların artırılması herhangi bir kontrol olmadan gerçekleşir. Bu yaygınlığın üstesinden gelinmesi için 

hiçbir teknolojik, finansal veya hukuki engeller bulunmamaktadır. Saldırı yapanların izini bulmak zordur, 

çünkü siber uzay saldırganın gizliliğini sağlar. Siber uzay, küçük veya başka nispeten önemsiz aktörlere 

orantısız güç verir. Yanlış IP adresleri ile yabancı sunucular ve takma adların ardında çalışan saldırganlar, en 

azından kısa vadede neredeyse tamamen gizli ve dokunulmazlıkla hareket edebilirler. Sisli geleneksel sınırlar 

ile siber savaş kendisine savaş sisi ve friksiyonu yaratır.254 Siber savaş, aktörlere silahlı çatışma olmadan siyasi 

ve stratejik hedeflere ulaşmalarını sağlar” (Clausewitz, 1989:100-112). 

Çalışmamızda siber savaşın açıklanmasında uluslararası ilişkiler teorileri çok az girişimde bulunduğu 

varsayılmaktadır. Bu durumu bilgi devriminin ve konumuz gereği siber uzaya dair çalışmalarda bir boşluğun 

var olduğu şeklinde öne sürmekteyiz. Bu boşluğu doldurmak için bir adım atmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, 

ilk olarak uluslararası ilişkileri açıklamaya çalışan temel teoriler olan realizm ve liberalizm üzerinden, siber 

savaşın nispi olarak değerlendirmesini yapmaya çalışacağız (Eriksson ve Giacomello) Şunu belirtebiliriz ki 

realizm Siber Savaşın açıklanmasında siber ile ilgili kavramlarda egemenlik gösterir. Siber savaş, uluslararası 

ilişkilerin anarşik doğasında, uluslararası güvenliği tehdit eden bir tehdit olarak ele alınabilir. Bunun nedeni, 

                                                           
252 Siber savaş, Romancı William Gibson tarafından literatüre kazandırılan bir terimdir. İlgili çalışma için bkz. Johan Eriksson ve 

Giampiero Giacomello, The Information Revolution, Security, and International Relations: (IR) Relevant Theory?, International 

Political Science Review, Cilt: 27, Sayı: 3 (Haz. 2006), ss. 221-244. 
253 NATO, siber savaşı yeni tehditler arasında değerlendirir. Bkz. http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/cyber-

threads/en/index.htm, E.T. 16.05.2017. 
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Siber Savaş'taki katılımcı sayısının çok yüksek olması ki bu durumu anarşi dışında başka bir kavramla 

açıklamanın yetersiz kalacağıdır. Bir başka deyiş ile siber savaşta etkileşime giren çok değişken vardır. Siber 

savaşa katılımda birçok olgu ve değişkenin bulunması bir düzenden söz etmeyi zorlaştırır. Aktörler 

bağlamında, realizme göre siber savaşta da ulus devletlerin temel aktörler olduğunu söyleyebiliriz. Ülkeler 

arası siber savaş örnekleri ve bu doğrultuda tehdit oluşturulmasının ve durdurulmasında çalışmaların 

bulunması, siber savaşın ulus devletler bağlamında idare edildiğinin bir göstergesidir. 

Liberal perspektif ise devletin varlığının kabul edilmesine ek olarak farklı grupların da siber uzay 

içerisinde var olduğunu dile getirebilir. Bu bağlamda uluslararası aktörler, sivil toplum kuruluşları ve askeri 

ittifaklar dışındaki devletlerarası işbirliklerinin liberaller tarafından vurgulandığı görülür. Liberaller buna ek 

olarak iç gelişmelerin dış politikayı şekillendirdiği düşüncesi ile uluslararası alanda mevcut durumun her daim 

anarşik olmadığını savunurlar. Bu doğrultuda iç güvenliğin sağlandığı bir senaryoda siber uzayda anarşi yerine 

işbirliği ortamı da şekillenebilir.  

Çalışmada, bu kuramsal tartışmalara ek olarak barışın değerlendirilmesi ile siber savaş kavramına 

yönelik bir pozitif açılım yapma girişimi bulunacaktır. Öyle ki diğer bölümlerde göreceğimiz gibi siber 

kavramından türetilen birçok kavram güvenlik ikilemi bağlamında negatif çağrışımlar uyandırmaktadır. Bu 

doğrultuda ulusal güvenlik üzerinden siber güvenlik ve siber barış tartışmaları yapılacaktır. Temel hedef 

alternatif olarak siber barış kavramını, siber uzayda siber savaşın yerine kullanımın yaygınlaştırılmasıdır. 

Devletler rekabet halinde oldukları gibi işbirliği alanlarının da mümkün olduğu bir gerçektir.  

 

1. Kavramsal Çerçeve 

Siber’in kökeni Greek kybernan sözcüğüne dayanır (Arquilla ve Ronfeldt,2017:17).  Bu sözcük 

yönetmek ya da kontrol etmek anlamında kullanılır. Bu doğrultuda siber uzayda gerçekleşen saldırı ya da 

savaşlar kontrol ya da yönetme amaçlı gerçekleşen eylemlerdir (Sinopoli, 2012:25). Günümüzde birçok siber 

saldırının esas amacının kontrol ya da yönetme amaçlıdır. Ayrıca saldırıların sonucu mutlak yok etmeye dayalı 

değildir ( Azarov ve Dodonov, 2006).   

Birinci kavram olarak değerlendireceğimiz siber255 savaşın256 tanımlanması ile kavramsal çerçeveye 

giriş yapabiliriz. Geleneksel bir silahlı saldırı ile karşılaştırıldığında siber saldırı esnasında karşı tarafta fiziksel 

yaralanma ya da maddi hasara neden olursa, geleneksel bir çatışmaya tırmandığı için bir siber çatışma olarak 

tanımlanması gerekir (Hathaway ve et al, 2012). Siber çatışmanın devletler bünyesinde gerçekleşmesi 

durumunda bu olgu, siber savaş olarak değerlendirilmektedir. Richard Clarke, siber savaşı, bir ulus devletin, 

başka bir ulusun bilgisayarlarına veya ağlarına zarar vermeye veya bozulmaya neden olması için faaliyetlerde 

bulunması olarak tanımlar (Clarke, 2010: 6). Diğer bir deyiş ile karşı ulus devletin bilgisayar ve internet ile 

ilişkili tüm sistemlerini durdurma ya da yok etmeye dayalı bir sanal eylemidir. Bu tanımlama yine de tam 

anlamıyla siber savaşı karşılayamamaktadır. Çünkü ilgili varsayım sadece siber savaşın başka bir devlete 

yönelik olabileceği üzerinde duruyor ve bu varsayım, siber savaşın uluslararası bir kuruluşa, ulus ötesi aktöre, 

sivil toplum kuruluşuna veya çok uluslu bir şirkete karşı başlatılabileceğini hesaba katmıyor (Greathouse, 

2014:24). Bu doğrultuda tanımı, bir devlete ya da devlet dışı aktöre yönelik siber uzayda gerçekleştirilen karşı 

tarafın bilgisayar ve internet sistemlerine zarar vermeye odaklanmış saldırılar olarak genişletebiliriz. 

Siber savaş içerisinde değerlendirebileceğimiz siber saldırılar ile geleneksel savaş biçimlerinde olduğu 

gibi siber savaşın düzeyleri arasında farklılıklar bulunur. Bu tür saldırıların tümünü, saldırı sırasında 

kaynakların tahrip edilmesine veya yön değiştirmesi değerlendirmesi elbette doğru değildir. Bu saldırıların 

                                                           
255 Siber kavramı sözlükte bilgisayar kültürüne, bilgi teknolojisine ve sanal gerçekliğe ilişkin veya buna özgü özellik olarak 

tanımlanır. Kökeni sibernetiğin kısaltmasına dayandırılır. Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/cyber, 

E.T. 09.05.2017. 
256 Clausewitz, bir saldırgan veya savunmaya ilişkin eylemin bir savaş hareketi olarak nitelendirilmesi için üç temel kriterden 

bahseder: Tüm savaş eylemleri şiddetlidir ya da potansiyel olarak şiddete meyillidir. Fiziksel şiddet ya da tehdidi, düşmanı 

saldırganın iradesini kabul etmeye zorlamak için bir araçtır. 3. Bir saldırıda siyasi amaç veya niyet olmalıdır.  Bkz. Clausewitz, Carl 

von, On War, Prınceton Unıversıty Press, 1989. 
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bazıları cezai faaliyetlerde bulunacak, bazıları istihbarat toplanması için gerçekleşmektedir (Greathouse, s. 

24) Bu doğrultuda siber saldırıların bir istihbarat nitelik taşıyabileceği de unutulmamalıdır. 

Saad ve diğerleri, İsrail ve Hizbullah arasındaki saldırılar üzerinden yaptıkları çalışma genelleştirilmiş 

bir siber operasyon tipolojisini geliştirmek için değerlendirilebilir. Bu siber operasyonlar stratejik hedeflere 

odaklanan saldırılar, teknik hedef odaklı saldırılar ve siyasi nitelikteki saldırılar olmak üzere üç boyutta 

incelenmiştir (Greathouse, ss. 24-25). Craig B. Greathouse’a göre bu tipoloji bir başlangıç noktası olabilir 

ancak hedefler noktasında aynı etkiden söz etmek mümkün değildir. Nye bu eleştiri ile ilgili olarak herkesin 

internetten indirebileceği ucuz araç kitlerini kullanan basit saldırıları, henüz piyasaya sürülmemiş yeni 

virüsleri tespit eden gelişmiş saldırılardan, yeni virüslere maruz kalan saldırılara karşı ayırt etmesi gerektiğini 

ileri sürmesi (Greathouse, s. 24), bu eleştiride haklılık payını gösterir. Kısacası siber saldırılara yönelik bir 

tipoloji yaratma girişimi oldukça zordur. Her siber saldırıda hedefler arasındaki ayrım ve etkiler çeşitlilik 

gösterdiği için bu saldırıların incelenmesi zordur. Yine de Greathouse ilgili çalışmasında siber saldırılar ile 

ilgili şu tipolojilere yer vermiştir: Siber Casusluk ve Siber Suç, Hizmet Reddi, Odaklanmış Siber Saldırı ve 

Masif Siber Saldırı (Greathouse, ss. 25-28). 

İkinci kavram olarak siber uzay terimini değerlendirebiliriz, öyle ki bu kavram, devletlerin 

savaşlardaki kara, su ve hava sahaları üzerindeki çatışmalarındaki yer olarak önemlidir. Siber uzay terimi, 

insanlığın ihtiyaçları için elektromanyetik alanın teknolojiyle kullanılması dâhil, 1844 yılında telgrafın 

icadıyla ortaya çıkan bir olguyu açıklar (The Institute for National Security Studies, 2012). Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği’ne (UTB) göre Siber uzay, bilgisayarlar, bilgisayar sistemleri, ağlar ve bilgisayar 

programları, bilgisayar verileri, içerik verileri, trafik verileri ve kullanıcıların oluşturduğu, fiziksel ve fiziksel 

olmayan arazi ya da alan şeklinde tanımlanmıştır (The Institute for National Security Studies, 2012). 

Beidleman’a göre siber uzay; dünyanın sinir sistemi; modern toplumun kontrol sistemi. Koruması uluslararası 

varoluşçu bir endişedir (Beidleman, 2011: 57-62). 

Üçüncü kavram olarak siber terörizmi değerlendirebiliriz.  Sözlükte siber Terörizm kişisel ve diğer 

tüm bilgisayarlara yönelik virüslerle yapılan kasıtlı, büyük ölçekli aksama olarak tanımlanır (Cooper, 

2001:883). Uluslararası ilişkileri ilgilendirebilecek şekilde siber terörizm, bir terör eylemi olarak, siber uzayda 

devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen her türlü olaydır (The Institute for National Security Studies, 

2012: 43). Savaş tipolojilerinde görülen devlet, devlet dışı savaşlar arasındaki örnekler üzerinden de 

açıklayabiliriz. Siber savaş görüldüğü gibi bir devletlerarası savaşı, çatışmayı ilgilendirmektedir. Siber 

terörizm ise devlet dışı aktörler tarafından yani terör örgütleri ya da teröristler tarafından bir ulus devlete ya 

da kendi aralarında gerçekleştirebileceği eylemler bütünü olarak değerlendirilebilir. Buna ek olarak 

Uluslararası Araştırmalar Konseyi’nin siber terörizme ilişkin çarpıcı bir değerlendirmesi vardır: Yarının 

teröristi bir klavye ile bombadan çok şey yapabilir (Eriksson ve Giacomello, s. 226). 

Dördüncü kavram olarak siber güvenliğin tanımlanmasının uygun olduğunu düşündük. Çalışmanın 

barış ile ilgili bölümünde de geçen siber güvenlik kavramı, siber uzay ya da siber savaş kadar değerlidir. Siber 

güvenlik bilgi ve iletişim sistemlerinin ve bunlarla ilişkili olabilecek bilgilerin zarar, yetkisiz kullanım veya 

sömürülmesine karşı korunan veya bunlardan korunan etkinlik veya süreç, yetenek olarak genel bir tanımı 

vardır. Genişletilmiş bir tanım olarak siber güvenlik; siber uzaydaki güvenlik ve güvenlikle ilgili strateji, 

politika ve tehdidi azaltma, güvenlik açığının azaltılması, caydırıcılık, uluslararası katılım, olay tepkisi, 

esneklik ve iyileştirme politikaları ile ilgilidir. Bunlara ek olarak bilgisayar ağı operasyonları, bilgi güvenliği, 

kolluk kuvvetleri, diplomasi, askeri ve istihbarat görevleri gibi uluslararası bilgi ve iletişim altyapısının 

güvenliği ve istikrarı ile ilgili faaliyetlerinin tamamını kapsar (NICCS). 

Beşinci kavram olarak siber savunmanın da değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Siber savunma kavramı ağırlıklı olarak siber güvenlik ile iç içedir. Siber savunmada devletlerin rollerine ek 

olarak uluslararası ve ulus üstü aktörlerin de çalışmalarının olduğunu söylemek mümkündür. Kavram olarak 

siber savunma, her anlamda gerçekleşecek olan siber saldırılara karşı koruma sağlama adına yapılan 

girişimlerdir. Bu doğrultuda AB ve NATO’nun siber savunmaya dair çalışmalarından kısaca bahsetmek 

gerekir. Hızla değişen siber tehditlere yönelik NATO, Eylül 2014'teki Galler Zirvesinde üyelerin onayladığı, 

siber savunma konusunda geliştirilmiş bir politika ve eylem planı benimsedi. Bu politika, siber savunmanın 
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NATO’nun topyekûn savunma temel görevinin bir parçası olduğunu, uluslararası hukukun siber alanda 

uygulandığını ve NATO'nun endüstri sektörleri ile olan işbirliğini yoğunlaştırdığını ortaya koyuyor (NATO, 

2016). AB açısından siber savunmaya dair girişimler Şubat 2013'te yayınlanarak Konsey tarafından Haziran 

2013'te onaylanan Avrupa Birliği için Siber Güvenlik Stratejisi,  AB'deki siber güvenlik çabalarının da siber 

savunma boyutunu içerdiğini görülebilir (EDA, 2015). Siber savunma, siber uzaydaki aktörlerin devlet 

denetimi altında olduklarını gösterir. Ancak AB ve NATO gibi uluslararası aktörler ile devletin rolüne diğer 

aktörler eklenilmeye çalışılmıştır. Devletin siber saldırılara yönelik tutumu hiç şüphesiz korumacı yaklaşımlar 

içermektedir. Bu durum ifade özgürlüğü gibi temel haklar konusunda devletleri zor durumda bırakmaktadır. 

AB’nin bu doğrultuda hazırladığı belgeler AB değerlerine vurgunun yanı sıra yasaklayıcı tutumlara karşıdır. 

Bu kavramlar dışında elbette birçok siber ile ilişkili kavramlar yer almaktadır. Bu çalışmada yoğun 

olarak kullanılan kavramlar ile ilgili bir bölümün yer almasını uygun gördük. Özellikle savaş ve barışa dair 

siber nitelikli yapacağımız değerlendirmede, bu kavramları sıklıkla görmek mümkün olacaktır. Realizm 

açısından kavramlar siber saldırı, siber çatışma gibi siber kelimelerin negatif yönünü çağrıştırırken, liberal ve 

diğer barış ile ilgili çalışmalara yoğunluk vermiş teoriler kavrama yönelik daha dikkatli davrandığını 

düşünmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmamızın ileri bölümünde göreceğimiz siber barış değerlendirmesi, siber 

çalışmaları konusunda farklı bir bakış açısı sunulması açısından önemlidir. 

 

2. Kuramsal Çerçeve Açısından Siber Savaş 

2.1. Realizm/Neo-Realizm Perspektifi ve Siber Savaş 

Başta ifade ettiğimiz gibi uluslararası ilişkiler teorileri siber savaşa dair bir açıklama içermez. Ancak 

bu çalışmada realizm ve liberalizm savları üzerinden siber savaşın değerlendirilmesinin mümkün olacağını 

düşünüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak realizmin temel savları üzerinden konuya giriş yapabiliriz.  

Realizmin (1) devleti, analizin birincil birimi; (2) devletin ulusal çıkarlarını tatmin etmek için mantıklı 

bir şekilde hareket etmesi; (3) devletin temel değerleri olarak güç ve güvenlik şeklinde varsayımları bulunur 

(Eriksson ve Giacomello, s. 228). Eriksson and Giacomello’ya göre realizmine bağlı dünya görüşleri esasen 

kötümserdir. Anarşi, devletlerin kendi ulusal çıkarlarından dolayı zorlanan uluslararası sistemi karakterize 

eder. Anarşik koşullar bu doğrultuda güvenlik ikilemine yol açar. Önceleri askeri kabiliyetler ve güvenlik ile 

ilgili olarak değerlendirilen güç, günümüzde de dünya siyasetinin ana itici gücüdür (Eriksson ve Giacomello, 

s. 226). 

James Adams interneti bir anarşik düzen olarak görür ve siber uzayın Uluslararası İlişkilerde bir savaş 

sahası olduğunu belirtir (Adams, 2001:98-112). BM gibi uluslararası düzeni kurabilecek bir yönetim organı 

ya da güvenliği sağlayabilecek bir polis teşkilatı bulunmadığı için siber uzay realist güvenlik modeline 

uygunluk gösterir. İfade ettiğimiz gibi realizmde, uluslararası sistemin anarşik olduğunu iddia edilir ve bu 

durum siber savaşın değerlendirilmesinde de ilişkilendirilebilir. Ulus devletlerin güvenlik ikilemi içerisinde 

birbirlerine güvenmemesi siber savaşın ruhunda da bulunur. Bu bağlamda, her devlet tek başına ya da 

tamamen güvenemediği müttefikleriyle birlikte yer alır ve bir başka devlet tarafından yapılan her tehdidin 

kendi güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğundan şüphe ederken, siber gücünü ve savunmalarını 

umutsuzca artırmaya devam eder. Adams, bu realist şüpheyi benimseyerek, ezici askeri üstünlük ve bilgi 

teknolojisinde öncü bir nokta Amerika Birleşik Devletleri'ni siber saldırılara karşı en savunmasız duruma 

getirdiğini söyler (Petallides, 2012). Adams’in örneğinde görüldüğü gibi devletler güvenlik ikileminde 

politikaları şekillendirir ve bu durum güvenliklerin sıkı bir şekilde artırılmasına doğrudan yol açar. Geçmişteki 

örneklerden yola çıkarak, Adams bu riski ve güvenliğin sağlanması konusunda güçlüğü gösterir: Ayışığı 

Labirenti adında bir grup bilgisayar korsanı, NASA, Pentagon ve diğer ajanslar da dâhil olmak üzere yüzlerce 

Amerikan devlet veri tabanını ihlal etmek için gelişmiş bilgisayar araçlarını kullanmıştır (Adams, s. 99). Bu 

olayın perde arkasında, Rus IP adreslerine rastlanması, ABD’nin bu ülkeye siber konuda güvenemeyeceğinin 

göstermiştir. Bu durum siber savaşın tanımında olduğu gibi, ulus devletlerin karşı karşıya kaldığının bir 

yansıması olarak işlev görür (Adams, s. 99). 

Ayışığı Labirenti örneğine ek olarak, Constantine J. Petallides’in de belirttiği gibi Stuxnet adındaki 

bilgisayar solucanından dolayı (enerji santralleri, barajlar, atık işleme sistemleri gibi endüstriyel tesislerin 
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izlenmesini ve bu tesislerin kontrol sistemlerinin hedef alınması) devletlerin halen siber saldırılara karşı 

savunmasız olduğunun açık bir göstergesidir (Petallides, 2012). Stuxnet ilk olarak İran'daki nükleer tesisine 

yönelik hedeflenmiş ve birçokları tarafından siber savaşın doğrudan ilk örneği olarak kabul edilir (Petallides, 

2012). Kaspersky Labs, virüsle ilgili soruşturma kapsamında saldırının yalnızca ulus devlet desteği ile 

gerçekleştirilebileceğini belirtmesi  (Petallides, 2012), siber savaş konusunda ulus devlet gerçeğini bir kez 

daha gözler önüne serer. Bu virüs gerçeği, diplomatik bir tehlike haline gelebilir, çünkü bir devletin 

dokunulmazlığına bir başka devlet saldırabilir ve saldırının kökeni konusunda tek bir iz dahi bulunamaz, bu 

durum devletlerarasında siber güvenliğin ne derece karmaşık olduğunu ifade eder. Bu bağlamda, siber uzayda 

her ulus devlet, kendine ait bir siber kalkan sağlamanın yollarını aramaktadır ve bu doğrultuda strateji belgeleri 

yayınlanır (Petallides, 2012). 

Realistlerin, dijital çağda güvenlik ile ilgili savlarını gözden geçirdiğini söylemek güçtür. Devlet halen 

temel ve kimi zaman başat aktör olarak görülmeye devam eder. Böyle bir durumda, güvenliğe dair yapılan 

tanımlamalar dar kapsamlı kalmakta ve böylece devlet dışı aktörlerin askeri bir yetkiye sahip olabileceği inkâr 

edilir. Realistler, siber savaş kavramına; karmaşık bağımlılık ve küreselleşme gibi daha önce karşılaşmış 

olduğu zorluklarla aynı şekilde ilgilenmesi muhtemel olabilir. Bu ilgi, devletlerin politikalarını ve içyapılarını 

çok iyi etkileyebilecek, fakat uluslararası politikanın anarşik sistemini baltalamayan ve bu nedenle devletin 

en üst politik birimi olarak önceliğini etkilemeyecek bir şekilde devam edecektir (Eriksson ve Giacomello, s. 

232). 

 Realistler siber savaş ile ilgili güvenlik tehditlerini büyük ölçüde ekonomik bir mesele olarak 

görmektedir. Bu doğrultuda siber savaş devletin güvenliğini etkileyen birinci mesele olarak görülmez. Ancak 

siber savaş elbette güvenlik tehditlerini etkilemektedir. Siber savaşın silahlarından ziyade askeri silahlara ve 

güce önem veren realistler, devletlerin kendi vatandaşlarını korumasında tek seçeneğin bu güç ile ilgili 

olduğuna inanırlar (Saleh, 2010:230). Yine de dar kapsamlı askeri bir güvenlik tanımını savunan, ancak 

konseptin genişletilmesi halinde ekonomik boyutun eklenmesi için olması gerektiğini savunan realist ya da 

realizmden esinlenen teorisyenler de bulunduğunu söyleyebiliriz (Lonsdale, 1999:137-157). 

Realistler, Ericksson ve  Giacomello’nun ifade ettiği gibi geleneksel devletlerarası çatışmaların aksine 

siber savaşı yeni bir teknolojik bileşen olarak tanımlarsa, muhtemelen bilgi savaşını ilgili olarak görebilir. 

Radyo iletişiminin elektronik olarak sıkışması gibi elektronik savaş, esasında devletlerarası çatışmanın bir 

unsurudur, fakat aynı zamanda dijital çağdaki savaşın çok daha yeni bir açılımın da öncüsüdür. Stratejik 

araştırmalara ve askeri planlamaya bağlı siber savaşın uygulanması dramatik bir değişim yerine sürekliliğin 

bir göstergesi olarak görülebilir (Eriksson ve Giacomello, s. 229). 

Realistler gibi neo-realist kuramcılar, internet doğasının anarşik olduğuna inanırlar. Neo-realistlere 

göre, internette bir silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğu ve güvenin kaybolduğu nadir görülür. Neo-

realistler, konvansiyonel askeri kapasite bakımından ezici üstünlüğünden ötürü ABD'nin, keşfedildiği gibi, 

asimetrik bir saldırı için ideal olan siber savaşa karşı savunmasız olduğunu savunurlar. Siber Savaş üzerine 

neo-realist teori, ABD, İsrail, Çin ve Rusya gibi siber uzayın egemen oyuncuları olan siber güçleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Diğer siber savaş ile ilgili devlet dışı güçlerin varlığını göz ardı etmektedirler. Uluslararası 

İlişkiler teorisi olarak neo-realizm siber savaşa yönelik nispi olarak ilgilidir. Siber Savaşta aktörlerin tüm 

türlerinin varlığını ve davranışını açıklayamamak, doğal olarak bir teoriyi sınırlamaktadır (Petallides, 2012). 

Son olarak realizmin uluslararası sistemin anarşik olduğu söyleminden yola çıkarak, bir örnek ile siber 

uzaya dair bir değerlendirme yapabiliriz. Uluslararası anarşik sistem ile ilgili Greklerin Truva atına, siber 

uzayda da karşılaşmaktayız. Bu karşılaşma ağırlıklı olarak virüs isminde geçmektedir. Trojan atı olarak 

nitelendirilen bu virüs, devletin sistemine karşı yapılan saldırılardan birisidir. Bu örnek üzerinden aslında siber 

uzaydaki gelişmelerin geçmişten esinlendiğini görebiliriz. Böylelikle siber uzayın doğasında bir realist 

perspektifin olabileceği üzerine bir soru işareti bırakabiliriz.  Belirtmek gerekir ki siber uzayda silahlar yerini 

siber silahlara bırakmıştır. Eğer bu Truva atı başarılı olursa, devletin iç sisteminin çökmesine ve bir kaosun 

yaratılmasına neden olmaktadır. Bu durum Kralların başka yerlere casuslar göndermesi gibidir, krallıklar 

savaşlar boyunca bu casuslarla, düşmanın yaşamla ilgili kaynaklarını yok etmelerini emretmekteydi. Kısacası, 
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bu Truva atı örneğinde görüleceği gibi devletlerin amaçları yeni değildir, sadece geçmişten gelen stratejilerini 

bu siber uzay üzerinden de yürütebildiğinin bir işaretidir.257 

. 

2.2.  Liberalizm Perspektifi ve Siber Savaş 

Liberalizmin siber uzayda uygulanabilirliği, siber savaşın anarşisi ile çoğulcu ve devlet dışı aktörlerin 

kabulünden dolayı daha fazla başarıya sahiptir. Liberalizm, uluslararası arenadaki egemen aktörler olan ulus 

devletler bağlamında realizm ile aynı fikirdedir. Ancak realizmin aksine, liberalizm sadece devlet ve onun 

askeri gücüne bağımlı değildir. Liberalizm devlete ek olarak devlet dışı aktörler olarak uluslararası aktörler, 

sivil toplum kuruluşları ve askeri ittifaklar dışındaki devletlerarası işbirliklerine de önem verir. Liberaller buna 

ek olarak iç politikanın dış politikayı şekillendirdiğini, bu doğrultuda uluslararası alanda mevcut durumun her 

daim anarşik olmadığını savunurlar. Realistlerden farklı olarak, Liberalizm, ekonominin güvenlik kadar önem 

taşıması gerektiğini savunur. Siber savaş bağlamında, realistler mevcut siber uzayda gerçekleşen eylemleri 

sadece ekonomi ile ilişkilendirdiği için liberalizm gibi geniş bir bakış açısına sahip değildir. Öyle ki siber 

savaş sadece ekonomik ile açıklanamaz. Kaldı ki ekonomi ile açıklansa bile, liberal perspektif, siber savaş 

bağlamında daha kapsayıcı bir görüşe sahiptir.  

Liberalizm, uluslararası normlar ve kurumların varlığını, realistlerin devleti uluslararası sistemde 

önemli gördüğü gibi vurgular. Eriksson and Giacomello’ya göre Liberalizm, savunmasızlık ve güvensizliği 

savunan realistlerden farklı olarak, bağımlılığın olumlu sonuçlarına dikkat çekmektedir (Eriksson ve 

Giacomello, ss. 229-232). İyimser olarak nitelendirilebilecek bu görüş, çatışmaların uluslararası düzeyde 

normlar ve uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla barış içinde sağlanabileceği inancına dayanmaktadır. Realizmin 

aksine, liberalizm insan doğasının iyi olduğuna ve teknolojik gelişmenin barışçıl bir değişim için olumlu bir 

araç olduğuna inanmaktadır. Liberalizm görüşü, Birleşmiş Milletler ve Avrupa'daki Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı'nı etkilemiştir ve bu oluşumlar topyekûn işbirliğine dayalı güvenlik temeline dayanmaktadır 

(Eriksson ve Giacomello, s. 231). 

Liberal kuramcıların Uluslararası İlişkiler disiplinine en önemli katkılarını şu şekilde özetleyebiliriz. 

Bilindiği üzere liberaller devlet dışında çok uluslu aktörlere de vurgu yapar. Devletlerin uluslararası 

davranışlarının belirlenmesinde iç siyasi faktörlerin önemine dikkat çekerler. Devlet kurumlarının davranış 

kurallarının oluşturulmasında uluslararası kurumların rolünün olduğunu ifade eder. Anarşik bir uluslararası 

çevrede yalnızca Hobbesci sağkalımdan daha geniş bir sorunlar alanına odaklanarak uluslararası çalışmaların 

gündemini genişletmeye çalışır (Eriksson ve Giacomello, s. 230). 

Liberal teoriler, siber uzaya erişimin politik fikirlerin gelişimi ve yayılmasını, sivil toplumun 

örgütlenmesini ve ulus ötesi sosyal ağların geliştirilmesini nasıl teşvik edebileceğini açıklamada yardımcı 

olabilir. Liberalizm, siber uzaya erişimi ve kontrolü, devlet davranışını şekillendirebilir ve uluslararası 

politikayı etkileyebileceğini ileri sürer. Liberal kuramcılar, Eriksson ve Giacomello’nun dediği gibi, siber 

güvenlik, siber uzay yönetişimi ve siber silah kontrolü konularındaki devletlerarasındaki işbirliğini teşvik 

etmek için uluslararası çabaların anlaşılması için uygulanabilir (Eriksson ve Giacomello, ss. 231-232). Benzer 

şekilde, liberalizm, sivil toplum kuruluşları, etnik ve ulusal gruplar, siber suçlular ve siber terörizm gibi 

uluslararası olmayan devlet aktörlerinin davranışlarını açıklamaya yardımcı olabilir (Reardon ve Choucri, 

2012:5). 

Siber alan sınırsız ve sivil topluma açık, insanlık için mükemmel bir ağ imkânı sunuyor. Örneğin, 

telekomünikasyon sektörü, karmaşık bağımlılık ve entegrasyonun bir örneğidir. Bugünün askeri iletişiminin 

çoğu sivil ağlarla iletiliyor. İnternet ve daha sonraları sağlanan sosyal medya gerçek zamanlı küresel iletişimin 

devlet dışı oyunculara ve çevrimiçi gruplara sunulmasını sağladı. Bu durum hem uluslararası alanda olumlu 

hem de olumsuz etkilere sahiptir. Bu süreç yalnızca insanları birbirine bağlamakla kalmaz aynı zamanda bir 

çatışma şansını da azaltır. Ancak öte yandan uluslararası suç, terörizm ve devletlerin istikrarı bozma gibi 

konular da artabilir (Eriksson ve Giacomello, s. 232). Öyle ki radikal gruplar, bu sosyal medya alanlarını 

kullanarak, çeşitli siber terörizme dayalı eylemler gerçekleştirmektedir. 

                                                           
257 Bkz. Trojans, http://cybercrime.planetindia.net/trojans.htm, E.T. 17.05.2017. 
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3. Siber Savaş Üzerinden Siber Barışı Okumak 

Siber kelimesi ile anılan birçok kavramı günümüzde olumsuz çağrışımlar ile açıklamakla 

yetinmekteyiz. Siberden anladığımız, insan doğasının kötülüğünden gelen birikimle tehdit ile reel ya da sanal 

dünyada karşı karşıya kaldığımızdır. Bu elbette yanlış bir birikim değildir ancak bu okumalarda genelde siber 

barışın varlığını unutmakla yetiniriz. Bu durum ise yukarıda gördüğümüz siber savaşa dair realist tartışmaların 

canlılığın artmasına kaynaklık sağlar. Peki, siber savaşın aksine insanoğlu siber barışı inşa edebilir mi? Bir 

başka deyiş ile siber barışın kurumsallaşması yönünde bir irade gösterebilir mi? Bu sorulara elbette net 

cevaplar vermek mümkün değildir. Toplumların birbirlerine güvendiği ortamda, tehditten söz etmeyi bir 

kenara bıraktıkları gibi siber savaş da yerini siber barışa bırakabilir. 

Siber savaşın yanı sıra siber güvenlik ile ilgili birçok çalışma, kavramın doğasındaki güvenlikten 

dolayı olacaktır ki, bir militarizme yönelme bulunur. Bu militarizme yönelişi iki düzeyde hissetmek 

mümkündür (Roff, 2016:4-5). Birincisi anlamsal düzeydedir. Siber savunmanın çok zor olmasından kaynaklı 

devletler olası saldırıyı önleyemiyor ve bu durum tehditlerin önlenemez oluşunu destekliyor. Doğaldır ki, siber 

uzayda bir devletin saldırı altında olması tüm aktörlerin barış içerisinde olduğunu kanıtlamaz. Bu görüntü 

saldırı altındaki devletin ulusal çıkarları zedelenmesinden ötürü kendi kurumsal ve hukuki yapısını siber 

savaşa göre değerlendirir. 

İkinci militarizme yönelişteki durum, siber güvenliğin doğasının hassas olması ile ilgilidir. Bunu 

ülkeler arası ulusal güvenlik çıkarları ve ulusal güvenlik tehditleri söylemlerinde görebiliriz. Siber savaşı 

ilgilendiren siber güvenlik hiç şüphesiz ulusal güvenlik çıkarını içerir, öyle ki siber saldırılar karşısında 

bireyler, firmalar ve genel anlamda ulusun etkilenmesi kaçınılmazdır. Buradaki problem, ulusal güvenlik 

tehditlerine yönelik ne yapılacağı zaman ortaya çıkmaktadır. Siber uzayda temel aktör olan devlete dair Georg 

SØrensen bunu şu şekilde açıklar: bireyler ve gruplar için güvenlik konusunda devletler birincil bağ 

oluşturmaktadır (Roff, s. 4). Bu doğrultuda bir tehdit ya da saldırı altında, devletin temel rol alacağı için siber 

güvenliği devlet zihniyeti ile düşünmek gerekmektedir. Bu zihniyet, hiç şüphesiz kavramı militarizme 

götürecektir. 

Siber güvenliğe alternatif olabilecek bir kavram olan siber istikrar, siber barışın kavramsallaşması 

yönünde bazı önemli girişimler bulunur. Dünya Bilim İnsanları Federasyonu’nun, Erice Deklarasyonu olarak 

bilinen çalışması, siber istikrar ve barışın sağlanması ve sürdürülmesi için altı ilke savunmuştur (Roff, s. 5). 

Bu ilkelerin büyük bir bölümü yönetişim (Sobacı, 2007) ile ilgilidir.  Siber yönetişim ile birlikte devletlerin 

işbirliği mekanizmalarını artırdığı, kurumsallaşmaya dair yönetişim araçları bulunur. Nazli Choucri’nin Siber 

Uluslararası İlişkilerde Keşifler çalışmasında yer alan aşağıdaki tabloda bu olgu basit bir şekilde tasvir 

edilmiştir: 

 

 
Tablo 1. Siber-IR Modelinin Çerçevesi (Choucri, 2016:23) 

 

UTB’nin de altı ilke gibi siber barışın siber uzayda sağlanması ile ilgili ilkeleri vardır. Siber barış için 

dönemin ITU Genel Sekreteri'nin beş ilkesi, siber uzayda istikrarı sağlayabilme adına somut eylemler ve 
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yükümlülükler oluştururken, insan hakları ile ilgili temel değerleri de benzer şekilde içermesi açısından 

önemlidir. Her hükümet kendisini, halkına iletişimi sağlamayı; halkını siber alanda korumayı; kendi 

topraklarında teröristlerin/suçluların bulunmamasını; diğer ülkelere ilk siber saldırı başlatmayacağını; barışı 

sağlamak için uluslararası işbirliği yapacağını taahhüt etmelidir (Touré, 2011:79-80). 

Siber barış birçok çalışmada siber savaşın tam tersi olarak risk ve tehdidin azaltılması bağlamında 

değerlendirilir (Roff, ss. 4-5). Siber barış, siber savaşın aksine, uluslararası ilişkilerde işbirliğinin geliştirilmesi 

ve bu barışın sağlanması için bir yasal çerçevenin gerektirir. Ancak siber barış konusunda, bireylerin 

davranışları bilincinde bu yasal çerçevenin oluşturulmasının zor olacağını söyleyebiliriz. Bireyler 

davranışlarının farklılığı gibi ulus devletlerin de farklı davranışları siber uzayda belirmektedir.  

Siber barış tartışmalarında, siber güvenliğe dair olgunun bir negatif barış olduğu dile getirilmektedir. 

Öyle ki, siber güvenlik egemenlik yoluyla kazanılan ve siber saldırılar ile caydırıcılığı oluşturma fikri ile bunu 

açık bir şekilde görebiliriz. Bu durumu iki örnek ile açıklamak da mümkündür: i. Devletin gücü, düzeni 

hukukun üstünlüğünün altında tutması; ii. Devletin askeri ve ekonomik gücü savaşın icra edilmesine zemin 

hazırlar (Roff, s. 6). Devletlerarası anlaşmazlıkta meşru müdafaa ekseninde barışın yerini savaş alır.  

Negatif barış, düşmanlıkların olmaması olarak tanımlanır, bu doğrultuda siber barış negatif siber 

saldırıların olmamasını gerektirmektedir (Roff, s. 7). Siber güvenlik yukarıda değindiğimiz gibi ulus 

güvenliğiyle anılmakta ve bu dolaylı olarak kavramın kötümser bir havaya bürünmesine yol açar. Negatif 

barış tartışmalarında siber barış sıfır toplamlı bir oyun olarak düşünülür, bu doğrultuda bir devlet kaybederken, 

diğer devlet kazanır. Siber savaş ve siber barışı, negatif barış ekseninde benzerliklerle tartışmak mümkündür. 

Ancak çalışma gereği eğer bir siber barışın kurumsallaşması ve kavramsallaşmasını düşünüyorsak, pozitif 

barış ekseninde siber barışı değerlendirmeliyiz. 

Siber barışın yeniden değerlendirilmesi ve siber güvenliğin mevcut kötü algısını aşabilmesi adına farklı 

bir yol izlemek gerekir. Bu yolda siber güvenlik tartışmaların insan güvenliği çizgisinde yeniden tartışılabilir. 

Bu doğrultuda, siber güvenliğin ulus güvenliği ötesinde olduğunu belirtebiliriz. Heather M. Roff’un Siber 

Barış çalışmasında iddia ettiği gibi siber güvenliği insan güvenliğinin ötesinde, bireysele taşınmalıdır. İnsan 

güvenliğinin doğası yukarıda değindiğimiz gibi siber güvenliği ulus güvenliği aşamasına sürüklemektedir 

(Roff, s. 9). Çünkü bir ulusun temel yapı birimi insandır, en basit tabiri ile bir ülke vatandaşının bir bölgede 

yaşamını yitiren bir başka vatandaşa üzülmesi aradaki bağın etkisini gösterir. Bu durum hiç şüphesiz siber 

saldırılara ilişkin gelişmeleri profesyonellikten ziyade duygusal bir paradigmada değerlendirilmektedir. 

Heather M. Roff’un bir diğer iddiası ise pozitif barış ile ilgilidir. Bu bağlamda, pozitifin barışın 

benimsenmesi ile Johan Galtung’un barış teorisinde bahsettiği gibi barışı şiddetin yokluğunda 

değerlendirebiliriz. Yapısal şiddetin yokluğunda sağlanan pozitif barış, siber güvenlik perspektifinde, insan 

güvenliği siber barış umutlarında siber güvenliğin yeniden inşasında bir şans sunar (Roff, ss. 8-15). Ancak bu 

şansın savaşın gerçekliğinde değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Savaşın doğası hiç şüphesiz 

şiddetten beslenir ve siber güvenlik bu şiddeti içerip içermediği derecede siber barışı inşa edecektir. 

Siber barış, siber güvenliğin son aşamasıdır. Güvenlik koşulları altında daha kapsayıcı bir kavram 

olarak belirmektedir. Siber barış, siber tehditler bağlamında bireylerin güvenli hale getirilmesini belirterek, 

temelde saldırıların yok edilmesi ya da yokluğu üzerine odaklanır (Roff, s. 10). Siber barış, siber güvenlik 

tartışmasında bireylerin güvenliği ilgilenmesinden ötürü ulusal güvenlikten ayrılır. Ancak ulusal ve özelde 

siber güvenliğin bir süreklilik olduğu kaçınılmazdır. Bu durum devletleri anlaşmazlık bağlamında savaşa 

götürebilecekken bir diğer senaryoda barışa da götürebilir. 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

Beşinci savaş alanı olarak değerlendirilen siber uzay içerisinde birçok olayı barındırmaktadır. Siber 

savaşın realizmin doğasından etkilendiği bir gerçektir. Özellikle siber silahlar ve bunlara bağlı taktikler 

devletçi anlayışla ilerlemiştir. Truva atı örneğinde bahsettiğimiz virüs elbette insan doğasından kaynaklanan 

bir girişimdir. Siber uzayda da insan doğasının etkilerini kabul ederek, devletin politikalarını, bu tarz siber 

silahlarla da ilişkilendirmenin pek de abartılı olmadığını düşünebiliriz. Ancak Liberalizm nominal olarak 

konuyla ilgili realizmden çok argümanı bulunur: Ulus ötesi kapasiteye sahip devlet dışı aktörlerin çeşitliliği, 
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network ekonomileri, hassasiyete karşı bağımlılık ve bunun sonucu olarak resmi egemen sınırların aşınması 

–perforasyonu- (Eriksson ve Giacomello, s. 236). 

Realizm ve liberalizm özelinde incelediğimiz çalışmada siber savaşın değerlendirilmesinde kuramların 

ilgisiz ve geç kalınmış bir yavaşlığı bulunur. Bu durum kuramların Soğuk Savaş’ın son bulacağına dair 

açıklamadaki yetersizliğinde de görülmüştür. Aslında günümüzde hiçbir uluslararası ilişkiler teorisi 

uluslararası ilişkiler disiplini açıklayamamaktadır. Bu yüzden tek bir disiplini açıklanması güç olduğu için 

birçok uluslararası ilişkiler kuramının olduğunu söyleyebiliriz. Yine de realizm ve liberalizm tartışmalarında 

sıklıkla görülen devlet ve devlet dışı aktörlerle ilgili değerlendirmeler üzerinden siber savaşa dair açıklama 

yapmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz.  

Realizm devletin uluslararası arenada yegâne aktör olduğunu ileri sürmesinin yanı sıra güvenlik 

tehditlerinde ekonominin birinci sırada yer almadığını ifade etmesi siber savaş konusundaki ilgisizliğinin bir 

nedeni olabilir. Liberalizm ise devletin önemli bir aktör olmasının kabulüne ek olarak uluslararası aktörleri de 

hesaba katmaktadır, bu durum uluslararası hukuk ve normlarının işlerliği ile realizmin öne sürdüğü anarşik 

sistemin önüne geçmesinde öncü olabileceğini ifade eder. Realizmin sistemin anarşik yapısının olduğunu 

söylemesi ve buna bağlı olarak kötümser yaklaşıma karşın liberalizm iç politikanın dış politikayı etkilediğini 

dile getirmesi ile iyimser bir yaklaşıma sahiptir. Aynı zamanda ekonominin de güvenlik bağlamında önemli 

olduğunu ifade etmesi ile liberalizm, siber savaş konusunda nispeten realizme göre daha işlerliğe kavuşur. 

Siber savunma ve siber güvenlik anlayışında devletlerin önemli aktör olduğunu kabul etmek gerekir. 

Bugün ülkelerin internet sistemlerinden elbette sorumlu tek aktör devlettir. Ancak günümüzde ülkelerin 

ekonomik nedenlerle internet sistemlerine sınırsız kapı açmaları ve Hükümetlerin, modern toplumların ihtiyaç 

duydukları kamu hizmetlerini tek başlarına sağlayamadıklarını fark etmeleri (Eriksson ve Giacomello, s. 236), 

devletin bu rolünü, uluslararası aktörler dışında özel sektörle de paylaştığını ifade edebiliriz. Bu doğrultuda 

realizm siber savaşı tek başına açıklamada yetersiz kalacağı açıktır.  

Devletin siber saldırılara yönelik siber güvenlik ya da siber savunmaya dair çalışmaları çalışmamızda 

ifade ettiğimiz gibi vatandaş güvenliğinden bireysel güvenliğe değiştirilmesi önemli bir iddiadır. Böyle bir 

durumda siber savaş yerine siber barışı kullanmak daha mümkün olur. Siber barışın ifade edilmesi ile birlikte 

siber uzaydaki birçok çalışma toplum yararı ekseninde değerlendirilebilir. Bu elbette ülkelerin güvenlik 

duvarlarının olmaması gerektiğini öne sürmemektedir. Ülkelerin güvenlik duvarlarına ek olarak bireysel 

güvenlik duvarların sağlanması ya da genişletilmesinin önemi büyüktür. Özel sektöre yönelik ekonomik 

ağırlıklı saldırılarda şirketlere yönelik hem AR-GE hem de devlet desteği ile güçlü kalkanlar sağlanması, 

birçok siber saldırının önüne geçerek, maddi ve manevi zararların önüne geçilmesi büyük bir oranda 

sağlanabilir. 

Sonuç olarak David Ronfeldt’in Siber Savaş geliyor çalışması yerine Siber Barış geliyor demek adına 

yönetişim konusunda devletler, uluslararası aktörler ve özel sektörler farkındalık yaratmaları gerekir. Böyle 

bir durumda siber istikrarın sağlanması ile birlikte uluslararası güvenlik açısından bir tehdit ortadan kalkma 

fırsatı yakalayabilir. 
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Öğr. Gör. Besti ALİYEVA258 

MÜASIR MÜƏSSİSƏLƏR VƏ KORPORATİV KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ 

PURPOSE COMPANIES AND CORPORATE COMPUTER NETWORKS 

 

 

 

ÖZ 

Məlumdur ki, hər bir paylanmış strukturlu müəssisə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan filial, şöbə, 

bölmə və s. birləşməsindən təşkil edilir. Bu strukturlar vahid bir fəaliyyət prosesi daxilində müxtəlif məsələləri 

yerinə yetirirlər və bir-biri ilə funksional əlaqədədirlər. bundan başqa sənədlər, fakslar, məktublar, şifahi 

göstərişlər və s. mübadiləsi aparıldığı üçün müəssisələr vahid informasiya mühitində birləşmişlər.  

Qeyd olunan vasitələr həmçinin, xarici sistemlərlə məlumat mübadiləsini və funksional əlaqəni 

reallaşdırmaqda mühüm rol oynayır. Bu deyilənlər dövlət və elmi təşkilatlar, banklar, sənaye müəssisələri, 

kommersiya firmaları və digər qurumlar üçün də xarakterikdir. Məqalədə müasir müəssisələrdə korporativ 

şəbəkələrin yeri və yaradılmasının bəzi xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Açar Sözlər: Korporativ kompüter şəbəkələri, KKŞ yaradılması mərhələləri, KKŞ əsasları, KKŞ 

səmərəliliyi.  

 

 

 

ABSTRACT 

It is known that the distributed organizational structure of the enterprises consists of the branches, 

departments, division and so on. which interacted with each other. This structure carries out various issues 

within a single operating process and is affiliated functionally with each units. The document turnover, faxes, 

letters and so on. is also united in a common information exchange system.  

The above-mentioned tools, as well as the sharing of information and functional systems play an 

important role in building the interconnection. This structure is also common for the government and scientific 

organizations, banks, industrial enterprises, commercial companies and so on. The establishement and 

implementation of modern corparate governance system within enterprises is inverstigated at this article. 

Keywords: Corporate computer networks (CCN), the creation of CCN stages, CCN  bases, efficiency 

of CCN. 
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Giriş 

Korporativ kompüter şəbəkələri (KKŞ) hər hansı bir müəssisənin yaratdığı şəbəkədir. İnternetin rabitə-

kommunikasiya standartlarından və tətbiqi servis proqramlarından istifadə edən, TCP/IP protokolu ilə işləyən, 

məlumatları istifadəçilərə çatdıran hər bir şəbəkə korporativ şəbəkə ola bilər. KKŞ serverləri öz 

istifadəçilərinə korporativ mühitdə İnternet xidmətlərinə analoji olan xidmətlər göstərə bilər. KKŞ bir qayda 

olaraq əraziyə görə paylanır. KKŞ-i yaratmaq prinsipləri lokal şəbəkələri yaratmaq prinsiplərindən fərqlidir. 

Bu fərq prinsipial xarakter daşıyır və korporativ istifadəçilər qrupuna xidmət göstərən şəbəkə yaradarkən 

ötürülən, eləcə də qəbul edilən informasiya həcminin minimuma endirilməsi üçün mümkün olan bütün 

üsullardan istifadə edilməlidir. Kompüterlərdə qəbul edilmiş məlumatların emalı metodları üzərinə 

məhdudiyyət qoyulmur. 

KKŞ-in aşağıdakı başlıca xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: şəbəkənin genişmiqyaslılığı, hetoregenliyi, 

qlobal əlaqələrdən istifadə edilməsi, yüksək inteqrasiyalılığı, yüksək etibarlılığı, şəbəkənin idarə edilməsi 

üzərinə yüksək tələblərin qoyulması, həll edilən məsələlərin universal xarakteri və s. [1, 2]. 

KKŞ – müəssisə, korporasiya miqyaslı kompüter şəbəkələri olub ingilis dilli ədəbiyyatda istifadə 

edilən “enterprise-wide networks” termininin tərcüməsinə uyğun gəlir. KKŞ-lər (həmçinin intranet, 

intraşəbəkə adlanır) geniş imkana malik şirkətdaxili və ya şirkətlərarası kompüter şəbəkəsi olub lokal 

şəbəkələrin xüsusi növünə aid edilir. Bu şəbəkə İnternetə çıxışa malik olub, İnternetin geniş imkanlarından 

istifadə edir, bunula yanaşı xarici istifadəçilər tərəfindən edilən müraciətlərdən öz resurslarını qoruyur. KKŞ-

ini həmçinin lokal şəbəkə və İnternet şəbəkəsi vasitələrinin istifadəsi ilə şirkətdaxili və şirkətlərarası 

informasiyaya əlyetərliliyi, informasiyanın saxlanması, ötürülməsi və emalı üçün də təyin etmək  olar [3]. 

Müasir təşkilatlar mürəkkəb və çoxprofilli struktura malikdir. Bu səbəbdən də o paylanmış ierarxik 

idarəetmə sisteminə malik olur. Bundan başqa, təşkilatlara bir-birindən uzaqda yerləşən müəssisələr, şöbələr 

və inzibati ofislər daxildirlər. Belə bir müəssisələr birliyinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsini təmin 

etmək üçün KKŞ -ləri yaradılır. 

KKŞ təşkilatın hesablama, kommunikasiya və informasiya resurslarının birləşdirilməsi və elektron 

verilənlərin (məs., elektron sənədlərin, səsin, video görüntünün və s.) ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi 

şəbəkədir. Ümumi halda, KKŞ təşkilatda istifadə olunan müxtəlif tətbiqi proqramlar arasında informasiya 

mübadiləsini təmin edən sistemdir. KKŞ sistem və tətbiqi proqram təminatları, şəbəkə adapterləri, 

konsentratorlar, komutatorlar və marşrutlaşdırıcılar, kabel sistemi kimi müxtəlif komponentlərdən ibarətdir. 

KKŞ müəssisəyə aid və öz aralarında mürəkkəb şəkildə bağlı olan və bütün şəhəri, regionu, hətta qitəni 

əhatə edən çoxlu sayda kompüterləri birləşdirir. Burada istifadəçi və kompüterlərin sayı minlərlə, serverlərin 

sayı yüzlərlə, struktur şəbəkələr arasındaki məsafə isə çox böyük olduğundan verilənlərin ötürülmə 

texnologiyaları olan qlobal telekommunikasiya vasitələrindən istifadə olunması zəruri sayılır. Uzaqda 

yerləşmiş lokal şəbəkələri və ayrı-ayrı kompüterləri KKŞ-nə qoşmaq üçün müxtəlif telefon kanalları, radio 

kanallar, peyk rabitəsi tətbiq edilir. KKŞ-nin struktur sxemi şəkil 1-də  göstərilmişdir [4]. Məqalədə KKŞ 

yaradılmasının məqsədləri və başqa xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

 

Məsələnin qoyuluşu. 

Məqalənin yaılmasından məqsəd aşağıdakı məsələlərin həllindən ibarətdir: 

- KKŞ yaradılmasının məqsədləri və bu məqsədlərəuyğun olan strukturun araşdırılması; 

- KKŞ yaradılması mərhələlərinin və əsaslarının araşdırilması; 

- KKŞ səmərəlilik göstəricilərinin təyin edilməsidir. 

 

KKŞ yaradılmasının məqsədləri. 

KKŞ-nin məqsədi müəssisə çərçəvəsində vahid informasiya fəzasının yaradılmasıdır, yəni müxtəlif 

qovşaqlarda yerləşən system tətbiqi proqramlarının qarşılıqlı əlaqəsini və onlara, uzaqda yerləşən 

istifadəçilərin daxil olmasını təmin etməkdir. Müəssisənin korporativ informasiya fəzasına (KİF) həmçinin 

fayl sistemi vasitəsi ilə informasiya mübadiləsi, təhlükəsiz elektron poçt, çoxlu sayda funksiyaları olan 

telefonlaşdırma, selector məşvərətləri, videokonfransları və s. kimi xidmətlər də daxildir. KKŞ-də başlıca və 
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ən yüksək prioritetli əməkdaşların müəssisənin korporativ idarəetmə sistemindən İnternet xidmətlərindən 

səmərəli istifadəsini təmin edir.  

KKŞ yaratmaqla müxtəlif idarə və təşkilatlar arasında qarşılıqlı əlaqə qurmaq, onları qeyd etdiyimiz 

kimi, vahid informasiya mühitində birləşdirmək olar ki, nəticədə təşkilatların uzaq məsafələrdə yerləşən filial 

və bölmələri eyni imkanlar əldə etmiş olar. Bütün struktur bölmələri birləşdirən vahid şəbəkə təşkilatın öz 

işini daha effektiv şəkildə qurmasına şərait yaradır.  

İkinci əsas üstünlük şəbəkə mühitində vahid sənəd mübadiləsi sisteminin yaradılmasıdır.  

Sənədlərin göndərilməsi və qəbulu şəbəkənin bütün kanalları ilə və ya əhəmiyyətindən asılı olaraq, 

yalnız seçilmiş kanallar vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər. Bu şəbəkədə fayllara, məlumat bazalarına, arxivlərə 

və s. müraciətlər müxtəlif məsafələrdən, şəbəkənin öz daxili resursları vasitəsi ilə reallaşır. Bu halda bütün 

sənədləri informasiya bazasına yerləşdirmək olar ki, son nəticədə sənəd mübadiləsi sadələşər və sürətlənər. 

Beləliklə KKŞ-in verdiyi imkanları aşağıdakı şəkildə sıralaya bilərik: 

 rəhbərlik üçün müəssisənin fəaliyyəti şəffaf olur; 

 təşkilatın bütün struktur bölmələrinin işinə keyfiyyətli və operativ nəzarət həyata keçirilir; 

 bütün məlumat bazalarına, sənədlərə və hesabatlara daxili müraciətlər real vaxt rejimində 

həyata keçirilir; 

 şəbəkə şəhərlərarası, eləcə də beynəlxalq zənglərə və kuryer xidmətlərinə çəkilən xərcləri 

nəzərə çarpacaq dərəcədə azaldır.

 

LAN 
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Şək.1. Korporativ şəbəkənin struktur cxemi 

 

KKŞ bir qayda olaraq qeyri-bircinsli şəbəkələrin (bir müəssisəyə - firmaya məxsus olan) birləşməsi 

nəticəsində əmələ gəlir (məsələn, kampus şəbəkəsinin local şəbəkələrin territorial şəbəkələrin, İnternet və 

digərlərinin) [şək.2].  

 

Müasir KKŞ müxtəlif növ xidmətləri təmin edir. Bu xidmətlərə verilənlərin ənənəvi ötürülməsi, İP-

telefoniya, video və audio konfranslar və video yayımlar, mühafizə və videonəzarət, İnternet xidmətləri aiddir 

[5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

          İnternet  

 

 

 

 

 

 

Şək.1.2. Korporativ şəbəkənin strukturu 

KKŞ yaradılması mərhələləri və əsasları 

KKŞ-nin yaradılması əsas aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

 KKŞ yaradan təşkilatın informasiya təminatının həyata keçirilməsi; 

 analiz nəticəsində sistemin arxitekturasının, proqram-texniki vasitələrinin seçilməsi; 

 korporativ məlumat bazasının idarəetmə sisteminin seçilməsi; 

 elektron sənədlərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması; 

 xüsusi proqram vasitələrinin yaradılması; 

 qərar qəbuletmə sisteminin yaradılması. 

KKŞ-nin müəssisədə istifadəsi aşağıdakıları təmin edir: 

 Kompüter istifadəçilərinin birgə effektiv işləməsini; 

 Kompüterlərin, periferiya qurğularının və proqram təminatlarının maksimum səmərəli 

istifadəsini; 

 Ümumi istifadə olunan verilənlərə daxilolmaların sadəliyini və rahatlığını; 

 Istifadəçilərin İnternet xidmətlərindən səmərəli istifadəsini təmin edilməsini və s.. 

KKŞ-nin tarixi lokal və qlobal şəbəkələrin yaranma tarixi ilə sıx bağlıdır. Lokal və qlobal şəbəkələrin 

yaranması, kompüter istifadəçilərinə, operativ informasiya mübadiləsinə yeni imkanlar açdı. Əvvəlcə 

müəsssələrdə ümumi məsələnin, məsələn, mühasibat və yaxud marketinq məsələlərinin həlli üçün nəzərdə 

tutulmuş, ancaq müəyyən qrup əməkdaşlar tərəfindən istifadə olunan, şöbə və yaxud qrup LŞ yaradılırdı. 

Sonra bu şəbəkələr müəssisə və korporativ şəbəkələrinə qədər böyüdülər  [4].  

Şöbə və yaxud qrup LŞ-lərinin əsas məqsədi tətbiqi proqramlar, verilənlər, printerlər kimi resurslarin 

ümumi istifadəsini və İnternetə qoşulmanı təmin etməkdir. 

Şöbənin LŞ-lərinin miqyası kiçik olduğuna görə onu idarə etmək üçün mürəkkəb idarəetmə sistemi 

tələb olunmur. Şöbə səviyyəsində idarəetmə məsələləri nisbətən sadədir. Şəbəkə inzibatçısının vəzifəsi yeni 
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istifadəçilərin əlavə edilməsindən, sadə dayanmaların aradan qaldırılmasından, yeni qovşaqların və proqram 

təminatının yeni versiyalarının qurulmasından ibarətdir. Əsaslı yeni proqram təminatının qurulması isə 

məsləhətçilər və yaxud firma nümayəndələri tərəfindən icra olunur.  Beləliklə, bircinslilik və kiçik ölçü, işçi 

qrup və yaxud şöbə LŞ-lərinin əsas xüxusiyyətləridir. Müəssisələr müxtəlif təyinatlı LŞ-ləri bir-biri ilə 

birləşdirmək üçün korporativ şəbəkədən istifadə edirlər. Şək. 

KKŞ-ni yaxşı təsvir etmək üçün, onu bir neçə təbəqədən ibarət olan piramida şəklində təsvir etmək 

olar. KKŞ-ni təsvir edən piramidanın əsasında kompüterlər təbəqəsi yerləşir. Kompüterlər informasiyanın 

saxlanması və emalı mərkəzləri rolunu oynayır. Kompüterlər təbəqəsi üzərində kompüterlər arasında 

informasiya paketlərinin etibarlı ötürülməsini təmin edən nəqliyyat altsistemi yerləşir. Nəqliyyat altsisteminin 

üzərində isə kompüterlərdə olan tətbiqi proqramların işini təşkil edən və nəqliyyat sistemi vasitəsi ilə öz 

kompüterlərinin resurslarını ümumi istifadəyə verən şəbəkə əməliyyat sistemi işləyir.  

Şəbəkə əməliyyat sisteminin üzərində əsas korporativ informasiyanı nizamlı şəkildə saxlayan və onun 

üzərində axtarış əməliyyatını aparmağa imkan verən verilənlər bazasının idarəetmə sistemi (VBİS) işləyir. 

Növbəti təbəqədə müxtəlif sistem xidmətləri işləyir. Misal üçün, bu xidmətlərdən, Wordl Wide WEB 

(WWW) Elektron poçt sistemini göstərmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şək.1.3. Korporativ şəbəkənin iyerarxik təsviri. 

 

KKŞ-nin ən mühüm xüsusiyyətləri  aşağıdakılardır [4]: 

 Geniş miqyaslı olması – KKŞ-lər bir-biri ilə mürəkkəb şəkildə əlaqələnmiş çoxlu sayda  

kompüterləri böyük ərazidə birləşdirir; 

 Qeyri bircinsliliyi – avadanlıqların, protokolların, əməliyyat sistemlərinin, tətbiqi proqramların 

qeyri-bircinsliyi; 

 Qlobal əlaqənin istifadə olunması – KKŞ-ləri qurarkən uzaqda yerləşən ayrı-ayrı kompüterləri 

və LŞ-ləri birləşdirmək üçün bütün növ qlobal əlaqə kanallarından (QƏK), o cümlədən, telefon knallarından, 

radiokanallarından, peyk rabitəsindən, kanal və paket komutasiyalı şəbəkədən istifadə edilir; 

 Inteqrasiyalılığı – KKŞ-lərin qeyri-bircins hissələri və altşəbəkələri istifadəçilərə bütün lazımi 

resurslara mümkün qədər şəffaf müraciət imkanı verərək, birlikdə işləməlidirlər; 

 Etibarlılığa yüksək tələb – KKŞ-lərdə müəssisə üçün strateji əhəmiyyətli tətbiqi proqramlar 

istifadə olunur və əhəmiyyətli verilənlər saxlanılır. Ona görə də belə şəbəkələrdə istifadə olunan texniki və 

proqram təminatlarının etibarlılığına yüksək tələb qoyulmalıdır; 

 Şəbəkənin idarə olunmasına yüksək tələb – KKŞ-nin geniş miqyaslı olması onu idarə etmək 

üçün çoxfunksiyalı vasitə tələb edir. Əks halda KKŞ-ni istismar edən çoxlu sayda mütəxəssislərə çəkilən 

Konkret tətbiq 
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WWW, elektron poçt 
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xərclər gəlirdən çox olar. KKŞ-nin inzibatçılarının baş verən imtinalara operariv reaksiya verən sistemə yox, 

imtinalar haqqında əvvəlcədən xəbər verən sistemə ehtiyacı olur; 

 Həll olunan məsələlərin universal xarakterli olması – LŞ-nin bir qayda olaraq ixtisaslaşdığı 

halda KKŞ üçün müxtəlif məsələlərin olması adi haldır, bunlardan kargüzarlıq, texnoloji proseslərin 

avtomatlaşdırılması, təcrübi proqramların yaradılması informasiya axtarışı və s.; 

 əhatə olunan texniki problemlərin genişliyi – KKŞ-nin layihələndirilməsi zamanı çoxsaylı 

texniki məsələlər (fərdi kompüterlərin, ƏS-nin, tətbiqi proqramların, LŞ-lərin kabel sisteminin, qlobal rabitə 

növünün seçilməsi, müxtəlif kommunikasiya avadanlığının əsasında şəbəkənin strukturlaşdırılması 

məsələləri) meydana çıxır [6].  

KKŞ-in səmərəliliyi tədqiq edilərkən aşağıda qeyd edilən səmərəlilik göstəricilərini nəzərdən keçirmək 

məqsədəuyğundur: 

 şəbəkənin onun təyinatı ilə uyğunluq dərəcəsi - məqsədli səmərəlilik (MS); 

 şəbəkənin texniki mükəmməlliyi – texniki səmərəlilik (TS); 

 iqtisadi məqsədəuyğunluq – iqtisadi səmərəlilik (İS). 

 

KKŞ səmərəlilik göstəriciləri 

KKŞ-in səmərəlilik gəstəricilərinin analizini nəzərdən keçirək. Ümumi mənada kompüter şəbəkəsinin 

fəaliyyətinin səmərəlilik göstəricisi insan-maşın sistemi kimi, aşağıdakılar nəzərə alınmaqla kəmiyyət 

qiymətləndirmə xarakteristikandan ibarətdir: insan-operatorun (istifadəçilərin, şəbəkənin idarəetmə və xidmət 

heyətinin) əmək fəaliyyətinin vaxtlılıq, dəqiqlik və mötəbərlik göstəriciləri; maşının parametrləri və 

xarakteristikaları (şəbəkənin sistem baxımından nəzərdən keçirilən aparat, proqram və informasiya vasitələri); 

şəbəkənin fəaliyyət şərtlərini müəyyənləşdirən parametrlər və xarakteristikalar. KKŞ-nin səmərəlilik 

göstəriciləri (S) onun fəaliyyət prosesləri ilə təyin edilir və həmin prosesdən funksionaldır. Səmərəlilik 

anlayışının konkretləşdirilməsinə müvafiq olaraq S çoxluğunun göstəriciləri üç qrupa bölünür: 

S=Sm+St+Si 

Burada Sm - şəbəkə fəaliyyətinin məqsədli səmərəliliyinin və ya məqsədli təyinat üzrə şəbəkənin 

istifadə səmərəliliyinin göstəriciləridir. Sm şəbəkənin onun təyinatına uyğunluğunun kəmiyyət ölçüsüdür; St – 

şəbəkənin texniki səmərəliliyinin göstəriciləri, şəbəkənin texniki mükəmməlliyini əks etdirən miqdar 

ölçüsüdür; Si – şəbəkənin fəaliyyətinin iqtisadi effektivlik göstəriciləri, şəbəkədən istifadənin iqtisadi 

məqsədəuyğunluğunun kəmiyyət ölçüsüdür. 

Bu və ya digər səmərəlilik göstəricisinin göstərilən qruplardan birinə mənsubluğu həmişə birmənalı 

olmur. Bu, şəbəkənin təyinatı və onun tədqiqat məqsədləri ilə müəyyən edilir. 

Səmərəliliyin yüksəldilməsinin əsasən texniki aspektlərinə baxıldığı üçün Sm və Si haqqında qısa izah 

verməklə kifayətlənib texniki səmərəlilik gəstəricilərini daha dərindən analiz edək. 

Məqsədli səmərəlilik göstəriciləri. Bu və ya digər təşkilatın istifadə etdiyi istənilən kompüter şəbəkəsi 

həmin təşkilatın fəaliyyətinin məqsədlərinin nailiyyətində, konkret məsələlərin həllində birbaşa və ya 

bilavasitə iştirak edir. Bu göstəricilər həmin iştirak dərəcəsinin kəmiyyət qiymətləndirməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Onların köməyi ilə ümumşəbəkə resurslarından (aparat, proqram, informasiya) istifadə edərək 

bu və ya digər tətbiqi məsələlərin həlli hesabına alınan təsir (məqsədli nəticə) qiymətləndirilir. 

İqtisadi səmərəlilik göstəriciləri. Bütün şəbəkənin və ya onun ayrı-ayrı elementlərinin və əlaqələrin 

iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün iki qrup göstəricilərdən istifadə oluna bilər: inteqral 

göstəricilər və şəxsi göstəricilər. 

İnteqral göstəricilərin köməyi ilə ümumi (ümumi, inteqral) səmərə və daha sonra isə KKŞ-dən istifadə 

etməklə bütün əsaslı və cari (istismar) xərclər və bütün iqtisadiyyat nəzərə alınaraq, yəni birbaşa və dolayı 

iqtisadiyyatın bütün mənbələri və bütün növləri üzrə KKŞ-in (şəbəkə elementi və ya əlaqəsinin) inteqral 

iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirilir. Şəxsi göstəricilər yeni aparat, proqram, informasiya vasitələri və ya yeni 

KKŞ texnologiyaları tətbiq edilərkən yaranan iqtisadiyyatın ayrı-ayrı mənbələri üzrə alınan şəxsi iqtisadi 

səmərənin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir. 

Texniki səmərəlilik göstəriciləri. Bu qrup göstəricilər kompüter şəbəkəsinin mürəkkəb bir aparat-
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proqram-informasiya sistemi kimi onun müxtəlif iş rejimlərində və şəraitdə qiymətləndirilməsi üçün istifadə 

olunur. KKŞ-in texniki imkanları qiymətləndirilir. Bu göstəricilərin köməyi ilə bütün şəbəkə, eləcə də onun 

ayrı-ayrı sistemləri, alt sistemləri, əlaqələri və qovşaqları qiymətləndirilir. 

KKŞ-in texniki səmərəliliyi ümumi halda, sistemin texniki göstəricilərinin səmərəliliklərinin cəmi 

olduğu üçün bu göstəricilərin hər birini ayrı ayrılıqda nəzərdən keçirək. 

KKŞ-in məhsuldarlığı. Şəbəkənin məhsuldarlığı - korporativ şəbəkələrin əsas xüsusiyyətlərindən biri 

hesab edilir. O, şəbəkənin bir neçə elementi arasındakı işlərin parallelləşdirilmə imkanı ilə təmin olunur. 

Şəbəkənin məhsuldarlığı iki növ göstəricinin - zaman və buraxılış göstəricilərinin köməyi ilə qiymətləndirilir. 

Zaman göstəriciləri məlumat mübadiləsi zamanı şəbəkə ilə gətirilən ləngiməni, buraxılış göstəriciləri isə 

şəbəkə ilə ötürülən informasiya miqdarını əks etdirən buxarılış qabiliyyətini qiymətləndirir.  

Şəbəkənin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üçün onun əsas xarakteristikalarından istifadə edilir 

[7]: 

 reaksiya müddəti; 

 ötürmə qabiliyyəti; 

Reaksiya müddəti şəbəkə məhsuldarlığının zaman xarakteristikası qismində istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, reaksiya müddəti hər hansı şəbəkə xidmətində istifadəçi sorğusunun yaranması ilə həmin 

sorğuya cavabın alınması arasındakı zaman intervalı kimi təyin edilir. Görünür ki, bu göstəricinin mənası və 

qiyməti istifadəçinin müraciət etdiyi xidmət növündən, hansı istifadəçinin və hansı serverə müraciət 

etdiyindən, həmçinin şəbəkənin digər elementlərinin cari vəziyyətindən - sorğunun ötürüldüyü seqmentlərin 

yüklənməsindən, serverin yüklənməsindən və sairədən asılıdır. 

Reaksiya müddəti bir neçə aşağıdakı tərkib hissələrindən formalaşır: 

 sorğuların müştəri kompüterində hazırlanma müddəti; 

 şəbəkə seqmentləri və aralıq rabitə avadanlıqları vasitəsilə müştəri ilə server arasında 

sorğuların ötürülmə müddəti; 

 serverdə sorğuların emal edilmə müddəti; 

 cavabların serverdən müştəriyə ötürülmə müddəti; 

 serverdən alınan cavabların müştəri kompüterində emal edilmə müddəti.  

Son istifadəçi üçün müəyyən reaksiya müddəti şəbəkə məhsuldarlığının aydın və ən təbii göstəricisidir. 

Lakin, şəbəkə mütəxəssisini ilk növbədə şəbəkənin məhsuldarlığı maraqlandırır. Buna görə də onun daha 

dəqiq qiymətləndirilməsi üçün reaksiya müddətinin tərkibindən müvafiq verilənlərinin qeyri-şəbəkə emalı 

mərhələlərini ayırd etmək məqsədəuyğundur – vacib informasiyanın diskdə axtarışı, diskə yazılması və s. 

Şəbəkənin müxtəlif, lakin təyin edilmiş vəziyyətində ölçülmüş reaksiya müddəti həmin meyarın variantları 

qismində xidmət edə bilər. 

Ötürmə qabiliyyəti vahid zaman ərzinə şəbəkə ilə ötürülmüş verilənlərin həcmini əks etdirir. İstənilən 

şəbəkənin yaradılmasında əsas məqsəd kompüterlər arası informasiyanın sürətli ötürülməsidir. Buna görə də 

şəbəkənin ötürmə qabiliyyəti ilə bağlı meyarlar onun əsas funksiyalarının şəbəkə tərəfindən icraedilmə 

keyfiyyətini yaxşı əks etdirir. 

Etibarlılıq, dayanıqlıq və təhlükəsizlik. Etibarlılıq hesablama şəbəkəsinin ən əhəmiyyətli 

xüsusiyyətidir ki, uzun müddət ərzində düzgün fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinə malikdir. Etibarlılığın 

artırılması yüksək inteqrasiya dərəcəsinə malik elektron sxem və komponentlərin tətbiq hesabına imtinaların 

və nasazlıqların qarşısının alınmasından, maneələri aradan qaldırqaraq sxemlərin iş rejimini 

yüngülləşdirməkdən, həmçinin aparaturanın quraşdırma metodlarının təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 

Etibarlılıq imtinaların intensivliyi ilə və imtinanın emalına sərf edilən orta müddət ilə ölçülür. Paylanmış 

sistem kimi şəbəkələrin etibarlılığı bir çox hallarda ayrı-ayrı qovşaq arasındakı elektrik və ya optik əlaqəni 

təmin edən kabel sistemlərinin və kommutasiya aparaturasının - konnektorlar, çarpaz panellər, kommutasiya 

dolabları və digərlərin etibarlılığı ilə təyin edilir.  

Dayanıqlıq. Şəbəkənin yüksək dərəcəli hazırlığını o zaman təmin etmək olar ki, şəbəkə elementlərinin 

işləmək qabiliyyətinin yoxlanma prosedurları və ehtiyat elementlərə ötürmə rabitə protokollarına daxil edilsin. 

Müxtəlif dərəcəli imtinayadavamlı kompüter sistemləri mövcuddur. Aşağıda qeyd edilən texnologiyalardan 
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KKŞ-in dayanıqlılığını artırmaq üçün geniş istifadə edilir [8]: 

 yüksək hazırlıq (high availability) texnologiyası - aparat və proqram vasitələrindən istifadə 

edən, 2 dəqiqədən 20 dəqiqəyədək bərpaetmə müddətini təmin edən sistemləri xarakterizə edir; 

 imtinaya davamlılıq (fault tolerance) texnologiyası – bu texnologiyadan istifadə etdikdə 

sistemdə istifadə edilən bütün funksional bloklar (prosessorlar, qida mənbəyi, giriş/çıxışın alt sistemləri, disk 

yaddaşı və s.) üçün ehtiyat hissələr yaradılır və qurğulardan biri sıradan çıxdıqda bərpaetmə müddəti 1 

saniyədən çox olmur; 

Təhlükəsizlik. Təhlükəsizliyin təminat sistemi (TTS) təşkilati (inzibati) tədbirlərin, hüquqi və mənəvi-

etik normaların, proqram-aparat vasitələrin vahid məcmusunu təşkil edir. Proqram-aparat vasitələri istifadəçi 

və şəbəkə sahiblərinə dəyə biləcək mümkün zərəri minimuma endirmək məqsədi ilə şəbəkə təhdidlərinə əks 

təsir göstərməyə yönəldilmişdir. Konkret şəbəkə təhlükəsizliyinin təminatı konkret xüsusiyyətləri: təyinatlar, 

topologiyalar, konfiqurasiyanın xüsusiyyətləri, informasiyanın axınları, istifadəçilərin sayı, iş rejimi və s. 

nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. 

İdarə edilmə. Şəbəkənin idarə edilə bilməsi dedikdə şəbəkənin əsas elementlərinin vəziyyətinə 

mərkəzləşmiş şəkildə nəzarət etmək, şəbəkənin işlək vəziyyətində yaranmış problemləri aşkarlamaq və həll 

etmək, məhsuldarlığın analizini yerinə yetirmək və şəbəkənin inkişafını planlaşdırmaq imkanı nəzərdə tutulur. 

Yəni, şəbəkənin və onun elementlərinin iş qabiliyyətinin, parametrlərinin tənzimlənməsinin 

qiymətləndirilməsi və şəbəkənin fəaliyyət prosesinə dəyişikliklərin edilməsi məqsədi ilə xidməti heyətin 

şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqəsi üçün yaradılmış imkanlar şəbəkənin idarə edilə bilməsidir. 

Bu məqsədlə yaradılan KKŞ-lərdə istifadə olunan əlaqə kanallarında verilənlərin ötürmə sürəti lokal 

şəbəkədə verilənlərin ötürmə sürətindən xeyli aşağı olur. Buna görə istifadə edilən kanallardan səmərəli 

istifadə KKŞ-nin iş səmərəliyinin  artırılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Nəticə 

Məqalədə müasir müəssisələr üçün korporativ kompüter şəbəkələrinin əhəmiyyəti və yeri 

araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, müasir böyük müəssisələrin müvəffəqiyyətinin əsasında müəssisələrin ayrı 

arı hissələrini birləşdirən, qohum müəssisələri birləşdirən korporativ şəbəkələrdir. Bu məqsədlə  KKŞ 

yaradılmasının məqsədləri və bu məqsədlərə uyğun olan strukturun araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, KKŞ-

lərin yaradılması müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir və bu mərhələlər demək olar ki, hər bir müəssisədə 

müəyyən oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər. Yekun olaraq KKŞ-lərin səmərəlilik göstəriciləri təyin edilmişdir. 

KKŞ-lərin səmərəliliyinin artırılmasının bəzi yolları müəyyən edilmişdir.  

Məqalənin nəticələrindən KKŞ-lər yaradılarkən istifadə edilə bilər. 
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Prof. Dr. C.Gazi UÇKUN259;  Efser CAN260; Öğr. Gör. Barış DEMİR261; Yrd. Dr. Seher UÇKUN262 

TERSANE ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL QUIET AND 

ORGANIZATIONAL CONNECTIVITY IN SHIPYARD WORK 

 

 

 

ÖZ 

Sessizlik ortamının hakim olduğu örgütlerde, örgüt açısından yeni fırsatların kaçırılmasına ve 

çalışanların bu ortamda yaşadıkları sıkıntı ve stresin de etkisi ile örgütlerin etkin ve verimli olarak yaşamlarını 

sürdürebilmelerindeki ana faktörlerden biri olan örgüte bağlılıklarının olumsuz yönde etkilenmesi beklenir.  

Bu çalışmada, bir tersanede çalışanların görüşlerine bağlı olarak Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel 

Bağlılık arasında bir ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kısmında tersane çalışanlarına 

uygulanan anket sonuçları yorumlanmış ve araştırmadan çıkan sonuçlar son bölümde ifade edilmiştir. 

Araştırma sonucunda örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sessizliği, Sessizlik İklimi, Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Bağlılık. 

 

 

 

ABSTRACT 
In organizations where silence is prevalent, it is expected that organizational commitment, which is 

one of the main factors in the organization's abduction of new opportunities and the ability of employees to 

survive effectively and productively, is affected by the stress and stress they experience in this environment. 

In this study, it was attempted to determine whether there is a relationship between Organizational 

Silence and Organizational Commitment, depending on the views of employees at a shipyard. In the research 

part, the results of the survey applied to the shipyard employees were interpreted and the results without the 

research were expressed in the last part. As a result of the research, it was found that there is a positive 

relationship between organizational silence and organizational commitment. 

Keywords: Employee Silence, Silence Climate, Organizational Silence, Organizational commitment. 
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1.GİRİŞ 

 İlerleyen teknoloji ve acımasız rekabet koşullarının beraberinde getirdiği yüksek müşteri beklentileri 

sonucunda; örgütler çalışanlarından, geleneksel yönetim biçimlerinden ziyade daha fazla inisiyatif alması, 

görüş ve fikirlerini açıkça ifade etmesi, daha yaratıcı olması ve daha fazla sorumluluk almasını beklemektedir 

(Quinn ve Spreitzer, 1997). Günümüzde, örgütler başarılarının kilit unsuru olarak gördükleri çalışanları 

değişim, yaratıcılık, öğrenme ve yenilik kaynağı olarak kabul etmektedir (Huang vd., 2005). Buna rağmen 

pek çok çalışan örgüte yönelik görüş ve kaygılarını dile getirmemeyi tercih etmektedir. Örgütler tarafından 

başarının anahtarlarından birinin de çalışanları ile daha barışık ve etkili iletişim halinde olmak olduğu bilindiği 

halde pek çok örgütte çalışanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak sessizliğe itilmektedirler.  

Örgütsel sessizlik kavramı, günümüzün değişen şartları altında gittikçe önem kazanan örgütsel yapı ile 

bu yapının önemli bir bölümünü oluşturan ve örgüt içi dinamiklerin oluşumu açısından iyi irdelenmesi gereken 

bir konumdadır. Bu bölümde, örgütsel sessizlik olgusu kavramsal boyutu ile açıklandıktan sonra, örgütsel 

sessizliğin önemi irdelenecek, sessizlik türleri ile sessizliği oluşturan faktörlerle birlikte örgütsel sessizliğin 

sonuçları açıklanmaya çalışılacaktır.  

Bu çalışmada Gölcük bölgesinde bulunan bir tersane çalışanlarının görüşlerine bağlı olarak Örgütsel 

Sessizlik ile Örgütsel Bağlılık düzeylerini tespit etmek ve Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Bağlılık arasında 

nasıl bir ilişki olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

2.ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ  
Örgütsel sessizliğin örgüt kültürü içinde yer alması, örgütsel değişim ve örgütün kendini 

geliştirmesinde negatif yönde bir etkisi olduğu görülmektedir. Örgütlerde sorunların dile getirilememesi, 

örgütün daha iyiye gidebilmesine yönelik fikirlerin ifade edilmemesi gibi hususların çalışanın bu durumdan 

olumsuz yönde etkilenmesi ve bunun sonucunda da örgütsel bağlılığının azalması beklenecek sonuçlardandır. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında çalışanlarının örgüte katılımının sağlandığı, fikir ve düşüncelerini ifade 

edebildikleri örgütlerde çalışanların bağlılıklarının olumlu yönde artması beklenirken, tam tersi durumda ise 

bağlılık düzeyinin azalması ve bu durumun örgütü olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Gerek yabancı 

gerekse Türkçe yazında örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık ilişkisini çeşitli yönlerden açıklamaya çalışan 

çalışmalar mevcuttur. Örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizliğe yönelik yapılmış çalışmalar ve sonuçları 

incelendiğinde, genel olarak bağlılığın tek boyut, sessizliğin ise nedenleri, sonuçları ve az sayıda da olsa sessiz 

kalınan konulara göre alt boyutlara ayrılarak incelendiği görülmüştür.  

Caryl vd. (1988)’nin, ayrılma, ses, sadakat ve ihmal ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında yaşadıkları tatminsizlik sonucu bağlılıkları azalan ve işlerine yabancılaşan çalışanların, 

örgütsel katılımdan uzak durarak aldırmaz davranışlarda bulunmayı tercih edebilecekleri belirtilmiştir (Oruç, 

2013). Withey ve Cooper (1989)’ın, işe yönelik tatminsizliğe tepki olabilecek ayrılma, sessizlik, sadakat ve 

ihmal konuları ile bağlılık arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında bağlılık ile örgütten ayrılma, 

sadakat ve ihmal arasında negatif yönde bir ilişki olduğu, ayrıca bağlılık ile sessizlik arasında pozitif bir 

ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir (Oruç, 2013).  

Örgütsel bağlılığın boyutları olarak tanımlanan duygusal bağlılık ve devam bağlılığı ile örgütsel 

sessizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan biri olan Luchak (2003)’ın, çalışmasında, duygusal 

bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanların işyerindeki problemlere sessiz kalarak acı çekmektense, doğrudan 

konuşmayı bir temsilcinin konuşmasına göre daha fazla tercih ettikleri, devam bağlılığı düzeyi yüksek olan 

çalışanların ise sessiz kalarak daha çok temsilcinin konuşmasını tercih ettikleri ifade edilmiştir. Benzer şekilde 

Tangirala ve Ramanujam (2008)’ın, hemşirelerde örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırma sonucunda, hasta güvenliği ile ilgili konulardaki sessizlik durumu ile duygusal bağlılık 

arasında negatif yönde bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir. 

Konuya ilişkin yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışanların örgütü aile gibi görmesi 

örgütsel bağlılığın beklenen sonuçları arasındadır. Örgüte bağlı çalışan örgütün iyiliğini isteyecek ve buna 

yönelik görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyecektir. Fakat örgütsel sessizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda 

çalışan düşüncelerini gerek yönetimsel gerek çalışma ortamı ve çevreden gelecek tepkiler nedeniyle ifade 
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edemiyorsa zaman içerisinde psikososyal etmenlerinde etkisi ile çalışanın örgüte bağlılığını olumsuz yönde 

etkileyebilecektir. Yapılan incelemelere genel olarak bakıldığında örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık 

arasından negatif yönde bir ilişki olduğunun saptandığı görülmektedir. Dolayısıyla mevcut çalışmada yazın 

incelemesinden hareketle örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel bağlılık yaklaşımları, boyutları ve örgütsel 

bağlılığın sonuçlarına ilişkin incelenen çalışmalardan hareketle yapılan araştırma çalışması neticesinde elde 

edilen veriler analiz edilerek açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

3.YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 Araştırmanın temel amacı örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeylerini tespit ederek bu 

bağlamda örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasında ilişki olup olmadığını saptamaya çalışmaktır. 

 

3.2. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLERİ 

 Araştırmaya yönelik oluşturulan model Şekil 3.1.’de olduğu gibidir. 

  Örgütsel Sessizlik       Örgütsel Bağlılık 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin tespitine yönelik geliştirilen 

hipotezler aşağıda olduğu gibidir: 

 H1: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Örgüte Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H2: İşle İlgili Konular faktörü ile Örgüte Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H3: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Örgüte Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H4: İzolasyon Korkusu faktörü ile Örgüte Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H5: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Örgüte Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

 H6: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Örgüte Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H7: İşle İlgili Konular faktörü ile Örgüte Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H8: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Örgüte Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H9: İzolasyon Korkusu faktörü ile Örgüte Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H10: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Örgüte Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H11: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Amire Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H12: İşle İlgili Konular faktörü ile Amire Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Yönetsel ve Örgütsel 

Nedenler 

İşle İlgili Konular 

Tecrübe Eksikliği 

İzolasyon Korkusu 

İlişkileri Zedeleme Korkusu  

Örgüte Duygusal Bağlılık 

Örgüte Normatif Bağlılık 

Amire Duygusal Bağlılık 

Amire Normatif Bağlılık 

Çalışma Arkadaşlarına Duygusal 

Bağlılık 

Çalışma Arkadaşlarına Normatif 

Bağlılık 
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 H13: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Amire Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H14: İzolasyon Korkusu faktörü ile Amire Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H15: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Amire Duygusal Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H16: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Amire Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H17: İşle İlgili Konular faktörü ile Amire Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H18: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Amire Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H19: İzolasyon Korkusu faktörü ile Amire Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H20: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Amire Normatif Bağlılık arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

 H21: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H22: İşle İlgili Konular faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H23: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H24: İzolasyon Korkusu faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H25: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H26: Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 H27: İşle İlgili Konular faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H28: Tecrübe Eksikliği faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H29: İzolasyon Korkusu faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 H30: İlişkileri Zedeleme Korkusu faktörü ile Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

 

3.3. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın örneklemini Kocaeli ilinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan  

650 beyaz ve mavi yakalı çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı tersane Kocaeli bölgesinin en büyük 

tersanesi olmasının yanı sıra, çalışanlarının çoğu uzun süredir bu tersanede çalışmakta ve özellikle işçiler 

sendikal haklarından tam olarak faydalanmaktadır. Araştırma yapılan tersanenin kamu kurumu olması ve 

özellikle mavi yakalı çalışanların çoğunun uzun süredir bu işletmede çalışıyor olması nedeniyle anket tüm 

çalışanlara uygulanmıştır.  

 

3.4. Araştırmada Kullanılan Ölçek 
Araştırma yüz yüze yapılan anket çalışmasına dayanmaktadır. Soru formunun oluşturulmasında Çakıcı 

(2008) nın geliştirdiği “Örgütsel Sessizlik” ölçeği ile Wasti’nin (2005) Türkçe ’ye uyarladığı Meyer ve 

Allen’in (1990) “Örgütsel Bağlılık Ölçeğinden” yararlanılmıştır 

 

4.BULGULAR 

4.1.Güvenilirlik Analizi 

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucu bulunan değerler  

Tablo 1’de verilmiştir.  
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  Tablo 1.Güvenilirlik İstatistikleri  

α Güvenilirlik Katsayısı Madde Sayısı 

,880 63 

Güvenilirlik analizi sonucunda α Güvenilirlik Katsayısı 0.88 (%88) olarak hesaplanmış ve bu değer 

analiz yapmak için yeterli bulunmuştur. 

 

4.2. Korelasyon Analizi 

Bu bölümde Örgütsel Sessizlik faktörleri ve Örgütsel Bağlılık faktörleri ile ilgili ifadelere verilen 

yanıtların ilişkileri incelenmiştir. Örgütsel Bağlılık ifadelerinin pozitif, Örgütsel Sessizlik ifadelerinin ise 

negatif yönlü olması nedeniyle beklenen aralarında (varsa) negatif yönlü bir korelasyon oluşmasıdır.  

Kendi içinde tutarlı olması ve ortalama hesaplanmasına izin vermesi, yani faktörler dahilindeki tüm 

ifadelerin negatif yönlü olması nedeniyle Örgütsel Sessizlik faktörlerine SPSS’de ters çevirme işlemi 

uygulanmamıştır. 

Bunun yanında Örgütsel Bağlılık faktörlerine ait ifadelerin negatif yönlü olan soruları (negatif 

ifadelerin azınlıkta olması ve negatif bir korelasyon çıkma ihtimalinin de mevcut olması nedeniyle) pozitif 

yönlü olacak şekilde ters çevirme işlemine tabi tutulmuştur. 

Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Bağlılık arasındaki ilişkiye ilişkin korelasyon hesaplamaları Tablo 2.de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Örgütsel Sessizlik – Örgütsel Bağlılık Korelasyon Analizi 

 Korelasyon tablosu incelendiğinde: 

 a. Yönetsel ve Örgütsel Nedenler faktörünün; (p<0.01 anlamlılık DÜZEYİNDE) 

 Örgütsel Sessizlik Örgütsel Bağlılık 

Değişkenler YÖN İİK TEK İZO İZK ÖDB ÖNB ADB ANB ÇDB ÇNB 

YÖN - ,723** ,421** ,709** ,740** 
-

,357** 

-

,241** 

-

,604** 

-

,430** 

-

,316** 

-

,170** 

İİK - - ,440** ,787** ,778** 
-

,308** 

-

,270** 

-

,456** 

-

,392** 

-

,279** 

-

,253** 

TEK - - - ,507** ,499** 
-

,336** 

-

,265** 

-

,264** 

-

,219** 

-

,322** 

-

,184** 

İZO - - - - ,806** 
-

,314** 

-

,204** 

-

,451** 

-

,345** 

-

,312** 

-

,212** 

İZK - - - - - 
-

,296** 

-

,236** 

-

,486** 

-

,393** 

-

,329** 

-

,239** 

ÖDB - - - - - - ,642** ,497** ,380** ,524** ,428** 

ÖNB - - - - - - - ,468** ,589** ,479** ,659** 

ADB - - - - - - - - ,707** ,510** ,489** 

ANB - - - - - - - - - ,501** ,712** 

ÇDB - - - - - - - - - - ,614** 

ÇNB - - - - - - - - - - - 

Örgütsel Sessizlik Faktörleri: 

YÖN:  Yönetsel ve Örgütsel Nedenler, İİK:  İşle İlgili Konular, TEK: Tecrübe Eksikliği,  

İZO: İzolasyon Korkusu, İZK: İlişkileri Zedelenme Korkusu,  

Örgütsel Bağlılık Faktörleri: 

ÖDB: Örgüte Duygusal Bağlılık, ÖNB: Örgüte Normatif Bağlılık, ADB: Amire Duygusal Bağlılık,  

ANB: Amire Normatif Bağlılık, ÇDB: Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık, ÇNB: Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık  
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 Örgüte Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Örgüte Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Amire Duygusal Bağlılık ile arasında yüksek düzeyde, negatif yönde  

 Amire Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

ilişki olduğu bulunmuştur.  

 Dolayısıyla H1, H6, H11, H16, H21 ve H26 hipotezleri Kabul edilmiştir. 

 b. İşle İlgili Konular faktörünün; (p<0.01 anlamlılık DÜZEYİNDE) 

 Örgüte Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Örgüte Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Amire Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Amire Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde ilişki 

olduğu bulunmuştur. 

 Dolayısıyla H2, H7, H12, H17, H22 ve H27 hipotezleri Kabul edilmiştir. 

 c. Tecrübe Eksikliği faktörünün; (p<0.01 anlamlılık DÜZEYİNDE) 

 Örgüte Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Örgüte Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Amire Duygusal Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Amire Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde ilişki 

olduğu bulunmuştur. 

 Dolayısıyla H3, H8, H13, H18, H23 ve H28 hipotezleri Kabul edilmiştir. 

 d. İzolasyon Korkusu faktörünün; (p<0.01 anlamlılık DÜZEYİNDE) 

 Örgüte Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Örgüte Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Amire Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Amire Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde ilişki olduğu 

bulunmuştur. 

 Dolayısıyla H4, H9, H14, H19, H24 ve H29 hipotezleri Kabul edilmiştir. 

 e. İlişkileri Zedelenme Korkusu faktörünün; (p<0.01 anlamlılık DÜZEYİNDE) 

 Örgüte Duygusal Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Örgüte Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Amire Duygusal Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Amire Normatif Bağlılık ile arasında orta düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde  

 Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılık ile arasında düşük düzeyde, negatif yönde ilişki 

olduğu bulunmuştur. 

 Dolayısıyla H5, H10, H15, H20, H25 ve H30 hipotezleri Kabul edilmiştir. 

 Burada belirtilen p<0.01 anlamlılık düzeyine ait p değerleri incelendiğinde, iki değer hariç tüm 

değerlerin 0.000 olduğu dolayısıyla son derece anlamlı olduğu görülmektedir. Farklı olan değerler de 0.001 

ve 0.003 olduğundan onlar da oldukça yüksek düzeyde anlamlılık ifade etmektedir. 
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5. SONUÇ 

Örgütler artık en önemli girdisi olan çalışanlarının, etkin iletişim, örgütsel sorunların tespiti, farklılık 

yaratarak yenilikçi olma vb. pek çok hususta etkin ve önemli bir rol almaları beklemektedir.  

Bu nedenle çalışanların örgüte etkin katılımı beklenmektedir. Fakat literatürde, “Örgütsel sessizlik” 

olarak adlandırılan ve çalışanların örgüte yönelik fikir ve düşüncelerini kasıtlı olarak söylemelerinin, 

çalışanların örgütten kendilerini izole etmeleri, verimliliklerinin, iş tatmini ve motivasyonlarının azalması, 

duyarsızlaşma, yaratıcılığın engellenmesi vb. olumsuz sonuçların yanı sıra örgütsel bağlılıklarının azalmasına 

da etkileri olabilmektedir.  

Korelasyon analizi neticesinde, 

“Örgüte Duygusal Bağlılığın”, örgütsel sessizliğin nedenlerinden “İlişkileri Zedeleme Korkusu” ile 

diğerlerine göre daha düşük düzeyde ilişkisi olduğu, ilişkileri zedeleme korkusunun bireysel nedenler ve 

kişiler arası ilişkilerle bağlantılı olduğu, örgütün bu faktöre direk bir bağlantısı olmadığı göz önüne alındığında 

bunun beklenen bir sonuç olduğu,  

“Örgüte Normatif Bağlılığın”, “İlişkileri Zedeleme Korkusu” ile diğer nedenlere göre daha yüksek 

düzeyde ilişkisi olduğu, duygusal bağlılığa göre normatif bağlılığın sorumluluk ve borçluluk hissi ile bir sosyal 

birime yükümlülük bağlamında ortaya çıktığı düşüncesiyle örgüte karşı yükümlülük hissi şeklinde ortaya 

çıkabileceği ve bu nedenle de diğer sessizlik nedenlerine göre daha yüksek düzeyde bir ilişkisinin olmasının 

anlamlı olduğu,  

“Amirlere Duygusal Bağlılığın”, örgütsel sessizliğin nedenlerinden “Tecrübe Eksikliği” ile daha düşük 

düzeyde bir ilişkisi, “Yönetsel ve Örgütsel Nedenlerle” diğer sessizlik nedenlerine göre daha yüksek düzeyde 

bir ilişkisi olduğu, amire duygusal bağlılığın yönetim ve örgüt içi uygulamalardan etkileneceği 

değerlendirildiğinde beklenebilecek bir ilişki düzeyinde olduğu, 

“Amire Normatif Bağlılığın”, diğer sessizlik nedenlerine göre “Tecrübe Eksikliği” ile daha düşük 

düzeyde ilişkisi olduğu, yani yönetsel ve örgütsel nedenler, işle ilgili konular, izolasyon korkusu ve ilişkileri 

zedeleme korkusuna göre daha düşük düzeyde ilişkili olduğu, 

“Çalışma Arkadaşlarına Duygusal Bağlılığın”, “Yönetsel ve Örgütsel Nedenler” ve “Tecrübe 

Eksikliği” ile diğer nedenlere göre daha yüksek düzeyde ilişkisi olduğu, bunun da aynı ortamı paylaşan 

çalışanların yönetsel ve örgütsel uygulamalardan etkilenmesinin doğal sonucu olabileceği,  

“Çalışma Arkadaşlarına Normatif Bağlılığın”, örgütsel sessizliğin nedenlerinden “İzolasyon Korkusu” 

ile diğerlerine göre daha yüksek düzeyde ilişkisi olduğu, normatif bağlılığın bir sosyal birime yükümlü olma 

ile sorumluluk ve borçluluk hissinden etkilendiği düşünüldüğünde diğer nedenlere göre daha yüksek 

ilişkisinin olmasının beklenen bir sonuç olduğu,  

Dolayısıyla örgütsel sessizliği oluşturan nedenler ile örgütsel bağlılığın boyutları arasında, kavramları 

etkileyen ve oluşturan unsurlarla bağlantılı olarak ilişki düzeylerinde farklılıklar mevcut olduğu 

görülmektedir. 

Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık arasında var olması muhtemel ilişkiyi araştırmak maksadıyla 

yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler göstermektedir ki Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Bağlılık 

arasında modelde belirtilen faktörler arasında düzeyleri düşük, orta ve yüksek olacak şekilde değişmekle 

beraber tamamı negatif yönde ve son derece anlamlı ilişkiler mevcuttur. 

Bu bağlamda, örgütsel sessizlik ortamının hakim olduğu veya örgüte yönelik bilgi, fikir ve 

düşüncelerin ifade edilmesine çeşitli neden ve şekillerle imkan sağlanmayan, bunun sonucunda gittikçe 

sessizleşen bir örgütte, gerek örgüte, gerek amire, gerekse de çalışma arkadaşlarına yönelik örgütsel bağlılığın 

azalması bekleneceği; aynı şekilde bağlılığın yüksek olduğu örgütlerde, çalışanların örgüt yararına olabilecek 

fikir, bilgi ve düşüncelerini paylaşmak konusunda istekli olacakları sonucuna varılmıştır.  

Bireysel, örgütsel veya yönetsel olmak üzere çeşitli nedenler ile örgütsel sessizliğin hakim olduğu 

örgütlerde, çalışanların örgüte yönelik bağlılıkları azalacak, bu da örgüt içerisinde örgütün iyiliğine yönelik 

bilgi, fikir ve düşüncelerin paylaşılmaması ile çalışan kendini gerek duygusal gerek de normatif açıdan örgüt 

ile bütünleştiremeyeceğinden örgütsel bağlılığında azalma ile sonuçlanabilecektir. Bu da çalışanın yaratıcılığı 

ve gelişmeye açıklığını etkileyebilecek, çalışan her daim alternatif iş olanaklarını araştıracak, bireysel görevle 
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ilgili çaba göstermek konusunda geri olabilecektir. Bunların sonucu olarak örgütün adına zarar gelebilecek, 

örgüt geri dönülmez zararlara uğrayabilecek, yeni gelişen durumlara uyum sağlamak konusunda rakiplerine 

göre geri kalabilecektir.  

Yine örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanlar, örgüte yönelik duygusal veya sorumluluk hissi ile bir 

bağlılık hissetmemesi nedeni ile örgüte yönelik herhangi bir bilgi, fikir ve düşüncesini ifade etmekten 

kaçınabilecek, bu da sessizlik ortamının oluşmasına neden olabilecektir.  

Elde edilen veriler ışığında örgüte içten bağlı olan çalışanların örgütle bütünleştiği, örgüt değerlerini 

kendi değerleri olarak kabul ettiği ve bu bağlamda örgütün iyiye gitmesine yönelik fikir ve düşüncelerini 

açıkça ifade ettikleri sonucuna varılmıştır.  

Bundan sonraki çalışmalar için araştırmacılara; örgütsel sessizliğin organizasyonel hafızaya etkileri ve 

örgütsel sessizliğin öğrenilmiş çaresizlik ile etkileşiminin incelenmesi tavsiye edilmektedir. 
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Arş. Gör. Cihan YAYLAK 

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇU 

KAPSAMINDA ZORUNLULUK HALİNİN VE MUHTEMEL BİR İÇTİMA DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

AN ASSESSMENT ON THE STATEMENT OF NECESSITY  AND PROBABLE SESSION IN THE 

CONCEPT OF CRIME OF ENDANGERING GENERAL SECURITY DELIBERATELY  
 

 

 

ÖZ 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Yargıtay’ın havaya rastgele ateş edilmesi fiili üzerine açılan bir 

davada verdiği karar üzerine yapılan temyiz incelemesi neticesinde ortaya çıkan hukuki meselelerin analizleri 

yer almaktadır.  

Bu karardan hareketle zorunluluk halinin kanun değişikliğinden önceki ve sonraki durumuna ilişkin 

değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu, zorunluluk hali, içtima hali. 
 

 

 

ABSTRACT 

In this work we have done, there is an analysis of the legal issues that arise as a result of the appeal 

examination made on the judgment given in a lawsuit against the act of the Court of Cassation's random fire 

on the air judgement.  

An assessment will be made regarding the situation before and after the 1 June 2005 criminal code 

amendment on state of necessity by acting from this lawsuit. 

Keywords: Crime of endangering general security deliberately, necessity statement, session statement.

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

315 

 

GİRİŞ 
Sanık Fevzi Kızgın, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu dolayısıyla, TCK md. 170/1-c 

kapsamında mahkûm edilmiş; TCK md. 62 çerçevesinde takdiri indirim sebepleri nazar-ı dikkate alınarak 

cezasında indirime gidilmiş, dolayısıyla da TCK md. 50/1-f icabı kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlar kapsamında cezası 3 ay süreyle kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya çevrilmiştir. Ayrıca söz konusu 

olayda kullandığı av tüfeğinin de TCK md. 62 gereği müsaderesine Yıldızeli Asliye Ceza mahkemesi’nce 

hükmedilmiştir. Cezanın tesisine mevzu olan olayda ise, sanık Fevzi Kızgın’ın evinin önünde bulunan 

köpeğine başıboş sokak köpekleri saldırmış ve yaşanan boğuşma sebebiyle sanığın köpeği yaralanmıştır. 

Sanık köpekleri uzaklaştırmak istediyse de bu kez kendisine saldırmaya teşebbüs etmeleri üzerine evine 

giderek ağabeyi Hacı Kızgın’a ait olan ruhsat süresi dolmuş av tüfeğini almış ve köpekleri savuşturmak üzere 

havaya üç el ateş etmiştir. Hadise, akşam 22:20 sularında ve yer olarak da Yıldızeli Karşıyaka Mahallesi Tokat 

yolu kavşağında cereyan etmiştir.  Yapılan ihbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri ihbarda 

söylenildiği şekilde mezkur mahalde sanık Fevzi Kızgın’ı suçta kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalamış ve 

yapılan muayenede alkollü olduğuna dair bir emareye rastlanmamıştır. Bu olay kendisine intikal eden yerel 

mahkeme olan Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fevzi Kızgın’ı TCK md. 170/1-c fıkrası gereği 

mahkum etmiş ve buna müteallik diğer yaptırımlara hükmetmiştir. Hükmün temyizi üzerine karar kendisine 

ulaşan Yargıtay 8. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını olayda mevcut olan zorunluluk halini bir hukuka 

uygunluk sebebi mahiyetinde kabul ederek, mahkemenin bu hususu göz önünde bulundurmadığını söylemiş, 

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçunun sübutuna yönelik mahkumiyet kararını bozmuş, 

seçenek yaptırım ve müsadere kararlarına müteallik kararlarını ise şartları tahakkuk etmediği için isabetli 

bulmayarak bozmuştur. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın hareket tarzının zorunluluk 

halinin olayda gerçekleşmesine mani olduğu istikametinde görüş beyan ederek temyiz kararına itiraz etmiştir. 

Y.8.C.D. tarafından itirazın yerinde görülmeyerek reddi üzerine ise Yargıtay Birinci Başkanlığı’na gönderilen 

dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve Ceza dairesinin kararındaki zorunluluk halinin hukukî 

vasıflandırılması noktasındaki hatanın düzeltilmesi ile birlikte daire kararı isabetli bulunarak onaylanmış ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.263 

 

1. ANALİZDE TAKİP EDİLECEK METOD 

1.1. Çözümü Gereken Hukuki Sorun 

Çözümlenmesi icap eden hukuki problem, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 

oluşan ve Ceza Genel kurulunca çözümlenmesi gereken havaya rastgele ateş edilmesi fiilinin TCK md. 170’te 

düzenlenen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçunu oluşturup oluşturmadığı ve TCK md. 

25/2’de düzenlenen Zorunluluk Halinin olayda bulunup bulunmadığına mütealliktir. Ayrıca husule gelmesi 

muhtemel diğer neticeler bakımından içtima durumunun da tahkiki yapılacaktır. 

 

1.2. Sorunun Çözümünde Yararlanılacak Kaynaklar 

- 5237 sayılı TCK md. 170/1, 25/2, 62, 50/1-f, 54 

- Yargıtay kararları 

- Başta “Zeynel Kangal, Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Ankara 2010” ve “Neslihan 

Göktürk, Fikri İçtima, Ankara 2013” kitapları olmak üzere zorunluluk haliyle alakalı hazırlanan yüksek lisans 

tezleri, muhtelif ceza genel ve ceza özel hukuku ders kitapları, dergilerde yayınlanan makalelerde ifade edilen 

doktrinel görüşler 

 

2. MERCİLERİN PROBLEMİ ÇÖZÜM TARZLARI 
2.1. Birinci Görüş:  

                                                           
263 YCGK, E. 2012/8-1551, K. 2013/64, T. 19.02.2013 
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Olayda sanık Fevzi Kızgın’ın meskün mahalle yakın sayılabilecek bir mevkide ve araç trafiği olan yol 

üzerinde havaya ateş etmesi şeklindeki fiili sebebiyle, kişilerin hayatı, vücudu veya malvarlığı bakımından bir 

zarar tehlikesi oluşması ve de sanığın olay esnasındaki davranışlarının muhtemel bir zorunluluk halinin 

oluşmasına mani olması nedeniyle Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçunun oluşması 

gerektiği: 

Yerel Mahkeme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu görüşe sahiptir. 

Bu görüşe göre, sanık Fevzi Kızgın’ın evinin önünde kendi köpeğine saldıran sokak köpeklerini 

görerek yukarı çıkması, av tüfeğini alarak geri gelmesi, olay mahallinden ayrılan köpeklerin peşinden giderek 

evine yakın sayılamayacak bir yerde ve araç trafiğine açık yol üzerinde gelişigüzel şekilde üç kez ateş etmesi 

eyleminde kişilerin hayat ve malvarlıklarının tehlikeye düşeceği tartışmasızdır. Dolayısıyla olayda TCK 25/2 

anlamında ‘… ve başka surette korunma olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya 

başkasını kurtarmak zorunluluğu ile…’ şeklinde belirtilen bir durum arz etmediğinden dolayı sanığın 

gerçekleştirdiği eylem, TCK md. 170/1-c’de belirtilen suçu oluşturmaktadır. 

 

2.2. İkinci Görüş:  

Olayın şartları açısından Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu oluşmuş ancak olayda 

sanığın içerisinde bulunduğu zorunluluk halinin sanığın kusur yeteneğini ortadan kaldırması sebebiyle ceza 

verilememesi gerektiği: 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu görüştedir. Bu görüşe göre ise, olayın 

meydana geldiği yer, her ne kadar ilçe merkezine uzak olsa da insanların meskün ve mukim olduğu evlere 

yakın olması sebebiyle havaya üç el ateş edilmesi fiili, kişilerin hayatı, vücudu veya malvarlığı bakımından 

bir zarar tehlikesi oluşturacak niteliktedir ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu oluşmuştur. 

Ancak sanığın köpeğine karşı mevcut, kendisine karşı ise muhakkak bir saldırı durumu nedeniyle TCK md. 

25/2 icabı zorunluluk hali söz konusu olup sanığın kusuru ortadan kalktığı için sanığı oluşan suçtan cezaya 

mahkum etmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca müsadere kararıyla alakalı olarak, 5237 sayılı TCK’nın 54. 

Maddesi uyarınca “…iyiniyetli üçüncü kişilere ait eşyaların müsadere edilemeyeceği…” belirtilmesine 

rağmen sanık tarafından suçta kullanılan ve bilgi ve rıza dahilinde kullanıldığı ispat edilemeyen silah için 

verilen müsadere kararı isabetsiz görülmüştür. Son olarak ise sanık hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının 

seçenek yaptırıma çevrilmesine ilişkin kararın 5237 sayılı TCK’nın 50/1-f maddesi uyarınca kamuya yararlı 

bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığı sorulup saptanmadan verilmesi de aynı şekilde isabetsiz 

görülmüştür. 

 

3. GÖRÜŞÜMÜZ 

Olayla alakalı kanaatimiz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun meselenin halline müteveccih olarak 

yapmış olduğu izahla aynı istikamettedir. Yaptığımız çalışmada olayın çözümünde izlenecek yol şu şekilde 

olacaktır: Öncelikle TCK md. 170’te düzenlenen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçuna temas 

edilerek içerisinde bulunan bir takım teorik unsurları beyan edeceğiz. Daha sonra, olayda bulunan TCK md. 

25/2 anlamındaki “Zorunluluk Hali” ni izah ederek, muhtemel bazı içtima durumlarının vukuu durumunda 

meselenin nasıl halledileceğini açıklamaya çalışacağız. 

3.1. Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu (TCK 170) 

TCK’nın özel hükümlere ilişkin ikinci kitabının, “Topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü kısmının 

“Genel tehlike yaratan suçlar”a ilişkin birinci bölümünde yer alan 170 inci maddede; “(1) Kişilerin hayatı, 

sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik 

yaratabilecek tarzda; 

1. Yangın çıkaran,  

2. Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, 

3. Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, 

Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç 

aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır” denilerek genel güvenliği kasten tehlikeye 

düşüren fiiller suç olarak düzenlenmiştir. 

TCK’nın 170 inci maddesinin birinci fıkrasında somut tehlike suçu düzenlenmiş ve bu suçun seçimlik 

hareketleri, yangın çıkarmak, bina çökmesine, torak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak, 

silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak olarak gösterilmiştir.264 Maddenin birinci fıkrasında 

sayılan bu hareketlerin suç vasfını haiz olabilmeleri ise objektif cezalandırılabilme şartı şeklinde aranan somut 

tehlikenin gerçekleştiğinin olayda hakim tarafından araştırılmış ve kabul edilmiş olmasına bağlıdır. Şöyleki; 

İşlenen bu fiiller haksızlık özelliğini taşımakla birlikte, somut tehlikeye sebep olabilecek bir mahiyet arz 

etmiyorsa fiilin suç oluşturduğuna hükmedilemeyecek, dolayısıyla kişiye ceza verme imkanı 

bulunamayacaktır.265 

Bu durum –olayımızla da alakalı olarak- md. 170/1-c fıkrasında ifade edildiği üzere “silahla ateş etmek 

veya patlayıcı madde kullanmak” fiillerinde, kullanılan silahın veya patlayıcı maddenin, kanun metninde ifade 

edilen ve suçun vücut bulabilmesi için gerçekleşmesi istenen somut tehlikeye sebep olmaya salih olup olmama 

noktasında önem arz eder. 

Genel güvenliği tehlikeye sokma fiili için, kullanılan silahın ateş etme özelliğine sahip olması yani 

ateşli silah olması gerekir.266 Ateşli silah ise içerisinde bulunan sert cisimleri belirli mesafelere kadar mekanik 

bir güçle ulaştıran ve bu cisimlere iş gördüren namlu uzunluğuna göre kısa namlulu ya da uzun namlulu olarak 

iki gruba ayrılan alet olarak tarif edilmiştir.267 Ayrıca mermi atmaksızın alev veya gaz çıkarmak suretiyle fizik 

bakımından bir kimseye saldırı gerçekleştirme imkanına sahip silahlar da ateşli silah kavramına dahildir.268 

İşte bu şekilde zikredilen özellikleri hâvi bir silahla gerçekleştiren “..ateş etmek..” fiili somut tehlikeye vücut 

verecek ve suç oluşacaktır. 

Suç, kanun metninde bahsedilen hareketlerden herhangi birinin icrasıyla gerçekleşebileceğinden 

dolayı seçimlik (veya seçenek)269 hareketli; bu seçimlik hareketlerin mahiyetleri itibariyle sınırlandırılmış 

olduğundan da bağlı hareketli suç özelliğine sahiptir.270 

Olayımızda sanık Fevzi Kızgın’ın ağabeyi Hacı Kızgın’a ait av tüfeğiyle havaya üç el ateş etmesi 

şeklinde tezahür eden eylemi, doktrinde zikredildiği ve Yargıtay’ın da müstekar kararlarında ifade ettiği üzere 

genel tehlike suçlarında korunan, kişilerin ve malların kapsamlı bir şekilde korunması hukukî değerini ihlal 

ettiği su götürmez nitelikte açıktır. Ancak Yerel Mahkeme’nin suçta kullanılan silahla alakalı verdiği ve 

Y.8.C.D  tarafından doğru olarak isabetsizliği tespit edilen müsadere kararına bakıldığında, doktrinde271 ve 

müsadere müessesesinin düzenlendiği TCK md. 54’te kanun koyucu tarafından “iyi niyetli üçüncü kişilere ait 

                                                           
264 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Ahmet Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 13. Baskı, Ankara, Adalet 

Yayınevi, 2013, s. 525. 
265 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Seçkin, 2011, s. 556 vd. 
266 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Özel Hukuku, s. 535. 
267 Halil Karataş, Aytekin Sevindik, Polis Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Nüans Yayınları, 2013, s. 40. 
268 Yargıtay bu suç yönünden silah kavramını dar manada kabul etmektedir: “Anılan fıkradaki suçun oluşabilmesi için, eylemin 

kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda gerçekleşmesi yeterli olmayıp eylemde kullanılan silahın da 6, maddenin 1/f 

bendindeki tanıma uygun olarak, ateşli silah olması, başka bir anlatımla fonksiyonu itibariyle ateş etmeye elverişli gerçek bir silah 

olması gerekmektedir. Kuru sıkı tabir edilen gaz tabancaları nitelikleri itibariyle, bu suç açısından silah sayılamayacağından, bu 

nitelikteki tabanca ile düğünde ateş edilmesi, korku, kaygı veya panik yaratabilecek nitelikte olsa dahi, 5237 sayılı TCK’nın 170/1. 

Maddesi kapsamında değil, 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 36/1. Maddesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu eylem için anılan 

maddede idarî para cezası öngörüldüğünden, sanığın idarî para cezası ile cezalandırılması, maddede kabahat konusu eşyanın 

mülkiyetinin kamuya geçirilmesine olanak sağlayan bir hüküm olmadığı için de, suçta kullanılan kuru sıkı tabancanın kabahatliye 

iadesine karar verilmelidir.” (Yarg. CGK. 12.06.2007, 8-126/143). 
269 Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2011, s.145. 
270 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Özel Hukuku, s. 526-527; Hakeri, a.y. 
271 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara, Seçkin, 2013, s. 588.; Hakeri, a.g.e, s. 

597.; Özgenç, a.g.e, s. 706 
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olmamak koşuluyla..” şeklinde ifade edilen şartın gözden kaçırıldığı gözlemlenmektedir.272 Dolayısıyla 

verilen müsadere kararı, olaydaki zorunluluk hali görmezden gelinse dahi temeli olmayan bir hükümdür. 

Olayda sadece, kullanılan silahın ruhsat yenileme süresinin dolması sebebiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanunun altıncı maddesinin yürürlüğünü gösteren yönetmeliğin üçüncü 

maddesi icabı silahın ruhsatının iptal edilmesi ve bu yönetmelik hükümlerine göre devrinin sağlanması söz 

konusu olabilecektir. 

Yerel mahkemenin verdiği kısa süreli273 hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesi başlığı altındaki 

“kamuya yararlı bir işte çalıştırma..” kararı ise her ne kadar bu yetki, mahkemenin takdirine bırakılmış274 ve 

yaptırım türünü belirlemeye kadar genişletilmiş vaziyette ise de TCK md. 50/1-f’de belirtildiği üzere “ 

mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir 

işte çalıştırılmaya,” şeklinde çevrilecek seçenek yaptırım eğer kamuya yararlı bir işte çalıştırma ise bu takdir,  

mahkumun gönüllü olup olmadığının sorulması şartına bağlı olarak kullanılabilecek bir yetkidir. Eğer 

mahkum bu hususta gönüllü olduğunu ifade ederse, ücretsiz olarak275 bir kamu kurumunun veya kamu 

yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılır. Karara esas olan olayımızda ise, bu 

şekilde bir mülahazaya gidilme ihtiyacı hissedilmeden mahkum hakkında tesis edilen karar, Özel Daire’nin 

de isabetli olarak tespiti üzere hukukî mesnetten mahrumdur. 

Yerel mahkemenin, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçunun sübutuna ve buna 

müteallik, müsadere ve seçenek yaptırım kararına dair izahatlardan sonra, olayı bir de TCK md. 25/2’de 

düzenlenen “Zorunluluk Hali” perspektifinden değerlendirmek isabetli olacaktır. Zira, Yerel Mahkeme ve 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu olayda böyle bir durumun bulunmadığından bahisle, sanığa 

atılan suçun oluştuğu yönünde kanaat belirtmektedirler. 

 

3.2.  Zorunluluk Hali 

5237 Sayılı TCK’nın 25/2 nci maddesinde zikredilen zorunluluk hali: “Gerek kendisine gerek 

başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan 

ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile 

konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” 

şeklinde, meşru savunmanın hemen sonrasında düzenlenmiştir. 

Kural olarak hiç kimse, kendisini tehdit eden zararları başkasına yansıtma hakkına sahip değildir. 

Başka bir ifadeyle, kişi kendi yararlarını korumak için başkasının hukuksal değerlerine müdahale edemez. 

Ancak zorunluluk durumu, bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişiye kendi yararını korumak için şiddet 

kullanmak suretiyle hareket ederek başka bir kimsenin hukuksal değerlerini ihlal etme olanağını vermektedir. 

Bu ihlal olanağı, modern bir devlette söz konusu olan devletin hakların korunmasındaki önceliği, başka bir 

deyişle devletin cebir kullanma tekeli ilkesinin istisnası olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ilkeye göre, cebrin 

hukuka uygun olarak kullanılması, kural olarak, bunun için yetkili kılınmış devlet organları tarafından 

gerçekleştirilir. Vatandaşlar ise genel nitelikteki kamusal barışı bozmama yükümlülüğüne uymak 

zorundadırlar. Ancak meşru savunma gibi zorunluluk durumu da devletin bizzat hakları korumadaki önceliğini 

                                                           
272 Fıkrada geçen iyiniyet kavramının ceza hukuku kavramı değil, özel hukuk kavramı olduğu; bunun yerine suç oluşturan fiilde 

iştiraki olup olmamayı ifade eden “methal” kavramının konulmasının gerektiği ileri sürülmüştür. Bkz. Yarsuvat ve diğerleri, s.303. 
273 Veli Özer, Özbek, TCK İzmir şerhi: Yeni Türk Ceza Kanununun anlamı (açıklamalı-gerekçeli-içtihatlı) : Genel hükümler 

(madde 1-75), C:1, 3. Baskı, Ankara , Seçkin Yayıncılık, 2006, s.547. 
274 İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 3. Baskı, Ankara, Adalet Bakanlığı, 2006, s. 638; Mehmet 

Emin, Artuk, “Türk Ceza Hukukunda Yaptırımlar Sistemi”, C:1, (Ceza Hukuku Dergisi), S:4, İstanbul 2007, s. 69. 
275 Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 457. Yargıtay’ın aynı istikamette vermiş olduğu bir başka kararında: “Kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 50/1-f maddesinde, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte ücret ödemeksizin 

çalıştırılmaya karar verilebileceği belirtilmesine rağmen, sanığın rızası da alınmadan yazılı şekilde sanığın Emet Belediyesi’nde 

ücret karşılığında çalıştırılmasına karar verilmesi,” şeklinde bu konuda bozma kararı vermiştir. (Y.2.C.D, 05.10.2006,1616/16026, 

YKD, C.33, 2007/4, S.796-797.  
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uç noktadaki çatışmaların söz konusu olduğu özel durumlarda sınırlamaktadır.276 Zorunluluk durumunda, 

belirli koşullar altında tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişiye ya da üçüncü kişiye başkasının hukuksal 

değerlerine müdahale ederek tehlikeyi savuşturma olanağı verilmektedir.277 5237 sayılı Yeni Türk Ceza 

Kanunu’muzun kendisinden esinlendiği Model Ceza Kanunu’nda zorunluluk hali savunmasına göre, kişinin 

fiili haklı bulunabilir ancak kişi fiilinin kendisine veya başkasına zarar gelmesini önlemek için gerekli 

olduğuna inanıyorsa ve önlemeye çalıştığı zarar, kanun tarafından ihlali yasaklanarak engellenmeye çalışılan 

zarardan büyükse ve bu fiiliyle yasama kurallarını dışlamak niyeti içinde değilse, bu mümkün olacaktır. Bu 

kanun zararların değerlendirilmesine yer vermemektedir. Ayrıca bu kanundaki savunma yorumu diğer kanun 

sistemlerine –mesela bkz. Common Law- nazaran çeşitli yönler itibariyle oldukça geniştir. Örneğin, bu kanun, 

Common Law’nun tehlikenin yakın olması (imminency) gerekliliğini ihtiva etmemektedir.278 

Hal böyleyken, Türk ceza hukuku doktrininde zorunluluk durumu terimi konusunda bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Doktrinde, zorunluluk durumuna ilişkin olarak muhtelif terimlerin kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Bazı yazarlar eski Türk Ceza Kanunu’nun 49. Maddesinin üçüncü bendinde yer alan “… bir tehlikeden 

muhafaza etmek zaruretinin bâis olduğu mecburiyetle...” ifadesine dayanarak zaruret hali terimini tercih 

etmektedirler.279 Aynı şekilde bu ifadeye dayanarak mecburiyet hali terimi de kullanılmıştır.280 Mesele, hangi 

terimin kullanıldığından ziyade terimin içini doldurmak bakımından, zorunluluk durumunun hangi hukuksal 

prosedüre tabi olacağı noktasında doktrinde tartışma konusu olmuştur. Zira zorunluluk durumunu, suçun 

hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldıran bir hukuka uygunluk sebebi mi, yoksa suç tüm unsurlarıyla 

oluştuktan sonra incelenen ve faile işlediği suç sebebiyle ceza verilip verilmeyeceği konusundaki yargı olan 

kusurluluğu ortadan kaldıran bir sebep281 mi saymamız gerektiği noktasında doktrin hayli hararetli 

tartışmalara sahne olmaktadır. Karara konu olayın da halli bakımından bu doktrinel tartışmalara temas etmekte 

fayda mülahaza ediyoruz. Ancak öncelikle zorunluluk durumunun kendisiyle irtibatlı olduğu suçun hukuka 

aykırılık unsuru ile kusurluluk unsuruna bir göz atalım. 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatında şüphesiz en büyük değişiklikler Türk 

Ceza Kanunu’nda gerçekleştirilmiştir. Ceza Kanunu’ndaki en önemli değişiklik ise, Genel Hükümlerin 

düzenlendiği bölümde yapılmıştır. Gerçekten 765 sayılı TCK, ceza hukuku doktrininde hukuka aykırılığın 

suçun bir unsuru olarak bilinmediği 19. yüzyılda, nedensellik bağlantısı merkezli objektif sorumluluk içeren 

hükümlerin yer aldığı, suçun manevi unsuru ile kusurluluk arasındaki farkın ortaya konulmadığı, kazuistik 

metotla hazırlanmış ve yaptırım sistemi de dönemin anlayışını yansıtması sebebiyle eskimiş, karmaşık ve 

öğrenilmesi zor bir özelliğe sahipti.282 Yapılan değişikliklerle, bu muallak ve kafa karıştırıcı durumları izale 

etmiş, hususiyle konumuzla alakalı olarak, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları açısından doktrinde 

azınlıkta kalan bazı görüşlerin mevcudiyetiyle beraber283 kâhir ekseriyetteki yazarların görüşleri çerçevesinde 

bu müesseselerin sistematik içerisindeki yerlerini alması sağlanmıştır. 

Suç, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukukî değerlerin bilerek ve istenerek ihlalini 

veya bu değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizliği ifade eden insan davranışlarıdır.284 İşlenen ve 

kanunî tarife uygun bulunan fiile hukuk düzenince cevaz verilmemesi, bu fiilin mübah sayılmaması, yalnız 

ceza hukukuyla değil, bütün hukuk düzeniyle çelişki ve çatışma halinde bulunması, suçun hukuka aykırılık 

                                                           
276 Michael, Pawlik, Der rechtfertigende Notstand, Berlin-New York 2002, s.1’den aktaran Zeynel T. Kangal, Ceza Hukukunda 

Zorunluluk Durumu, Ankara, Seçkin, Mart 2010, s. 27. 
277 Zeynel T. Kangal, a.y.,s. 27,28. 
278 Elif Bekar, Türk ve Amerikan Hukukunda Zorunluluk Hali (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011, s. 61. 
279 Faruk,Erem, Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. 

Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası, 1997, s. 580 vd. 
280 Nurullah Kunter, Suçun Kanunî Unsurları Nazariyesi, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1949, s.168, 251, 254. 
281 Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, Ahmet Caner Yenidünya, Uygulamalı Ceza Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2010, s. 52-53. 
282  Artuk,, Gökcen, Yenidünya, Uygulamalı Ceza Hukuku, s. 1. 
283 Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Yenerer-Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5. Baskı., İstanbul, Beta, 2008, s. 28. 
284 Artuk,, Gökcen, Yenidünya, a.e, s. 2. 
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unsuru olarak tarif edilmiştir.285 Hukuka aykırılığın içeriğini, o toplumda geçerli olan davranış normları 

belirlemektedir.286 Doktrinde “Hukuka aykırılık” yerine bazen “Haksızlık” teriminin de kullanıldığı 

görülmektedir. Bu bakımdan iki kavram arasındaki ilişkiyi izah etmekte yarar vardır. Hukuka aykırılık, fiilin 

norma aykırılığını belirtirken; haksızlık ise, fiil hakkında verilen bir değer yargısıdır. Hukuka aykırılık, suç 

teşkil eden fiilin bir vasfıdır.287 Haksızlık ise suç teşkil eden fiilin bizatihî kendisini oluşturmaktadır. Yani bir 

fiil ya hukuka aykırıdır ya da değildir. Bir fiil hukuka aykırı olduktan sonra bu aykırılığın azlığından veya 

çokluğunda bahsedilemez. Ancak, hukuka aykırı olan fiillerin ifade ettikleri haksızlık muhtevaları birbirine 

nazaran farklılık arz edebilir. Şu halde bir fiilin kanundaki muayyen suç tanımlarından birine uygun olması, 

işlenen fiilin aynı zamanda hukuka aykırı olduğu hususunda karine teşkil eder.288 

 

3.3.  Kusurluluk 

Kusurluluk unsuruna gelince, kimi yazarlara göre suçun manevi unsurlarına dahil olsa da289 bilhassa 

yeni kanunun düzenlemesiyle suçun maddi ve manevi unsurlarından ayrı olarak failin şahsî özelliklerini 

dikkate alarak onu hangi şartlar çerçevesinde sorumlu tutabileceğimiz üzerinden yapılan kınama şeklindeki 

bir değer yargısıdır. Yani fiil, failin kusuru olmadan işlense dahi suç olma vasfını muhafaza edecektir. Bu 

nedenle, işlediği fiil dolayısıyla failin kusurlu sayılıp sayılmamasının, tüm unsurlarıyla gerçekleşen eylemin 

suç vasfını haiz olmasında etkisi yoktur. Bunun pratik sonucu olarak da kusuru olmayan fail hakkında ceza 

tesisi yapılamaması dolayısıyla suç vasfını devam ettiren fiil, güvenlik tedbiri gibi diğer yaptırım nevilerinin 

fail üzerinde tatbik edilebilmesini mümkün hale getirmiş olur. Oysaki suçun bir unsuru olması halinde, kusuru 

olmayan fail hakkında suçun manevî unsuru yerine gelmediği için suç oluşmayacağından bahisle CMK 223/2 

icabı beraat kararının verilmesi, dolayısıyla da maddi-manevî tazminat gibi diğer yaptırım türlerinden failin 

kurtulabilmesi söz konusu olurdu. 

Bir kimsenin kusurlu sayılabilmesi için de fiili işlediği anda kendisinde kusur yeteneğinin bulunması 

gerekir. Bu husus, TCK’nın 31 ve 33 üncü maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Şöyleki: “işlediği fiilin hukukî 

anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 

olması” şeklinde faile kusurluluk isnadının yapılabilmesi “algılama” ve “irade” diye ikiye ayrılan kusur 

yeteneğinin var olmasını gerektirir. Algılama yeteneği, bir kimsenin yaptığı hareketin toplum nezdindeki 

değerini bilmesi ve bu davranışın topluma hakim olan düzeni korumaya çalışan bir hukuk kuralıyla çatışma 

halinde olup olmadığını anlayabilmesini ifade ederken290; irade yeteneği, kişinin fiili işlediği sırada 

hareketlerini serbest olarak tayin edebilme, yönlendirebilme kudretine sahip olmasıdır.291 

Hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları üzerinde bu izahatı yaptıktan sonra şimdi, failin içerisinde 

bulunduğu zorunluluk durumunun bu iki kurum çerçevesinde arz ettiği ehemmiyeti doktrinel zaviyeden tetkik 

edelim. 

Zorunluluk halinin hukukî niteliğini açıklamak için doktrinde bir takım teoriler ileri sürülmüştür. 

Bunlardan bazıları, zorunluluk halini kişinin koruma içgüdüsüyle açıklarken292, bazıları ise cezalandırmada 

sosyal fayda olduğu ve zorunluluk halinde bu uslandırma durumunun söz konusu olmaması sebebiyle bu 

durumda olan birine ceza vermekte bir sosyal fayda olmamasından hareket etmektedir.293 Zorunluluk halini 

                                                           
285 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, C:2, 12. Baskı, İstanbul,  Beta Yayınevi, 1999, s. 665 vd.; 

Faruk Erem, Ahmet Danışman, Mehmet Emin Artuk, Türk Ceza Hukuku : Genel hükümler, 14. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 

1997, s. 59, 64 vd. 
286 Özgenç, Gazi Şerhi, s.236. 
287 Kayıhan İçel, Füsun Sokullu-Akıncı, İzzet, Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, Yener Ünver, Suç Teorisi, 2. Baskı, 

İstanbul, Beta Yayınevi, 2000, s. 94 vd.. 
288 Artuk,, Gökcen, Yenidünya, Uygulamalı Ceza Hukuku, s. 50 vd.. 
289 Centel, Zafer, Yenerer-Çakmut, a.g.e., s. 28. 
290 Bkz. Özgenç, Gazi Şerhi, s.248 vd. 
291 Uğur Alacakaptan, Suçun unsurları, Ankara, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1970, s. 104 
292 Zeki Hafızoğulları, “Türk Ceza Hukuku Sisteminde Zaruret Hali ve Üçüncü Kişiyi Kurtarma”, AÜHFD, C:28, S.1-4, 1971, s. 

96. 
293 Nevzat Toroslu, Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali, Ankara, Sevinç Matbaa, 1968, s. 31. 
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teorik olarak sınıflarken konuya tekçi bakış açısıyla yaklaşanlar olduğu gibi, konuyu ayırma şeklinde 

açıklayanlar da olmuştur. Tekçi teorinin savına göre zorunluluk durumunun hukuksal niteliği tek bir hukuksal 

esasa dayandırılmak suretiyle açıklanmalıdır. Yani zorunluluk hali ya bir hukuka uygunluk nedeni ya da 

mazeret nedeni olarak kabul edilebilir. Bu sert ayrımın hangi kıstasa göre yapıldığına bakılacak olursa da, 

yazarların zorunluluk durumunda ihlal edilen normun ortaya çıkabilecek muhtemel zarara göre çok daha hafif 

olması; yani yararların ağır basması kıstasının esas alındığı görülür. Meseleye bu açıdan bakan tekçi teori 

anlayışı, zorunluluk durumunu yalnızca mazeret esasına dayandırırken; farklı bir düşünce tarzıyla, zorunluluk 

durumunun, meselenin kanun koyucunun bir fiili yaptırıma bağlama isteği ile yaptırıma bağlayabilme iktidarı 

kriterine göre değerlendirilmesi durumunda, ceza hukuku bir davranışı bizatihi reddedebilmesine rağmen 

reddetmiyorsa, bu davranış hukuka uygundur yani izinlidir gibi bir yaklaşımla yalnızca hukuka uygunluk 

sebebine dayandırıldığı görülür.294 Kangal’ın da iştirak ettiği üzere, zorunluluk halinde ayırma teorisinin 

uygulanmasını düşünen müelliflere göre, ceza hukuku anlamında zorunluluk durumunun tek bir görünüm şekli 

söz konusu değildir. Zorunluluk durumu bu bağlamda iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Zorunluluk durumu 

bazı somut olaylarda hukuka uygunluk sebebi şeklinde, bazı olaylarda ise mazeret nedeni şeklinde bir 

görünüm kazanmaktadır.295 İki olaydan birinde fiil hukuk düzenince tasvip edilebilirken, diğerinde 

edilmeyebilir. Daha ağır neticeleri haiz bir takım zorunluluk durumlarında hukuk düzeni, insanın zafiyetlerini 

dikkate alarak failin kişisel kınanabilirliğinden vazgeçmek suretiyle ona yalnızca bir müsamaha gösterecektir. 

Kangal’ın meseleyi ele alış şekline mukabil, kanaatimizce, TCK’nın 25 inci maddesinin gerekçesine 

bakıldığında –her ne kadar gerekçe, bir yorum aracı da olsa- kanun koyucunun zorunluluk halini hukuk 

sistematiği içerisinde nerede değerlendirdiğini göstermesi açısından ciddi fikirler edinilebilir. Zira gerekçede 

“Maddenin ikinci fıkrasında kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak zorunluluk hali düzenlenmiştir.” 

diyerek, eski kanun zamanındaki hukuka uygunluk sebebi anlayışını adeta devirir nitelikte bir düzenlemeyle 

mesele açıklığa kavuşturulmuştur.296 Kaldı ki batan gemi örneğindeki gibi (bkz. dn. 33), hukuk düzeninin 

tasvip etmeyeceği nispette ağır bir hadise de vuku bulsa, zaten insanın zâfiyetlerine atfen kusurunun 

bulunmadığına hükmedip faile suçtan dolayı ceza verilmemektedir. İçinde bulunulan durumun bir mazeret 

sebebi sayılmasının faydası kendisini, zarar gören kimsenin zarar verenden borçlar hukukuna yönelik olarak 

tazminat talebinde veya ceza hukukuna yönelik olarak güvenlik tedbiri gibi bir takım diğer yaptırımlara tabi 

tutulabilmesinde gösterecektir. Olayımızda da Özel Daire’nin zorunluluk halini eski kanun dönemindeki 

alışkanlıklarına binaen hukuka uygunluk sebebi addedip beraat kararı vermiş olması isabetsiz olup, CMK 

md.223/2-d gereği ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekecektir. 

Yukarıda yapılan teorik açıklamalardan sonra karara esas olan olay bazında değerlendirecek olursak, 

öncelikle zorunluluk halinin söz konusu olabilmesi için gereken şartların olayda mevcut olup olmadığına 

bakılmalıdır. Zorunluluk halinin varlığının kabul edilebilmesi için tehlikeye ve korunmaya ilişkin şartlar 

vardır. Tehlikeye ilişkin şartlar; Tehlikenin varlığı, ağır ve muhakkak olması, tehlikenin bir hakka yönelik 

olması, tehlikenin kaynağı, tehlikeye bilerek neden olmama ve tehlikeye katlanma yükümlülüğünün 

bulunmamasıdır. Korunmaya ilişkin şartlar ise; Tehlikeden başka surette korunma imkanının bulunmaması ve 

tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantının bulunmasıdır.297 Zorunluluk hali ile meşru 

savunmanın şartlar bakımından ayrıldıkları noktalar, TCK 25 inci maddenin gerekçesinden de anlaşılabileceği 

gibi, maşru savunmada bir saldırı mevzubahis olmasına rağmen zorunluluk halinde bir tehlike vardır. Ayrıca 

meşru savunmada saldırının kaynağını yalnızca bir insan teşkil edebilirken, zorunluluk halinde bir insan veya 

doğa olayı bu tehlikeye sebep olabilir. O yüzden de olayı sanık açısından meşru savunmanın sınırlarına dahil 

etmek mümkün olamamaktadır. Olayda sanığın şahsına karşı ağır ve muhakkak bir tehlike olmakla beraber 

                                                           
294 Kangal, a.g.e., s.31 vd. 
295 Kangal, a.e., s.36, 37. Kangal, buna örnek olarak da bir dağcının ağır dağ koşullarından korunmak amacıyla boş bir kulübeye 

girmek suretiyle mesken masuniyetini ihlal etmesi olayıyla, bir gemi kazası sonucunda bir kazazedenin taşıma kapasitesi iki kişiyi 

su üstünde tutmaya yeterli olmayan kurtarma botundan diğer kazazedeyi suya itmesi olayını göstererek iki olay arasındaki farklılığa 

dikkat çeker. 
296 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Uygulamalı Ceza Hukuku, s. 50. 
297 Neslihan Göktürk, İzzet Özgenç, İlhan Üzülmez, Ceza Hukukuna Giriş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2012, s. 57. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

322 

zaten köpeğine karşı da mevcut bir saldırı bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın iddia ettiği 

üzere evden silahını alması belki kendine yönelik tehlike bağlamında zorunluluk halinin mevcudiyeti 

konusunda şüpheye mahal verebilir, ancak köpeğine yapılan saldırı sanığın zorunluluk durumu dolayısıyla 

kusurluluğunu giderecektir. 

Zira, borçlar hukuku anlamında incelendiğinde sahip olunan hayvanların malvarlığı kapsamında 

değerlendirildiği görülecektir. Hatta hayvanların diğer mal türlerine göre farklılık arz eden durumları 

dolayısıyla çevrelerinde oluşturabilecekleri bir takım tehlikeler söz konusu olabileceği için TBK md. 67’de 

bir kusursuz sorumluluk türü olan sebep sorumluluğu kapsamında “hayvan bulunduranın sorumluluğu” 

düzenlenmiştir.298 Bu maddede hayvana malik olmak değil bulundurmak dahi sorumluluğun tereddübü için 

yeterli sayılmaktadır. Olayda sanığın malvarlığı üzerinde mevcut ve ağır bir saldırı ve kovalamak için 

üzerlerine gitmeye yeltendiğinde kendisine karşı oluşan saldırı tehlikesi içinde bulunması düçar olduğu 

zarureti apaçık gözler önüne sermektedir. Savcının bir diğer iddiasında “.. köpeklerin peşinden giderek evine 

yakın sayılamayacak bir yerde ve araç trafiğine açık yol üzerinde gelişi güzel şekilde üç el ateş etmesi..” 

eylemi yer almaktadır. Bu iddiaya karşılık da şu söylenebilir: Uzaklaştırılmak istenen canlı hayvan olunca, 

takdir edilecektir ki, geri dönerek tekrar bir saldırı gerçekleştirebilmesi kuvvetle muhtemeldir.299 Bu yüzden 

zaten kaygı ve panik halinde bulunan birisinin tehlikeyi tamamen savuşturuncaya kadar köpeklerin peşinden 

gitmesi bittabîdir. Diğer şartlara bakacak olursak, sanık tehlikeye bilerek sebep olmamış ve tehlikeye 

katlanmak gibi bir yükümlülüğü de yoktur. Korunmaya ilişkin şartlarda da, tehlikeden başka türlü korunma 

imkanının bulunup bulunmamasına bakacak olursak; malvarlığına yönelik bir saldırı mevcut olup, bunun 

giderilmesi için yaptığı girişim üzerine köpeklerin üzerine gelmesiyle eve çıkarak silah aldığı için başka türlü 

korunma imkanının kalmadığına hükmedilebilir. Kullanılan vasıtanın da orantılı olduğu söylenebilir. Zira 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.02.2004 gün ve 26-39 sayılı bir kararında “kendisine saldıran başıboş bir 

köpeğe zaruretten dolayı bir el ateş eden” sanıkların zaruret hali nedeniyle cezalandırılamayacağını kabul eden 

kararları mevcuttur. Dolayısıyla havaya ateş etmesi evleviyetle kabul edilebilir bir orantılılık kıstasıdır. 

Yapılan tüm izahlar ışığında anlaşılıyor ki, iddia edilenlerin aksine, olayda sanığın havaya üç el ateş 

etme eylemi dolayısıyla TCK md. 170/1-c icabı Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu 

oluşmuştur, ancak kişinin düçar olduğu zorunluluk durumu, oluşan bu suç dolayısıyla sanığın kusurunu 

ortadan kaldıracak ve ona ceza verilememesini gerektirecektir. 

Kararda, Ceza Genel Kurulu tarafından bir de ihtimal dahilinde oluşabilecek bazı içtima durumlarından 

bahsedilmiştir. 

 

3.4.  İçtima 

Suçların çokluğu  anlamına  gelen  suçların  içtimaı  kurumu,  ceza  hukukunda  birden  fazla  suç  söz  

konusu  olduğunda  failin  sorumluluğunun  nasıl belirleneceğine  ilişkin  bazı  kurallar  içermektedir. 

Ceza hukukunda işlenen bir fiilin  birden  fazla  normu  ihlal  etmesi  halinde  içtima  kurumundaki  bu  

kurallar devreye girecektir.300 Ceza hukukunda temel ilkelerden biri “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane 

suç varsa o kadar ceza vardır” şeklinde ifade edilen ilkedir (quot crimina, tot poenae).301 Bu ilkeye göre, ceza 

hukukunda cezaların içtimaı kural olup; işlenen her bir suçtan ayrı cezaya hükmedilir ve her bir ceza 

                                                           
298 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı., Ankara, Beta Yayıncılık, 2012, s.631 vd.. 
299 Bkz. a.e., s.634. 
300 Kayıhan İçel, Suçların İçtimaı, İstanbul, Sermet Matbaası, 1972, s. 11 
301 İçel, a.e., s.12-13. Suçların içtimaı-cezaların içtimaı ayrımının ortak özelliği, aynı fail tarafından gerçekleştirilen birden fazla 

suçun varlığıdır. Suçların içtimaı ile cezaların içtimaı bakımından farklı içtima sistemlerinin (ikilik sistemi) uygulandığı ülkelerde, 

cezaların içtimaına ilişkin kuralların uygulanabilmesi için ortada birden fazla suç bulunması ve suçların içtimaı kapsamına giren bir 

halin bulunmaması gerekir. Şayet suçların içtimaına giren bir durum söz konusu ise, cezaların içtimaına ilişkin kural uugulanmaz 

ve suçların içtimaının hangi türü mevcut ise buna ilişkin içtima kuralları uygulanır. Bu itibarla ikilik sistemini öngören kanunlar 

bakımından bu ayrımın en önemli sonucu sorumluluğun tayininde ortaya çıkmaktadır. 
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bağımsızlığını korur.302 Buna karşılık fiil ceza hukukunda işlendiği tespit edilen suçların sayısına göre 

cezaların tespiti zorunluluğu, içtima konusunun kanunda özel bir şekilde düzenlenmesini gerekli kılar.303 

Fikri içtimadan söz edilebilmesi için mutlaka “tek fiilin”  bulunması gerekir. Bu bağlamda herhangi 

bir olayda fikri içtima kurallarının uygulanı uygulanmayacağının belirlenmesi için evvela fiilin tek olduğu 

tespit edilmelidir. Doktrinde bu konuda eski kanun dönemindeki klasik suç teorisi anlayışına göre, neticenin 

fiil kapsamında telakki edilmesi ve her hareketin mutlaka bir neticesi vardır düşüncesiyle, hareketin yanı sıra 

gerçekleşen neticenin de dikkate alınması fikri öne çıkmıştı. Ancak 5237 sayılı kanunla beraber yeni 

sistemdeki suç teorisi anlayışına göre, fiil ile netice birbirinden bağımsız olup her fiilin sonucunda mutlaka 

neticenin ortaya çıkacağı kabul edilmemektedir. Nitekim her iki teorinin bu farklı anlayışları nedeniyle de 

neticesi bulunmayan suçlar hakkında klasik suç teorisinde “neticesi harekete bitişik suç” ifadesi kullanılırken, 

5237 sayılı TCK döneminde “sırf hareket suçları” ifadesi kullanılmaktadır.304 O halde işlenen bir fiilin tek 

olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken artık neticeye bakılmayacak ve yalnızca işlenen hareketin dikkate 

alınması yeterli olacaktır. Keza harekete bakılırken de gerçekleştirilen bedeni davranışların sayısını esas alarak 

hareketin sayısını belirleyen bir görüş ileri sürülürken diğer taraftan dış dünyaya yansıyan hareketler birden 

fazla olsa da hukuki nedenlerden dolayı tek kabul edilen ve hukuki anlamda hareketin tekliği olarak 

benimsenen bir görüş bulunmaktadır.305 Bu tespit yapıldıktan sonra içtima durumunda hangi yolun 

izleneceğine dair olarak şunlar söylenebilir: 

Öncelikle olayda muhtemel olan görünüşte içtima kuralları uygulanmalı, sorunun çözüme 

kavuşmaması durumunda ise kural olan gerçek içtima kuralı ve istisnaları olan zincirleme suç, aynı neviden 

veya farklı neviden fikri içtima kuralları uygulanmalıdır.306 

Görünüşte içtima kuralı, özel norm-genel norm,  tüketen norm-tüketilen norm ve asli norm-tali norm 

olmak üzere üç görünüm şekli bulunmaktadır. Suçun konusunun aynı olduğu ve tek fiille meydana gelen iki 

suçtan birinin özel kanunda, diğerinin ise genel kanunda yer alması; birinin özgü suç, diğerinin ise herkes 

tarafından işlenebilen suç olması ya da birinin suçun nitelikli hali, diğerinin ise temel şekli olması 

durumlarında özel norm-genel norm söz konusu olacaktır. Buna göre bir kimsenin bilişim sistemlerinin 

kullanılması suretiyle başkasına ait taşınır bir malı yarar sağlamak maksadıyla malın zilyedinin rızası 

bulunmaksızın alması ihtimalinde hırsızlık suçunun hem temel şekli, hem de nitelikli şekli (TCK md.  142/2-

e) işlenmiş olacak; ancak bu normlardan her ikisinin de uygulanıp uygulanmayacağı,  görünüşte  içtima 

kuralları gereğince belirlenecek ve özel norm  olan hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması  

suretiyle işlenmesi şeklindeki nitelikli hal uygulanacaktır.307 

Tüketen-tüketilen norm ilişkisi ise, işlenen fiil sonucunda ihlal edilen normlardan birinin diğerini 

içerisinde barındırması nedeniyle normu tükettiği sonucuna ulaşılan ve böylece tüketen norm özelliğini haiz 

olduğu kabul edilerek uygulandığı hallerde söz konusu olur. Cezalandırılmayan sonraki hareketler ve bileşik 

suçlar  (TCK md.  42) tüketen-tüketilen norma örnek gösterilmektedir. Nitekim bir taşınır malı çalan kimsenin 

hırsızlık suçunu (TCK md. 141) işlemesinin ardından aynı malı yakması halinde, bu kişi hırsızlık suçunu 

oluşturan iillerinden sonra gerçekleştirdiği suç teşkil eden fiillerinden dolayı cezalandırılmayacak, diğer bir 

deyişle mala zarar verme suçundan (TCK md. 151) sorumlu tutulmayacaktır.308 

Son olarak diğer normların uygulanmadığı hallerde uygulanması gereken bir normun varlığı halinde 

asli norm-tali norm ilişkisinden bahsedilmektedir. Buna göre tali norm  (yardımcı norm),  asli  (asıl)  norm 

uygulanmadığı takdirde uygulanacaktır. Bir diğer deyişle yardımcı norm, bir nevi kanunda olası boşlukları 

                                                           
302 Özgenç, Türk Ceza Hukuku, s.   493. 
303 İçel, a.g.e., s.10. 
304 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 166. 
305 İçel, a.g.e., s. 30-32; Koca/Üzülmez, a.g.e., s. 403. 
306 Selman, Dursun, Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar, İstanbul, On İki 

Levha, , 2010, s. 304. 
307 Muhammed Demirel, Karar Analizi Tehlike Suçları - Zarar Suçları Arasındaki İlişkinin 

İçtima Kuralları Kapsamında Değerlendirilmesi, (İÜHFM, C. LXXI, S. 1, s. 1479-1488, 2013), s.1483. 
308 İçel, a.g.e., s. 196. 
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doldurma görevi görmekte olup asli norm ile aralarında zorunlu bir ilişki bulunmaktadır.309 Bazı durumlarda 

bir normun yardımcı norm olduğu kanun hükmünden açıkça anlaşılabilirken bazı hallerde açık olmayıp 

normlar arasındaki ilişkinin incelenmesi gerekmektedir  (zımni yardımcı norm). Buna göre TCK’nın 216’ncı 

maddesinde düzenlenen kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçundan dolayı failin, fiil daha ağır bir 

cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde cezalandırılacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu suçun bir 

yardımcı norm olduğu, kanun metninden açıkça anlaşılmaktadır.310 Oysa tamamlanmış suçlarla teşebbüs 

aşamasında kalmış suçlar arasında, şeriklikle faillik arasında, gerçek ihmali suçlarla görünüşte ihmali suçlar 

arasında açık bir şekilde asli norm-tali norm ilişkisinin bulunduğu belirtilmemekte, aralarındaki bağlantı 

gereği zımni olarak bu şekilde bir sonuca ulaşılmaktadır.311 

Tüm bu izahlardan sonra, analizimize esas olan kararda bulunması muhtemel görünüşte içtima kuralı 

türünden hareketle inceleme yapacak olursak; rastgele havaya ateş edilmesi fiili dolayısıyla ortaya çıkabilecek 

bir yaralanma veya ölüm neticeleri bir tehlike suçu ile zarar suçunun ortak paydada buluşmasını ifade 

etmektedir. 

Doktrinde hakim olan görüş, tehlike ve zarar suçları arasında asıl norm-yardımcı norm şeklindeki 

(Subsidiaritat) görünüşte içtima ilişkisinin bulunduğu yönündedir. Korunan hukukî menfaat bakımından 

herhangi bir ayrım yapılmamakta, bir fiilin hem tehlike hem de zarar suçuna sebebiyet vermesi halinde zarar 

suçuna ilişkin normun öncelikle uygulanması gerektiği ifade edilmektedir.312  

Bir diğer görüşe göre, tehlike suçları ile zarar suçları arasında fikri içtima ilişkisi vardır. Örneğin trafik 

güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması suçunun işlenmesi sırasında taksirle bir yayanın yaralanmasına 

sebebiyet verilmiş ise, fikri içtima hükümleri uygulanmalıdır.313 Nitekim Yargıtay da, tehlike ve zarar suçları 

açısından farklı neviden fikri içtimaa ilişkin hüküm (TCK md. 44) bağlamında bir değerlendirme 

yapmaktadır.314  

Bir başka görüşe göre ise, içtima ilişkisi içinde bulunan suçların koruduğu hukukî menfaatler 

bakımından bir ayrım yapılmalı; korunan hukukî menfaat aynı ise görünüşte içtima, farklı ise fikri içtimaın 

bulunduğu kabul edilmelidir. Buna göre zarar ve tehlike suçlarının korudukları hukukî menfaatlerin farklı 

olması halinde fikri içtima ilişkisi mevcuttur denilmiştir.  

Göktürk ise bu konuda, “tehlike ve zarar suçları arasında –korunan hukukî menfaatler bakımından 

herhangi bir ayrım yapılmaksızın- fikri içtima ilişkisinden söz edilmelidir. Tehlike suçlarının kanunda 

düzenlenmesinin temel gayenin, esas itibariyle ortaya çıkan zarar neticesinin önlemesi olduğu; zarar 

neticesinin gerçekleşmesi halinde tehlike suçuna ilişkin normun yardımcı norm sıfatıyla zarar suçuna ilişkin 

norm karşısında geri çekilmesi gerektiği söylenebilirse de bazı durumlarda icra edilen fiilin toplum 

bakımından ifade ettiği büyüklüğü ile ortaya çıkan zararın muhtevası mukayese edildiğinde, teorik bakımdan 

ulaşılan bu sonucun cezanın belirlenmesinde her zaman adaletli olduğu söylenemez; bazı durumlarda tehlike 

suçuna mukabil öngörülen ceza miktarı, zarar suçundan daha fazla olabilir.” demektedir.315 

 

                                                           
309 İçel, a.e., s. 209, 211. 
310 Hakeri, a.g.e., s. 546. 
311 Ayrıntılı  açıklamalar  için  bkz.  İçel, a.g.e., s. 211, 216 
312 Hakeri, a.g.e., s. 363; Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 432. Doktrinde bir diğer görüş bu hususta, genel güvenliğin kasten tehlikeye 

sokulması suçu dolayısıyla zarar neticesinin ortaya çıkması halinde fikri içtimanın değil, görünüşte içtimanın bir türü olan geçit 

suçunun bulunduğu ve failin zarar suçundan sorumlu olması gerektiği görüşündedir. Muharrem, Özen, Genele Tehlike Yaratan 

Suçlar, Ankara, US-A Yayıncılık, 2010, s.32’den aktaran Neslihan Göktürk, Suçların İçtimaı, Ankara, Adalet, 2013, s.237. 

Göktürk, fikrini temellendirirken de ayrıca, tehlike ve zarar suçları arasında geçit ilişkisi olmadığını; Zira, bir suçun işlenmesi için 

daha hafif bir suçtan geçilmesi zorunluluğu geçit suçlarının belirgin özelliği olduğundan bahisle, bir başkasının hayatına, 

malvarlığına ya da sağlığına zarar vermek için, 170. maddedeki hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi zorunluluğu olmadığını 

ifade ederek, böyle bir durumda, söz konusu hareketler yaralama, öldürme veya mala zarar verme suçlarının icra hareketi olmaktan 

ibaret olacağını söylemiştir.(Bkz. a.y., s.237 dp. 746) 
313 Bkz. Koca, a.g.e., s.209. 
314 Yargıtay CGK, 23.06.2009, E. 2009/8-101, K. 2009/178; Yargıtay 1. CD, 29.11.2012, E. 2012/1268, K. 2012/8856; Yargıtay 1. 

CD. 14.11.2012, E.2011/4537 K. 2012/8271. Bkz. Göktürk, a.g.e., s. 238, dp. 750. 
315 Göktürk, a.g.e., s. 239, 240. 
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SONUÇ 

 

Biz de tehlike ve zarar suçlarının içtimaı durumunda yukarıda zikredildiği gibi ikili bir ayrıma 

gidilmeden TCK md. 43 anlamında fikri içtima kurallarına müracaat edilerek meselenin halline gidilmesi 

kanaatindeyiz. Zira husule gelen zarara nispetle korunan zarar tehlikesi daha büyük ehemmiyeti haiz olabilir. 

Çünkü fikri içtima prosedürü işletildiğinde suç birleştirilerek cezası en fazla olana göre ceza tayini yapıldığı 

için adaletin tesisi noktasında daha isabetli hareket edilmiş olacaktır. 
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Yrd. Doç. Dr. Engin EROĞLU316 

TURFAN BÖLGESİNE GÖÇÜN UYGUR YAŞAMINA ETKİLERİ 

EFFECTS OF MIGRATION TO TURPAN REGION ON UYGHUR LIFE 

 

 

 

ÖZ 

Uygurlar Turfan bölgesine göç ettikten sonra, göçebe yaşam tarzının yanında yerleşik yaşam tarzını 

da önemli ölçüde benimsemişlerdir. Çin ve Hint uygarlıklarından etkilenmiş, ancak kendilerine özgü kültürel 

karakterlerini kaybetmemişlerdir. Yaşam tarzlarındaki kültürel gelişmeler, daha çok yurt edinilen Turfan 

bölgesinin coğrafi özelliklerinin etkisinde kalmıştır.  

Turfan'ın tarım ve ticari faaliyetlere uygun bir bölge olması ile birlikte, Budizm'in yerleşik olmayı 

telkin eden bir inanç sistemine sahip olması, Uygurları  ticari yol güzergahları üzerinde şehirler kurmaya ve 

geliştirmeye teşvik etmiştir. Bu anlamda Turfan, Uygur kültürünün merkezi konumunda olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Uygurlar, Göç, Turfan, Karız. 

 

 

 

ABSTRACT 

After migrating to Turpan region, Uyghurs adopted settled life style significantly along with nomadic 

life. They have been influenced by Chinese and Indian civilizations but they didn't lose their unique cultural 

characteristics. Cultural developments in their way of life have been rather affected by geographical features 

of Turpan region which they have accepted as their homeland.  

Turpan region was suitable for agricultural and commercial activities but as Buddhism is a belief 

system which indoctrinates to become settled, Uyghurs have been encouraged to establish and develop cities 

in the course of their commercial routes. In this sense Turpan became the center of Uyghur culture.  

Keywords: Uyghurs, Migration, Turpan, Karız. 
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Giriş 

Turfan havzası doğudan batıya yaklaşık 500 km. uzunlukta, kuzeyden güneye 60 ile 100 km. arasında 

değişen genişlikte ve 53,500 km2 bir alanı kaplamaktadır. Tarım havzasına komşu olan bölgenin büyük bir 

kısmı çöldür (Shao and others,1999:155). Çölün etkisiyle buharlaşmanın fazlalaşması ve yaz aylarında 

yağmurun az yağması (İzgi,1989:56), tarım arazilerinin sulanmasıyla ilgili sorunları ortaya çıkarmıştır. Ancak 

yeraltı su kanallarıyla Tanrı dağlarından suyun Turfan'a taşınması, havzayı zirai yönden çok verimli bir hale 

getirmiştir. Böylece suyu bol ve havası sıcak havzada; üzüm, kavun ve karpuzun yanı sıra her türlü meyve ve 

sebze yetiştirilmiş, pamuk ekimi yaygın olarak yapılmıştır. 

Uygurlar, Ötüken bölgesinde yaşarken sahip oldukları eski Türk inancı Şamanizm ile birlikte 

Maniheizm'i de benimsemiş ve bu inancı göç ettikleri Turfan bölgesine taşımışlardır. Orhun bölgesinde 

Maniheizm'in etkisiyle gelişmeye başlayan yerleşik kültür, Turfan bölgesinde daha da ilerlemiştir. Turfan'da 

Maniheizm, Uygur aristokrasisi arasında bir süre daha varlığını sürdürmüş, Budizm ise Uygurlar arasında 

yaygınlaşmıştır (Özyetgin,2013:16). 

Uygur döneminde, Hun ve Göktürk dönemi ile kıyaslandığında, yerleşik hayata geçme hususunda 

ciddi bir artış söz konusu olmuştur. Ayrıca Uygurların taş malzeme yerine, daha çok kağıt üzerine yazılmış 

çok sayıda belge bırakmaları, eski Türk kültür hayatı bakımından önemlidir (İzgi,1989:13).  

Uygurlar, Çin ve Hint uygarlıklarından etkilenmekle birlikte, kendilerine özgü kültürel karakterlerini 

yaşatmışlardır. Atlı göçebe hayat tarzı ile birlikte, kendi karakterlerini kaybetmeksizin, yerleşik yaşama uyum 

sağlamanın en güzel örneği Uygur döneminde görülmektedir. Uygurlar arasında kendini gösteren yeni kültürel 

gelişmeler, büyük ölçüde yurt edinilen Turfan bölgesinin coğrafi özelliklerinin etkisi altında kalmıştır 

(İzgi,1989:13).  

Turfan bölgesi, Uygur göçünden önce Tohar, Hint ve Doğu İrani kavimlerin bir arada yaşadığı çok 

kültürlü bir bölgeydi. Budizm'in yaygın olduğu bu coğrafya birçok dinin, kültürün ve sanatın aynı pota içinde 

eridiği bir yer olmuştur. Uygurların bölgeye gelip yerleşmeleri, bu çok kültürlülüğün yerine, öteden beri 

bölgede varlığını hissettiren Uygur kültürünün perçinleşmesini sağlamıştır.317  

 

1.Turfan'da Uygur Siyaseti 

744-840 yılları arasında Ötüken bölgesinde yaşamlarını sürdürmüş olan Uygurlar,  Çinlilerin neden 

olduğu siyasi çatışmalar ve idareci sınıf arasındaki iç çatışmalar (İzgi,1986: 42,43)  nedeniyle oldukça 

yıpranmışlardır. Yine ülkede görülen şiddetli kış pek çok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak, çok 

sayıda koyun ve atın telef olmasına neden olmuştur. Bu durum, siyasi yönden yıpranmış olan Uygurların 

ekonomik bakımdan da zayıflamalarına (Çandarlıoğlu,2003:65) sebebiyet vermiştir. Maniheizm ve Budizm'e 

meyilin artması sonucu savaş ve mücadele azminin azalması da, zayıflamaya neden olan diğer bir etkendir.  

Nihayetinde kuzey komşuları Kırgızların hücumuna uğrayan Uygur Devleti, 840 yılında yıkılmıştır 

(Mackerras,2000:428-429). Böylece Kırgızlar, Uygurları ülkelerinden sürerek onların sahip oldukları 

toprakları ve ticari yolları ele geçirmişlerdir ( İzgi,1986:44). Uygurlar, 840’daki Kırgız yenilgisinden sonra 

kabile ve küçük aileler halinde (İzgi,1986:41,42) Tibet, Moğol, Kitan ve Çin sınırına doğru göç etmişlerdir. 

Bunlardan büyük bir kısmı ise vaha şehirleri olan Turfan ve Beşbalık merkez olmak üzere318  Doğu Türkistan’a 

                                                           
317Uygurlardan önce Kuşan, Akhun ve Sasanilerin siyasi ve kültürel  etkisi altında kalan Turfan'da, dokuzuncu yüzyılın son 

çeyreğinde Uygur kültürü belirgin bir biçimde varlığını hissettirmiş, onuncu yüzyılda gelişmiş ve onbirinci yüzyılda ise 

olgunlaşmıştır (Özyetgin,2013:16-17; Cezar,1977: 67). 
318 Bu bölgeye  göç eden Uygurlann başında on üç  Uygur boyunun son kağanı, Ngo-nie Tegin (846-848) bulunuyordu.  Batıya 

gelen bu Uygur kolu Tanrı Dağlan, Beşbalık ve  Turfan'a yerleşerek, 840'da Ordu-balık'da  istilacılar tarafından öldürülen Uygur 

hakanının yeğeni Mengli'yi kağan (Ulug Tanrıda kut bulmış Alp Külüg Bilge) olarak seçmişlerdir(856). Tibet saldırılarına karşı, 

müttefiklik ilişkisi kurabileceği siyasi bir güç arayan Çin için , bölgede teşkilatlanan Uygur devletini tanımak zor olmamıştır. 

Kafesoğlu,1998:136). Böylece bugünkü Turfan bölgesinde, Başbalık'ın kuzeyine kadar uzanan bölgede yeni bir Uygur Devleti 

kurulmuştur. Bu yeni devletin başkenti olan Kao-ch'ang, bugünkü Turfan şehrinin 70 mil doğusunda bulunmaktadır. Turfan 

bölgesinde kurulan Uygurların başkenti de olan Kao-ch'ang, Çin kaynaklarında zaman zaman Kao-ch'ang Kuo (Kao-ch'ang Devleti) 

adıyla da anılmaktadır. Kao-ch'ang'ın bir devlet olarak tanımlanması bakımından, Çin kaynaklarındaki bu bilgi önem arz etmektedir. 

(İzgi, 1989:41,42). 
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yerleşmişlerdir (Golden,2002:133). Diğer bir kısmı ise Kansu bölgesine yerleşmiştir (Günal,2004:42). 

Uygurlar gelmeden önce bu bölge, Çinlilerle Tibetliler arasında mücadele konusu olmuştur. Ancak  hakimiyet 

daha çok Tibetlilerin elinde bulunmuştur (Barthold,2011:58). Bununla birlikte Uygurlar, öteden beri Doğu 

Türkistan’ın yerleşik hayata geçmiş vahalarına yönelik özel politikalar yürütmüşlerdir. Öyle ki Doğu 

Türkistan’daki ekonomik ve siyasi çıkarlar Uygurları, bölgede yaşayan Soğdlar arasında yaygın olan Mani 

dinine girmeye dahi zorlamıştır (Kamalov,2002:223). 

Esasen Uygurlar, bölge kültürleri ile 762 tarihinden önce ilişki içerisine girmeye başlamışlardır. Uygur 

hakanı Bögü Kağan tarafından Maniheizm'in319 kabulüyle başkent Karabalgasun'da bir mani mabedinin 

yapılışı ve takip eden süreçte Uygur mani rahiplerinin Çin ile ilişki kurmaları, Uygurların şehirli kültürel 

öğelerle tanışık olmasını sağlamıştır.320 

Tanrı Dağları'nın eteklerinde  bulunan Turfan Ovası, kuzeydeki Orhun ve Selenga bölgelerinden gelen 

Uygurlara oldukça müsait yaşamsal imkanlar sunmuştur. Bu anlamda; Turfan'ın kuzeyindeki dağlar ve 

vadiler, Uygurların alışkın oldukları göçebe hayatını devam ettirmeleri için oldukça uygun yayla özelliği 

taşırken, güneydeki verimli ovalar ise onları yerleşik bir yaşam sürme yönünde teşvik etmiştir. Ayrıca Tanrı 

Dağları'nın doğusunda bulunan Turfan bölgesi, Orta Asya ile ticari münasebeti  sağlayacak geçitlere ve yollara 

sahiptir (Ögel,1984:351,352). Bölgenin ticari faaliyetlere uygun bir konumunun olması, Uygurların ticari yol 

güzergahları üzerine şehirler kurarak, yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır. Böylece Turfan, Uygur 

kültürünün merkezi konumunda (Rudelson,1997:12) olmuştur. 

Turfan bölgesine yerleşen Uygurlar; genişleme amacından uzaklaşarak, önceki yurtlarındaki çatışma 

ortamından bıkkınlık ve Çin'in uyguladığı dostane politikalar321 nedeniyle çatışmadan uzak bir hayat 

sürdürmüşlerdir (Günal,2004:42).  Kafesoğlu bu durumu şu şekilde izah (Kafesoğlu,1998:135) etmektedir: 

"... bunlar artık Bozkır Türk devletinden farklı idiler; hâkimiyeti genişletme düşüncesinde olmamış, büyük 

siyâsî çatışmalara girmemiş, başta Çin hükümetleri olmak üzere, komşuları ile dostluk ve ticaret ilişkilerini 

sürdürmeği tercih etmişlerdir." 

Ayrıca Turfan bölgesi  tamamıyla Uygur kültürünün etkisi altına girmiştir. Diğer taraftan Çin’in 

uyguladığı planlı siyaset nedeniyle Mani dini gerilemiştir. Bu dine mensup birçok Uygurlu Budizm’e 

geçmiştir (Grousset,2010:154). Budizm'i kabul eden Uygurlar, bu dinin kendi adetlerine uygun kısımlarını 

almışlardır. Öyle ki onlar, Budizm'de  et yemenin yasak olmasına rağmen, "et yiyen yaylacı budistler” tabiriyle 

anılmışlardır (Ögel,2001:175).  

 

2.Turfan Coğrafyası ve  Uygur Yaşamı 

Uygurların ana yurdu olan Orhun, Selenga ve Tola nehirlerinin bulunduğu bölge, Çin kaynaklarına 

göre hayvancılık açısından elverişli olmakla birlikte, çok soğuk ve bataklıktı. Ayrıca sık sık yaşanan soğuklar 

hayvanların telef olmasına neden oluyordu. Hayvancılığa dayalı Uygur ekonomik yapısı, Beşbalık ve Turfan 

bölgesine göç edildikten sonra değişmeye başlamıştır. Bu bölge, Tanrı Dağları’nın kuzey ve güney 

eteklerinden akan sular sayesinde ziraat yapmaya elverişliydi. Ancak Çungarya ve Taklamakan Çölü arasında 

kalan bölge, yaz aylarında çöl ikliminin etkisi altında kalıyordu. Uygurlar, sulama kanalları ve yeraltı 

sularından yararlanmak suretiyle bu duruma çözümler üreterek, bölgeyi tarım yönünden verimli hale 

getirmişlerdir. 

Bu amaçla, Tanrı Dağları'ndaki su kaynaklarını yer altı su kanallarıyla taşımak suretiyle, buharlaşmaya 

engel olunmuş ve  su ihtiyacı karşılanmıştır. Kilometrelerce uzunluktaki bu kapalı yer altı su kanallarına Uygur 

                                                           
319Şehir yaşamına ve ticari faaliyetlere uygun bir din anlayışı olan Maniheizm,  göçebe savaşçı  yaşam tarzına uygun değildi. 

Buradan hareketle, göçebe yaşam tarzını devam ettiren bir kısım Uygurlunun   Mani inancını kabul etmediği sonucu çıkartılabilir 

(Cezar,1977:67). 
320Dokuzuncu yüzyılın başlarında Uygurlar, güney batıdaki Turfan havzasına doğru genişleyerek bölgeyi egemenlik altına almış 

olmalıdırlar. Daha önceki dönemlerde ise bölgenin büyük bir kısmı  Batı Göktürk hakimiyeti altında kalmıştır (Ögel,1984: 359; 

Cezar,1977:67). 
321Çinlilerin bu politikasının iki temel siyasi gerekçesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Tibet tehlikesi, ikincisi ise göçebe savaşçı 

Türkler ile barışçıl yöntemlerle kazanımlar elde etmenin, savaşarak kazanım elde etmekten daha avantajlı olarak görülmesidir. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

329 

dilinde karız (kehriz-qanat) adı verilmiştir. Bu kanallar üzerinde belli aralıklarla çoğunlukla 50 metre 

derinliğinde (Jetzer,2015:22) kuyular açılmak suretiyle, kanalların geçtiği bölgelerde insanların sudan 

faydalanması sağlanmıştır. Günümüzde de kullanılmakta olan karız sisteminin Turfan’ın yaşamında çok 

önemli bir yeri bulunmaktaydı. Öyle ki Uygurlarda yaşamın, suya ulaşma yeteneğini ifade eden bu sisteme 

göre şekillendiğini (Jetzer,2015:8) söylemek yanlış olmayacaktır.  

Daha önce bahsedildiği üzere Uygurlar, büyük ticaret yollarının Turfan’dan geçmesinden dolayı, ticari 

faaliyetlerden de büyük ölçüde yararlanma imkanı bulmuşlardır (Ögel,2001:172-173). Ticari faaliyetlerin 

vasıtasıyla, tarım toplumu Çinlilerin Uygurları tarım yapmaya teşvik etmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak 

Uygurlarda tarım, hayvancılık ve ticaret ile birlikte yürütülen ekonomik faaliyet olmaktan öteye geçememiştir 

(Baykara,1975:82-83). 

Tarihi süreç içerisinde değerlendirildiğinde, Uygur döneminde Türklerin yerleşik yaşama geçme 

eğilimlerinin arttığını arkeolojik ve yazılı kaynaklar açıkça ortaya koymaktadır (Kamberi,2015:4). Bu 

dönemde Doğu Türkistan’daki Turfan, Karahoça, Karabalgasun, Beşbalık, Karaşar, Kaşgar, Hotan, Yarkent, 

Komul, Kulça, Urumçi, Kuça, Aksu, Kança ve Çerçen gibi şehirler bulunmaktaydı.. Bu şehirlerde tarım,ticaret 

ve sanat ileri seviyelere ulaşmıştır (Öcal,1983:127). Bu durum yeni kurulan şehirlerin kısa sürede gelişmesine 

zemin hazırlamıştır. 

Uygurlar henüz Orhun kıyılarında Ordu-balık'da iken Çin mimari tekniklerini bilmekteydiler. Surlu 

şehir ya da kale (balık), içerisinde hükümdar kalesi olan ordunun bulunduğu surlu şehir(ordu-balık veya ordu 

örgin) ve köy (uluş) gibi yerleşimler kuran Uygurlar; mimari malzeme olarak aşı boyalı ve yaldızlı ağaç, 

balçık, tuğla, oymalı keramik, sırlı tuğla ve nadiren de olsa taş kullanmışlardır. Arkeolojik kalıntılar ve yazılı 

metinlerden anlaşıldığına göre Uygurlar, özellikle şu tür yapıları inşa etmişlerdir: Hayır amacıyla yapılan dini 

kompleks yapılar (ködüş/buyan), budist tapınak (burkan-orun), kule tapınak (ediz ev) ve budist türbe (stupa). 

Göller ve akarsuların bulunduğu şehirlerde bahçeler Uygur şehir mimarisinin önemli bir özelliği 

olmuştur.Öyle ki edebiyat ve sanatta bu tür bahçeler tasvir edilmiştir (Esin,1978:140-141). 

840'tan sonraki dönemde yapılmış Uygur mimarisine ait saray, tapınak ve türbe gibi birçok mimari 

yapı günümüze ulaşmıştır. Bu yapılarda görülen en önemli özellik, ilk defa kubbe tekniğinin uygulanmış 

olmasıdır (Koca,2003:203). Şehirlerde caddeleri doğu ve batı yönünde dik kesen tali yollar yapılmıştır. 

Örneğin Turfan yakınlarındaki Yar-Hoto'da, iki geniş cadde daha dar ve kısa sokaklarla kesişmektedir. Ayrıca, 

gelişmiş bir kanalizasyon ve temiz su sistemi kullanılmıştır (Büktel,2000:9; Cezar,1977:73,80). Bütün bunlar 

Uygurların şehirli olmayı benimsediklerini göstermektedir.  

Uygur mimarisinde Budist kompleks yapıların, Türk ordu-balık yapısında olduğu gibi, iç içe iki surlu 

olması dikkatleri çeken bir özelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Stupa adı verilen Budist türbe ise, Budist 

mimarisinde bir azizin kemikleri etrafına örülen içi dolu kubbe şeklinde bir yapı iken Türk Budist mimarisinde 

stupa, ölen kişilerin konulduğu kubbeli otağ şekline dönüşmüştür (Esin,1978:142). Bu kubbeli otağ, sonraki 

dönemlerde Türkler tarafından inşa edilen kubbeli yapılar için örnek teşkil etmiştir. 

Uygur döneminde zemini taş döşeli ve avlulu evler yapıldığı arkeolojik kazılar sonucu tespit edilmiştir. 

983-985 yıllarında Turfan ve Beşbalık’taki Uygur şehirlerini ziyaret eden Çin elçisi Wang Yen-te 

seyahatnamesinde322 Uygur evlerinin badanalı323 olduğunu (İzgi,1989:57) ifade etmektedir. Ayrıca Turfan 

evlerinin tonoz kemerli zemin kat odaları, aşırı yaz sıcaklarına324 karşı serinletici (Cezar,1977:68,76) bir işlevi 

olmuştur. Taştan ve kerpiçten yapılmış mabedler ise, fresk ve tablolar ile kaplanmıştır (Özerdim,1958:110-

111; Ögel,1991:87). Yerleşik hayata kaymaların başlamasıyla birlikte Uygurların Turfan bölgesinde yaptıkları 

                                                           
322 981'de Sung İmparatoru T'ai-tsung Kao-ch'ang (Turfan) Uygurlarına bir elçilik heyeti göndermiştir. İmparator T'ai-tsung, bu 

heyetin başkanlığına ise bir saray mensubu olan W ang Y en-te'yi getirmiştir. Wang Yen-te beraberindekiler ile birlikte Kao-ch'ang 

gitmiş, 984 tarihinde seyahatlerini tamamlayarak Çin'e dönmüşlerdir. W ang Yen-te Çin başkentine dönüşünden sonra gezisi 

hakkında hazırladığı seyahatname türündeki raporunu imparatora sunmuştur (İzgi,1989:1). 
323 Duvarlar kat kat alçı ve mermer kireci ile badanalanmaktaydı (Cezar,1977:75). 
324 Çin elçisi Wang-Yen-Te, Turfandaki aşırı sıcaklar hakkında şunları söylemektedir. "Orada [Kao-ch'ang] yağmur ve kar yoktur. 

Aynı zamanda çok sıcaktır. Yaz sıcaklarının arttığı zaman, bütün oturanlar toprağı kazarlar ... oturmak için ..."( İzgi, 1989:56). 
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en eski minyatürler, daha sonraki Türk minyatür sanatının kaynakları olmuştur (Aslanapa,1986:851). Buradan 

anlaşılmaktadır ki; göçebe yaşama ait taşınması kolay malzeme üzerine yapılan süslemeler, artık yerleşik 

olmayla alakalı mimari öğeler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Denilebilir ki; Göktürk döneminde yerleşik yaşam tarzına geçmeye başlayan göçebe Türkler, Uygurlar 

döneminde şehirsel faaliyetlerde oldukça ilerlemişlerdir (Öcal,1983:113). Farklı kültürlerle ticaret yoluyla 

kurulan iletişim, Uygurların bilgi ve görgülerine katkı sağlamış ve bu durum şehircilikte ilerleme gibi önemli 

sonuçlara (Ögel,2003:172-173) yol açmıştır. Bu dönemde Hami ipekçilik, Turfan ise dokumacılık gibi belli 

sanat dallarıyla anılmışlardır. Öyleyse şehircilik, Uygur kültürünün daha iyi anlaşılması için son derece önemli 

bir kültürel öğe durumundadır (Whitfield,2005:126 vd.). Nitekim plan itibariyle, ana yolları kesen dar yollara 

sahip Uygur şehirleri Ortaçağ İtalyan ve Hint şehirlerinden farklı değildir (Cezar,1977:80). 

Diğer taraftan, daha önce de ifade edildiği üzere, Turfan Ovasının tarıma elverişli olması tarıma 

meyilin artmasına neden olmuştur. İleri mühendislik ürünü sulama kanallarıyla su kaynaklarını yöneterek 

(Jetzer,2015:13) kuraklığa çözüm bulan Uygurlar; meyve, pamuk, buğday ve pirinç tarımını mümkün 

(Kamberi,2015:9) kılmışlardır. Özellikle Turfan üzümüyle, Hami ise kavunlarıyla ün salacak bir iklim 

yapısına (Adshead,1993:10) sahip idi.. Bu tarımsal olanaklar, Ötüken'de göçebe hayat yaşayan ve mülkün 

genellikle boy seviyesinde olduğu Uygurlarda yeni bir toprak hukukunu ortaya çıkarmıştır. 

Turfan'da Uygurlar arazilerini küçük parçalara bölerek, bunları özel mülkiyet kapsamında 

işlemişlerdir. Günümüze ulaşan özel mülkiyete dair bir çok hukuki belge, bu durumu ortaya koymaktadır. Bu 

belgelerde geçen, münasebet konuları ise şunlardır: Şarap ödünç alma, pamuk ve pamuk kumaşı borçlanması, 

bir şeyin kiralanması ve devri, geçici bir süre kullanmak üzere yük hayvanı kiralanması, vasiyetnameler ve 

evlat edinme. Bu hukuki belgelerin gelişi güzel yazılmadığı, belli bir düzen içerisinde yazıldığı görülmektedir. 

Belgelerde  tarih, şahitlerin ismi, vesikayı yazan kişinin ismi, borçlu ve alacaklının ismi, borcun mahiyeti ve 

miktarı, faizin miktarı ve borcun tediye zamanı belirtilmektedir. Bazı vesikalarda borçlunun vefatı halinde 

borcun kimin tarafından ödeneceği dahi ifade edilmektedir (Arsal,1947:79-80).  

Bununla birlikte; Turfan, Kaşgar, Yarkend, Kuca, Hoten gibi bölgelere yerleşen Uygurların, yerleşik 

hayata büyük ölçüde geçtikten sonra farklı konularda yazdıkları çok sayıda Uygurca metin325 günümüze kadar 

ulaşmıştır (Taşağıl,2015:41). İdari,askeri, diplomatik, dini  ve yukarıda üzerinde durduğumuz konuları 

kapsayan bu belgelerin büyük çoğunluğu İdikut (Koço) şehri kalıntıları etrafındaki kazılarda ve Urumçi 

bölgesinde ele geçirilmiştir. Ayrıca Turfan vahasında, Astan, Bezeklik, Bulayık, Çigtim, Murtuk, Sengim, 

Toyok ve Yar-qoto’da ele geçmiştir (Özyetgin,2013:20). 

Yerleşik hayata geçiş sürecinde özgün bir kültür geliştiren Uygurlar;  tıp, müzik  ve güzel sanatlarda 

da oldukça ilerlemişlerdir (Kamberi,2015:9). Özellikle kayısı ve üzüm gibi meyvelerin ilaç olarak kullanıldığı 

halk hekimliği, meyve yetiştirmeye uygun iklim şartlarına sahip olan Turfan bölgesinde gelişmiştir. Genellikle 

aile içinde nesilden nesile aktarılan otlar ve meyvelerle tedavi etme yönteminin yanı sıra, yazı alışkanlığının 

artmasıyla, diğer dillerden yapılan çeviriler de tıbbi bilgilerin artmasını (Abdukadir and others,2015:221) 

sağlamıştır. Öyle ki 906-960 yılları arasındaki dönemi kapsayan bir Çin kaynağında (Abdulkadir and 

others,2015:221) Uygurlu bir hekim tarafından Çin'e götürülen tıp ve eczacılıkla ilgili bilgilerin, Çinliler 

tarafından bilinmediği kaydedilmiştir. 

 

SONUÇ 

Uygurların atlı göçebe yaşam tarzından, göçebeliği  ve yerleşikliği ifade eden özgün bir yaşam tarzına 

geçmeleri, büyük ölçüde onların yurt edindikleri Turfan bölgesinin coğrafi özelliklerinin etkisiyle olmuştur. 

Turfan'ın kuzeyindeki dağlar ve vadiler, Uygurların alışkın oldukları göçebe yaşamlarını devam ettirebilmeleri 

için yayla özelliği taşırken, güneydeki verimli ovalar ise onları yerleşik bir yaşam sürme yönünde teşvik 

etmiştir. Böylece Turfan bölgesi, Uygur kültürünün merkezi konumunda olmuştur. Yerleşik hayata geçişlerin 

yoğunlaşmasıyla birlikte Uygurlar;  mimari, hukuk, edebiyat, tıp, müzik ile güzel sanatlarda oldukça 

                                                           
325 Von Le Coq başkanlığındaki Alman ekipleri, Berlin Etnoloji Müzesi adına 1902 ve 1914 yılları arasında Turfan'dan, binlerce 

resim ve benzeri sanat eseri ile birlikte, yaklaşık kırk bin parça yirmi değişik dilde yazılmış el yazması metni Almanya’ya 

götürdükleri bilinmektedir. (http://turfan.bbaw.de/search?SearchableText=Von+Le+Coq+&x=19&y=8). 
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ilerlemişlerdir.Önceki yurtlarındaki çatışma ortamının verdiği bıkkınlık ve Çin'in uyguladığı politikaların 

etkisiyle Turfan'da Uygurlar, Çin ile dostane ilişkiler kurmuşlardır. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YUMUŞAK GÜÇ OLGUSU: KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ 

SOFT POWER IN INTERNATIONAL RELATIONS: AN EXAMPLE OF PUBLIC DIPLOMACY 

 

 

 

ÖZ 

Güç olgusu uluslararası ilişkiler disiplinindeki anahtar kavramlardan biridir. Tarihin farklı 

dönemlerinde uluslararası ilişkiler alanında güç olgusuna ilişkiler farklı yaklaşımlar ve tezler ortaya 

konmuştur. Gücün doğasını ve yapısal özelliklerini anlamak adına çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu 

yaklaşımlar içinde öne çıkan en önemli kavramlardan biri de Joseph Nye tarafından ortaya konan “yumuşak 

güç” kavramıdır. Yumuşak güç olgusu, realist paradigmanın aksine, gücün yalnızca askeri araçları içeren sert 

güçten ibaret olmadığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada öncelikli olarak yumuşak güç kavramı analiz 

edilecek olup, yumuşak gücün temel özellikleri irdelenecektir. Sert güç ve yumuşak güç gibi bir ayırımın ne 

denli doğru bir yaklaşım olduğu sorgulanacaktır. Sonrasında ise son dönemde uluslarası ilişkilerde önemli bir 

yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilen “Kamu Diplomasisi” kavramı analiz edilecektir.  

Geleneksel diplomasiden çok daha farklı ve komplike bir yapıya sahip olan kamu diplomasisi, 

günümüzde devletler için çok önemli bir dış politika aracı haline dönüşmüştür. Çalışmada kamu 

diplomasisinin kavramsal, teorik ve tarihsel yönleri ortaya konacak ve kamu diplomasisinin neden bu denli 

önemli bir dış politika aracı olduğu irdelecektir. Ayrıca kamu diplomasisi ile sıklıkla karıştırılan propaganda, 

ulus markalaşması, kültürel diplomasi ve psikolojik savaş gibi kavramlar analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Güç, yumuşak güç, diplomasi, kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler. 

  

 

 

ABSTRACT 

Power has been one of the key concepts in international theories. There have been various approaches 

and thesis related to power in international relations during different phases in the history. There have been 

many studies to understand the nature and structure of the power.  Soft power put by Joseph Nye has been 

one of most important theories for power. The theory of soft power, contrary to the realist paradigm, argues 

that power is not only composed of hard power that includes military tools only. First, soft power concept will 

be analyzed in this paper focusing on basic principles of soft power.  

Subsequently, "public diplomacy" that is regarded as part of the soft power in the international 

relations will be reviewed.  Conceptual, theoretical and historical aspects of public diplomacy will be put on 

the table and questioned why public diplomacy became an important tool of foreign policy.  Additionally, 

terms such propaganda, nation branding, cultural diplomacy and psychological warfare mostly confused with 

public diplomacy will be analyzed. 

Keywords: Power, Soft Power, Diplomacy, Public Diplomacy, International Relations. 
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GİRİŞ 

Uluslararası ilişkiler disiplini içindeki en önemli çalışma alanlarından biri güç olgusuna ilişkin 

analizlerdir. Her ne kadar realizm ile özdeşleştirilmiş olsa da ulusal güç başta olmak üzere güce ilişkin 

çalışmalara hemen her uluslararası ilişkiler teorisinde rastlanmaktadır. Aslında yalnızca uluslararası ilişkiler 

alanı değil psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarında güce ilişkin çalışmalar 

mevcuttur. Gücün doğasını, kaynağını, yapısını, kapasitesini ve etki alanını inceleme konusu yapan pek çok 

düşünür vardır. Burada hemen belirtmek gerekir ki gücün spesifik özellikleri olsa da herkes tarafından kabul 

edilen bir tanımı yoktur. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi göreceli olguların en büyük sorunu 

kavramsallaştırma sorunu yaşıyor olmalarıdır. İşte güç kavramı da bu göreceli olgulardan biridir. 

Güç olgusu dinamik ve sürekli olarak değişime uğrayan bir yapıya sahiptir. Geleneksel olarak bir 

ülkenin hazinesinde değerli madenlerle ya da sahip olduğu askeri kuvvetler ile doğru orantılı olarak 

tanımlanan ulusal gücün, günümüzde çok önemli bir yapısal dönüşüm yaşadığı söylenebilir. Özellikle 

küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı teknolojik devrim ile uluslararası ilişkiler ana mantığı da dönüşmeye 

başlamıştır. Geçmişte yalnızca devletlerden müteşekkil bir sistem olarak adledilen uluslararası ilişkilerin, 

günümüzde devlet dışı pek çok birimin müdahil olduğu çok daha grift bir sisteme dönüştüğü görülmektedir. 

İnanış, düşünüş ve yaşayış biçimlerindeki köklü değişiklikler, sosyal medya gibi yeni araçların kullanımı ve 

insanların mobilizasyonun her geçen gün daha da artması çok ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. İşte 

güç olgusu da bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak bambaşka veçhelerle yeniden tanımlanmaya başlamıştır. 

Güce ilişkin bu yeniden düşünme ve tanımlama süreci halen aktif bir şekilde devam etmektedir. Çünkü güç 

olgusu, doğası gereği sürekli bir değişimi bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu ön kabulden hareketle çalışmanın temel amacının yumuşak güç başta olmak üzere güç olgusunun 

kavramsal ve teorik bir analizinin yapılmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde uluslararası ilişkilerde 

güç olgusu ve yumuşak güç kavramı ele alınacaktır. Sonrasında ise yumuşak gücün en somut ve güncel 

örneklerinden biri olan kamu diplomasisi irdelenektir. Çalışmanın bu bölümünde kamu diplomasisinin yanı 

sıra bu kavramla sıklıkla karıştırılan “ulus markalaşması”, “noopolitik”, “propaganda”i “kültürel diplomasi” 

ve “psikolojik savaş” kavramlarına da değinilecektir.  

 

1. Uluslararası İlişkilerde Güç Olgusu ve Yumuşak Güç Kavramı 

Uluslararası ilişkiler disiplininde kullanılan kavramsal açıklamaların hemen hepsinde orantısal olarak 

farklılıklar gösterse de güç olgusuna değinilmiştir. Bu nedenle Thucydides’ten bugüne uluslararası ilişkiler 

teorileri arasındaki temel tartışma konularından biri de güç olmuştur. Bu tartışmalar gücün uluslararası 

ilişkilerdeki yeri ve daha da önemlisi “gücün doğası” üzerine yoğunlaşmaktadır. Hans Morgenthau, Kennetz 

Waltz ve Robert Gilpin gibi düşünürlere göre güç, uluslarası ilişkiler alanında tanımlanması çok zor olan, 

kompleks bir kavramdır. Böylesi bir tanımlama zorluğunun nedenlerinden biri de güç kavramı ile oldukça 

benzer anlamlar ihtiva eden veya güç kavramının içini farklı şekillerde dolduran; etki, kontrol, zorlama, 

caydırma, ikna, mecburiyet ve teşvik gibi kavramların varlığıdır. Bu kavramlardan özellikle etki ve kontrol, 

güç olgusunun tanımlanması noktasında temel referanslar olarak kabul edilmiştir.326 Ama etki ve kontrol 

kavramlarının bizatihi kendileri de sübjektiviteden arınmış değillerdir. Bu nedenle güç olgusuna ilişkin 

kavramsallaştırmalar objektiflik açısından oldukça muğlak kalmaktadır. 

Güç kavramı uluslarası ilişkiler disiplinin en temel ve önemli kavramlarından biridir. Özellikle Soğuk 

Savaş döneminde uluslararası ilişkiler çalışmalarının baskın paradigması olan realizm gücü dar bir kalıba 

sokarak tanımlamıştır. Fakat günümüzde güç kavramı çok boyutlu ve çok kapsamlı bir olgu haline 

dönüşmüştür.327 Bu bağlamda uluslararası ilişkilerde güç kavramı, en genel anlamda; bir aktörün başka bir 

aktöre bir eylemi yaptırabilme ya da girişilecek bir eylemden vazgeçirme kapasitesi olarak tanımlanabilir. 

Geleneksel sert güç olgusu “zorlayıcılık kapasitesi” ile doğru orantılıdır. Sert güç stratejileri; askeri müdahale, 

zorlayıcı diplomasi ve ekonomik yaptırımlar aracılığıyla ulusal çıkarları koruma üzerine kuruludur. Joseph 

                                                           
326 David A Baldwin., “Power and International Relations”, Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes, Thomas Risse 

and Beth A. Simmons (Ed.), SAGE Publications, California, 2013, s.273-274. 
327 Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization, 59, Winter 2005, s.39. 
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Nye’ın 1990 yılında ortaya koymuş olduğu “yumuşak güç” kavramı ise zorlayıcılıktan öte isteğe ve cazibeye 

bağlıdır. Diğer bir anlatımla yumuşak güç unsurlarında zorlayıcılık yoktur. Yarattığınız cazibe ile karşı tarafı 

ikna etme ya da kendi safına gönüllü bir şekilde çekme söz konusudur.328 Bu bağlamda yumuşak güç kavramı 

en genel anlamda; bir devletin stratejik amaçlarına ulaşmak adına kullandığı ulusal güç unsurlarından biri 

olarak değerlendirilebilir. Bu araçta esas olan kültürel ve fikri cazibedir.329 

Güç kavramı üzerindeki çalışmalar Steven Lukes (1974) tarafından üç boyutta sınıflandırılmıştır. 

Birinci boyut, gücün gözlemlenebilir yönü üzerinde yoğunlaşıp birbiriyle bağlantılı davranışların neden-sonuç 

ilişkilerini ortaya koyar. Bu yaklaşım, gücü aktör davranışları arasındaki ilişkiler yoluyla açıkladığı için 

davranışsal ya da ilişkisel yaklaşım olarak da nitelendirilmektedir. Robert Dahl’ın (1957) hemen her çalışmada 

başvurulan ünlü tanımına göre, bir aktörün (A) aksi takdirde yapmayacağı şeyleri başka bir aktöre (B) 

yaptırabilme kapasitesine güç denir. Güce ilişkin çalışmaların ikinci boyutunda, gücün gözlemlenmesi zor 

başka yönleri ve uygulamalarını göstermeye yönelik çabalar ön plana çıkmaktadır. Peter Bachrach ve Morton 

Baratz’ın “Two Faces of Power”n çalışması, gücün ikinci boyutunu ortaya çıkarmaya yöneliktir. Burada, diğer 

aktörler üzerinde doğrudan etki, karar alma süreçlerine katılım ve kararları yönlendirme gibi açık yöntemler 

yerine, kulis çalışmalarıyla ve gözden uzak bir biçimde gündemin belirlenmesi gibi kolaylıkla 

gözlemlenemeyen yöntemlere vurgu yapılmaktadır. İkinci boyutta, gündemin kontrol edilmesi ve 

belirlenmesi, tartışılacak sorun ve konuların kısıtlanması, bir tarafın çıkarlarına hizmet eden ya da ona avantaj 

sağlayacak ayrıcalıklardan yararlanma gibi eylemsiz ya da kolayca gözlemlenemeyen güç uygulamalarından 

söz edilebilir. Gücü tanımlamaya yönelik çalışmaların üçüncü aşamasında güç kavramı üç boyutlu olarak 

tanımlanmaktadır. Üçüncü boyutu tanımlayan en önemli unsur, yalnızca gündemin değil, aktörlerin 

tercihlerinin şekillendirilmesidir. İlk iki boyuttan farklı olarak burada güç yalnızca davranışsal ya da ilişkisel 

bir kavram olarak ele alınmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal, algısal ve/veya geleneksel süreçlerden 

etkilenen sistemik ya da yapısal bir kavram olarak da tanımlanır.330 

Joseph Nye’a göre geleneksel uluslararası ilişkiler teorileri gücü; askeri güç, strateji ve gün dengesi 

gibi kavramlarla açıklama eğilimindedir. Oysa ki geçmişin güvenlik ve çıkar eksenli anlayışı günümüzde 

sürdürülebilir bir anlayış değildir. Bunun temel sebebi güç olgusunun yaşadığı dönüşümdür. Artık ulusal güç 

yalnızca askeri güce indirgenemeyecek kadar kompleks bir hale gelmiştir. Artan karşılıklı bağımlılık sonucu 

ekonomi, gücün en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Gücün yapısal olarak dönüşümünün temel 

öğeleri şunlardır; ekonomik karşılıklı bağımlılık, ulus ötesi aktörlerin varlığı, zayıf devletlerde ortaya çıkan 

milliyetçilik, teknolojik gelişmeler ve değişen politik sorunlar.331 Nye’a göre yumuşak güç bir devletin sahip 

olduğu kültürel öğeler, değerler ve politikalarla ilgilidir. Yazara göre akıllı güç (smart power) olabilmenin 

yolu ise hem sert hem de yumuşak güç unsurlarının rasyonel bir şekilde kombine edebilme yeteneğidir.332 

Yumuşak güç, akıllı güç gibi kavramsallaştırmaların yanısıra özellikle Avrupa Birliği için kullanılan “normatif 

güç” olgusu da vardır. Avrupa Birliği’nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, Pazar ekonomisi gibi 

entegrasyon sürecinde ortaya koyduğu ilke ve normlar üzerinden küresel hegemonyasını yayma girişimi için 

normatif güç kavramı kullanılmaktadır.333 Fakat Avrupa Birliği’nin bu normatif gücünün ne kadar “normatif” 

olduğu ve böylesi bir güç bileşkesinin etkinliğinin olup olmadığı son derece tartışmalı bir konudur. 

Küreselleşme süreci devletlerin güç olgusunu yeniden düşünmeleri gerekliliği ortaya çıkarmıştır. 

Geleneksel realizmin devlet merkezli, askeri kapasite ve ekonomik büyüklük odaklı güç anlayışı günümüzde 

                                                           
328 Ernest J. Wilson, “ Hard Power, Soft Power, Smart Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social 

Science, 616, March 2008, s.114. 
329 Shin-wha Lee, “The Theory and Reality of Soft Power: Practical Approaches in East Asia”, Sook Jong Lee and Jan Melissen 

(Ed.), Public Diplomacy and Soft Power in East Asia, Palgrave Macmillan, 2011, s.11. 
330 Haluk Özdemir, “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63:3, s.119-

121. 
331 Joseph S. Nye, “Soft Power”, Foreign Policy, 80, Autumn 1990, s.157-160. 
332 Joseph S. Nye, “Public Diplomacy and Soft Power”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616, 

March 2008, s.94. 
333 Anna Michalski, “The EU as a Soft Power: The Force of Persuasion”, The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations, Jan Melissen (Ed.), Palgrave-Macmillan, 2005, s.126. 
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pek bir anlam ifade etmemektedir. Küresellleşme süreciyle birlikte devletler dışında yeni aktörlerin 

uluslararası ilişkiler alanında yükselmesi, artan karşılıklı bağımlılık nedeniyle gücü belirleyen parametrelerin 

yaşadığı dönüşüm ve son olarak güce ilişkinin algının değişimi güç olgusunu yeniden değerlendirmeyi 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Örneğin çoğu konstrüktivist düşünüre göre fikirlerin ve bilginin gücü her şeyin 

önüne geçmiştir. Ve artık gerek dış politikada gerekse iç politikada fikir ve bilgi gücün asıl kaynağı konumuna 

gelmiştir.334 Bu konuda konstrüktivizmin yanı sıra eleştirel teori, postmodernizm ve feminizm başta olmak 

üzere diğer post-pozitivist uluslararası ilişkiler teorilerinin oldukça yerinde tespitleri vardır. 

Bunun yanı sıra sert gücün önemini yitirdiği de söylenemez. Giulio Gallarotti, basit olarak yumuşak 

güç söz konusu ise kaynakların da yumuşak, sert güç ise kaynakların da sert olduğunu savunur. Fakat bunun 

tersi durumlar olabileceğini de belirtir. Yumuşak güçle sert güç her zaman birbiriyle ilişkilidir ki, yumuşak 

güç kaynakları bazı durumlarda sert gücü arttırıp azaltabilirken, aynı şekilde sert güç kaynakları da yumuşak 

gücü etkileyebilir ve dolayısıyla sert güç ve yumuşak güç karşılıklı olarak birbirlerini olumlu veya olumsuz 

yönde etkiler. Örneğin güçlü bir pozitif imaj, müttefik sayısını arttırarak ülkenin savunma gücünü 

yükseltirken, her hangi bir işgale karşı güçlü bir savunma ve askeri güç de ülkenin imajını arttırır. Realist 

düşünürlerden olan Waltz, büyük askeri bir donanımın ve askeri başarıların, ülkenin imajını yükseltme 

garantisi olduğunun altını çizmiştir. Gilpin, soğuk savaş sonrası dönemde Amerika’nın ekonomik gücünü 

geliştirmekle beraber sert gücüne de önem verdiğinin, sert gücün durumunun iyi olması sayesinde bir ülkenin 

model ülke olarak alınabileceğinin altını çizmiştir.335 Günümüz Rusya’sı sert gücün halen önemini 

koruduğuna örnek gösterilebilir. 2008 yılında Gürcistan ve sonrasındaki Kırım müdahaleleri Rusya’nın salt 

sert gücüyle giriştiği askeri operasyonlardır. Her ne kadar diğer bazı güç unsurlarını kullanmış olsa da 

Rusya’nın bu her iki olayda da elini güçlendiren en önemli araç sahip olduğu sert gücüdür. ABD ve AB’yi bu 

işgaller karşısında çaresiz bırakan da Rusya’nın sahip olduğu sert güç unsurlarıdır. 

 

2. Yumuşak Güç Unsuru Olarak Kamu Diplomasisi  
Joseph Nye’a göre devletler sert güç yerine yumuşak güç unsurlarını ön plana çıkararak uluslararası 

arenadaki etkinliklerini arttırabilirler. Yumuşak gücün üç temel unsuru; kültür, politik ideoloji ve uygulanan 

politikadır. Bu noktada öne çıkan kavram ise kamu diplomasisidir. Nye’a göre kamu diplomasisi bireylerle 

uzun dönemli ilişkiler kurma stratejisi üzerine inşa edilmelidir. Kamu diplomasisi gibi yumuşak güç 

kaynaklarından sert güç unsurları gibi kısa vadeli sonuçlar beklemek yanlıştır.336 Bu nedenle kamu diplomasisi 

kısa-orta ve uzun vadeli beklentiler ekseninde, realist bir perspektifle uygulanmalıdır ve alınacak sonuçlar 

noktasında öncelikle uzun vadeye odaklanılmalıdır. 

Kamu diplomasisinin halkla ilişkiler, pazarlama ve imaj yönetimi alanlarıyla yakından ilişkisi vardır. 

Son yirmi yılda önemli bir alan haline gelen kamu diplomasisi yeni bir organizasyon anlayışı ve yeni bir bakış 

açısı ile olaylara yaklaşılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Devletlerin geleneksel kalıplarından sıyrılıp 

halkla ilişkiler, pazarlama ve imaj yönetiminin ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi kamu diplomasisi adına 

oldukça önemli bir noktadır.337 Kamu diplomasisinin önemli bir konu haline gelmesinin temel sebeplerinden 

biri artık devletlerin karar alma mekanizmalarının kamuoylarına daha bağımlı hale gelmesidir. Geleneksel 

olarak halktan öte siyasi elitlerin kişisel özelliklerinin ağır bastığı klasik dış politika anlayışları yerini yavaş 

yavaş alınan her dış politika kararında halkın görüşünün önemli bir dayanak noktası olduğu bir karar alma 

sürecine dönüşmüştür.338 Diğer bir anlatımla halkın karar alma mekanizmasındaki önemi arttıkça kamu 

diplomasisi de önemli bir alan haline gelmiştir.  

                                                           
334 Sean Kay, “Globalization, Power, and Security”, Security Dialogue, 35:1, March 2004, s.14. 
335 Tuba Çavuş, “Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı Ve Türkiye’nin Yumuşak Güç Kullanımı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2:2, 2012, s.25. 
336 R. S. Zaharna, “The Soft Power Differential: Network Communication and Mass Communication in Public Diplomacy”, The 

Hague Journal of Diplomacy, 2, 2007, s. 213-214. 
337 Rasmus Kjærgaard Rasmussena and Henrik Merkelsen, “The new PR of states: How nation branding practices affect the security 

function of public diplomacy”, Public Relations Review, 38, 2012, s.810. 
338 Ben D. Mor, “Public Diplomacy in Grand Strategy”, Foreign Policy Analysis, 2, 2006, s.161. 
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Kamu diplomasisi kavramı ilk kez 1965 yılında Edmund Gullion tarafından kullanılmıştır. Tufts 

Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu dekanı olan Gullion’ın kamu diplomasisi tanımı Murrow 

Center’ın bir broşüründe özetlenmiştir: “Kamu diplomasisi… Dış politika oluşturma ve yürütme konusundaki 

kamuoyunun tutumlarının etkisi ile ilgilenmektedir. Geleneksel diplomasinin ötesinde hükümetlerin diğer 

devletlerin kamuoylarını etki altına almayı,  özel grupların ve ilgili ülkedeki çıkarların diğeriyle etkileşimini,  

dış ilişkilerin raporlanması ve politikaya etkisini, iletişim alanında faaliyet gösteren kişilerle, diplomatlarla ve 

yabancı muhabirlerle iletişim kurmayı ve son olarak kültürlerarası iletişim süreçlerini kapsar.339 Bunun 

yanısıra kamu diplomasisi dar ve geniş kapsamlı olarak tanımlanabilir. Dar anlamı içinde kamu diplomasisi; 

“Hükümetlerin diğer halkları kendi ülkeleri hakkında bilgilendirmek ve etkilemek amavıyla yürüttükleri 

faaliyetlerdir.” Geniş anlamda ise: “Hükümetlerin geleneksel diplomasi araçlarının yanısıra popüler kültürün 

ve gelişen teknolojik imkanların izinde internetten sanata, spordan medyaya kadar çok geniş bir yelpazede 

kullandığı resmi vew özel araçlarla ulusal güvenliğini, ulusal çıkarlarını ve ulusal değerlerini korumak ve 

geliştirmek adına yürüttüğü faaliyetlerdir.”340 

Kamu diplomasisi özellikle II. Dünya Savaşı sonrası başta ABD olmak üzere Soğuk Savaş’ın tarafı 

olan ülkeler arasında sert ve askeri gücün bir parçası olarak propaganda ve algı yönetimi çalışmalarına hizmet 

için, yabancı halkların etkilenmesinde ve dış politika amaçlarının gerçekleştirilmesi yoğun olarak 

kullanılmıştır. Bu dönemde kamu diplomasisinin hedefinde yine yabancı halklar vardır ama amacı tamamen 

siyasaldır ve ülke çıkarlarının gerçekleştirilmesine uygun ortamlar yaratılması için sert güç unsuru olarak 

yürütülmektedir. Bu dönemde başta büyük güçler olmak üzere birçok devlet uluslararası amaçlarına ulaşmak 

için dış kamuların desteğini kazanma adına kamu diplomasisi kampanyaları sürdürmüşlerdir. Zamanla 

hükümetler için yumuşak güç anlamına gelen kamu diplomasisi değişen geleneksel diplomasi anlayışının da 

etkisiyle sert gücün (askeri ve ekonomik güçler) yerini almış, daha örtülü bir hal alarak değer ve kültür 

üzerinden insanların akıllarına ve kalplerine seslenen bir araca dönüşmüştür. Böylece kamu diplomasisi, 

devlet ve hükümet odaklı yürütülen bir dizi faaliyet alanı olmaktan çıkarak sivil toplum örgütlerinin, hükümet 

dışı kurumların, kültürel örgütlerin, üniversitelerin, diasporaların, baskı gruplarının, lobilerin, özel şirketlerin, 

medya ve iletişim örgütlerinin, vatandaşların faaliyetlerinin tanımlandığı bir alan haline gelmiştir. Ülkelerin 

ve hükümetlerin yoğun olarak kullanageldikleri kamu diplomasisi yöntemleri ve teknikleri uluslararası 

yayıncılık, sanatsal faaliyetler, bilimsel ve kültürel öğrenci değişim programları, dil okulları, kültür 

merkezleri, burslar, fuarlar, festivaller, sergiler şeklinde sıralanmıştır. Bu listeyi genişletmek mümkündür, 

günümüzde ülkeler ve insanlar arasındaki bütün etkileşim alanları ve faaliyetleri (ekonomik ilişkiler, kültürel 

ilişkiler, sosyal ve insani ilişkiler, vb.) kamu diplomasisi alanına girebilmektedir.341 

Bir toplumun herhangi bir devletle ilgili algısı genellikle algılar ve imajlar üzerine inşa edilmiştir. Bu 

algı ve imajları belirleyen ise büyük ölçüde “kişisel tecrübe” ve medya kanalları başta olmak üzere “iletişim 

ve bilgi kaynakları”dır. Bir kişi ilgili ülkeyi ziyaret etmişse ya da o ülkeden arkadaşları olmuşsa olumlu ya da 

olumsuz bir yargı edinmektedir. Medya ise özellikle bu iki durumu da deneyimlememiş olan, diğer bir 

anlatımla o ülkeyle herhangi bir teması olmayan insanlar üzerinde etkili olmaktadır. Medya tarafından 

yaratılabilecek olumlu ya da olumsuz imajlar bu kapsamda oldukça etkili bir araç haline dönüşmektedir.342 

Kamu diplomasisi bir yönüyle bir devletin uluslararası arenadaki önyargıları kırma girişimidir. Bu 

bağlamda kamu diplomasisi marifetiyle ilişkiler yeniden inşa edilmeye çalışılmaktadır. Karşılıklı yanlış 

anlaşılmaların giderilmesi, önyargılara dayalı suni olumsuzlukların ortadan kaldırılması, karşılıklı empati 

kurulması, tarafların istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve son olarak işbirliği yapılarak ilişkilerin 

                                                           
339 Jan Servaes, “Soft power and public diplomacy: The new frontier for public relations and international communication between 

the US and China”, Public Relations Review, 38, 2012, s.643. 
340 Mark McDowell, “Public Diplomacy at the Crossroads: Definitions and Challenges in an “Open Source” Era”, The Fletcher 

Forum Of World Affairs, 32, 3, Special Edition, 2008, s.7-8. 
341 Ergün Köksoy, “Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler İlişkisi: Kuramsal Bir Değerlendirme”, Marmara İletişim Dergisi, 22, 

2014,  s.213-214. 
342 Aimei Yanga, Anna Klyuevab and Maureen Taylor, “Beyond a dyadic approach to public diplomacy: Understanding 

relationships in multipolar world”, Public Relations Review, 38, 2012, s.653. 
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geliştireleceği alanların belirlenmesi bu kapsamda değerlendirilebilir.343 Kamu diplomasisine çok benzer 

güncel kavramlar da vardır. Bunlar; “ulus markalaşması”, “noopolitik”, “propaganda”i “kültürel diplomasi” 

ve “psikolojik savaş”dır. Ulus markalaşması bir devletin “tüm unsurlarıyla” diğer ülke vatandaşlarına yönelik 

uyguladığı pazarlama stratejisidir. Burada amaç kamu diplomasisine benzer şekilde ilgili devletin uluslararası 

arenadaki imajını güçlendirmektir.344  

Ulus markalaşmasının kamu diplomasisinden ilk farkı tüm unsurların kullanılıyor olmasıdır. Böylesi 

bir anlayış ulus markalaşmasının kamu diplomasisine göre çok daha kapsamlı ve bu nedenle çok daha 

komplike bir kavram olduğunu ortaya koymakta. Pazarlama disiplini içinde değerlendirilebilecek olan ulus 

markalaşmasının ağırlık noktası “ekonomik kazanım” elde etmek iken, kamu diplomasisinde bazen ekonomik 

kaygılar hiç göz önünde bulundurulmaz ve salt siyasi ya da kültürel kazanımlar elde etmek amaçlanır. 

Aralarındaki bu farklılıklara rağmen hem ulus markalaşması hem de kamu diplomasisinin ortak yönleri; uzun 

vadeli stratejilerle başarıya ulaşabilmeleri ve her ikisinin de hedefin yabancı kamuoyları olmasıdır.345 Kültürel 

diplomasi ise; bir aktörün kültürel kaynak ve imkânlarını ülke dışına taşımak suretiyle ülkelerarası ilişkiyi 

yönetme girişimi olarak tanımlanabilmektedir.346 Diğer bir anlatımla kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin 

yalnızca kültürel ayağını oluşturan bir alt kavramdır. 

Noopolitik kavramı ise literatüre yeni girmiştir. Bu teze göre siber alandaki bilginin kontrolü esastır 

ve devletler asıl olarak bu alandaki bilgi akışını kontrol etmeli ve yönlendirmeldir.347 Propaganda kavramı ile 

kamu diplomasisinin aslında benzer olgular olduğu ve propagandanın “negatif” bir algı oluşturması nedeniyle, 

yerini kamu diplomasisi kavramına bıraktığını savunan düşünürler vardır.348 Bu yaklaşım tartışmaya açıktır. 

Aralarında benzerlikler olmasına rağmen propaganda ve kamu diplomasisinin aynı olgular olduğu 

söylenemez.  

Kamu diplomasisi ile benzerlik gösteren son kavram ise “psikolojik savaş”tır. En genel anlamda savaş 

sırasında düşman tarafın ve özellikle düşman tarafın halkının çeşitli iletişim araçları kullanılarak belirli 

amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesidir. Psikolojik savaşın en bilinen amacı karşı tarafın direncinin 

kırılmasıdır. Bu mücadele yöntemi çoğu zaman (kara) propaganda ile birlikte yürütülür.349 Psikolojik savaşta 

da kamu diplomasisine benzer şekilde asıl hedef karşı tarafın halkıdır. Ama hem uygulanma zamanları hem 

de amaçları ve araçları bakımından çok farklı iki kavramdır. 

 

SONUÇ 

Yumuşak güç olgusu günümüz uluslararası ilişkiler sistematiği içinde üzerinde en fazla durulması 

gereken konulardan biridir. Geleneksel baskıcı/kaba gücün halen varlığını devam ettirmekle beraber 

etkinliğini göreceli olarak yitirdiği söylenebilir. Artık devletler dış politikalarında yumuşak güç unsurlarına 

daha geniş bir biçimde yer vermeye başlamışlardır. Ekonomi, kültür, eğitim ve sanat gibi alanların geleneksel 

askeri güçten daha önemli hale gelmeye başladığı ve devletler arasındaki mücadelenin “algı düzeyine” geçiş 

yaptığı görülmektedir. Sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medya, sinema filmleri, spor, iş 

dünyası ve sanat camiası ilgili ülkeler için en önemli tanıtım ve dış politika araçlarından biri haline 

dönüşmüştür. Bu bağlamda algı yönetimi olgusu ön plana çıkmıştır.  

Jürgen Habermas’ın vurguladığı gibi “ toplumlar arası iletişim sorunlarının çözümü” belki de tüm 

dünyanın geleceği için en önemli konulardan biridir. Bilginin özgürce paylaşıldığı, fırsat eşitliğinin önünün 

                                                           
343 Mark Leonard, Catherine Stead and Conrad Smewing, Public Diplomacy, The Foreign Policy Centre, 2002, London, s.9. 
344 Ying Fan, “Soft Power: Power Of Attraction or Confusion?”, Place Branding and Public Diplomacy, 4:2, 2008, s.147 
345 Jan Melissen, “Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy”, The New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations, Jan Melissen (Ed.), Palgrave-Macmillan, 2005, s.1-30. s.22-24. 
346 Emel Tanyeri Mazıcı ve Tarık Kodal, “Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Ülke İmajı: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

Perspektifinden Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8:39, Ağustos 2015, s.966. 
347 David Ronfeldt and John Arquilla, “Noopolitik: A New Paradigm for Public Diplomacy”, Routledge Handbook of Public 

Diplomacy, Nancy SNOW and Philip M. TAYLOR (Ed.), Routledge, New York, 2009, s.355. 
348 Nancy Snow and Philip M. Taylor, “Preface and Introduction”, Routledge Handbook of Public Diplomacy, Nancy Snow and 

Philip M. Taylor (Ed.), Routledge, New York, 2009,.s.ıx. 
349 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, Los Angeles, 2009, s.22. 
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açıldığı ve toplumlar arasındaki iletişimsel sorunların aşılıp empati yeteneği yüksek yeni bir nesilin ortaya 

çıkması çok önemlidir. Zira tam aksi istikamette postmodernistlerin vurguladığı “iletişimsel anarşiye” doğru 

bir yönlenmenin ortaya çıkma ihtimali de vardır.350 Bu bağlamda kamu diplomasisi salt ulusal çıkarları 

korunması kapsamında yürütülen bir faaliyet olmaktan öte anlamlar ihtiva etmektedir. Toplumların birbirlerini 

anlaması ve aralarındaki iletişim sorunlarından kaynaklı kin ve nefret duygularının bertaraf edilmesi 

noktasında kamu diplomasisi çok önemli bir araç haline gelmektedir.  
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THE GOVERNING PRINCIPLES OF THE ETHICAL PHRASES IN ISLAMIC PHILOSOPHY 

İSLAM FELSEFESİNDE ETİK İLKELERİN ESAS HÜKÜMLERİ 

 

 

 

ABSTRACT 

The principles governing the ethical doctrines and phrases are a set of those general rules and common 

principles on the basis of which alone, the ethics accepted by the Islamic philosophy can be interpreted. These 

are a group of established laws which help the virtuous habits attain their lawfulness with reference to such 

rules and regulations.  

From the viewpoint of prominent ancient philosophers, all the virtues have their roots in “Justice”, 

but from the viewpoint of Islamic Philosophy, apart from justice, the principles governing the ethical virtues 

can be generalized by elements such as “Truth”, “Continuity”, “Beauty”, “Welfare” and “Interest”. No 

virtue can contradict these principles. 

Keywords: Justice, Truth, Continuity, Beauty, Welfare, Interest. 

 

 

 

ÖZ 

Ahlaki öğreti ve önermelere hakim olan usuller, İslami hikmetin kabul ettiği Ahlak’ın sadece onlarla 

tefsir edilebileceği külli ve genel kurallardır. Bu kurallar güzel ahlaki meşruiyetlerini, bu tür kanun ve 

kaidelere istinat edilerek elde edilen sabit kanunlardır.  

Eski çağ filozoflarının meşhur görüşüne göre bütün faziletler “Adalet”e dönmektedir. Fakat İslami 

hikmet açısından Ahlaki faziletlere hakim olan usuller adaletin yanı sıra “Hak”, “Süreklilik”, “Güzellik”, 

“Hayr” ve “Maslahat” gibi unsurlarla da genelleştirilebilir. Hiçbir faziletin onlarla çelişmediği usullerdir.  

Anahtar Kelimeler: Adalet, Hak, Süreklilik, Güzellik, Hayr (iyilik), Maslahat. 
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Preface 

Justice is acknowledged as the pillar of virtue and the foundation of merit among the indisputable 

doctrines of practical ethics. In order to reach the destination of excellence and attain the divine blessings and 

nature’s bounties, being attributed with justice is indispensable for oneself. However, justice itself is not an 

independent virtue and a true self-governing excellence, rather, it is the purpose of excellence that makes it 

meaningful and stresses upon its necessity. It can be said with a careful outlook that justice is the beauty of 

one’s inner face which can be defined through meanings such as cleansing of habits, purification of heart from 

all the wickedness and vices to apply one’s faculties on the path for which they have been created. On the 

other hand, ascertaining a balance of truth for the subject of justice and a scale for its introduction is among 

the age old issues of the field of philosophical thinking in the Islamic world, reviewing whose history as a 

theory which has left behind different stages of evolution and levels of transformation, holds significant 

benefits. The predominance of truth on the ethical phrases is established on firm principles and the 

manifestation of truth lies in its beauty; the beauty which itself is among the true pillars of ethics and its clear 

and complete presentation is an issue that has attracted the minds of scholars and intellectuals throughout the 

history of human intellect. Probably the unsolved nature of a large number of questions in this regard is due 

to the excessive and numerous aspects and implications of this reality, which includes everything from poetry, 

literature and grammatical rules governing the speech, till the intellectual, imaginative and actual beauties, 

and all that is recognizable in this world. The predominance of wellbeing, continuity and interest upon the 

ethical will and the recognition of virtue on this basis, is among the criterions which have caught the attention 

of the Islamic philosophers and sages; the interpretation of beauty, justice and truth can be possible with 

emphasis on this reality.  

 

First Principle: Justice 

The governance of justice on the faculties of ethics has been accepted as a general principle by all the 

scholars and philosophers of ethics. At the rise of the history of Islamic Philosophy, Farabi laid emphasis on 

this principle and recognized justice as one of the constructive elements of virtue. (Farabi, 1908, p. 81).  

In contrast, the likes of Sheikh-ul-Ishraq do not consider justice among the type of virtues stated by 

Farabi, instead, they consider it as their kind. (Suhrawardi, 1375, v. 4, p. 129). In some of his works, Avicenna 

considers it equal to practical ethics and inclusive of all the ethical, domestic and civil virtues. (Avicenna, 

1371, p. 190). The dominant perspective of ethical clerics with regard to the definition of justice is the attention 

towards its level in comparison with other virtues. (Naraqi, Mulla Ahmad, 1371, p. 25) Maskoya Razi and 

Khwaja Nasir ud Deen Tusi, consider the understanding of the meaning and level of justice as tied in the 

attention towards the faculties of human self and its virtues. (Maskoya Razi, 1411; Tusi, Khwaja Nasir ud 

Deen, 1387, p. 71) because it is the human self which becomes the source of different actions and traces with 

respect to virtuous and vicious deeds, with the help of its three contrasting faculties of speech, anger and 

desire, and the partnership of will. In the light of these three fundamental faculties, human beings reach the 

level of angels or beasts. (Tusi, Khwaja Nasir ud Deen, 1387, p. 71-72) 

From the viewpoint of majority of Muslim philosophers, justice can be attained if the human self 

chooses the moderate condition between two contradicting moral values. (Sadr ul Muta’alliheen, 1366, v. 6, 

p.  286) 

The main difference between the viewpoint of Mulla Sadra and others with reference to the definition 

of justice, is from two aspects. One aspect is the inseparable connection between the meaning of justice and 

the beauty of one’s inner self. The other aspect is the comprehensiveness of justice, as it is inclusive of all the 

virtues and attributes of self excellence, which on one hand causes human ascension in attaining the most 

superior beauty and being attributed to it, and on other hand, it transforms and replaces the viciousness and 

wickedness of one’s self. The holy Qur’an has indicated towards this reality in the verse “For such, Allah will 

replace their misdeeds with good deeds” (Furqan, verse 70). On the basis of this criterion, every psychological 

habit has its own specific appearance in different areas. (Sard ul Muta’alliheen, 1354, p. 463-464) 
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Second Principle: Ethical Truth 

The Ethical Trutht which is the subject of discussion in the Islamic philosophy has its own specification 

among which the most significant ones are as follows: 

 

1. Its inwardness 

Among the indicators of the rightfulness of beliefs (and ethical quotes) is that they must be free from 

contradictions, oppositions and confusions. With emphasis on this principle, it can be said that the majority of 

notions presented by people having a discussion or argument is such that if both parties refer to their own 

intellect, their  own inner self will deny their claim – even if they are verbally accepting and agreeing to it – 

and on this basis, that which they are sternly defending, is contradictory to other beliefs and principles.  (Sadr 

ul Muta’alliheen, 1366, v. 6, p. 246) 

 

2. Comprehensiveness 

Mulla Sadra is among the biggest critics of the truth governing the beliefs. He does not consider its 

source as intellectualistic, realistic and experiential, but the thought and imagination of relativists. (Sadr ul 

Muta’alliheen, 1981 AD, v. 10, p, 89). Truth cannot be defined in terms of beliefs which keep on changing 

according to the changes in circumstances and people. (Farabi, 1996 AD, p 143)  Knowing truth as 

hypothetical and believing that truth in all fields is the same as we imagine it to be and making this basis a 

criterion for rightness is the most fundamental basis of the relativity of truth; like Plotinus said while objecting 

to this issue: “Certainly truth is not something which is truth in this moment and false in the other; just like an 

object which is white in color, it is not such that it is white in one condition but not in another condition”. 

(Plotinus, 1997 AD, p. 403) 

 

Third Principle: Continuity 

Continuity and Permanence is a state that is reckoned as a condition for the ethicalness of the ethical 

phrases, along with other causes and bases. From the viewpoint of Transcendent theosophy, the rightfulness 

of a virtue or ethical deed is concomitant with continuity, such that the label of truth cannot be taken away 

from it under any condition or circumstance. It is the source of continuity for ethical right. (Sadr ul 

Muta’alliheen, 1981 AD, v. 7, p. 149) Naturally, those sets of human demands and hopes which do not have 

a strong base or foundation, and is built on weak pillars cannot possibly have continuity and firmament.  

 

Fourth Principle: Beauty 

In its most wholesome form, beauty governs all the existing beings, beauties and merits of this world. 

(Farabi, 1996 AD, p. 43) 

Beauty governs the ethical phrases and virtuous habits, the cognitive and concrete connections, and 

attains its desirability from the aspect of its association and relationship with them. (Avicenna, 1375, p. 134) 

The best among all the ethical doctrines, from the aspect of beauty, is the doctrine which has a greater 

connection with knowledge and awareness, and prepares human beings to perform their ethical acts with 

awareness and knowledge. (Alavi, 1376, p. 363) From this point of view, the actual result of an ethical deed 

performed with awareness and a virtue rooted in knowledge and reasoning, is the attainment of greater ethical 

levels and statuses, which are in the following sequence: 

1. Divinity of human ethics till the extent that is possible for human beings. 

2. Love, compassion and clemency while interacting with others.  

(Alavi, 1376, p. 565) 

 

Fifth Principle: Wellbeing 

The predominance of wellbeing on the ethical will and the recognition of virtue on its basis are among 

the criterions towards which the Islamic philosophers have paid attention. (Farabi, 1413 Hijri, p. 340) 
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The governance of wellbeing on the ethical will and deed is not just a juridical or conventional belief, 

rather it has a formative source. Therefore, the basis of this governance is related to the necessity of unanimity 

of ethical actions and wills with the purpose of creation. (Avicenna, Al-Shifa, 1404 Hijri, v. 1, p. 53) The 

attributes of wellbeing which govern the ethical action and will are as follows: 

1. Eternity (Avicenna, 1363, p. 60; Sadr al-Muta’alliheen, p. 16) 

2. Unity (Sadr al-Muta’alliheen, 1981 AD, v. 2, p. 244-245) 

3. Naturalness (Sadr al-Muta’alliheen, 1354, p. 186-187) 

 

Sixth Principle: Interest 

In spite of the bases and preliminaries which have been presented from the aspects of knowledge and 

action for ethical deeds and the discussions done regarding it, Interest holds a greater position with respect to 

ethical commands. (Jami, 1358, p. 24) When a deed occurs according to the defined conditions and 

regulations, there exists an internal state in its preliminaries which is among the consequences of knowing the 

interest of that deed. This state has also been referred by others as a state of strong desire, but this state is 

neither interest nor the state of its awareness. Instead, it emanates from the existence of interest and indicates 

towards its presence when the deed occurred. (Fakhr e Razi, 1992 AD, p 23) 

Interest is the basis of forming and considering the ethical rules. Good interest or evil interest can be 

known as the principle and basis upon which every action is based.  

The relation between interest and ethical rules in Transcendent theosophy is like the relation between 

an action and its purpose. (Sadr al-Mote’alliheen). 

 

Conclusion 

1. The fundamental pillar for the occurrence of each one of the three kinds of virtues is moderation 

in the movement, the actions of self and its faculties. 

2. The Ethicalness of Truth does not mean its mere ethicalness but it means that it is a principle 

that governs its phrases.  

3. Ethical beauty is not just a juridical affair, rather our mind understands it by seeking the help 

of a specific set of laws and principles. 

4.  When a deed occurs according to the defined conditions and regulations, there exists an 

internal state in its preliminaries which is a part of the consequences of knowing the interest of that deed. This 

state is neither interest itself, nor the state of its awareness. It emanates from the existence of interest and 

indicates towards its presence when the deed occurred.      
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ABSTRACT 

Turkey is a country with important wetlands. Many species live in these areas which are important for 

ecological life. In this study, information was given about important wetlands in our country. 

Keywords: Wetlands, flora, fauna, environmental. 

 
 

 

ÖZ 
Türkiye önemli sulak alanlara sahip bir ülkedir. Ekolojik yaşam için önemli olan bu alanlarda bir çok 

tür yaşamaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde yer alan önemli sulak alanlar hakkında bilgi verilmiştir. 
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1.INTRODUCTION 

Wetlands are the richest and most productive ecosystems in terms of water birds and other biological 

diversity that are naturally or artificially formed, hold water permanently or seasonally, and have sweet, 

brackish and salty water features (Beklioğlu,2007). The world's most important genetic reservoirs, wetlands, 

account for 40% of all species in the world and 12% of all animal species. However, wetlands also have 

substantial importance for flood control, groundwater feeding, coastline, protection from adverse ecological 

weather, food chain and other eco-biological aspects. Wetlands, with the exception of Antarctica, have an area 

of approximately 7-9 million km2 in the world, accounting for 4-6% of the world surface area. There are 

62,957,000 hectares of wetlands in the world: 12,112,000 hectares of mangroves, 45,788,000 hectares of non-

vegetated sediments, 6,758,000 hectares of reed (salt water), 765,000 hectares of reed (freshwater), and 

9,657,000 hectares of freshwater woodlands (Ministry of Forestry and Water Affairs,2013). While wetlands 

are important as genetic reservoirs of biodiversity, they also contribute to the socio-economic structure of the 

people living around them. Wetlands have an important place in areas such as salt production, aquaculture, 

reed, lumber, drinking, irrigation, transportation, and eco-tourism. As a general evaluation, it is necessary to 

make efforts to protect biodiversity of all wetlands in the world, to use them efficiently and to transfer them 

to future generations. In this study, information about wetlands in Turkey and legal regulations applied for 

these areas will be given. 

 

2.LEGISLATION IN TURKEY 

 The wetland legislation in Turkey is examined as international legislation, national legislation and 

auxiliary legislation (Anonymus, 2017 ). 

2.1.International Legislation 

The international agreements that Turkey is party to and that concern wetlands are; 

 Protection of Wetlands with International Preservation (Ramsar) Convention 

 Biodiversity Convention 

 International Convention for the Protection of Birds 

 Convention on the Establishment of the Trade of Endangered Wild Plants and Animal Species 

 European Landscape Contract 

 The Convention on the Protection of the Wildlife and Living Environment of Europe (Bern) 

 The Convention on the Protection of the Mediterranean from Pollution (Barcelona Convention) 

 Directive on the conservation of wild birds (2009/409 / EEC) (Bird Directive, 1979) 

 Directive on the conservation of natural and semi-natural habitats and wild flora-fauna (92/43 

/ EEC) (Habitat Directive, 1992) 

 Convention on Combating Desertification 

2.2.National Legislation 

 Decision of the Council of Ministers on March 15, 1994 and ratification of Ramsar Convention 

No. 94/5434 (with the Official Gazette dated 17.05.1994 and 21937) 

 1993/1 Prime Ministry Circular (dated 11/01/1993 and number 02209) 

 Environmental Law No. 2872 (amended by Law No. 5491) 

 Land Hunting Law No. 4915 

 Decree Law No. 645 on the Establishment and Organization of the Ministry of Forestry and 

Water Affairs 

 Regulation on the Protection of Wetlands 

 Regulation on the Procedures and Principles for Detection, Registration and Approval of 

Protected Areas 

 1. Wetlands Communiqué (Official Gazette dated 28.05.1994 and numbered 21943) 

 2. Wetlands Communiqué (Official Gazette dated 05.04.1995 and numbered 22249) 

 3. Wetlands Communiqué (Official Gazette dated 15.04.1998 and numbered 23314 

 4. Wetlands Communiqué (Official Gazette dated 09.02.2005 and numbered 25722) 
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 5. Communiqué on Wetlands (Official Gazette dated June 20, 2009 and numbered 27264) 

 6. Wetlands Communiqué (Official Gazette dated 31.01.2013 and numbered 28545) 

 

2.3.Auxiliary Legislation 
Wetlands which take place in a different status are assessed by relevant institutions and laws. 

- Natural Protected Areas declared by the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets 

Numbered 2863, and protected areas declared by the National Parks Law Numbered 2873. 

- The "Special Environmental Protection Areas" declared by Decree Law Numbered 383, and 

within the scope of "Water Products Law" Numbered 1380 (Anonymus, 2017)  

 

3. COMPETENT AUTHORITY 

3.1.Tasks of Turkish Republic Ministry of Forestry and Water Affairs, General Directorate of Nature 

Conservation and National Parks, Sensitive Areas Department, Wetlands Branch Office: 

a) Under the Convention on Wetland of International Importance (Ramsar Convention), to 

determine the statutes of wetlands in our country, to follow international developments, to coordinate the 

institutions and organizations in order to ensure that the work required by the convention is completed, 

b) To support the training programs for the implementation programs in line with the management 

plans, to prepare the technical documents and have them prepared, 

c) To take all kinds of administrative and technical measures related to wetland conservation, 

development, management, operation and promotion, to carry out the related works and transactions and have 

them carried out, to support educational and scientific studies related to wetlands, 

d) To carry out national and international projects in the issues which fall into its area of 

responsibility, participate in and support the studies, 

e) To determine, implement and monitor the National Wetland Strategy, 

f) To project investments related to environment, infrastructure and nature conservation (bird 

watching tower, visitor center, engirdling etc.) in wetlands, 

g) To carry out the works and transactions within the scope of the Regulation on Protection of 

Wetlands, 

h) To support the necessary zoning studies in wetlands, 

i) To carry out the secretarial work and transactions of the National Wetland Commission, to 

ensure the printing and distribution of the Commission decisions following their publications, 

j) To carry out budgetary activities, 

k) To perform other duties assigned by the Head of Department (Ministry of Forestry and Water 

Affairs,2013.) 

 

4. TURKEY AND RAMSAR CONVENTION 

Turkey became a party to the convention, which was signed in Ramsar city of Iran on February 2, 1971 

and was named as the Ramsar Convention (Convention on Wetlands of International Importance especially 

as Waterfowl Habitat), targeting the conservation and rational use of wetlands. According to the Ramsar 

Convention criteria, out of 1327 wetlands in Turkey, 135 have been identified as Wetlands of International 

Importance. Of the 76 areas, 56 have areas of international importance in terms of waterfowl, 4 in terms of 

fish, 16 in terms of both waterfowl and fish. There are 14 regions in Turkey declared as Ramsar area as of 

2013 (Anonymus, 2017)  

 

5. TURKEY’S IMPORTANT WETLANDS RAMSAR SITES 
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Within the scope of the Ramsar Convention in Turkey, in 1994; Sultansazlığı in Kayseri, Manyas Lake 

in Balıkesir, Seyfe Lake in Kırşehir, Göksu Delta in Mersin, Burdur Lake in Burdur and Isparta, in 1998; 

Kızılırmak Delta in Samsun, Uluabat Lake in Bursa, Gediz Delta in Izmir, Akyatan Lagoon in Adana, 

Yumurtalık Lagoon in Adana, and in 2005;  Meke Maar in Konya, and in 2006; Kızören Sinkhole in Konya, 

and in 2009; Kuyucuk Lake in Kars were added to the list and as of 2013 Nemrut Caldera in Bitlis was added 

to the list as the 14th Ramsar Site in Turkey (Çağırankaya and Meriç,  2013). Ramsar sites in Turkey are given 

below in Table 1 and Figure 1. 

Table 1. Turkey's Ramsar Sites, certain features and other protection statutes 
Ramsar 

Field Name 

Province Ramsar 

Field Number 

Area 

(ha) 

Inclusion 

Year 

Other 

Protection Status 

Göksu Delta İçel 657 15,000 1994 Special 
Environmental Protection 

Area, Natural Site, Wildlife 

Protection Area 
Lake Burdur  Burdur 658 24,800 1994-98 Wildlife 

Protection Area 

Lake Seyfe  Kırşehir 659 10,700 1994 Nature 
Protection Area, Natural 

Site, Wildlife Protection 

Area 
Lake Manyas  Balıkesir 660 20,400 1994-98 National Park, 

Natural Site, Wildlife 

Protection Area 
Sultan 

Marshes 

 

Kayseri 661 17.200 1994 National Park, 

Natural Site, Wildlife 

Protection Area 

Kızılırmak 

Delta 

Samsun 942 21,700 1998 Natural Site, 

Wildlife Conservation Site 

Akyatan 
Lagoon 

Adana 943 14.700 1998 Natural Site, 
Wildlife Conservation Site 

 Lake Uluabat Bursa 944 19,900 1998 - 

Gediz Delta İzmir 945 14,900 1998 Natural Site, 

Wildlife Conservation Site 

Yumurtalık 
Lagoon 

Adana - 19,853 2005 - 

Kızören 

Obruğu 

Konya - 127 2005 - 

Meke Maarı Konya - 493 2005 - 

Lake 

Kuyucuk  

Kars - 416 2009 - 

Nemrut 

Kalderası 

Bitlis   4589 2013  

 

 

 
Figure 1. Wetlands in Ramsar 
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5.1.Sultan Marshes 

It is located within the borders of Kayseri Province in Central Anatolia region. It is a class A wetland 

of both national and international importance. This is a very important wetland as Phalacrocorax pygmeus, 

Oxyura leucocephala and Otis tarda species, which are reported to be endangered by the Council of Europe, 

breed in this area, nests of species such as Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Grus grus, Larus genei 

and Glareola pratincola are found here, about 130,000 waterbird species such as Phoenicopterus ruber, 

Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythaya nyroca and Netta rufina are found here for the purpose of feeding and 

sheltering and a total of 251 species of birds were identified here permanently. Moreover, in terms of diversity 

of flora and fauna spreading at micro and macro levels, it also has priority species in protection (Ministry of 

Forestry and Water Affairs,2016). 
 

5.2.Lake Manyas 

Lake Manyas, Turkey's first A-class wetland site, provides food and shelter for 2-3 million birds every 

year. As a result of the surveys conducted on the lake, 23 fish species have been identified. Although some of 

the species found in the lake do not have economic value, they are of great importance in terms of ecological 

relations in the lake. Some of the fish species found in the lake are carp (Cyprinus carpio), catfish (Silurus 

glanis), pike (Esox lucius), mullet (Leuciscus cephalus), black sea sprat (Caspiolasa maeotica), smelt 

(Alburnus alburnus), cyprinoid (Carassius carassius), mackerel (Chalcalburnus chalcoides), goby 

(cobitis sp.), and roach (Scardinius erytrophthalmus). The lake and its surroundings are very rich in reptiles 

and amphibians. In the vicinity of the lake and in the surrounding area, 4 species of salamanders (salamandra 

salamandra, Triturus vittatus, Triturus vulgaris, Triturus crisiatus); 6 species of frog (Hyla arborea, Bufo 

viridis, Bufo bufo, Pelabates syriacus, Rana ridibunda, Rana macronelis); 4 species of snakes (Coluber 

caspius, Natrix natrix, Natrix tessellata, Ophisarus apodus); 2 species of lizards (Ablepharus kitaibeli, Lacerta 

sp.) and two 2 species of turtles (Emys orbicular, Testudo graeca) were found. Bird species in Manyas (Bird) 

Lake and its surrounding area are; Dalmatian pelican (Pelecanus crispus), Cormorant (Phalacrocorax 

carbo), pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmeus), night heron (Nycticorax nycticorax), scuacco heron 

(Ardeola ralloides), grey heron (Ardea cinerea), little egret (Egretta garzetta), glossy ibis (Plegadis 

falcinellus), spoonbill (Platalea leucorodia), whiskered tern ( Sterna hybridus), great cested grebe 

(Podicepscristatus), coot (Fulica atra), garganey (Anas querquedula), great reed warbler (Acrocephalus 

arundinaceus), red-backed shrike (Lanius collurio), and black-headed bunting (Emberriza melanocephala) 

(Ministry of Forestry and Water Affairs,2017; WWW-Turkey,2008).  

 

5.3.Lake Seyfe  

Lake Seyfe is an important wetland with salty water features, islands and coastal area reeds. Around 

the lake, there are a total of 187 species of birds. It is home to one of the largest flamingo communities in the 

world (320 thousand flamingos). The lake is also a stopover area for hundred thousands of ducks in the 

autumn. Other important bird species that feed and stay in the Seyfe Lake are; teals, pelicans, herons, plovers, 

geese, avocets, seagulls, bitterns and common terns. The lake and its surroundings were declared "Natural 

Conservation Area" in 1990. The lake is also the first grade "Natural Protected area". International Council 

for Bird Preservation (ICBP) has taken 27 species of birds living in Lake Seyfe to the protection list. These 

endangered birds are protected by the Bern contract, which Turkey is a party to. Unfortunately, in recent years, 

erroneous practices related to water sources that feed the lake have caused the lake to dry out to a large extent 

(Governorship of Kırşehir, 2017). 
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5.4.Göksu Delta 

Göksu Delta, one of the most important wetlands in Turkey, is the area of shelter, accommodation and 

feeding for many migratory birds. This area provides the spawning and nesting site for Caretta caretta and 

Chelonia mydas, Nile Turtle (Trionyx triunguis). In the Göksu Delta Special Environmental Conservation 

Area, 507 plant taxa have distributed, and 10 of these are endemic taxa (Ministry of Environment and 

Urbanization,2017; WWW-Turkey,2008). 
 

5.5.Lake Burdur  

Lake Burdur within the borders of the Mediterranean Region is located in Burdur and Isparta. Lake 

Burdur is one of the deepest lakes of Turkey and is of tectonic origin. It is the area where 70 percent of the 

population of white-headed ducks (Oxyura leucocephala), which is an endangered species in world scale, 

winter. Arctodiaptomus burduricus, an endangered zooplankton species, is found in this area. Lake Burdur 

and the feeding streams are not rich in fish species. The only fish species in the region is the endemic Aphanius 

sureyanus species (WWF-Turkiye, 2008). 
 

5.6.Kızılırmak Delta 

The Kızılırmak Delta, the longest river in Turkey and one of the richest wetlands in terms of the living 

ecosystem it hosts, has the feature of being the largest wetland of the Black Sea Region.The delta provides 

these criteria as endangered fish spend the critical periods of their life cycle in this area. Russian sturgeon 

(Acipenser gueldenstaedtii), Sturgeon (Acipenser nudiventris), (Acipenser stellatus), Sturgeon (Acipenser 

sturio) European stugeon (Huso huso) breed in this delta. The Kızılırmak Delta is home to many fish species. 

29 species belonging to 11 different families have been identified (Ministry of Culture and Tourism,2017)  

 

5.7.Lake Uluabat 

It is located about 40 km west of Uludağ, about 20 km south of Marmara Sea, about 35 km east of 

Lake Manyas.It has the widest lily (Nymphaea alba) beds in Turkey. It is an important area in terms of the 

critical stages of biological cycles for mammals and bird species. Sea otter (Lutra lutra) is a species living 

around Lake Uluabat and under international protection. In addition, many waterfowl use the areas every year 

to rest, spend the winter and breed. Lake Uluabat is one of the important areas where the pygmy cormorant 

(Phalacrocorax pygmeus) breeds. 

Among the 21 main species of fishes identified in the lake from past to today are carb (Cyprinus 

carpio), pike (Esox lucius), macharel (Chalcalburnus chalcoides), Vimba vimba, pearl fish (Alburnus 

alburnus), white seabream (Blicca björkna), roach (Scarinius erythrophthalmus), herring (Alosa maeotica), 

roach (Rutilus rutilus), catfish (Silurus glanis), narrow-snouted pipefish (Syngnathus sp.), bitterling (Rhodeus 

sericeus), cobitis (Cobitis sp.), and eel (Anguilla anguilla), (Turkey wetlands,2017; WWW-Turkey,2008). 

 

5.8.The Gediz Delta 

The Gediz Delta is a large wetland system formed at the point where the Gediz River meets the Aegean 

Sea on the western coast of the İzmir Gulf. It is one of two areas where flamingos breed in our country (the 

other area is Tuz Gölü). The area gains special protected area status with dalmatian pelican, flamingo, lesser 

kestrel, avocet, euroasian thick-knee, collared pratincole, kentish plover, spur-winged plover, Mediterranean 

seagull, little tern and Caspian tern populations breeding in the region. In fishponds, freshwater springs and 

reeds, there are 20 species of fish, mainly sea bass (Dicentrarchus labrax), sea bream (Sparus aurata) and 

mullet (Mugil cephalus) (General Directorate of Nature Conservation and National Parks,2017). 

 

5.9.Akyatan Lagoon 

Akyatan Lagoon is Turkey's largest lagoon lake. Under Bern Convention and the European Union Bird 

and Habitat Directive, there are protected species. There are endangered species in the red list categories under 
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The World Wildlife Conservation Union (IUCN). Sea turtle (Caretta caretta) and green sea turtle (Chelonia 

mydas) are protected under the Bern Convention and the European Union Bird and Habitat Directives. In the 

lagoon, water birds such as the summer duck (Marmaronetta angustirotris), the reed cock (Porphyrio 

porphyrio), frankolin (Francolinus francolinus), vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) breed. Commonly 

found species of fish in the area are mullet (Mugil sp.), Sea bream (Sparus aurata), sea bass (Dicentrarchus 

labrax) and eel (Anguilla anguilla). (General Directorate of Nature Conservation and National 

Parks,2017;WWW-Turkey,2008).  

 

5.10.Yumurtalık Lagoons 

Yumurtalık Lagoons are located in the province of Adana. Some reptile species in the red list of 

threatened species in the International Union of Conservation of Nature (IUCN) live in this area. It is one of 

the rare habitats where Aleppo pine (Pinus halepensis) is found. The endangered sea turtle (Caretta caretta) 

and green sea turtle (Chelonia mydas) live in this area. It is an important living habitat in the critical stages of 

the life of birds and reptiles. Francolin (Francolinus francolinus), kentish plover (Charadrius alexandrinus), 

little tern (Sterna albifrons), wigeon (Anas penelope), avocet (Recurvirostra avosetta), little stint (Calidris 

minuta) breed in this area in winter. It is an important living space for the survival and continuation of the 

tortoise (Caretta caretta) and green sea turtle (Chelonia mydas). It is an important area for fish to breed. Fish 

migrate to the lagoon to spawn. The main species are mullet (Mugil sp.), Sea bream (Sparus aurata), sea bass 

(Dicentrarchus labrax) and eel (Anguilla anguilla). Apart from these, there are also mosquitofish (Gambusia 

affinis), an exotic species of the Poecilidae family (General Directorate of Nature Conservation and National 

Parks,2017). 

 

5.11.Meke Maar 

It is a volcanic wetland located in Konya Closed Basin. On the shores of the lake, there are sparse reeds 

and salt water plants. Micro-air conditioning in lakes and surroundings is generally warmer than in the area, 

as volcanic ashes absorb more light. Thus, in warmer regions around the lake, there are common reptiles such 

as Trapelus ruderata, Agama stellio and Mabuya aurata. The volcanic ash convection of the Karapınar 

municipality in the region affects the natural structure of the region. Although the region is not ornithologically 

rich, the existence of interesting bird species has been determined. For example; Graylag goose, ruddy 

shelduck, shelduck, Egyptian vulture, long legged buzzed, golden eagle, saker flacon, black-winged stilt, eagle 

owl (Konya Governorship, 2013).  

 

5.12.Kızören Obrouk 

It is located in the middle part of Konya Closed Basin. It is a Karstic wetland ecosystem. It includes 

species endangered in red list category of The World Wildlife Conservation Union (IUCN) protected under 

the Bern Convention. There are nine endemic plant species, endangered and / or protected under the Bern 

Convention (Konya Governorship, 2013). 

 

5.13.Lake Kuyucuk 

It is located in Eastern Anatolia Region of Turkey. In Kuyucuk Lake, there are 7 endangered species, 

and there are 9 species of birds that are close to being endangered. Lake Kuyucuk has a special value to sustain 

the genetic and ecological diversity of the region due to its flora and fauna characteristics. 211 bird species, 2 

amphibian species, 1 reptile species, 3 mammal species have been identified. It is the breeding area for 

important birds such as white-headed duck, black-winged stilt, ruddy shelduck, wild goose, eared grebe. 

Because the acid content is high in lake water, the fish cannot survive (Thirteenth regional directorate,2017). 

 

5.14.Nemrut Caldera 

Nemrut Crater Lake is one of the largest craters in the world with a width of about 10 kilometers. The 

crater lake on it is the second largest caldera lake in the world. Nemrut Caldera; is a rare geological / 
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geomorphological natural heritage and natural monument at the national level, with dimensions of its own 

cold and hot water lakes, steam springs, formation characteristics and landscape worthiness. The most 

important species of trees in the crater are Betula pubescens, aspen, dwarf juniper, sycamore, white birch. In 

terms of fauna, some migratory birds stop over the crater lake and prey animals such as partridge, rabbit, duck, 

bustard, fox, and snipe are also found in the area (Bitlis Governorship,2015). 

 

6. CONCLUSION 

In recent years, along with the increasing demand for water, the issue of conscious use and 

consumption of water has become very important. In Turkey, local governments, non-governmental 

organizations and the local authorities also have important duties as well as public institutions and 

organizations responsible for wetland management. For this purpose, protection of the endangered species 

should be ensured by giving importance to wetlands. In order for the life stages of aquaculture using wetlands 

in their breeding and life cycles to be completed, it is necessary to avoid drying out in wetlands either in 

natural or artificial ways. A quantity of water resources around the wetlands must be directed to the wetlands, 

so that the water body can be protected. Integrated education programs and service unit models should be 

established to raise awareness among the people around the wetlands. 
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Dr. Murat AKYÜZ 

AFGANİSTAN ÖZBEK EDEBİYATINDA ZAMAN 

TIME PERCEPTION OF TIME IN UZBEK LITERATURE IN AFGHANISTAN 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmamızda doğu edebiyatında geniş bir şekilde işlenmiş olan zaman kavramı ve Afganistan 

Özbek şairleri üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Zaman ve zamane akımı ile özellikle derin toplumsal olayların 

olduğu köklü gelişme zamanlarında, zamanın bozulduğu ve herşeyin kötüye gittiği şeklindeki şikâyet ve 

serzenişlerin edebi eserlerde konu edildiği dönem tanımlanmaktadır. Halk edebiyatında zamandan şikâyet 

edilme sebepleri olarak; teknolojik yenilikler, ekonomik ve askeri olarak güçsüzlük, düşmanlar ve rakipler 

arasında sayıca azlık, fakirlik, kaderi kabullenememe, idarecilerin yetersizliği ve zulmü, sosyal ve siyasal 

değişimler, ahlaki çöküntü vb. konular öne çıkmaktadır. 

Zamanın değişimlerinden, gelen yeni zaman diliminin getirmiş oluğu yeniliklerin iyilikler 

getirmediğinden, her şeyin bozulduğu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öne sürülerek zamandan şikâyet 

etme türündeki şiir örneklerine tarihin çeşitli dönemlerinde rastlanılmış olsa da bir edebi akım olarak XIX. 

yüzyılın son çeyreği ile XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Kazakistan ve Kırgızistan’da karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle halk şairleri tarafından temsil edilen bu edebi akım Sovyetler Birliğinin devlet olarak egemenliğini 

tam manası ile hissettirdiği 1924 yılından sonra etkisini yitirmeye başlamıştır. Afganistan’da ise göçler, iç 

savaşlar vb. sebeplerle zamandan şikayet eden eserler şairler tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmamızda 

özellikle Afganistan Özbek şairleri eserlerindeki zaman algısı ve zamandan şikayet ele alınarak 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 Anahtar kelimeler: Doğu edebiyatı, zamane akımı, Özbek edebiyatı, Afganistan Özbek Edebiyatı, 

Afganistan, zamandan şikayet 

JEL Kodu: N95. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study the concept of the time which is treated broadly on Eastern literatures as well as its effect 

on Afghanistan Uzbek poets are adopted. A period which works of literature entailed topics about times of 

reforms şn which deep societal events occurred involving the complaint people concerning how times went 

wrong on the course of time, is being introduce. The time was so unbearable that no poets write about 

something good, because of the frustration of that time. They think that there must be something wrong with 

time because things are going so bad. The condition of that time is pushing to write bad things and as such 

things are going wrong ways. At that time, the poets were complaining about the adverse effect of technology, 

economic instability which reacted to absolute poverty absence of the military to face enemies and so they 

failed to accept it as destiny. At that time the leaders are incapable irresponsible and corrupt their own people 

and society, people behaviors is going down and bad. 

Prior to what they used to before, so as a matter of fact the Afghanistan Uzbek poets write such things. 

Now that time has changed, however it did not bring positive change because Afghanistan Uzbek poetries 

think that time has stolen something from them, for the fact they were complaining about how they missed past 

time. 

Keywords: Eastern literature, current time, Uzbek literature, Afghanistan Uzbek Literature, 

Afghanistan,  discontent of time. 

JEL Code: N95. 
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 GİRİŞ 

Zaman bilindiği üzere toplumlar üzerinde sürekli yenilenmesi ile bir bilinmezlik ve tedirginlik 

unsurudur. Bu çalışmamızda, Afganistan Özbek Edebiyatında, zaman zaman algısı, zamandan şikâyet ve 

zamandan şikâyetin sebepleri üzerine yazılmış şiirler üzerinden kısa bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

AFGANİSTAN ÖZBEK EDEBİYATINDA ZAMAN VE ZAMANDAN ŞİKÂYETE SEBEP 

OLAN DURUMLAR VE BU DURUMLAR İÇİN YAZILAN ESERLERDEN SEÇMELER: 

Zaman kavramı başta kutsal kitaplar olmak üzere birçok kaynakta yer almaktadır. Örneğin Kuran-ı 

Kerimde Asr suresinde Hz. Allah CC  “1. Yemin olsun asra (hadiselerle yüklü zamana, bilhassa onun son 

parçasına Asr Suresi-103/1) zaman üzerine yemin edilmiştir. (Ünal, 2008, s. 1321) 

Tasavvufçular nazarında insanoğlu İbnüzzaman veya İbnülvakt yani zamanının, çağının evladıdır. Pir-

i Türkistan namı ile meşhur olan Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inde, zaman hakkında hikmetlere 

yer vermiştir. (Arvas, 2012, s. 113-125)    

Zaman bir bakıma değişim demektir. Her saniye her dakika her gün, ay ve yıl sürekli bizlerin ve 

etrafımızın değişmesi, insanların, kültürlerin, örf ve ananelerin, devletlerin, iklimlerin değişmesi. Bu değişim 

bazen heyecanla, bazen de endişe ve korku ile karşılanır.Durup dinlenmeden değişmeden ve zamandan şikâyet 

ve zamanın değişmesine karşı olan endişe ve tedirginlik elbette sanatta, özellikle sözlü ve yazılı sanatlarda ele 

alınmıştır. Edebiyatta, özellikle halk edebiyatında zamandan şikâyet, zamanın değişiminden duyulan korku 

ve endişe sıklıkla ele alınmış konular arasındadır. 

Zamanın değişimlerinden, gelen yeni zaman diliminin getirmiş oluğu yeniliklerin iyilikler 

getirmediğinden, her şeyin bozulduğu ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öne sürülerek zamandan şikâyet 

etme türündeki şiir örneklerine tarihin çeşitli dönemlerinde rastlanılmış olsa da bir edebi akım olarak XIX. 

yüzyılın son çeyreği ile XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Kazakistan ve Kırgızistan’da karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle halk şairleri tarafından temsil edilen bu edebi akım Sovyetler Birliğinin devlet olarak egemenliğini 

tam manası ile hissettirdiği 1924 yılından sonra etkisini yitirmeye başlamıştır. (Erkebaev, 2011) 

Doğu toplumlarında zamandan, kaderden, felekten ve değişimden şikâyet ve karamsarlık duyguları 

etrafında yazılan şiirler oldukça fazladır. Bu şiirlerin yazılma sebepleri ise: Zaman karşısında çaresizlik, 

idarecilerin yetersizliği ve zulmü, gurbet-hicret, savaş, yenilgi ve bozgun, sosyal değişimler ve ahlaki çöküntü, 

teknolojik yenilikler, fakirlik güçsüzlük, sayıca azlık ve doğal afetler olarak sayılabilir. Bu çalışmamızda 

Afganistan Özbek Edebiyatında söz konusu durumlar hakkında yazılmış olan şiirler ele alınarak 

değerlendiricektir.  

 

1. ZAMAN KARŞISINDA ÇARESİZLİK 

İnsanoğlu fanidir ve bu dünya hayatı geçicidir. Tarihin ilk çağlarından beri insanoğlu ölümsüzlüğün 

çaresini aramış, daha uzun yaşamanın metotlarını merak etmiş ve ölümden, faniliğinden ve bu sebepten dolayı 

da zamandan şikâyet etmiştir. Bu konuda Muhammed Eşref Azimi’nin Soglen Gül” şiiinde ve “Küymak” adlı 

şiirleri güzel birer örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.  

SOLGEN GÜL 

Solding yüreğim gonçesi dil bağide ahir, 

Didar kana küyding ani dağide ahir? 

..... 

Kül solgusudur bağde, yitük çağida Azimi, 

Ülğüsü aning haber eyle kaynağida ahir. 

    Şibirgan (Azimi, 1983) 

 

2. İDARECİLERİN YETERSİZLİĞİ VE ZULMÜ  

Halk kitleleri bazen idarecilerini beğenmez, yaptıkları işleri zulüm olarak değerlendirir onların 

durumlarından razı olmadığı için, o zamandan şikâyet ederler. Doğal olarak bu durumların edebiyata özellikle 
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de halk edebiyatına yansımaları olmaktadır. İdareciler sebebi ile zamandan şikâyet eden eser sayısı oldukça 

fazladır.  

Bu konuda verilebilecek örneklerden birisi Afganistan’da Özbek asıllı olup Derice (Afganistan 

Farsçası) ve Özbekçe şiirler yazan şair Hudaynazar Aber’in Vezi ruzegar adlı şiiridir. Şair bu şiirinde zamanın 

bozulduğunu, rüşvetin alıp başını gittiğini ve makam elde etmek için her şeyin yapıldığını, idarecilerin bunu 

bilip görmezden geldiğini dile getirmektedir. 

VEZİ RUZEGAR      

..... 

Zulmü sitem be çevki ve ikbal mikuned 

Bazi ze kardar bebinem çi mişeved 

Hod ra be ahzı rüşvet amade mikuned 

Bes sahib iktidar bebinem çi mişeved 

...... (Emini, 2006b) 

Bu konuda verilebilecek diğer bir örnek de Özbek asıllı Afganistanlı şair Hamidullah Bütün 

Haydari’nin, Meydanı Çapendaz adlı şiiridir. Şair bu şiirinde hem zamandan, hem de idarecilerden şikâyet 

etmektedir. 

MEYDANİ ÇAPENDAZ 

Ber sere çevkiye devlet bozkeşi agaz şud  

Ne kesi der fikre rahu barku abu gaz şud 

...... 

Ta vekile intehabi ba edu demsaz şud 

Mamurin der her gruhi mesle payendaz şud 

....... (Emini, 2006b) 

 

3. GURBET-HİCRET 

Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatan demiş, insanda bulunan en derin duygulardan birisi de 

şüphesiz, ceddinin yaşadığı, kendisinin doğup büyüdüğü topraklardan uzak kalası ve ömrünü yad ellerde, 

gurbet diyarlarında geçirmesidir. Hele hele bu göç, savaş, yenilgi, sürgün vb. bir mecburiyetten kaynaklanırsa 

ayrılık acısının tesiri kat be kat artmaktadır. 1978 yılında yapılan ihtilal ve akabinde Afganistan’da çıkan 

karışıklıklar sebebi ile Pakistan, İran ve Türkiye dâhil dünyanın birçok ülkesine Afgan halkının yapmış olduğu 

göçler örnek olarak verilebilecek durumlardan bazılarıdır.  

Bu duruma duçar olmuş insanlar elbette durumlarından, yaşadıkları zamandan, başlarına gelenlerden 

şikâyet etmişleridir. 1917 devrimi neticesinde vatanını terk etmek zorunda kalan Türkistanlı şair Damulla 

Bidil aşağıdaki dizelerde, geçmiş güzel günlerin geride kaldığını, artık gelmeyeceğini beyanla, Taşkent’ten 

ayrıldıktan sonra yerleşmiş olduğu Andhoy için  “Andhoy” viranesin tercih-i “Şaş (Taşkent’in eski ismi)” 

etmay nitay? (Andhoy viranesini Şaş’a (Taşkent’e) tercih etmeyeyip ne yapayım?) diyerek bu durumdan 

şikâyet etmektedir. 

GÜLGÜN YÜZ 

....... 

Pirlik devride ruhsarimni yaş etmay, nitay? 

Sernegun itse lay-i şera’ni küfr-ü fücur. 

“Andhoy” viranesin tercih-i “Şaş” etmay nitay? 

.......(Emini, 2006a, s.120) 

Yine aynı konuyu işleyen şiirlerden birisi de, savaş sebebi ile yurdunu terk etmek zorunda kalan Özbek 

asıllı Afganistanlı şair M. Emin Kazimi tarafından kaleme alınmıştır. 

VATANNİ ESLEB 

Ayrilik derdiden yiğleb, közlerim nemnak etey 

Küydirib tokkiz felekeni, ah ateşnak etey 

Keçeler tinmey feğanu naleye gamnak etey 
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Tilbelerdik kıçkırıb etak- yakamni çak etey 

Endi kim boldim bedreğe, ayt kimden bak etey? 

....... 

Kayguden yazdim yaranlar gamli könglüm nalesi 

Kayda bolsam meyli könglümdür vatanning valesi 

..... 

 Haci Kamp-Gülşen Kolony,Peşaver/Pakistan 1998  (Emini, 2006, s. 21) 

 

4. SAVAŞ, YENİLGİ VE BOZGUN   

Geçmişte büyük devletler ve medeniyetler kurmuş olan doğu toplumlarında ve özellikle Türk 

Halklarında XVII, XIX ve XX. yüzyıllarda büyük bir yıkım ve bozgun yaşanmış olup art arda devletler büyük 

mağlubiyetler yaşamış, geniş toprak parçaları elden çıkmış, hürriyetler kaybedilmiştir. Bu durum elbette 

toplumsal yapıyı derinden sarsmış, sokaktaki insandan idarecilere kadar olan bütün halk üzerinde adeta bir 

travmaya sebep olmuştur. Bu durumu anlatan ve durumdan şikâyet eden birçok edebi eser doğu toplumlarının 

hepsinde göze çarpmaktadır. Özbek asıllı Afganistanlı şair olan M. Emin Uçkun Keskin Azm ve Ketti Ketti 

Diydiler adlı şiirlerinde bu duygularını paylaşmıştır. (Emini, 200a, s.29) 

KESKİN A’ZM 

Biling ey arkadaşlar uşbu azm ile şiarimni? 

Zavalli Türk elin kayğusi birle ahu zarimni 

.... 

Cehan titretguçiler, cehlu gafletden bugün titrer 

Öçirdi böyle tarihlerde keçgan iftiharimni 

..... 

Felek zulmi dime, belki degil bu ehliyetsizlik  

Kim özge elge bergaymiz, bütünli iktadarimni 

......(Uçkun, 1978-1979) 

KETTİ-KETTİ DİYDİLER 

Ketti-ketti çi keter, her nirse erzan ketti dib 

Algan aldı, almaganda kaldı, arman ketti dib 

Kamçıler yabu seni çağ ketti, devran ketti dib 

Ketti dilber, ketti mahbub, ketti canan, ketti dib 

Ketti sovda, ketti bazar, ketti dükan, ketti dib 

....... 

Ketti Altay, ketti Ural, ketti Kafkaz eller 

Ketti Batular diyari, karli Ural belleri 

Bir kaşuk suga boğilgan, atli insan yelleri 

Han geçen bazaride kırkıldı, hakan tilleri 

Sayraşur baykuşlar imdi, şanlı Turan ketti dib 

......... (Uçkun, 1978-1979) 

Yine aynı konuyu işleyen şiirlerden birisi de Özbek asıllı Afganistanlı şair M. Emin Kazimi tarafından 

“Atahan Şairimiz Hudaynazar Aber Toğilgeniginin 90 Yıllıği Münasabeti Bilen, Onin Bir Gazelige 

Ergeşib Yazilgen”  adıyla kaleme alınmıştır. (Emini, 2006a) 

Bu konuda verilebilecek diğer bir örnek de Özbek asıllı Afganistanlı şair Hamidullah Bütün 

Haydari’nin, “Tükenmez Destan” adlı şiiridir. Şair bu şiirinde hem zamandan, hem mağlubiyet ve bozgundan 

hemde idarecilerden şikâyet etmektedir. 

TÜKENMEZ DASTAN  

Boldimiz zaru perişan imdi bes 

Dağdaru zaru nalan imdi bes 

Yesir yetim közi giryan imdi bes 
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İhtıyacı lokmayı nan imdi bes 

Rencimiz boldi feravan imdi bes 

...... (Emini, 2006a, s. 21) 

Bu konuda Afganistan asıllı Özbek şair Zikrullah İşenç’in, “Şiirin Hem Tan Atermi Keçesi” adlı 

şiirinde geçmişe özlem ve bu zamandan şikâyet konusu işlenmiştir. (Emini, 2006a, s.  42) Diğer bir örnek yine 

Özbek asıllı Afganistanlı bir şair olan Esedullah Valvalaci’nin, “Eski Turan” adlı şiiridir. Valvalaci şiirinde 

eski günleri yad ettikten sonra,  

“Yığlasın bugün zamana yığlalasın bizlar üçün 

Türklik ayımda yok yengi peymandan nişan” mısraları ile hem kendi durumlarından hem de 

zamanesinden şikayet eder. (Taşmurad, 2009, s.15) 

 

5. SOSYAL DEĞİŞİMLER VE AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ 

Toplumlar zaman içinde değişir, insanların yaşayışları, algıları, dünya görüşleri başkalaşmaya başlar, 

bu durumda özellikle gençlerle, yetişkinler arasında kuşak farkı meydana gelir. Genellikle de toplumdaki 

değişim hayra yorulmaz ve her şeyin bozulduğu anlatılarak bu durumdan ve yaşanan zamandan şikâyet edilir. 

Birçok toplumda görülen bu tepki özellikle doğu toplumlarında daha belirgin bir suret almıştır.  

Yine bu konu işe ilgili olarak Özbek asıllı Afganistan bayan şairelerinden Masume Sevinç’in “Özgeçe” 

adlı şiiri örnek olarak verilebilir. (Akyüz, 2012, s. 276) 

ÖZGEÇE 

Bilmedim bolgen iken sevdaye bazar özgeçe  

Satguçi hem özgeçe bolgen, haridar özgeçe 

... 

Kütma hergiz yahşilik her kimse dib, dost ve rafik 

Ne acab kim yar özgeçe boldi, ağyar özgeçe 

Körmedim her giz vefa istib, ağyar özgeçe 

..... 

Min bu içun hiç nezmide sebati körmedim. 

Bolsa bolga hem kuyaş, eylense akmar özgeçe (Akyüz, 2012, s. 242) 

Bu konuda verilebilecek örneklerden birisi Afganistan’da Özbek asıllı olup Derice (Afganistan 

Farsçası) ve Özbekçe şiirler yazan şair Hudaynazar Aber’in “Vezi ruzegar” adlı şiiridir. (Akyüz, 2012, s.106) 

Şair bu şiirinde zamanın bozulduğunu, ahlakın gitgide kaybolduğunu, rüşvetin alıp başını gittiğini, gençlerin 

bozulduğunu, ihtiyarların kibirli olmaya başladıklarını ve makam elde etmek için her şeyin yapıldığını, 

idarecilerin bunu bilip görmezden geldiğini dile getirerek zamanından şikayet etmektedir. 

Bu noktada dikkat çeken şiirlerden birisi de Özbek asıllı Afganistanlı şair Alim Lebib’in, “Heç Kimçe 

Bolmadik” adlı şiiridir. Şair bu şiirde toplumda hep güzel ve faydalı şeyleri konuşulduğunu ancak 

konuşulanların sözde kaldığından söz etmekte ve bu durumdan şikâyet etmektedir. 

HİÇ KİMÇE BOLMADİK 

İlim ve daneşden gepirdik, hiç kimçe bolmadik 

Hem feziletden dem averdik, Hiç kimçe bolmadik 

İlim ve fen kesbige bil ba ağlab madam ihlas ile 

Maktap işigen süpürdik, hiç kimçe bolmadik 

....... (Emini, 2006b, s.175) 

Bu konuda eser vererek toplumun bozulmasından dert yanan şairlerden birisi de Zeynullah Hamidi’dir. 

Hamidi, “Nevayi Şeb” adlı şiirinde toplumdaki değişimi ve bozulmayı eleştirerek şikayet eder. (Akyüz, 2012, 

s. 287-288) 

 

6. TEKNOLOJİK YENİLİKLER 

Teknolojik yenilikler toplumlar tarafından her zaman heyecanla karşılanmamıştır. Bazen yergi ile 

bazen korku ile bazen de toplumsal yapıyı bozacağı, hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı endişesiyle teknolojik 
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gelişmeler değerlendirilmiştir. Özbek asıllı Afgan şair, Hudayazar Aber bu konuda aşağıdaki dizeleri kaleme 

almıştır. 

“....... 

Piri zeyif ra be tekebbür be kast zed 

Motor sikil sevar bebinem çi mişeved 

.......” (Akyüz, 2012, s.106) 

Motosiklet biner kibirli kasten zayıf ihtiyara vurur, görelim (sonu) ne olur. 

 

SONUÇ 

Zaman algısı kişiden kişiye farklılık gösterse de toplumsal olaylar baz alındığında, toplumu etkileyen, 

savaş, teknoloji, göç, doğal afetler gibi büyük olaylar karşısında benzer tepkilerin verildiği dikkatlerden 

kaçmamaktadır. İnsanlar çok fazla müdahil olamadıkları, büyük toplumsal gelişmeler karşısında duymuş 

oldukları tedirğinliği şikeyet ve zamanın kötüye gitmesi şeklinde ifade etmektedirler. XIX. yüzyıl sonu ile 

XX. yüzyıl ilk çeyreği arasında Kırgızistan ve Kazakistan çoğrafyasında meydana gelen köklü siyasi ve sosyal 

değişimler neticesinde zamandan şikâyet etme şeklinde ortaya çıkan Zamane akımının konuları ile bu çoğrafya 

ile kültürel benzerlikleri olmakla beraber yüzlerce kilometre uzakta bulunan Afganistan’da benzer siyasal ve 

sosyolojik değişimler olduğu zaman benzer türde edebi eserler verildiği bu çalışmamızda ortaya çıkmıştır. 

Toplumlar aynen insanlar gibi, genel olarak benzer durumlara benzer refleksler vermektedirler. 

Birbirinden uzak olan toplumlarda bile sosyolojik ve siyasi değişimlere verilen bu benzer tepkilerin 

neticesinde ortaya çıkan benzer çalışmalar, gerek edebi gerekse sosyolojik ve psikolojik düzeyde daha geniş 

olarak ele alınmayı hak etmektedir. 
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı çok katılımcılı spor organizasyonlarındaki sporcu, idareci, hakem, seyirci, 

gönüllü ve görevlilerin oluşturduğu kalabalığın yönetilmesi ile ilgili bir model ortaya koymaktır. Bu sebeple 

Olimpiyat Oyunları’ndan sonra Dünya’nın en önemli spor faaliyeti olarak kabul edilen Akdeniz Oyunları 

örnek alınmıştır. Akdeniz Oyunları’nın seçilmesindeki en önemli unsur 2013 yılında Mersin ilinde yapılmış 

olmasıdır. Çalışmada kalabalığın en yoğun olduğu faaliyetler olan Açılış ve Kapanış Seremonileri; 

yönlendirme, alana giriş ve tahliye, Atletizm, Basketbol, Plaj Voleybolu, Futbol, Yüzme, Tenis ve Voleybol 

Basketbol, Voleybol spor dalları analiz edilmiş ve bu faaliyetleri oluşturan kalabalığın güvenlik, sağlık, 

ulaşım, beslenme gibi ihtiyaçları ile ilgili senaryolar ele alınmıştır.  

Ülkemizin Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları adaylığı göz önüne alındığında bu çalışmanın tüm çok 

katılımcılı spor organizasyonlarındaki kalabalık yönetimi ile ilgili kalıcı çözümler sağlayacağı, ileride 

yapılacak olan ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına rol model olacağı düşünülmektedir.    

Anahtar Kelimleler: Akdeniz Oyunları, Kalabalık Yönetimi, Spor Organizasyonları. 

 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is to establish a model for managing the crowd formed by athletes, managers, 

referees, spectators, volunteers and officials in multi-participatory sports organizations for this reason, 

Mediterranean Games, considered as the most important sports activity of the world after the Olympic Games, 

have been taken as an example. The most important factor in the selection of the Mediterranean Games is that 

it was made in the province of Mersin in 2013. Activities that are the most crowded in the study Opening and 

closing ceremonies; Routing, entry and evacuation Athletics, Basketball, Beach Volley, Football, Swimming, 

Tennis and Volleyball Basketball, Volleyball sports branches analyzed and scenarios related to the needs of 

the crowd constituting these activities such as safety, health, transportation, nutrition.  

Considering the nomination of the Summer and Winter Olympic Games of our country, this work will 

be a role model for future national and international sports organizations to provide permanent solutions to 

the crowded management of all multi-participatory sports organizations. 

Keywords: Mediterranean Games, Crowded Management, Sports Organizations. 
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1. GİRİŞ 
Uluslararası Spor Organizasyonlarında geniş katılımcıları etkileme ve onları bilgilendirme yönteminin 

başarılı operasyonlarla icra edilmesi yönetim kavramının sportif sahadaki kapsamı ile ilişkilidir. Başka bir 

deyişle Kalabalık Yönetimi küreselleşen dünyada, teknolojik gelişimlere ayak uyduran spor 

organizasyonlarına katılan tüm katılımcılarda; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin uygun değer memnuniyeti 

sağlamak ile ilgilidir. Bu bağlamda kalabalık yönetimi küreselleşen sportif organizasyonların yeni bir 

entegrasyonuna karşılık gelmektedir.  

Ülkelerin tanıtım aracı olarak sportif faaliyetleri kullanması spor organizasyonları sayesinde 

dünyadaki birçok farklı dil ve etnik kökene mensup insanları bir araya getirmek olarak açıklanabilir. Tanıtım 

aracı olarak spor organizasyonlarını kullanmak  ülkeyi uluslararası platformda çeşitli yönleriyle tanıtmak, 

dostluğa ve barışa katkıda bulunmak ve bunun yanı sıra maddi kazanç sağlamak gibi birçok maddeyle 

açıklanabilir.  

Ülkemiz gibi sportif alanda gelişmekte olan ülkeler açısından Akdeniz Oyunları, Olimpiyat Oyunları, 

Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlar büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde 

gerçekleştirilecek olan organizasyonların ülke açısından sportif, sosyo-kültürel ve ekonomik katkıları 

yadsınamaz bir gerçektir. Ülkemizin, uluslararası organizasyonların düzenlenmesi hususunda daha çok sportif 

etkinliklere aday olması ve spor turizminde ve organizasyon becerisindeki payını arttırarak sahip olduğu 

potansiyelleri açığa çıkartması gerekmektedir. Bu sportif organizasyonlarda rol alan her bireyin barınma, 

beslenme, güvenlik, sağlık ve bilumum insani ihtiyaçlarının karşılanması organizasyon komitelerinin 

sorumluluğundadır. Çalışmanın başarılı çıktılar oluşturması amacıyla ülkemizin düzenlediği en önemli çok 

katılımcılı sportif organizasyonu olan Mersin Akdeniz Oyunları seçilmiştir.  

Uluslararası spor organizasyonlarında Akdeniz Oyunları’nda yer almak isteyen ülkelerin öncelikle 

Akdeniz’e kıyısının olması ve Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (International Committee of 

Mediterranean Games: ICMG)’ne üye olmaları gerekmektedir. 1948 yılında yapımı düşünülen bu 

organizasyon ilk olarak 1951 yılında dört yılda bir düzenlenmek üzere Mısır’ın İskenderiye şehrinde 13 spor 

branşında, 10 Akdeniz Ülkesinden 734 sporcunun katılması ile gerçekleştirilmiştir. Düzenlenmeye başladığı 

tarihten bu yana 16 Akdeniz Oyunu gerçekleştirilmiştir ve son olarak 2013 yılında Mersin’de XVII. Akdeniz 

Oyunları düzenlenmiştir. Akdeniz Oyunları’nın tarihine bakıldığında ise Türkiye’de iki kez düzenlendiğini 

görebiliriz. Bunlardan ilki İzmir’de düzenlenen XI. Akdeniz Oyunları ve diğeri de Mersin’de düzenlenen 

XVII. Akdeniz Oyunları’dır (http://www.mersin2013.gov.tr) 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Çalışmanın kavramsal çerçevesinde Uluslararası Spor Organizasyonları’nda kalabalık yönetimi, 

akdeniz oyunları örneği ve kalabalık yönetimi ile ilgili alt kavramlardan bahsedilmiştir. 

 

2.1.  Uluslararası Spor Organizasyonları 

Olimpiyat organizasyonları yapıldıkları ülkelere uzun vadede birçok katkı sağlamaktadır. Olimpiyat 

oyunlarında ev sahibi ülkeler, sahip oldukları teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanarak dünya ülkelerine 

kendi gücünü, gelişmişliğini göstermekte ve ülke tanıtımlarını yapmaktadırlar. Olimpiyat sonrasında yapılan 

tesislerin ülke insanına tesis zenginliği kazandırması, ülke tanıtımlarının, çevre düzenlemelerinin, ulaşım 

altyapısındaki düzenlemelerin yapılmış olması da ülkenin zenginliğini oluşturmaktadır. Bu sebeple 

Türkiye’nin de yapılacak olimpiyatlarda ev sahibi olması ülke gelişimine katkıda bulunabilir (Güçlü, 2001: 

226). 

Üniversite Oyunları, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (Federation Internationale du Sport 

Universitiare) aracılığı ile düzenlenen ve iki senede bir gerçekleştirilen spor organizasyonlarıdır. Uluslararası 

Üniversite Sporları Federasyonu (FISU), 1949 yılında kurulmuştur ve bu federasyonun temel görevi Yaz ve 

Kış Dünya Üniversite Oyunları’nın (Universiade) ve Dünya Üniversite Şampiyonalarının denetimini 

yapmaktır. 
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Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupaları, Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları gibi uluslararası büyük 

organizasyonlara ev sahipliği yapmak, ülkelerin evrensel anlamda saygınlığının artmasına ve ekonomik olarak 

da gelişim göstermelerinde önemli bir unsur olarak kabul edilebilir (Argan, 2004: 160; Deloitte, 2010: 1). 

Tek bir spor dalında gerçekleşen Dünya Kupası Yarışmaları veya Dünya Şampiyonaları, Uluslararası 

federasyonların yarışma talimatlarına uygun olarak düzenlenmektedir. Dünya genelinde büyük önemi olan ve 

katılımı yüksek olan bu şampiyonalar veya yarışmalar, düzenlenen spor dalına göre her yıl, iki yılda bir veya 

dört yılda bir olarak düzenlenmektedir. Bu yarışmaların statüleri de düzenlenen spor dallarına göre farklılıklar 

göstermektedir. Bazı spor dallarında eleme usulü ile yapılan yarışmalar sonucunda finallere başarılı olan 

takımlar katılırken, bazı spor dallarında da tüm ülkeler doğrudan şampiyonaya katılabilmektedirler. Yapılan 

bu tür uygulamalar spor dallarının özelliklerine göre düzenlenmektedir. Örneğin; dünya futbol, basketbol ve 

voleybol şampiyonalarına takımlar eleme gruplarından sonra gelebilmekte iken, güreş, boks gibi ferdi 

sporlarda ülkeler doğrudan yarışmalara katılabilmektedirler (Tek, 2006: 35). 

Uluslararası organizasyonlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Spor 

Federasyonları’nın denetim ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir (Sunay, 2010). Çalışmada, uluslararası spor 

organizasyonlarından 17. Akdeniz Oyunları’nın kalabalık yönetimi modeli incelenmiştir. 

Herhangi bir organizasyonun sosyal etkisi; organizasyona katılan bireyler arasındaki etkileşime, 

bireylerin yaşayış tarzlarına, davranışlarına, toplumsal yaşamı geliştirmeye ve yeni spor etkinlikleri 

oluşturmaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Yapılan araştırmalarda, bilhassa uluslararası büyük 

organizasyonlarda ev sahibi şehir veya bölge üzerinde yerel değerlerini ve geleneklerini öne süren uzun süreli 

sosyo-kültürel sonuçlar meydana getirdiği görülmüştür (Konstantaki, 2008: 530). 

 

2.2.  Akdeniz Oyunları 
Akdeniz Oyunları, 63 yıllık tarihi içerisinde (1951-2014) 17 kez düzenlenmiştir. Düzenlenen bu 

oyunların iki tanesi Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki 1971 yılında İzmir 

şehrinde düzenlenirken diğeri de 2013 yılında Mersin şehrinde düzenlenmiştir. İzmir’de düzenlenen VI. 

Akdeniz Oyunları, Mersin’de düzenlenen ise XVII. Akdeniz Oyunları’dır. VI. Akdeniz Oyunları, İzmir 

şehrinde 6-17 Ekim 1971 tarihleri arasında düzenlenmiştir. İzmir’de düzenlenen bu oyunlara 1.362 sporcu 

katılmıştır. Bu sporculardan 1.235’i erkeklerden, 127’si de kadınlardan oluşmaktadır. 

(http://www.cijm.org.gr, 2016) 

Türkiye’de düzenlenen bir diğer Akdeniz Oyunu ise 2013 yılında Mersin şehrinde düzenlenmiştir. 

XVII. Akdeniz Oyunları, 2013 yılında Mersin şehrinde 20-30 Haziran tarih aralığında gerçekleştirilmiştir. 

Mersin’de düzenlenen bu oyunlara 3,069 sporcu katılmıştır. Bu sporculardan 1,982’si erkeklerden, 1,087’si 

de kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca Mersin’deki oyunları düzenlenen spor branşları açısından 

değerlendirecek olursak, oyunlar tarihi boyunca en fazla branşta (32 branş) düzenlenen oyunlar olduğunu 

söylemek mümkün. 

(http://www.cijm.org.gr, 2016). 

Mersin şehri, gerçekleştirilen XVII. Akdeniz Oyunları’nda ev sahipliği yapabilmek için aday 

şehirlerden birisi olmuştur. Ancak, 2007 senesinde İtalya’nın Pescara şehrinde düzenlenen Genel Kurul ve 

aday seçimlerinde Yunanistan’ın Volos şehri XVII. Akdeniz Oyunları için uygun görülmüştür. 2013 yılındaki 

oyunları alamayan Mersin, daha sonra 2017 yılında düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları’na ev sahibi 

olabilmek için başvuruda bulunmuştur. 28 Ocak 2011 tarihinde Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi’nin 

(ICMG) almış olduğu karar neticesinde Yunanistan’ın Volos şehrine verilen XVII. Akdeniz Oyunları ev 

sahipliği bu ülkeden geri alınmıştır. ICMG, 2013 Akdeniz Oyunları ev sahipliği için 3 aday şehrin olduğunu 

açıklamış ve sonrasında 23 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen oylama neticesi ile XVII. Akdeniz 

Oyunları’nın yeni ev sahibi şehri Mersin olarak belirlenmiştir (TMMOB, 2012: 50) 

Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda; Mersin şehrinin tanıtımını yaparak uluslararası düzeyde 

olumlu bir imaj oluşturulması amaçlanmıştır. Çünkü Mersin, Türkiye’nin Akdeniz’e açılan kapısıdır ve spor 

turizmi açısından da önemli bir şehir olarak cazibe merkezi oluşturmaktadır. Spor turizminin öneminin bir kez 

daha ortaya çıktığı XVII. Akdeniz Oyunları’nda ulusal ve uluslararası birçok yerden gelen katılımcı güzel bir 
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biçimde ağırlanmış ve oyunlar basında önemli bir yer bularak geniş çaplı medya etkisi oluşturmuştur. Oyunları 

takip etmek için ulusal ve uluslararası birçok yayın yapılmıştır. Akdeniz Oyunları’nı sürekli olarak takip eden 

izleyiciler Mersin şehrinde de oyunları takip etmeyi sürdürmüşlerdir. Bu şekilde, Mersin şehri hem ulusal hem 

de uluslararası platformda bilinirlik elde etmiştir (http://www.mersin2013.gov.tr). 

Tablo 1. 17. Akdeniz Oyunları Branşlar 

 
1  Havalı- Ateşli Atışlar  17  Judo 

2  Plak Atışlar  18  Karate 

3  Atletizm*  19 Kürek 

4  Badminton 20 Kano&Kayak 

5  Basketbol* 21 Masa Tenisi 

6  Bocce 22 Okçuluk 

7  Boks 23 Plaj Voleybolu* 

8  Bisiklet 24 Su Kayağı 

9  Binicilik  25 Su Topu 

10  Artistik Jimnastik 26 Tenis* 

11  Ritmik Jimnastik 27 Taekwondo 

12  Eskrim 28 Voleybol* 

13 Futbol* 29 Yüzme* 

14 Güreş 30 Yelken 

15 Hentbol 31 Bedensel Engelli Atletizm 

16  Halter 32 Bedensel Engelli Yüzme 

*Kalabalık Yönetimi için baz alınan spor dalları 

 

3. AKREDİTASYON 

2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları’nın en iyi şekilde değerlendirilmesi adına, oyunların hazırlık 

sürecinde ve oyunlar sırasında alt yükleniciler ve gönüllüler dahil 22.216 personel görev yapmıştır. Bunun 

yanı sıra 3.064 sporcu, 1.576 yetkili ve 1620 personel (federasyon yetkilisi, vb.) ve Uluslararası Federasyon, 

Milli Olimpiyat Komiteleri ve Ülke Federasyonları tarafından görevlendirilen 1.048 hakem akredite olmuştur. 

(2013 Mersin XVII. Akdeniz Oyunları Yönetim Kitabı) 

 

3.1.  Tesis İçi Erişim Tanımlamaları 

 

(Mavi) Müsabaka (Oyun) Alanı 

(Kırmızı) Yönetim ve Operasyonel Alan 

(Beyaz) Genel Sirkülasyon Alanı 
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2 Sporcu Hazırlık Alanı 

4 Basın Alanı 

5 Yayın Alanı 

6 Akdeniz Ailesi Alanı 

R Akdeniz Köyü Konaklama Alanı 

 

3.2.  Koltuk Erişim Tanımlamaları 

 

Koltuk Erişim Koltuk Hakları Koltuk 

Kodu 

Görevli Görevli, Federasyon O 

Federasyon Federasyon F 

Sporcu Sporcu, Takım Görevlisi A 

Basın Tribünü Basın ve Fotoğraf E 

 

3.3.  Tesis Kodlamaları 

 

MPC: Ana Basın Merkezi 

IBC: Uluslararası Yayın Merkezi 

MV: Akdeniz Köyü 

 ∞ : Tüm Müsabaka Tesisleri 

Picto: Spor Tesisleri 

 

3.4.  Akreditasyon Kartı 
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4. KALABALIK YÖNETİMİ 

Akdeniz Oyunları’na katılan tüm katılımcıların kara, hava ve deniz yolu hizmetleri Karşılama ve 

Uğurlama Hizmetleri Birimi tarafından sağlanmıştır. İlgili giriş ve çıkış noktalarındaki yoğunluğu önlemek 

amacıyla ilgili gümrük koordinasyonu ve oyunların ilgili departmanları ile ulaşım detayları paylaşılmıştır. Bu 

sayede katılımcılara öncelik tanınmış, varış ve ayrılış operasyonlarında herhangi bir problem yaşanmamıştır. 

 

4.1.  Açılış ve Kapanış Törenleri 

XVII. Akdeniz Oyunları’nın Açılış ve Kapanış Törenleri, 25.000 Seyirci Kapasiteli Mersin 

Stadyumu’nda gerçekleşmiştir. Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi protokolüne göre resmi program 

katılımcı ülke delegelerinin isimlik ve ülke bayrakları ile birlikte resmi geçişleri ile başlamıştır. Resmi geçiş, 

Yunanistan ile başlayıp ev sahibi Türkiye ile sona ermiştir. Kapanış seremonisinde ise resmi tören katılımcı 

ülke bayraklarının ardından ilk kez delegasyonların karışık düzende yürüyerek oluşturdukları Akdeniz 

Kardeşliği Korteji ile başlamıştır. Daha sonra bayrak devir teslim töreni yapılarak Uluslararası Akdeniz 

Oyunları Komitesi bayrağı XVIII. Akdeniz Oyunları ev sahibi şehri Taragona’ya devredilmiştir. 

 

Açılış ve Kapanış törenleri ile aynı gün içerisinde varış ve ayrılışların olması sebebiyle havalimanı 

transferleriyle birlikte sporcu, hakem ve medya mensuplarını taşımak için 65 otobüs, 55 midibüs, 25 minibüs 

açılış törenleri için, kapanış törenleri için ise 45 otobüs, 25 midibüs ve 12 minibüs kullanılmıştır. 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanı verilerine göre Açılış Seremonisine 21.442 seyirci, 

Kapanış Seremonisine ise, 23.974 seyirci katılmıştır. Mersin Stadyumuna gelen seyircilerin yönlendirmelerine 

otobüslerin seyircileri indirdiği noktada başlanmış, bu noktada fiziki bilet kontrolü emniyet personeli 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Mersin Stadyumu’ndaki koltuklar harf sıralamasına göre bloklara ayrılmıştır. 

Blok isimleri merdivenlere yazılmış, bu bloklar protokol, seyirci, sporcu seyirci ve basın olarak 

sınıflandırılmıştır. Tribün düzenlemelerine göre kapı girişleri ayarlanmış ve giriş isimlerinin ve harflerinin 

yazılı olduğu levhalar kapılara asılmıştır. Stadyum giriş kapılarına gelen seyirciler biletleri barkod okuyucu 

cihazlarla kontrol edildikten sonra içeri alınmışlardır. Bilet kontrolü yapılan seyirciler yanlış kapılardan 

geçmek istediklerinde sistem uyarısı üzerine doğru kapılara yönlendirilmişlerdir. Engelli seyirci alanlarında, 

asansörlerinde, engelli seyircilerin törenleri izleyecek uygun bir yer bulmaları için özel gönüllüler 

görevlendirilmiştir. 
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Açılış ve Kapanış Törenleri Kalabalık Yönetimi için Akreditasyon departmanı ile yalnızca Açılış ve 

Kapanış Törenlerinde geçerli olacak şekilde koltuk tanımlamaları ve tesis içi erişim tanımlamaları yapılmıştır. 

Bu tanımlamalar üç ana başlıkta toplanmıştır. 

 

1. Sınırsız Geçiş: Bu akreditasyona sahip kişiler Açılış ve Kapanış törenlerinin sağlıklı bir şekilde 

yürümesi açısından organizasyonun her bölgesine erişim hakkına sahiplerdir. Bu yetki Güvenlik, Seyirci 

Hizmetleri, Protokol ve Biletleme, Konaklama ve Gıda Hizmetleri ve Akreditasyon Departmanının özel izinle 

belirttiği kişilere verilmiştir. 

2. Sahaya Erişim: Bu akreditasyona sahip kişiler saha içerisindeki düzeni sağlamak ile görevlidir. 

Kortej düzeninin alınması, sahaya yerleşim, ülkelerin geçişi esnasındaki düzenden sorumludur. Çevre, 

Gönüllüler, Akreditasyon ve Güvenlik Departmanının özel izinle belirttiği kişilere verilmiştir. 

3. Tribün Erişimi: Bu akreditasyona sahip kişiler Açılış ve Kapanış törenlerinde resmi programın 

ardından kafilelerin tribünde kendilerine ayrılan özel alanlarına geçişi sağlamak ile yükümlüdür. Bu kapsamda 

Seyirci Hizmetleri, Protokol ve Biletleme, Güvenlik, Gönüllüler departmanlarının ilgili iş akışını sağlaması 

amacıyla talep ettiği özel izinle belirttiği kişilere verilmiştir. 

  

Yürüyüş yolunun Uluslararası İlişkiler ve Akreditasyon departmanından alınan veriler doğrultusunda 

katılımcı sayısına göre belirlenmiş iki senaryosu bulunmaktadır. 

 

Dış Cepheden Yürüyüş: Katılımcı sayısının 3.000’den fazla olması durumunda kullanılacak yol 

olarak planlanmıştır. Kafilelerin çadırda toplanmasının ardından dış yoldan yürütülerek Kuzey – Doğu 

kapısından içeri alınmaları hedeflenmiştir. Dış yolun ortaya çıkış sebebi katılımcı ülkelerin düzenini 

sağlamaktır. Bu senaryoya göre başlangıç saatinden 45 dakika önce ilk kafile çadırdan yürüyüşe başlamış 

diğer kafileler de Kuzey – Doğu kapısında, yürüyüş yolu üzerindeki süpervizörler koordinesinde resmi geçişe 

katılmışlardır. Güvenlik departmanı ile yol güvenliği için gerekli görüşmeler Açılış gününden 20 gün önce 

yapılmıştır. Yapılan bu görüşmeler neticesinde yolun Kuzey ve stadyum kısımları yüksek bariyerler ile 

kapatılmış, çadıra giriş kapısında Access kontrolün yapılması ve bu sayede kortejin amacına uygun bir şekilde 

yalnızca ülke kafilelerinden oluşturulması sağlanmıştır.  

 

İç Cepheden Yürüyüş: Katılımcı sayısının 3.000’den az olması durumunda, kortejin geç toplanması 

gibi durumlarda tercih edilecek yürüyüş yoludur. Bu yol, kortejin çadırın iç cephe kapısından çıkışı ile 

başlamakta görselde yeşil ok ile belirtilen güzergâhta olacak şekilde planlanmıştır. İç cephe yolu alternatif 

olarak, aksi durumlar söz konusu olduğunda hem kısa oluşu hem de kolay uygulanabilirliği sebebi ile 

planlanmıştır. Dış cephe ve iç cephe yollarından hangisinin uygulanacağına tören saatinden üç saat önce karar 

verilmiş ve ilgili birimlerle paylaşılmıştır. 
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 Dış Cephe Yürüyüş Yolu 

 İç Cephe Yürüyüş Yolu 

 

Tablo 2: Mersin Stadyumu Kalabalık Yönetimi 

 

Özel Hazırlık Dönemi: Bu dönem Açılış ve Kapanış Törenleri Kalabalık Yönetimi için Oyunlar 

Döneminden 6 ay önce başlatılmıştır. İş akışının sağlıklı yürüyebilmesi açısından muhtelif zamanlarda 

Güvenlik Departmanı, Ulaşım Departmanı, Konaklama ve Gıda Hizmetleri Departmanı, Çevre Departmanı, 
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Gönüllü Departmanı ve Akreditasyon Departmanı ile çalışmalar yapılarak tören planlaması 

detaylandırılmıştır. Açılış ve Kapanış Törenlerinin yapılacağı stadyumda 40 gün önceden yoğunlaştırılmış 

çalışmalar başlatılmıştır. Tüm teknik donanımların kurulması ve provaların yapılması, dans ve görsel şölen 

provalarının yapılması sağlanmıştır. Ayrıca tüm gönüllülerin (2597) katılımı ile Açılış Töreninin üç adet, 

Kapanış Töreninin iki adet resmi provası yapılmıştır. Bu sayede katılımcı sayısına yakın bir gönüllü grubu ile 

kortej yürüyüşü gerçekleşmiştir. Bu provalarda dış cephe ve iç cephe yürüyüş yolları test edilmiş, süre ve sayı 

hesaplamaları ile ilgili planlamalar yapılmıştır. İlgili departmanların da bu sayede olası senaryolar karışışında 

kriz yönetimi planı yapma şansı olmuştur. Ulaşım departmanının gönüllüleri Kortej çadırına ulaştırması ile 

provalar başlamıştır. Otobüsle sağlanan ulaşım ve toplanma esnasında kafilelerin son kafile grubu gelene 

kadar çadırda daha kaliteli zaman geçirmeleri adına ilgili eksik tespit edilmiş Açılış ve Kapanış törenlerinde 

kortej toplama alanında kafileler için müzik şöleni ve karaoke ile eğlence düzenlenmiştir. Yine seyirci giriş-

çıkış operasyonlarını kolaylaştırmak adına Açılış ve Kapanış Törenleri sonunda konserler gerçekleştirilmiştir. 

 

4.2.  SPOR DALLARI  

Çalışmanın bu bölümünde XVII. Akdeniz Oyunlarının en kalabalık katılımcılı ve popüler spor 

dallarından Atletizm (379), Basketbol (84), Plaj Voleybolu (50), Boks (92), Bisiklet (63), Futbol (144), 

Hentbol (320), Yüzme (206), Tenis (38), Voleybol (324) ve Güreş (275) ele alınmış ve Kalabalık Yönetimi 

stratejileri analiz edilmiştir. 

 

4.2.1. Atletizm 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanı verilerine göre 4.278 seyirci kapasiteli Nevin Yanıt 

Atletizm Kompleksinde oyunlar süresince 13.017 resmi seyirci ağırlanmıştır.  

Tesisin doğu kapısı anayola bakmaktadır, burası için güvenlik bariyeri vardır. Toplam 636,69m2 

bariyer kullanılmıştır. 36 Araçlık VİP ve Akdeniz Oyunları Organizasyon Komitesi (OCMG) park yeri, 12 

Araçlık Basın araç park yeri mevcuttur. Seyirci park yeri olarak, tesis dışında yol güzergâhı kullanılabilir. 

Tesiste 1 Mobo, 1 Access kontrol noktası, 3 el okutucusu planlanmıştır. Bilet mobosu tesis ana giriş 

kapısındadır. Tesiste, dış havuzluktan tribünlere üç giriş (A, B, C kapıları) ve iki ayrı yerde turnikeli seyirci 

girişi vardır. (A giriş, C girişi ) Ayrıca engelli seyirci için asansör vardır. (C girişi) İki ayrı blokta seyirci 

fuayeleri vardır. Her blokta 2’şer adet bay, bayan, engelli WC bulunmaktadır. Tesiste 4 adet asansör 

bulunmaktadır. Bir tanesi engelliler için planlanmıştır. 1. katta büfe yeri mevcuttur. Tribünler 16 basamak ve 

6 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca doğu yönünde 5’er bölümden oluşan 2 adet teleskopik tribün vardır. (704’er 

kişilik) Tribünlere geçiş için, 1. Katta üç ayrı seyirci geçişi vardır. Sporcu, hakem, basın girişleri güney 

kapıdan. VİP, idare, Akdeniz Oyunları Organizasyon Komitesi (OCMG) girişi orta kapıdandır. Acil 

durumlarda çıkış için güney kapısı planlanmıştır. Seyirciler, ana giriş kapısından fiziki bilet kontrolü yapılarak 

seyirci havuzuna alınırlar. Gerekli yönlendirmelerle tribün kapılarına ulaşırlar. Burada seyirciler, turnikelerde 

biletlerini el okutucularına okutup seyir alanına geçerler. Seyir alanını terk eden seyirci, tekrara müsabaka 

alanına dönmek isterse bilet almak zorundadır. Seyirci dış havuzlukta bulunan seyirciler; müsabaka 

kapsamında yapılan tüm seyirci etkinliklerinden ve sunumlardan faydalanabilirler. Müsabaka bitiminde ana 

çıkış kapısını kullanarak tesisi terk ederler. Seyircilerin giriş-çıkışta; Akdeniz Oyunları Organizasyon 

Komitesi OCMG, VİP, basın ve sporcu giriş çıkışlarını kullanmamaları için gerekli yerlerde bariyerler 

kullanılacaktır. Spor alanında; her türlü silâh, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap 

gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert 

cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve 

çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimler bulundurulamaz ve satılamaz. Bu amaç doğrultusunda 

ana giriş kapısında, güvenlik görevlileri tarafından gerekli fiziki tarama yapılmış, gerekli yaptırımlar 

uygulanmıştır. Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun gereğince; Müsabaka 

için seyircilerin alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek 

sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin 

her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesi yasaklanmıştır. 
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4.2.2. Basketbol / Voleybol 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanının verilerine göre 6337 seyirci kapasiteli Servet Tazegül 

Spor Salonu’nda Basketbol ve Voleybol müsabakaları için oyunlar süresince 36.985 biletli seyirci 

ağırlanmıştır.  

Tesiste, dokuz ayrı gün basketbol ve voleybol müsabakaları yapılmıştır. VİP için 34 araçlık, Akdeniz 

Oyunları Organizasyon Komitesi (OCMG) için 34 araçlık otopark vardır. Tesis içinde seyirci otoparkı yoktur. 

Tesisin etrafı duvarlarla çevrilidir. Tesiste, 1 online satış noktası, 6 access kontrol noktası, 12 el okutucusu 

planlanmıştır. 3 Adet bilgi masası vardır. Seyirci kullanımı için 4 Adet catering büfe vardır. 3 adet asansör 

vardır. Asansörler 1 adet basın girişinde, 2 adet VİP girişinde olacak şekilde yapılmıştır. Zemin katta 8 adet 

bay, bayan, engelli WC vardır. Bodrum katta 2 bay, bayan, engelli WC vardır. İdare girişinde 1 bay, bayan 

WC vardır. Tesisin iki adet giriş çıkış kapısı vardır. Kapılardan biri Akdeniz Oyunları Organizasyon Komitesi 

(OCMG), VİP, basın, sporcu ve idareciler içindir. (Güney kapı) Kuzey kapısı ise seyirci girişi içindir. Tesisin 

içinde seyircileri yönlendirmek için seyirci havuzu oluşturulmuştur. Acil durum çıkışları için giriş kapıları 

kullanılacaktır. Seyirciler, kuzey kapısından tesis alanına fiziki bilet kontrolü yapılarak seyirci dış havuzluğa 

alınırlar. Tesiste 6 adet seyirci giriş noktası vardır. Seyirciler buralarda biletlerini el okutucularına okutup, 

seyirci iç havuzluğa alınırlar. İç havuzlukta gerekli yönlendirmelerle seyir alanına geçerler. İç havuzluktaki 

seyirci, personellerin yönlendirmesiyle koltuk numaralarına göre yerleşirler. Tribünler, kare şeklinde ve iki 

kattan oluşmaktadır. Toplam 20 bölüm ve 9 üst basamak,11 alt basamak olmak üzere 7.500 kişilik kapasiteye 

sahiptir. 3 bölüm tribün Protokole aittir. Seyir alanından dış havuzluğa geçen seyirci, tekrar iç havuzluğa 

geçmek isterse yeniden bilet almak zorundadır. Dış havuzlukta bulunan seyirci, müsabaka kapsamında yapılan 

tüm etkinliklerden ve sunumlardan faydalanabilir. Bu etkinlikler seyirci kitapçıklarında belirtilmiştir.  

 

4.2.3. Yüzme 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanının verilerine göre 896 seyirci kapasiteli Olimpik Yüzme 

Havuzu’nda Yüzme yarışları için oyunlar süresince 4192 biletli seyirci ağırlanmıştır.  

Tesiste beş ayrı gün yüzme müsabakaları yapılmıştır. Seyirci girişi tek kapıdan yapılır. Kapıda özel 

güvenlik yoktur. Orta kapı, sporcu, hakem, VİP ve basın içindir. Tesiste 1 adet asansör vardır. Tesisin çevresi 

tamamen çevrili olup üç adet iç giriş çıkış noktası vardır. Tesisin içinde güvenlik noktası vardır. 4 ayrı noktada 

acil durum çıkış kapıları vardır. Seyirci iç havuzluğu için bariyer kullanılmıştır. Tesiste, 1 adet mobo, 1 online 

satış, 1 access kontrol noktası, 2 el okutucusu planlanmıştır. İç havuzlukta seyirci fuayesi vardır. 3 bay, 3 

bayan, 3 engelli seyirci WC bulunmaktadır. 2 adet büfe vardır. Terasta 2 kafe vardır. Seyirciler, tesise 

kendilerine ayrılan kapıdan fiziki bilet kontrolü yapılarak geçer. Tesis dış havuzluğa alınan seyirci gerekli 

yönlendirmelerle, bilet kontrol noktasında biletlerini el okutucularına okutarak seyir alanına geçecektir. İç 

havuzluktan dış havuzluğa geçen seyirci, seyir alanına tekrar dönmek istediği takdirde yeniden bilet almak 

zorundadır. Seyirci dış havuzluğunda bulunan seyirciler; müsabaka kapsamında yapılan tüm etkinlik ve 

sunumlardan faydalanabilirler. Tesiste, biri çırpınma havuzu 6m²-16m², ısınma havuzu 16m²-25m², olimpik 

havuz 25m²-50m² olmak üzere 3 adet havuz mevcuttur. Seyirci tribünleri havuzu yanlamasına görecek şekilde 

inşa edilmiştir. Tribünler 5’er grup iki kattan oluşup, alt gruplar 6’şarlı sıralardan, üst gruplar 5’erli sıralardan 

oluşmaktadır (469+469,413+413 protokol, basın). Orta gruplar protokol ve basın için ayrılmıştır (15+65+10 

kişilik). Engelli seyirci tribünü mevcuttur. Tesisin içinde seyirci otoparkı mevcut değildir. Araçla gelen 

seyirci, aracını tesis önündeki yol kenarına park edebilir. 

 

4.2.4. Futbol 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanının verilerine göre 11708 seyirci kapasiteli Tevfik Sırrı 

Gür Futbol Stadyumu’nda 13603 biletli seyirci, 2.919 seyirci kapasiteli Tarsus Şehir Stadyumu’nda 8.274 

seyirci (Toplam: 21.877) oyunlar süresince Futbol müsabakaları için ağırlanmıştır.  

Stadyumda, beş ayrı gün futbol müsabakaları yapılmıştır. Stadyum, hâlihazırda ulusal müsabakaların 

yapıldığı bir tesis olduğu için seyirci giriş-çıkışları için gerekli alt yapısı, turnikeleri mevcuttur. Tesiste, 1 adet 

mobo, 1 online satış, 4 access kontrol noktası, 12 el okutucusu planlanmıştır. 15 araçlık VİP, 39 Akdeniz 
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Oyunları Organizasyon Komitesi (OCMG), 8 basın aracı kapsayacak otopark mevcuttur. Tesise dört adet giriş 

noktası vardır. 3 adet seyirci giriş noktası vardır. Seyirci iç havuzluklarında 3 bay, 3 bayan WC vardır. 1 adet 

Engelli WC zemin kattadır. Statta kafeterya yoktur. Batı ana giriş kapısı; Protokol, sporcu, basın, hakem 

girişidir. Engelli seyirci girişi stadın ön kapısındandır. Acil durumlar için giriş-çıkış kapıları planlanmıştır. 

Seyirci havuzlukları bariyerlerle çevrilidir. Seyirciler, fiziki bilet kontrolü yapılarak seyirci havuzuna 

alınacaktır. Seyirciler üç noktadan turnikeler aracılığıyla bilet kontrolü yapılarak stada alınacaktır. İç 

havuzluktan dış havuzluğa geçen seyirci, seyir alanına tekrar dönmek istediği takdirde yeniden bilet almak 

zorundadır. Seyirci dış havuzluğunda bulunan seyirciler; müsabaka kapsamında yapılan tüm etkinlik ve 

sunumlardan faydalanabilirler. Kuzey kale arkası tribünü 11 blok, güney kale arkası tribünü 12 blok, doğu 

tribünü 8 bloktan oluşmaktadır. Batı tribünü engelli seyirci, VİP, protokol ve basın için ayrılmıştır. Protokol 

150 koltuk, gold 168, basın 100 ve engelli seyirci tribünlerinden oluşmaktadır. 

 

4.2.5. Plaj Voleybolu 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanının verilerine göre 2.080 seyirci kapasiteli Kızkalesi Plaj 

Voleybolu sahasında Plaj Voleybolu müsabakaları için oyunlar süresince 5.204 biletli seyirci ağırlanmıştır.  

Tesiste, dört ayrı gün plaj voleybolu müsabakaları yapılmıştır. Müsabaka alanına giriş-çıkış noktası 

aynı yerdendir. Sahanın etrafı güvenlik bariyerleriyle çevrilidir. Müsabaka alanı halka açık plaj olup çevre 

kontrol alanı geniştir. Müsabaka alanında, 1adet mobo, 1 online satış, 1 access kontrol, 2 el okutucusu vardır. 

Müsabaka alanında, iki adet bay, bayan WC vardır. Seyirci, müsabaka alanına, kuzey kapısından, fiziki bilet 

kontrolü yapılarak geçer. Gerekli yönlendirmelerle, müsabaka alanı giriş kapısına gelen seyirci, biletini el 

okutucularına okutarak seyirci alanına geçer. Müsabaka alanında 4 adet antrenman sahası ve 1 adet müsabaka 

sahası vardır. Antrenman sahaları yan yana iki saha ve ortalarında seyirci tribünü olarak kurulmuş olup, seyirci 

tribün (100’er kişilik) her iki sahayı da görecek şekilde inşa edilmiştir. Müsabaka sahası tribünleri ise 800 

kişilik kuzey tribünü ve 400’er kişilik doğu-batı tribünleri olarak inşa edilmiştir. Müsabaka alanının özgül 

koşulları gereği, gönüllü yönlendirmeleri ve güvenlik şeritleri ayrıca önem taşımaktadır. Havuzlukta bulunan 

seyirciler; Akdeniz Oyunları Organizasyon Komitesi (OCMG)’nin sunduğu her türlü faaliyet ve sunumlardan 

faydalanabilirler. Seyirci giriş ve çıkışları aynı kapıdan yapılacaktır. Müsabakalar sonunda seyirciler giriş 

kapısını kullanarak tesisin dışına çıkacaklardır. 

 

4.2.6. Tenis 

Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Departmanının verilerine göre 3.171 seyirci kapasiteli Mersin Tenis 

Kompleksi’nde Tenis müsabakaları için oyunlar süresince 12.052 biletli seyirci ağırlanmıştır.  

Tesiste, altı ayrı gün tenis müsabakaları yapılmıştır. Tesisin etrafı kapalıdır. Seyirci giriş-çıkış kuzey 

ve doğu (açık kortlar) kapısıdır. Tesis içinde seyirci otopark yeri yoktur. 1 Adet mobo, 1 access kontrol, 3 el 

okutucusu vardır. İki ayrı seyirci girişlerinde dış havuzluk vardır. Seyirci ana giriş-çıkış kapısı aynı yerdendir. 

Acil durumlar için giriş-çıkış kapıları planlanmıştır. Tesis içinde iki ana bina bulunmaktadır. 2871 Seyirci 

kapasiteli ana kort binası ve kapalı kort binası vardır. Büyük kort tribünleri sahayı dört yönden görecek şekilde 

inşa edilmiştir. Büyük kortta 4 adet asansör vardır. Engelli girişi ve engelli tribünü (teleskopik tribün) vardır. 

Büyük kortta 3 bay, bayan 1 engelli WC vardır. 2 adet büfe vardır. Tesis içinde 6 adet açık müsabaka kortu 

ve iki adet açık antrenman kortu vardır. Bu kortlarda geçici tribünler vardır. Doğu tarafı seyirci havuzluğunda 

1 bay, bayan WC ve kafeterya vardır. Tesis, ana girişinde fiziki bilet kontrolü yapılan seyirci, dış havuzluğa 

alınır. Dış havuzluktaki seyirci, seyir alanına geçmek için biletini el okutucularına okutup, seyir alanına geçer. 

İç havuzluktan, gerekli yönlendirmelerle seyir tribünlerine geçer. Seyir alanını terk eden seyirci, tekrara 

müsabaka alanına dönmek isterse bilet almak zorundadır. Seyirci dış havuzlukta bulunan seyirciler; müsabaka 

kapsamında yapılan tüm seyirci etkinliklerinden ve sunumlardan faydalanabilirler. 

 

5. Tartışma ve Sonuç 

Teknolojinin Uluslararası Spor Organizasyonlarındaki etkisinin ispatı olarak XVII. Akdeniz 

Oyunları’nda internet üzerinden faaliyetleri kullanıcılara aktaran WebTV’nin oyunlar süresince 926.000 tekil 
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ziyaretçiye ulaşmasını gösterebiliriz. (Teknoloji Departmanı Verileri) Yine de birçok sporseverin tercihi gerek 

müsabaka havasını solumak gerekse fiziksel bir katılım olması amacıyla Olimpiyat Oyunları’ndan sonraki en 

büyük spor organizasyonuna iştirak olmuştur. Bu bağlamda en çok tercih edilen ve yoğun katılımın 

gerçekleştiği Atletizm, Basketbol, Plaj Voleybolu, Futbol, Yüzme, Tenis ve Voleybol spor dalları ile görsel 

bir şölen ve sosyal bir faaliyet olan Açılış & Kapanış Törenleri’ndeki Kalabalık Yönetimi ilgili katılımcıların 

kaliteli zaman geçirmesi için titizlikle planlanmıştır. İlgili spor dalları ve Açılış Kapanış Törenlerinin 

senaryoları incelendiğinde bu planların amacına ulaştığını söyleyebiliriz.  

Mersin’in XVII. Akdeniz Oyunları’na ev sahipliğinin açıklanmasının ardından ilgili tüm yetkililer 

Oyunlar tarihinin en kapsamlı ve en başarılı organizasyonun gerçekleştirilmesini hedeflemiştir. Bu yönde 

yapılan özverili çalışmalar başarılı bir kalabalık yönetimi organizasyonun kalıcı değerlere sahip olması 

açısından son derece önemli olduğunu göstermiştir. Yönetici olarak Akdeniz Oyunları’nda görev yapan kadro 

2005 İzmir Summer Universiade, Erzurum’da yapılan 25. Winter Universiade ve 2011 yılında Trabzon’da 

yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’nda (EYOF) görev yapan yetkililerden oluşmuştur. Bu sayede 

kaliteli iş gücü artırılarak Türkiye adına gelecekteki üst düzey spor organizasyonlarında görev yapacak 

çekirdek kadronun oluşturulduğu düşünülmektedir. 

XVII. Akdeniz Oyunları Kapanış Seremonisinde kortejin toplanma çadırında bekleme süresini 

minimuma indirgemek, ülkelerin geçişi esnasında herhangi bir sıralamaya tabii olmamasını sağlamak ve 

oyunların son etkinliği olan kapanış seremonisini birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeleri amacıyla 

“Akdeniz Kardeşliği Korteji” yapılmış ve bu kortej Uluslararası Akdeniz Oyunları literatürüne girmiştir.  

İlgili literatür taraması neticesinde Uluslararası Spor Organizasyonlarında Kalabalık Yönetimi, Spor 

ve Kalabalık Yönetimi konu başlıklarına rastlanmamıştır. Bu sebeple yapmış olduğumuz çalışmanın ulusal ve 

uluslararası spor organizasyonlarının yönetimine ve ileride bu konuda yapılacak çalışmalara altyapı 

düşünülmektedir. 
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Uzm. Feti ULUGÖL355 

ARAP DİLİNDE ATIF HARFLERİ - VÂV HARFİ ÖZELİNDE BİR ÇALIŞMA- 

ARTIFICIAL LETTERS IN ARABIC LANGUAGE - OPERATION WITH OUR VARIOUS 

LITERATURE- 

 

 

 

ÖZ 

Doğru ve anlaşılır bir cümle kurabilmek, kullanılan bir cümlenin ne ifade ettiğini kavrayabilmek için 

cümleyi meydana getiren kelime türlerini iyi tanımak, her birini olması gereken yerde kullanmak son derece 

önemlidir. Arap Dilinde kendi başına bir mana ifade etmediği halde cümle içerisinde çok önemli roller 

üstlenen kelime türü olarak tanımlayabileceğimiz harflerin birçok kısmı vardır. Bu kısımlardan biri de atıf 

harfleridir. Hemen hemen her cümlede karşılaştığımız ve cümlenin unsurları arasında bağlantıları sağlayan bu 

harfleri tanımak, ifade ettikleri manaları ve cümleye kattıkları nüansları kavramak dile hâkim olmanın en 

belirgin göstergelerindendir. Atıf harflerinden olan vâv harfi ise diğer atıf harflerine göre daha özel bir yere 

sahip olup kendisine has bazı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. 

Biz bu çalışmada atıf harfleri hakkında genel ve kısa bir bilgi verdikten sonra atıf harfleri içerisinde en 

çok kullanılan vâv harfi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Atıf, ma'tûf, ma'tûfun aleyh, irap, müsned, müsnedun ileyh. 

 

 

 

ABSTRACT 

Recognizing the word's parts which's the sentence consists of and using the words in it's required and 

right places also forming a right and clear sentence and recognizing the meaning of the used sentence has a 

very big importance. In Arabic language although the independent letters don't have dependent meaning when 

it stands by itself but actually it has an important role in the sentence. Letters have many parts one of these 

parts is al atf letters. 

To konw the letters in every sentence that we have came across and to konw the elements of the 

sentence that connects the sentence's elements with each other also understanding it's accurate meanings. It's 

the most notable signs which tell us that the owner of this knowledge is well-known and skillful in this 

language. Waw al atf letter differs from the other atıf letters in it's special status and features. 

In this study after giving a general and brief informations about al atf letters we are going to try to 

give informations about waw letter which is the most used letter in al atf letters. 

Keywords: Atf (conjunction), ma'tûf, ma'tûfun alayh, irap, musned, musned ilayh. 
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Atıf356 Olgusuna Genel Bir Bakış. 

يعِطف –عَطف   fiilinin masdarı olan atıf (العطف) sözlükte  meyletmek, şefkat etmek, katlamak, bükmek 

gibi anlamlara gelir.  Bir nahiv terimi olarak ise bir kelimeyi ya da cümleyi atıf harfleri aracılığıyla kendinden 

önceki başka bir kelime ya da cümleye bağlamaktır.  Atıf harfinin dâhil olduğu kelime ya da cümleye ma’tûf, 

öncesinde geçen kelime ya da cümleye ise ma’tûfun aleyh denmektedir. Örneğin  ٌجاء محمدٌ وخالد  “Muhammet 

ve Halit geldi.” cümlesinde vâv edatı aracılığıyla  ٌخالد kelimesi ٌمحمد  kelimesine bağlanmıştır. Buna göre  ٌخالد 

kelimesi ma’tûf,  ٌمحمد kelimesi ise ma’tûfun aleyh olmaktadır. Bu şekilde edat vasıtasıyla yapılan atfa atf-ı 

nesak  (عطف النسق) ya da harf ile atıf (العطف بالحروف) denmektedir. 

Atfın temel fonksiyonu cümleyi tekrarlardan arındırmak ve böylece sözü güzelleştirip bıktırmadan 

muhataba iletmektir.357 Örneğin  ٌجاء محمدٌ وخالد cümlesinde kullanılan vâv harfi olmasaydı bu manayı elde etmek 

için  ٌجاء محمدٌ جاء خالد şeklinde fiili tekrarlamak gerekirdi. 

Atıf harflerinin sayısı Arap Dilcilerinin büyük çoğunluğuna göre on olup şunlardır:358  ،أو، أم، بل، ال، لكن 

 İbn Yaîş (v. 643 h.) atıf harflerinin sayısının on olmasının dilcilerin çoğunun görüşü olduğunu .و، ف، ثم، حتى، إما

ifade ettikten sonra, Ebû Ali el-Farisi’nin (v. 377 h.) إما’yı atıf harfi olarak kabul etmediğini söyler.359 İbn 

Malik’e (v. 672 h.) göre ise atıf harflerinin sayısı sekiz olup إما ile لكن atıf harfi değildir.360 

Atfın ana işlevi iki hususta ortaya çıkmaktadır: 1. Ma’tûfu ma’tûfun aleyhe irap (zamme-fetha-kesre-

cezim) hususunda ortak kılması. Bu işlev bütün atıf harflerinde kendini göstermektedir. Buna göre ma’tûfun 

aleyhin irabı ne ise ma’tûfun irabı da o olur.  ٍجاء محمدٌ وخالدٌ، رأيت محمدًا وخالدًا، مررت بمحمٍد وخالد örneklerinde de 

görüldüğü üzere ma’tûf olan خالد kelimesi, ma’tûfun aleyh olan محمد kelimesine irapta uymuştur. 2. Ma’tûfu 

ma’tûfun aleyhe hüküm ve mana hususunda ortak kılması. Bu, ma’tûfun aleyhe verilen hükmün ma’tûfa da 

verilmesini ifade etmektedir. Bu işlev bazı atıf harflerinde ortaya çıkarken bazılarında ortaya bu işlev 

etkisizdir. Ma’tûfu hüküm hususunda ma’tûfun aleyhe ortak kılan atıf harfleri şunlardır: و، ف، ثم، حتى. Ma’tûfu 

hüküm hususunda ma’tûfun aleyhe ortak kılmayan atıf harfleri ise şunlardır: بل، ال، لكن. Atıf harflerinden أو ve 

 ise bazen sadece irapta bazen de hem irap hem de hüküm de ma’tûfu ma’tûfun aleyhe ortak kılar.361أم 

Ma’tûfun ma’tûfun aleyhe irap yönünden uyması şart olmakla birlikte, bu ikisi arasında marifelik-

nekirelik, müzekkerlik-müenneslik ve müfred-tesniye-cemilik hususlarında uyum şart değildir. Buna göre 

marife bir kelime nekire bir kelimeye, müzekker bir kelime müennes bir kelimeye ve müfred bir kelime tesniye 

ya da cemi olan bir kelimeye atfedilebilir.362 

Atıf harflerinin yukarıda zikredilen işlev ve fonksiyonlarının yanında ayrıca cümleye kattığı manalar 

vardır. Örneğin ف harfi gecikme olmaksızın tertip ve takip bidirirken, ثم harfi tertiple birlikte gecikme/terâhî 

bildirir. أو harfi şüphe, serbestiyet gibi manalar bildirirken, ال harfi hükmün kendisinden öncekisi için sabit 

olduğunu, kendisinden sonrakisi için ise sabit olmadığını bildirir.363 

 

 

                                                           
356 Atıf üslubu atf-ı beyan ve atf-ı nesak şeklinde iki kısım olmakla beraber biz konuyu atf-ı nesak üslubu bağlamında ele alacağız. 

Atfın diğer üslupları için bkz. et-Tehanevî, Muhammed Ali, Keşşafu Istılahâti’l-Fünûn, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2013, c. 

III, s. 277 vd. 
357 Bkz. el-Haşimî, es-Seyyid Ahmed, el-Kavaidu’l-Esasiyye li’l-Lugatil’Arabiyye, Thk. İmad Zeki el-Barûdî, el-Mektebetu’t-

Tevfîkiyye, Kahire, ts, s. 307. 
358 İbn Bâbşaz, Tahir b. Ahmed, Şerhu’l-Mukaddimeti’l-Muhsibe, Thk. Halid Abdulkerim, el-Matbaatu’l-Asriyye, 1977, c.I, s. 429; 

el-Malekî, Ahmed b. Abdunnur, Rasfu’l-Mebanî fî Şerhi Hurûfi’l-Meanî, Thk. Ahmed Muhammed el-Harrat, Daru’l-Kalem, 

Dimeşk, 2002, s. 183; Abbas, Fadl Hasan, en-Nahvu’l-Vâfî, Dâru’l-Meârif, Mısır, ts, c. III, s. 555. 
359 İbn Yaîş, Yaîş b. Ali, Şerhu’l-Mufassal, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001,  c. V, s. 5. 
360 Nazıru’l-Ceyş, Muhammed b. Yusuf, Temhidu’l-Kavaid bi Şerhi Teshîli’l-Fevâid, Thk. Komisyon, Daru’s-Selam, Kahire, 2007, 

c. VII, s. 3423.   
361 Bkz. el-Haşimî, a.g.e., s. 308. 
362 Bkz. Zihni Efendi, Mehmed, el-Muktadab, Marifet Yayınları, İstanbul, ts, s. 157. 
363 Bkz. er-Rummanî, Ali b. İsa, Meâni’l-Hurûf, Thk. İrfan b. Selim, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 2008, s. 17; İbn Hişam, 

Abdullah b. Yusuf, Muğni’l-Lebib an Kütübi’l-E’ârîb, Thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 

2010, c. I, s. 74; Ebu’l-Bekâ, Eyyub b. Musa el-Kefevî, el-Külliyyât, Thk. Adnan Derviş-Muhammed el-Mısrî, Müessesetu’r-Risale, 

Beyrut, 2012, s. 922; el-Galayyînî, Mustafa, Câmiu’d-Durûsi’l-Arabiyye, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 2005, c. III, s. 188. 
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Atıf Harfi Olan Vâv (و) 

Atıf harflerinin en meşhuru ve en yaygın kullanılanı olan vâv, ma’tûfu ma’tufun aleyhe hem lafız/irap 

yönünden hem de hüküm/mana yönünden ortak kılar. Arap dilcilerin çoğuna göre herhangi bir tertip 

bildirmeksizin ma'tûf ile ma'tûfun aleyhin manada ortak olduğunu bildirir ki buna mutlak cem (مطلق الجمع) 

denir. Mutlak cem manasını ifade ettiğine göre  ٌجاء محمدٌ وخالد “Muhammet ve Halit geldi.” cümlesinde üç mana 

ihtimali ortaya çıkar: 1. Muhammet ile Halit aynı anda geldiler. 2. Muhammet Halit’ten önce geldi. 3. Halit 

Muhammet’ten önce geldi. Bu haliyle cümleye bu üç manadan hangisinin verilmesi gerektiğine dair herhangi 

bir ipucu bulunmamaktadır.364 

Arap dilcilerinin bazılarından ise vâv harfinin tertip bildirdiği nakledilmiştir.365 İbn Malik (v. 672 h) 

ise konu hakkında şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: “Vâv ile atıfta eğer tertibe delalet eden herhangi bir 

karine yoksa bu durumda ihtimali yüksek olan mana ma'tûf ile ma'tûfun aleyhin birlikteliğidir. Orta dereceli 

ihtimal ise ma'tûfun ma'tûfun aleyhten sonra olmasıdır. Düşük ihtimal ise Ma'tûfun ma'tûfun aleyhten önce 

olmasıdır.”366 

Vâv harfinin tertip bildirmeyip mutlak cem olduğunun birçok delili vardır. Örneğin جاءني زيدٌ وعمٌرو بعده 

“Bana Zeyd ve ondan sonra Amr geldi.” cümlesinde eğer vâv harfi tertip bildirmiş olsaydı بعده (ondan sonra) 

kaydını koymak boş bir tekrar olurdu. Ama vâv harfi tertip bildirmediği için bu kaydın zikredilmesi güzel 

olmuştur. Bir başka delil de Bakara sûresinde Allah Teâla’nın  ٌدًا َوقُولُوا ِحطَّة  kapısından eğilerek…“ َوادُْخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

girin ve ‘Ya Rab! Bizi affet’ deyin”367 buyurması ile A’raf sûresinde دًا  !Ya Rab‘…“ َوقُولُوا ِحطَّةٌ َوادُْخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ

Bizi affet’ deyin, ve kapısından eğilerek girin”368 buyurmasıdır. Aynı konuyla ilgili yapılması emredilen iki 

şey iki ayrı surede farklı sıralama ile gelmiştir. Bu da vâv harfinin tertip bildirmeyip mutlak cem ifade ettiğini 

açıkça göstermektedir. Yine rükû, secdeden önce olmasına rağmen şu ayet-i kerimede secdeden sonra 

zikredilmiştir:  ُاِكِعينَ يَا َمْريَُم اْقنُتِي ِلَرب ِِك َواْسج ِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ  “Ey Meryem! huşû ile Rabbinin dîvânına dur, secdeye 

kapan ve rükû edenlerle beraber sen de rükû et.”369 Arap Dilinin zirvesi olan Kur’ân-ı Kerîm’de buna benzer 

birçok ayetin olması vâv harfinin mutlak cem için olduğunun apaçık delilidir. 

Vâv harfinin mutlak cem ifade etmesi demek bu harfin hiçbir şekilde tertip bildirmediği anlamına 

gelmez. Karineler olması durumunda vâv tertip bildirebilir.370 Örneğin  ََولَقَدْ اَْرَسْلنَا نُوًحا َواِْبٰرِهيم “And olsun ki biz 

Nuh’u ve İbrahim’i peygamber olarak gönderdik.”371 ayetinde  َاِْبٰرِهيم kelimesi نُوًحا kelimesi üzerine 

atfedilmiştir ve bu ikisinin peygamber olarak gönderilmesi arasında uzunca bir zaman vardır. Dolayısıyla 

buradaki atıfta kelimelerin sırasına paralel olarak bir tertip söz konusudur. Aynı şekilde  َكذَِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ   Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden (Resûlüm)“ ِمْن قَْبِلَك َّللاَّ

öncekilere işte böyle vahyeder.”372 Ayetinde önce “sana” dendi, daha sonra “senden öncekilere” dendi. 

Bundan anlaşılıyor ki bu ayetteki atıfta da tertip var. Ancak buradaki tertip öncekinin aksi bir tertiptir. Çünkü 

önce sonradan gelen zikredilmiş, daha sonra önceden geçen zikredilmiştir. Şu ayette ise atıf tertip değil de 

birliktelik ifade etmektedir:  َُوإِذْ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيل “Hani İbrahim ve İsmail Kâbe’nin temellerini 

yükseltiyorlardı…”373 Yalnız dikkat edilecek olursa bu ayetlerdeki atıfların tertip bildirmesi vâv harfi 

aracılığıyla değil, farklı karinelerden anlaşılmaktadır. Örneğin Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında zaman 

                                                           
364 el-Murâdî, Hasan b. Kasım, el-Cene’d-Dânî fî Hurûfi’l-Me’ânî, Thk. Fahreddin Kabâve-Muhammed Nedim Fâdıl, Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 1992, s. 158; el-Ezherî, Halid b. Abdullah, Şerhu’l-Ezheriyye, el-Matbaatu’l-Kübra, Bulak, ts, s. 43. 
365 Bkz. el-Murâdî, a.g.e., s. 159. 
366 İbn Malik, Muhammed b. Abdillah el-Ceyyânî, Şerhu Teshîli’l-Fevaid, Thk. Abdurrahman es-Seyyid-Muhammed Bedevî, Dâru 

Hecer, Kahire, 1990, c. III, s. 348. 
367 Bakara Sûresi, 2/58 
368 Araf Sûresi, 7/161. 
369 Âl-i İmran Sûresi, 343. İbn Yaîş, a.g.e., c. V, s. 8. 
370 İbn Hişam, Abdullah b. Yusuf, Şerhu Katri’n-Nedâ ve Belli’s-Sadâ, Thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, el-Mektebetu’l-

Asriyye, Beyrût, 2010, s. 337. 
371 Hadîd Sûresi, 57/26. 
372 Şûrâ Sûresi, 42/3. 
373 Bakara Sûresi, 2/127. 
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cihetiyle bir öncelik-sonralık olduğunu bize bildirren vâv harfi değildir. Bunu bize haber veren tarihtir. 

Dolayısıyla buradaki tertip de tarihî karinelerden anlaşılmaktadır.  

Vâv harfinin atıf harflerinin en meşhuru ve en yaygın kullanılanı olduğunu söylemiştik. Burada vâv 

harfine bu hususiyeti kazandıran özelliklerine değinmek istiyoruz. 

 

Vâv Harfinin Bazı Özellikleri 

Vâv harfini diğer atıf harflerinden ayıran ve kendine has olan bazı özellikleri vardır. Taşıdığı bu 

özellikler sebebiyle de diğer atıf harflerine göre daha geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu özellikleriinden 

bazıları şunlardır:374 

1. Vâv harfinin yukarıda zikredilen üç manaya muhtemel olması. 

ا .2  edatının başında gelmesi. Şu ayetlerde لكن edatının ve ال edatının, nefiyden sonra gelen إِمَّ

olduğu gibi: ا َكفُوًرا ا َشاِكًرا َواِمَّ َوَما اَمْ َوالُُكْم َواَل  ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.”375 (İnsan bu yolu)“ اِمَّ

بُُكْم ِعْندَنَا ُزْلٰفى  Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran“ اَْواَلدُُكْم بِالَّتِى تُقَر ِ

şeylerdir!”376  ََوَخاتََم النَّبِي ِين ِ دٌ أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل َّللاَّ  Muhammed, sizin erkeklerinizin hiçbirinin“ َما َكاَن ُمَحمَّ

babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur.”377 

3. Ukûd sayıları küsuratı üzerine atfetmek. أحد وعشرون (yirmi bir) gibi. 

4. Geneli özele, özeli genele atfetmek.  َّاْغِفْر ِلى َوِلَواِلدَی ِ َوِلَمْن دََخَل بَْيتَِى ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ  َرب   

“Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları 

bağışla” ayet-i kerimesinde özel olarak zikredilen ana-baba ve iman etmiş olarak eve girenler, ayetin sonunda 

genel olarak zikredilen “iman eden erkekler ve iman eden kadınlar” topluluğunun içerisinde olmalarına 

rağmen kendilerine gösterilen büyük ilgi sebebiyle özel olarak zikredilmiştir. Ayet-i  kerîmede umum ifade 

özel ifade üzerine vâv harfi aracılığıyla atfedilmiştir. Özel olarak zikredilenin umum bildiren ifade üzerine 

atfedilmesine örnek olarak ise şu ayet-i kerimeyi verebiliriz:  َوإِذْ أََخذْنَا ِمَن النَّبِي ِيَن ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى

َسى اْبِن َمْريَمَ َوِعي  “Hani biz peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem 

oğlu İsa'dan da.”378 Bu ayette ismi açıkça zikredilen peygamberler zaten “Hani biz peygamberlerden söz 

almıştık” cümlesinde geçen peygamberler cümlesindendir. Ama onlardan alınan sözün ehemmiyetine vurgu 

yapmak için isimleri açıkça zikredilmiştir. 

5. Beraber bulunması zorunlu olan kelimeleri birbirine atfetmek. Örneğin اختصم محمد وخالد 

“Muhammet ve Halit tartıştı.” cümlesinde kullanılan اختصم (tartıştı) fiili en az iki kişi arasında cereyan eden 

fiillerden olduğu için bu fiili meydana getiren Muhammet ve Halit isimleri atıf vasıtasıyla cümlede zikredildi. 

Bu durumlarda atıf vâv harfi ile yapılır. 

6. Eş anlamlıları birbirine atfetmek.  ا اَْشُكوا ي اِلَى َّللٰاِ قَاَل اِنَّـَمَٓ ي َوُحْزنَّ۪ٓ بَث ّ۪  “ Yakup, ‘Ben gam ve kederimi 

sadece Allah'a arz ediyorum.’ dedi.”379 

 

Vâv Harfinin İfade Ettiği Mana Özellikleri 

Vâv harfiyle ilgili buraya kadar anlattıklarımız genel itibariyle bu harfin nahvî yönünü ifade 

etmektedir. Burada ise vâv harfinin mana/delalet yönüne dair bazı özelliklerini ele alacağız. Bu Özellikleri 

şöyle sıralayabiliriz: 

1. Ma'tûf ile ma'tûfun aleyh arasında münasebet olduğunu ifade etmesi.  

Atıf vâvının mutlak cem için olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Ancak bu, ma'tûf ile ma'tûfun aleyh 

arasında herhangi bir ilgi/bağlantı/ortak yön olmadığı anlamına gelmez. Birbirinden bağımsız iki cümleyi 

birbirine atfetmek doğru değildir. Birbirine atfedilen iki cümle arasında müsnedün ileyhler ve müsnedler 

                                                           
374 Bkz. el-Murâdî, a.g.e., s. 160 vd.; İbn Hişam, Muğni’l-Lebib, c. I, s. 409 vd.; es-Sâmerrâî, Me’âni’n-Nahv, Dâru’l-Fikr, Ammân, 

2011, III, s. 198 vd. 
375 İnsan Sûresi, 76/3. 
376 Sebe Sûresi, 34/37. 
377 Ahzab Sûresi, 33/40. 
378 Ahzab Sûresi, 33/7. 
379 Yusuf Sûrei, 12/86. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

376 

arasında bir münasebet olmalıdır. Örneğin يشعر محمد ويكتب (Muhammet şiir ve nesir yazar.) cümlesinde يكتب 

cümlesi يشعر cümlesi üzerine atfedilmiştir. Bu atfı mümkün kılan şey, şiir ile nesir arasında var olan alakadır. 

Aynı şekilde ذهب محمد وأتى (Muhammet gitti ve geldi.) cümlesinde yapılan atfı makbul kılan durum, gitmek ve 

gelmek fiilleri arasında var olan zıtlık alakasıdır. Birbirine atfedilen bu cümlelerde müsnedün ileyh aynı kişidir 

(Muhammet) ve müsnedler arasında bir ilgi/alaka vardır. Müsnedün ileyhlerin farklı olması durumunda ise 

bunlar arasında bir münasebet olmalıdır. Sadece müsnedlerin birbiriyle münasebeti atıf için yeterli değildir. 

Örneğin محمد طويل وخالد قصير (Muhammet uzun, Halit kısadır.) cümlesinde müsnedler arasında ( قصير -طويل  ) 

bir alaka bulunmakla beraber yapılan atfın makbul olması için müsnedün ileyhler ( خالد -محمد  ) arasında da bir 

alaka (kardeşlik, arkadaşlık gibi) bulunmalıdır. Aksi takdirde atıf yapılamaz. Müsnedün ileyhlerin farklı 

olması durumunda bunlar arasında alaka olması atıf için yeterli değildir. Bununla birlikte müsnedler arasında 

da bir alaka olmalıdır. Bu sebeple محمد شاعر وأخوه طويل (Muhammet şairdir, kardeşi uzundur.) gibi iki cümlenin 

birbirine atfı caiz değildir. Çünkü müsnedun ileyhler ( أخوه -محمد  ) arasında her ne kadar bir münasebet varsa 

da müsnedler (شاعر - طويل) arasında herhangi bir münasebet yoktur.380  

Burada üzerinde durmamız gereken önemli problemlerden biri şudur: Ma'tûf ile ma'tûfun aleyh 

arasında var olması gereken münasebet sadece vâv harfi için mi şarttır, yoksa diğer harflerle yapılan atıfta da 

bu şart mıdır? Birçok dilciye göre bu şart sadece vâv ile yapılan atıfta geçerlidir. Çünkü diğer atıf harflerinin 

ifade ettiği belirli bir mana vardır. ف harfinin takip bildirmesi ve ثم harfinin terâhî bildirmesi gibi. Bu dilcilere 

göre bu atıf harflerinin ifade ettiği mana mevcut olduktan sonra ma'tûf ile ma'tûfun aleyh arasında münasebet 

olmasa da atıf caizdir.381 Bizce bu görüş isabetli değildir. Çünkü atfın kendisi bir münasebeti gerekli kılar. 

Aralarında herhangi bir münasebet olmayan kelime veya cümleler arasında vâv ya da diğer atıf harfleriyle atıf 

yapmak doğru değildir. Mesela ف ya da ثم harfleriyle şöyle bir cümle kurmanın isabetli olmayacağı aşikârdır: 

لقرآن متكون من ثالثين جزء أبي سافر إلى مكة، فحدثت الزلزلة في أوربا، فالرازي مفسر كبير، ثم ا  “Babam Mekke’ye gitti. 

Avrupa’da deprem oldu. Razî büyük bir müfessirdir. Kur’an 30 cüzden oluşmaktadır.” Bu cümleler arasında 

herhangi bir münasebet olmadığı için bunların vâv dışındaki atıf harfleriyle birbirine atfedilmesi de uygun 

değildir. 

2. Hükmü/manayı tekid etmesi. 

Vâv harfinin ifade ettiği manalardan biri de verilen hükmün doğru olduğunu tekid edip vurgulamaktır. 

Bu da vâv harfinin  َّإاِل edatından sonra gelmesi durumunda olur. Örneğin hırs ya da kıskançlık duygusunun 

bütün insanlarda var olduğunu ifade etmek için söylenenما من أحد إال وله طمع أو حسد cümlesinde kullanılan vâv 

harfi bu duyguların bütün insanlarda mevcut olduğunu vurgulmak için kullanılmıştır.382 Aynı şekilde  َوَما أَْهلَْكنَا

ْعلُومٌ   Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.”383“ ِمن قَْريٍَة إاِلَّ َولََها كتاب مَّ

Ayetinde geçen  ٌْعلُوم  kelimesinin sıfatı olup başında vâv harfi bulunmaması gerekmesine قَْريَةٍ  cümlesi لََها كتاب مَّ

rağmen sıfatın hâle benzemesi ve ayetin manasının vurgulanmak istenmesi sebebiyle vâv harfi 

kullanılmıştır.384 

3. Bir şeyin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamak. 

Vâv harfi şartın cevabının önceden geçmiş olduğu bir şart cümlesinin başında gelirse bu durumda 

önceden geçen şeyin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgular. Arapların أكرم أخاك وإن عاداك “Kardeşin sana 

düşmanlık yapsa de sen ona iyilik yap!” sözünde kullanılan vâv harfi kendisinden önce geçen أكرم أخاك 

                                                           
380 Bkz. el-Cürcânî, Abdulkahir b. Abdurrahman, Delâilu’l-İ’câz, Thk. Muhammed Rıdvan ed-Dâye, Daru’l-Fikr, Dimeşk, 2007, 

233 vd.; el-Kazvinî, Muhammed b. Abdurrahman, el-îdâh, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 2013, s. 160-161; et-Taftazânî, 

Sa’duddin Mesud b. Ömer, Muhtasaru’l-Me’ânî, Thk. Abdulhamid Hindâvî, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 2013, s. 234. 
381 Bkz. et-Taftazânî, a.g.e., s. 219; es-Saîdî, Abdulmuteâl, el-Belağatu’l-Âliye, Mektebetu’l-Âdab, Kahire, 1991, s. 106; Atîk, 

Abdulaziz, İlmu’l-Me’ânî, Daru’n-Nehdati’l-Arabiyye, Beyrut, 2009, s. 161. 
382 Bkz. Ebu’l-Bekâ, a.g.e., s. 776. 
383 Hicr Sûresi, 15/4. 
384 Bkz. ez-Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl (Dört haşiyesiyle birlikte), Daru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, Beyrut, 2009,  c. II s. 549; el-Beydâvî, Abdullah b. Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Thk. Muhammed Muhyiddin 

el-Asfar, Daru’l-Marife, Beyrut, 2013, s. 536. 
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(Kardeşine iyilik yap.) cümlesinin ifade ettiği şeyin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgular. Buna göre mana 

“Her ne olursa olsun, her zaman kardeşine iyilik yap.” şeklinde ortaya çıkmaktadır.385 

4. Zikredilen vasfın gerçek olduğunu ifade etmek. 

Vâv harfi kullanılmadan da ifade edilebilecek birkaç vasfı vâv aracılığıyla kullanmak, muhataba bu 

vasıfların gerçek olduğunu ifade edip, muhatabın bunları kabul etmesi için manayı vurgular. Buna misal olarak 

şunu verebiliriz: Bir kişinin bilgili, cömert, cesur ve zengin olmak şeklinde dört sıfatı olduğunu, 

muhatabımızın ise bu kişinin bu sıfatlarını bilmediğini ya da bir insanda bu sıfatların tümünün bulunmasını 

kabul etmediğini varsayalım.  ٌُهَو َعاِلم “O bilgindir.” dendiğinde muhatap bunu kabul etmiyorsa kendisine  ََوادٌ َوج  

(aynı zamanda cömerttir.) denir. Muhatabın bunu uzak bir ihtimal görmesi durumunda kendisine  ٌَوُشَجاع (aynı 

zamanda cesurdur.) denir. Muhatabın bunu da inkâr ya da hayretle karşılaması durumunda kendisine   َوَغنِي 

(bununla birlikte zengindir de.)  denir. Böylece bu cümle ُهَو عاِلم جواد شجاع غني şeklinde de ifade 

edilebilecekken, ُهَو عاِلم وجواد وشجاع وغني şeklinde vâv harfiyle atıf yapılarak ifade edilmiştir.386 

5. Süreklilik ve çokluk bildirmesi. 

Vâv harfi fiillerin başında kullanılırken bazen o fiilin sürekli ya da çokça meydana geldiğini ifade 

eder.387 Örneğin ابن بطوطة يرحل ويرحل “İbn Batuta sürekli seyahat eder.” 

 

SONUÇ 

Muhataba bir şey anlatmak, sadece o manayı ifade edecek olan kelimeleri bir araya getirmek değildir. 

Bu konudaki en önemli hususlardan biri de muhatabın dil zevkini rahatsız edecek üsluplardan kaçınmaktır. 

Hiç şüphesiz kulakları tırmalayan, muhatabı bıktıran durumlardan biri de genel itibariyle tekrarlardır. Böyle 

bir durumla karşılaşmama ve tekrarlardan uzak bir üslup yakalama hususunda en önemli yardımcılarımızdan 

biri de her dilde olduğu gibi Arap Dilinde de cümleyi meydana getiren kelimeler arasında irtibatı sağlayan atıf 

harfleridir. 

Cümle içerisinde kullanılacak olan atıf harflerini rastgele kullanmak ifade edilmek istenen manayı 

ıskalama sonucunu doğurabilir. Çünkü atıf harflerinden her biri belirli manalar ifade etmektedir. Dolayısıyla 

cümlenin unsurlarını birbirine bağlamak için kullanılacak atıf harfini, bu harfin özelliklerini de göz önünde 

bulundurarak kullanmak gerekmektedir.  

Atıf harflerinin ifade ettiği manalardan önce cümle içerisinde atıf üslubunu kullanabilmenin ön şartı 

ma'tûf ile ma'tûfun aleyh arasında bir alaka ve münasebetin bulunmasıdır. Atıf harfi tek başına, herhangi bir 

alakanın bulunmadığı kelimeler ve cümleler arasında bağlantı sağlama gücüne sahip değildir. Bu şart bazı 

dilcilerin iddiasının aksine sadece vâv harfi için değil, diğer atıf harfleri için de geçerlidir. 

Vâv harfi sahip olduğu lafzî ve manevî birçok özellik sayesinde Arap Dilinde kullanımı en yaygın olan 

atıf harfidir. Lafzî özelliklerinin birçoğunun kendisine has olması, bu harfi birçok kullanım alanında 

alternatifsiz kılmaktadır. Aynı şekilde Kur’an-ı Kerîm, hadis-i şerif ve Cahiliye Dönemi şiirleri gibi içerisinde 

birçok ince mana barındıran metinlerde, vâv harfinin ifade ettiği manalar sebebiyle bu harf birçok yerde diğer 

atıf harflerine tercih edilmiştir. Bu incelikleri kavrama ve metne uygulama işinin kuralları bilmenin yanında 

ileri derecede bir dil zevki gerektirdiği ise aşikârdır. 
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Yrd. Doç. Dr. Yaşar KOP388 

KARS, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ve EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜÇGENİNDE DEDE KORKUT 

DEDE KORKUT IN THE KARS, KAFKAS UNIVERSITY AND EDUCATION FACULTY TRIANGLE 

 

 

 

ÖZ 

Kars, içinde bulunduğu coğrafi konum itibarıyla birçok medeniyete, devlete ve millete beşiklik 

etmiştir. Bunların yanı sıra tarihe nam salan çok sayıda şahsiyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu şahıslardan 

birisi de Dede Korkut olarak bilinen yarı-efsanevi ozan olan Korkut Ata’dır. Dede Korkut, hikâyelerinde Oğuz 

Türklerinin geleneklerini, göreneklerini kısaca töresini özetleyerek ortaya koymasıyla dilden dile dolaşarak 

günümüze kadar ulaşan en eski Türk hikâyecilerinden birisi olarak kabul edilir.  

İşte bu çalışmada amacımız Dede Korkut kitabı ile tarihte önemli bir yere sahip olan adı geçen şahsın 

ilintili olduğu yerlerden biri olan Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne isminin verilmesinin 

gerekçelerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Kars’ın Dede Korkut ve Dede Korkut’unda Kars ve yöresi için 

ehemmiyetine kısaca vurgu yapıldıktan sonra, neden Kars’taki Eğitim Fakültesine ismi verilmelidir? Sorusuna 

cevap aranmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Kafkas Üniversitesi, Kars. 

 

 

 

ABSTRACT 

In terms of its geographical location, Kars has cradled many civilizations, states and nations. In 

addition to these, Kars has also hosted a large number of renowned personalities. One of them is Korkut Ata, 

a semi-legendary poet known as Dede Korkut. Dede Korkut, in his stories, summarized the traditions and 

customs of the Oguz Turks. Because of his stories wandering from language to language, he is regarded as 

one of the oldest Turkish storytellers who reached up to the present day. Dede Korkut has an important place 

in our history and Kars is one of the places where he was connected.  

The aim of this study is to reveal the necessity of giving the name of Dede Korkut to the Education 

Faculty of Kafkas University, Located in Kars. In this context, after a brief emphasis on the importance of 

Kars for Dede Korkut and Dede Korkut for Kars and Kars’ region, the answer was sought for the question of 

“Why should the name of Dede Korkut be given to the Faculty of Education Located in Kars?ˮ 

Keywords: Dede Korkut, Kafkas University, Kars. 
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Giriş 

Kışın en soğuk yer unvanını kimseye bırakmayan Kars’ın tek özelliği kaşarı, balı, kazı, Sarıkamış 

kayak tesisleri veya iklimin şehir üzerindeki etkisi değildir. Tarihî, siyasî ve kültürel açıdan birçok öneme 

sahip olan Kars, bu özellikleri ile araştırmacıları, turist(ler)i ve meraklılarını kendisine yöneltmeyi her daim 

bilmiştir.  

Kimileri Kars’a beyaz şehir, kimileri doğu Kars, kimileri doğunun Paris’i, kimileri tozlu, karlı Kars 

demiş, kimileri de doğunun en batılı şehri diye hitap etmiştir. Bazıları da yalnız şehir sıfatını yakıştırmış Kars 

için, oysaki Kars’a bakıldığında; caddelerde, sokaklarda hatta evlerde her köşede aslında hüzünlü bir tarih 

görmek mümkündür. Zira Kars yalnız bir şehir değildir. Binaları, yapıları ve/veya kahramanları ile adeta 

konuşan bir şehirdir. Dolayısıyla Karslı tarihin içinde yaşamaktadır. Kars’ta bu şekliyle bir nevi geçmişini 

kucaklamaktadır. İşte söz konusu geçmiş içerisinde kendisine yer edinen önemli 

kahramanlardan/şahsiyetlerden birisi de hiç şüphesiz Dede Korkut’tur. 

Bu çalışmanın amacı, Dede Korkut’un irtibatlı olduğu yerlerden biri olan Kars’ta, varlığını sürdüren 

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne isminin verilmesinin gerekçelerini ortaya koymaktır. Takdir 

edilecektir ki gerekçelere zemin oluşturan karşılıklı önemdir. Bu nedenle Dede Korkut Kars için ne kadar 

anlamlı ise Kars da Dede Korkut için o denli manidardır. Şöyle ki; 

 Ruslarla yapılan Kırım Harbi neticesinde şehir halkının gösterdiği kahramanlıktan ötürü Sultan 

Abdülmecit tarafından Gazi unvanı verilen ilk ve tek Osmanlı şehridir (Kırzıoğlu, 1955, 34). 

 Kars, Kafkasya ile Anadolu arasında Tiflis gibi geçiş noktasında bulunmaktadır. 

 Başka bir ifade ile Kars, Kafkas ve Anadolu kültürlerinin tarihsel buluşma noktasını oluşturmaktadır. 

 Yine Kars Azerbaycan ve İran’a giden yolların kavşağındadır.  

 Kars’ın Anadolu’nun giriş kapısı olması nedeniyle bünyesinde çok farklı kültürü barındıran bir 

merkez olduğu gerçektir. 

 Doğu’nun kapısı ve kilidi durumunda olan Kars, bir nevi İstanbul’un da anahtarıdır.  

 Çünkü Karl Marx’ın ifadesiyle Kars’ın düşmesi halinde, Erzurum’un düşmesi, Erzurum’un düşmesi 

halinde ise tüm Anadolu’nun düşmesi kaçınılmazdır. 

 Zira Ercilasun (2002, 1)’un ifade ettiği gibi Kars, adeta Türklüğü bağrında toplamış bir merkez 

konumundadır. Bunun kanıtı olarak da 93 harbi olarak bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra 40 

yıl Rusların ve iki yıl da Ermenilerin elinde kalmış olmasına rağmen eskilerin değişiyle “özümüzü 

yitirmediğimiz” bir şehirdir.  

 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Kars, ordunun desteğinden 

mahrum olarak Cihangiroğlu İbrahim adında bir Cumhurbaşkanı seçmiş ve Cenub-i Garb-i Kafkas 

Hükümeti’ni oluşturarak da işgal kuvvetlerine onların diliyle adeta Anadolu’daki ilk demokrasi dersini 

vermiştir. 

Anlatılan özellikleri ile Doğu Anadolu’dan doğudan-batıya kuzeyden-güneye doğru uzanan koridorları 

ve yolları devamlı bir şekilde kontrolü altında bulunduran Kars şehri, Anadolu’nun güvenliğini koruyabilmek 

ve kültürüne katkıda bulunabilmek için her türlü fedakârlığı yapmıştır. Bu ise şunu göstermiştir ki, teknik 

araçlar değişmiş olsa dahi coğrafya ve buna bağlı olarak söz konusu kültüre katkı yapan şahsiyetler yine 

değişmez rolünü aynı önemle oynamaya devam etmektedir/edecektir (Saraçoğlu, 1989, 335). O halde Kars’ı 

Kars yapan değerler bütününü bozmamak adına layığını yerine getirmek gerekir. Bunun için belki de 

yapılması gerekenlerden birisi Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesine birçok muadilinde olduğu gibi bir ön-

ad verilmesi gerçeğidir. Bunun için de en makul isim Dede Korkut’tur. Bunun gerekçesi başka bir ifade ile 

Dede Korkut’un Ata yurt ve Anadolu’ya dolayısıyla Kars’ a olan katkısı ve mezkûr yer için önemine aşağıda 

ayrıntılarda değinilecektir. Fakat bunlara geçmeden önce şu net bilgiyi belirtmek kaçınılmazdır. Yapılan 

incelemelere göre Kars yöresinde en eski yerleşme İlk Tunç Çağ ve Orta Tunç Çağına kadar uzanmaktadır 

(Togan, 1946, 178-181). Lakin 1064 yılı fetihleri (Kars-Anı) milli varlığımız ve dünya tarihi bakımından daha 

da ehemmiyetlidir. Çünkü “Dede Korkut Oğuznâmelerin” de destanları yaşayan eski Oğuz Hanları’nın yurdu 

olan kutlu Kars Arpaçayı ile Aras boylarında ve Ağrı Dağı eteklerinde gelecekte Akdeniz ve Karadeniz’e 
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hâkim olacak, büyük Müslüman-Türkiye’nin temelleri atılmıştır (Kırzıoğlu, 1953, 331) ve Atatürk’ün ifadesi 

ile de söz konusu devletin bağrından çıkıp gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. O 

halde MÖ dokuz binlere kadar hatta daha geriye uzanan bir tarihe sahip olan Kars, asıl geçmişini XI. yüzyıldan 

başlatmayı uygun görüyorsa ve mayasına Dede Korkut’un destanlarından harmanlanmış değerleri katıyorsa 

bu durum kesinlikle yadsınmamalıdır. 

 

Dede Korkut’un Kars İle Münasebeti 

Destanların ilk anlatıcısı olarak bilinen, gelecekten haberler verdiği söylenen aynı zamanda ozan ve 

kam olan Dede Korkut’un  Oğuzname’de, 295 yıl yaşadığı ve İslam dininin Peygamberi Hz. Muhammed’e 

elçi olarak gönderildiğinden bahsedilmektedir. Bu arada Oğuz Han’a vezirlik yapmış olduğu da 

anlatılmaktadır. Buna rağmen hakkındaki bilgi ketumluğu gibi doğumu hakkında da net bilgi 

bulunmamaktadır. 9 ila 11. yüzyıllar arasında Türkistan'ın Aral Gölü bölgesinde Seyhun Nehri’nin Aral 

Gölü’ne döküldüğü yerde doğduğu, bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığı 

destanlarından anlaşılmaktadır [Dresden nüshası 12/Vatikan nüshası 6 hikâye] (Tezcan, 2001; Tezcan & 

Boeschoten, 2006).  

   Asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan” olan günümüzde en bilindik adıyla Dede 

Korkut Hikâyelerinin en önemli özelliklerinden birisi de “Model Oluşturma” ya da “Model Gösterme” yoluyla 

iyi ve doğruyu göstermesidir.  Bu modeli gösterirken zaman zaman kötü modelleri de öne çıkararak, olmaması 

gerekenleri somutlaştırmaktadır.  Dede Korkut kitabı,  mukaddimesi ve mukaddimenin somut hikâyeleri 

sayılabilecek on iki boyuyla Türk Mitolojisi açısından geçmişi açıklayan, geleceğe örnek insan tipleri sunan 

bir töre kitabıdır. İşte Türk töresine göre olması gerekenler ve olmaması gerekenler gerek bu hikâyelerdeki 

kahramanlarla özdeşleştirilerek, gerekse de bu kahramanların çevresinde cereyan eden olaylarla anlatılmaya 

çalışılmıştır (Arı & Karateke, 2010, 275-276). 

Her medeniyet kendisini yaşatacak insan tiplerini hususi olarak yetiştirir. Bunun için de bazı 

müesseseler meydana getirir.  Oğuz Türklerini, onların inanışlarını, yaşayışlarını, gelenek ve göreneklerini, 

yiğitliklerini, sağlam karakteri ve ahlâkını, ruh enginliğini, saf, arı-duru bir Türkçe ile dile getiren Dede 

Korkut, kitabında daha ilk sayfalardan itibaren babanın yerini tutacak olan oğ(u)la/erkek çocuğa önem 

verildiğini görmekteyiz (Kaplan, 1997, 52). Dede Korkut hikâyelerinde çocuk eğitiminin bu yüzden büyük 

bir yeri vardır,  eserin mukaddime kısmında da buna dikkat çekilmektedir (Ergin, 1964, 1).  “Kız anadan 

görmeyince öğüt almaz, oğul atadan görmeyince sofra çekmez.  Oğul atanın iki gözünün biridir. Devletlû oğul 

kopsa ocağının közüdür. Oğul dahi neylesin baba ölüp mal kalmasa. Baba malından ne faide başda devlet 

olmasa.  Allah devletsüz şerinden saklasın hanım sizi.”  

Bundan başka Dede Korkut Hikâyeleri’nde aile, toplum ve çocuk ekseninde eğitim için öne sürülen 

birçok değer mevcuttur. Çocuk eğitimi açısından hikâyelerin taşıdığı mesajları, şu eksenler içerisinde 

değerlendirmek mümkündür (Yalçın & Şengül, 2004, 209-220): 

a) Aile ve toplumun çocuğa bakış ekseni [Bir ihtiyaç unsuru olarak çocuk, itibar kaynağı olarak çocuk, 

güven kaynağı olarak çocuk, gelecek imgesi olarak çocuk],   

b) Çocuğun, aile ve topluma bakış ekseni, 

c) Çocuğun iç dünyasında oluşturduğu bilinç ekseni [Çocuğun bireyselliğe geçiş arzusunun ve 

varlığının farkındalığının bilinçaltındaki yeri ve kahramanlık sürecine etkisi,  çocuğun aklını kullanma 

becerisinin, önce “ben” sonra “biz”  oluşa açtığı kapı, toplumun sunduğu örnek modeller karşısında, çocuğun 

algısı]. 

Anlaşılacağı üzere hikâyelerinde ozanlık, âşıklık geleneği, yer adları ve benzeri konulara değindiğini 

çeşitli kaynaklardan öğrendiğimiz Dede Korkut, bunların yanı sıra başta çocuk olmak üzere kadınların 

eğitimine de fazlasıyla vurgu yapmıştır. Bu ve benzeri bilgilerin ışığında malum vurgu(lar) eğitim 

fakültelerinin misyonu ile de paralellik arz etmektedir. Özellikle Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 

ağırlığını hatta neredeyse tamamını temel eğitim ve ortaokul merkezli bölümler oluşturduğu için, Dede Korkut 

Hikâyelerinde geçen çocuk eğitimiyle neredeyse birebir örtüşmektedir. Bu durum ise isim değişikliği 

konusunda sağlam delil teşkil etmektedir.  
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Keza Gültekin (2015, 49-54)’in de dile getirdiği gibi bilinmektedir ki Dede Korkut; Türk dili, kültürü, 

edebiyatı, tarihi ve sanatı bakımından taşıdığı değer kadar günümüz eğitim sisteminin temel problemlerine 

çözüm üretmede ve Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, genç nesillere değer 

eğitimi verilmesinde de kullanılabilecek bir şahsiyet olarak değerlendirilebilir. İşte bu netice de bizleri mezkûr 

ismi en azından hak ettiği mekâna vermeğe itmektedir.  

Üstelik hikâyelerinde geçen yer adlarının tespiti sonucu Dede Korkut’un da mensup olduğu Oğuz 

Taifesi’nin Horasan’dan ayrılıp Bayındır-Han önderliğinde Kars-Anı bölgesine geldiği, Kars-Kağızman 

Ağcakale’sini “Yaylak”, Iğdır-Sürmeli Karakale’sini “Kışlak” olarak seçtikleri belirtilmektedir. Iğdır Sürmeli 

Karakale’si ile Kağızman Ağcakale’sinde yaşamış olan Oğuzların danışmanı ve ozanı olan Dede Korkut’la 

alakalı Kağızman’da bir de dağ vardır. Bu dağ Âşık Dede Dağı olarak literatürde yerini almıştır (Kırzıoğlu, 

1952, 108). 

 

Dede Korkut Eğitim Fakültesi’ne Giden Yolun Tarihçesi 

Eğitim Fakültesinin isminin önüne Dede Korkut konulma isteğinin temelinde yatan neden(ler) 

yukarıdaki paragraflarda anlatılmaya çalışılan gerekçelerle kısıtlı değildir. Belki de temel neden aşağıda ifade 

edilmeye çalışılacak olan teknik konudur.  

Kayıtlı olduğu üzere Cumhuriyetin ilanından 1973 yılına kadar ortaokullara, bu seneden 1978 yılına 

kadar da bu okullarla ilköğretim okulları ikinci kademesinin öğretmen ihtiyacını karşılayan temel kaynak “üç 

yıllık eğitim enstitüleri” olmuştur. Bilindiği üzere bu kurumların ilki Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati 

Bey’in gayretleriyle 1927–1928 öğretim yılında Konya’da açılıp sonra Ankara’ya taşınan Gazi Orta Muallim 

Mektebi’dir ki bu okul daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü adını almıştır (Öztürk, 1996). Ülkedeki tüm okulların 

öğretmen ihtiyacını karşılayamadığı görüldüğünden 1946 yılından itibaren çeşitli illerde de benzer okullar 

açılmıştır. İşte bunlardan birisi de Kars'ta 1973'de şehir adına ilk yükseköğretim kurumu olarak açılan Dede 

Korkut Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'dür. Nitekim kapatılmalarının hemen arifesinde yani 1977–1978 

öğretim yılında üç yıllık eğitim enstitüsünün sayısı 18’i bulmuştur. Bu konuda bilinmesi gereken diğer bir 

ayrıntı ise 1974’te sınıf öğretmeni yetiştiren “iki yıllık eğitim enstitülerinin” kurulması üzerine ortaokullara 

branş öğretmeni yetiştiren enstitülere “üç yıllık eğitim enstitüleri” denmesidir. 1978–1979 öğretim yılından 

itibaren bu enstitüler, öğretim süreleri dört yıla çıkarılarak, yeni kurulan yüksek öğretmen okullarına 

dönüştürülmek kaydıyla kapatılmışlardır. 

Bu suretle yeniden yapılanan kurumlar; Ankara Gazi, İzmir Buca, Balıkesir Necatibey, Trabzon Fatih, 

Erzurum Kazım Karabekir, Konya Selçuk, Diyarbakır, Samsun, Edirne ve İstanbul Eğitim Enstitüleridir. Bu 

okullar, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun geçici 28. maddesi gereğince yüksek öğretim kurumlarını 

yeniden düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 20 Temmuz 1982’de üniversitelere 

devredilerek, eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür. Bu kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı 

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ise eğitim fakültelerinin yasal temelini oluşturmuştur (Resmi 

Gazete, 1983). 

Can (1994, 22)’a göre, Türkiye’deki üniversitelerde çözümlenmesi gereken iki ana problem vardır. 

Bunlardan ilki; 

 Hem öğretmen, hem de öğrenciye bağlı olarak öğretim kalitesini korumak, 

 Bir diğeri ise isim değişikliği gerekçemize bir nevi tercüman olan, artan talebe cevap vermektir. 

Bu maksatla yukarıda ifade edilen ve enstitü iken eğitim fakültelerine dönüştürülen yüksek öğretim 

kurumlarının genelinde fakültenin önünde enstitü zamanında kullanılan isimler yeniden verilmiştir. Fakat o 

tarihte Kars’ta hali hazır da üniversite olmadığından,  mevcut enstitü kapatılmış ve 1992 yılında faaliyete 

geçen Kafkas Üniversitesi bünyesinde ki eğitim fakültesi kurma aşamasında da bu durum göz önünde 

bulundurulmamıştır. Bu yüzden bir tür iade-i itibar maksadıyla ve şuana kadar açıklanan/açıklanmaya çalışılan 

dayanaklarda göz önünde bulundurularak 1998 yılında öğretim hayatına başlayan Kafkas Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin adı “Dede Korkut Eğitim Fakültesi” olarak değiştirilmelidir. Eğitime mal olan bir solganla; 

"Okuyanı sevmek, okuyanı saymak" adına bu talep göz ardı edilmemelidir. 
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Son Söz Yerine 

Hikâyelerin de Türk töresi üzerinde duran Dede Korkut, ana başlık altında da çocuk ve kadın eğitimi 

başta olmak üzere birçok eğitim temalı mesajlar vermiştir. Konu sadece bu bakımdan ele alındığında bile 

araştırmanın amacına uygun olduğu görülecektir. Öte yandan Türk dünyasına seslenerek birlik, bilim ve bilinç 

yolunu gösteren Dede Korkut, sağlığında Kars’ta yaşamasa bile yüzyıllardan beri Kars’ta yaşamaktadır ve 

somut olarak da yaşatılmak istenmektedir. Dede Korkut’un Yunus Emre gibi on üç farklı yerde mezarı olmasa 

da bir mezarı Kazakistan’da, bir diğeri Türkistan şehrine yakın bir yerde, bir mezarı da Bayburt’tadır. Kars’ta 

ona ait bir mezar belki yoktur, fakat “kim sahip çıkarsa, Dede Korkut onlarındır” düsturundan hareketle 

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ismi ona atfedilerek ona sahip çıkılmak istenmesi doğal 

karşılanmalıdır.   
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ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ DERSİ KAPSAMINDA TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN 

SESLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER390 

THE PROBLEMS MEANS IN TURKISH MUSIC WORKS IN THE CONTEXT OF ORCHESTRA / 

ROOM MUSIC COURSE 

 

 

ÖZ 

Ülkemizde müzik öğretmeni yetiştiren kurumların temeli, Musiki Muallim Mektebi’nin kurulmasıyla 

atılmıştır. Musiki Muallim Mektebi’nden sonra bu kurumlar; İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa vb. illerde hızla 

yayılarak, ülkemiz müzik eğitiminde gittikçe gelişen bir sürece ev sahipliği yapmışlardır. Müzik öğretmeni 

yetiştiren kurumlarda işitme, söyleme, icra gibi unsurları pekiştirmek adına birçok ders ve bunlara bağlı birçok 

uygulama yürürlüğe girmiştir. 1997 yılında başlatılan ve 2006 yılında revize edilen çerçeve programda yer 

alan “Orkestra/Oda Müziği” dersi, öğretmen adaylarının zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemesi 

açısından müzik öğretmenliği programının kilometre taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu 

araştırmada, Orkestra/Oda Müziği dersinde Türk Müziği eserlerinin, oda müziği enstrümanlarına göre 

düzenlenmesi esnasında karşılaşılan teknik ve emosyonal problemlerden bahsedilerek, bunların kaynakları ve 

çözüm alternatifleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Orkestra, Oda Müziği, Türk Müziği, Müzik Eğitimi, Enstrüman. 

 

 

 

ABSTRACT 

The foundations of the institutions that produce music education in our country have been taken with 

the establishment of Musiki Muallim Mektebi. These institutions, after Musiki Muallim Mektebi, Istanbul, 

Izmir, Aydin, Bursa and so on. By spreading rapidly in the provinces, our country has hosted a process that 

is evolving in music education. In the institutions that educate music teachers, many courses and many 

applications related to hearing, saying, and execution have been put into force. The "Orchestra / Room Music" 

course, which started in 1997 and was revised in 2006, is considered as one of the milestones of the music 

teacher program in terms of supporting the mental, spiritual and social developments of prospective teachers. 

In this research, technical and emotional problems encountered during arrangement of Turkish Music pieces 

according to chamber music instruments in Orchestra / Room Music lesson, their sources and solution 

alternatives are presented.  

Key words: Orcestra, Room Music, Turkish Music, Music Education, Instrument, Artifact. 
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Orkestra/ Oda Müziği Dersinin Müzik Eğitimine Girişi ve Önemi 
Eğitim, toplumları ve bireyleri biçimlendirme, geliştirme, medenileştirmede en önemli araç olarak 

kabul edilir. Buna bağlı olarak müzik eğitimi de bu sürecin sanatsal açıdan yürütülmesinde son derece 

önemlidir. Müzik eğitimi, genel müzik eğitimi, özengen müzik eğitimi ve mesleki müzik eğitimi olarak üç 

ana türe ayrılmıştır. Genel müzik eğitimi, anaokulundan başlayarak okul yaşantımızın hemen hemen tüm 

evrelerinde alınan müzik eğitimidir. Özengen müzik eğitimi, müziğin herhangi bir dalına amatörce ilgi duyan 

kişilere yönelik olarak verilen eğitimdir. Mesleki müzik eğitimi ise, müzik biliminin herhangi bir dalını meslek 

olarak seçen kişilere verilen eğitimdir ( Uçan, 1997). 

Mesleki müzik eğitimi, ülkemizde güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri 

vb. kurumlarda verilmektedir. Eğitim fakültelerinde verilen mesleki müzik eğitimi müzik öğretmeni 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Müzik öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan kurumların temeli Musiki Muallim 

Mektebi’nin kurulmasıyla atılmıştır. Musiki Muallim Mektebi’nden sonra bu kurumlar; İstanbul, İzmir, 

Aydın, Bursa vb. illerde hızla yayılmışlardır. Bu kurumlarda, müzik öğretmeninde bulunması gereken başlıca 

vasıflardan olan işitme, icra, söyleme gibi temel becerilerin yanı sıra pedagojik eğitim alanında da vasıflı 

öğrenciler yetiştirilmekte ve bu öğrencilerin ileride topluma hizmet edecek sağlıklı bireyler olması 

hedeflenmektedir. Kuruluşundan bu yana sürekli geliştirilmeye devam edilen müzik öğretmenliği programı; 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun eğitim fakültelerinde 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile başlattığı 

ve 2006 yılında revize ettiği yeniden yapılanma süreciyle birlikte belirlenmiş olan çerçeve programda (Yüksek 

Öğretim Kurumu, 2007) yer alan derslerden, “Orkestra/Oda Müziği”  dersini bünyesine almıştır. 

Bir müzik öğretmeni adayı için orkestra ve oda müziği çalışmalarının önemi çok büyüktür. 

Orkestra/Oda Müziği eğitimi ve yönetimi sürecinden geçmiş, elindeki olanaklarla bir çalgı grubu 

oluşturabilecek ve eğitimini gerçekleştirebilecek beceri ve davranışları kazanmış bir müzik öğretmeni, gittiği 

kurumlarda birikimi ve donanımıyla çevresine ışık tutacaktır (Varış, 2007). 

Orkestra/oda müziği dersi; müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme, yaratma gücünü geliştirme, klasik 

ve folklorik türleriyle Türk müziği ve Batı müziği arasındaki fark ve benzerlikleri kavratma, Türk müziğinin 

Dünya müziği içindeki yeri gibi önemli kazanımları öğrencilere aşılamanın yanı sıra; zamanı verimli 

kullanma, tek başına ve grup içinde sorumluluk alma, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmada son derece 

önemli bir yere sahiptir.  

 

Türk Müziği Eserlerinin Orkestra/Oda Müziğine Uyarlanması 

Batı müziğiyle özdeşleşmiş olan “oda müziği” kavramı, ülkemiz müzik eğitiminde yürürlüğe girmiş 

fakat beraberinde bazı problemleri de getirmiştir. Bu problemlerden en önemlisi, orkestra/oda müziği 

eğitimine uygun eser bulmaktır. Bunun başlıca nedeni; oda müziği için yazılmış olan yüzlerce eserin 

içerisinde, öğrencilerin düzeylerine göre Türk Müziği eserlerinin az bulunmasıdır. Hali hazırda bulunan 

eserler de öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların birçoğunu karşılamamaktadır. Dolayısıyla, 

öğrencilerin oda müziği dersi içerisindeki kazanımlarını Türk Müziği eserleriyle beraber gerçekleştirmek, 

öğretim elemanlarının çabaları ve araştırma yetenekleriyle sınırlı kalmıştır. Ayrıca; bu derslere eğitmen olarak 

katılan öğretim elemanları, genelde Batı Müziği eğitimi almış elemanlar olmakta ve oda müziği dersinde Türk 

Müziği enstrümanlarıyla oluşturulan gruplardaki enstrüman çeşitliliği, öğretim elemanını branş açısından 

zorlamaktadır. 

Türk Müziği, yapısı itibariyle bünyesinde Batı Müziğinde var olmayan mikrointervalikler (komalar) 

barındırmaktadır. Bu komaların varlığı, Batı Müziğiyle iç içe olan oda müziğinin Türk Müziği eserlerini 

kabulünü zorlaştırmaktadır. Çeşitli besteciler oda müziği dağarına birçok eser kazandırmışlardır, fakat bu 

eserler makamsal yapıları itibariyle özlerini kaybederek, dinleyicide ve öğrencide uyandırması gereken 

emosyonal hisleri yitirmiştir. Bu bağlamda, oda müziği için düzenlenecek olan eserlerin donanımlarında var 

olan komalar, batı müziği donanımında var olan altere seslerle ne kadar uyumlu olursa eseri düzenlemek o 

kadar kolay ve rahat olacaktır.  
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Örneğin; Şekil 1.de belirtilen “Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi” adlı Türk Halk Müziği 

Eseri yerine, şekil 2.de belirtilen “Kütahya’nın Pınarları Akışır” adlı Türk Halk Müziği Eserini oda müziğine 

göre düzenlemek hem eserin duygusunu korumak hem de bestecinin rahatlığı açısından daha uygun olacaktır.  

 

 

Şekil 1. 

 
 

 

 

Şekil 2. 

 
 

 

Sonuç 

Türk Müziği eserlerinin orkestra/oda müziği dersi için düzenlenmesi sırasında, sanatsal kaygılar 

öğrencilerin kazanımlarının önüne geçmemelidir. Düzenlenecek olan eserler öğrencilerde istendik yönde 

değişim meydana getirme sürecine katkıda bulunacak nitelikte olmalı ve öğrencilerin beraber çalışarak 

üretmesi sürecine yardımcı olmalıdır. Eserler, öğrencilerin öz kültürlerine paralel olarak Batı Müziğini 

tanımalarına ve Batı Müziği kavramlarını uygulayarak öğrenmelerine müsaade etmelidir. Öğretim 

elemanlarının veya bestecilerin, düzenleme esnasında triller, gruppettolar, çarpmalar, mordentler, obertonlar 

ve vibrasyonlar kullanarak, karşılaştıkları koma problemlerini kısmi olarak çözmeleri mümkündür. 
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Emre YÜCELAND391 

AĞITLARIN MİZAHİ DEĞERİ 

HUMOROUS VALUE OF LAMENTS 

 

 

 

ÖZ 

Acının temel konu olarak ele alındığı müziksel ağıtlar, bu yönüyle toplumsal bir ifade aracı olarak 

üretilirler. Karşılamalar, uğurlamalar, cenaze evleri, ölümün gerçekleştiği yerlerde yakılan ağıtlar, İslamiyet 

öncesi Türk müzik ve edebiyatında sagu adıyla üretilmiş, günümüzde de aktif bir biçimde üretilmeye devam 

eden, belirli bir hadise neticesinde ortaya çıkan ürünlerdir. Anlatıların yeniden ele alınış süreçleri, onların 

biçim, anlam ve müziksel ezgilerinde kökten değişikliklere neden olabileceği gibi, ana temlerinde de belirgin 

değişiklikler meydana getirebilmektedir. Bu yönüyle ağıtların yeniden ele alınış süreçlerini ironi ve yeniden 

üretme başlıkları dahilinde ele alabilmek ve onların mizahî birer unsura dönüştüğünü tespit edebilmek 

mümkündür. 

Bu çalışmada, doğrudan ya da dolaylı olarak mizahî ya da eğlenceli birer niteliğe bürünen müziksel 

ağıt örnekleri tespit edilerek, söz konusu metinlerin değişim ve dönüşüm süreçlerindeki arka plan 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ağıt, mizah, Halkbilimi, tür ve içerik. 

 

 

 

ABSTRACT 
Laments as based on mournings are a way of social communication. Laments which are told in 

greetings, farewells, funeral homes or where death is occured are genres that are called as ‘sagu’ in pre-

Islamic period Turkish literature keep produced actively today and come up with a spesific event. While the 

reproducing process of narratives can make radical changes in their forms, meaings and melodies, they can 

also change their main themes. With this aspect reproducing process of laments can be examined with the 

help of irony and reproducing and it is possible to identify their turning into humorous elements. 

In this study, by identifying laments which directly of indirectly wrapped into humorous or funny 

character the background of changing and transformation of these texts will be examined. 

Keywords: Lament, humour, Folklore, genre and content. 
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Giriş 

Genel olarak “acı” temi üzerine temellenen ağıtlar, her ne kadar yalnızca ölüm üzerine söylendiği kabul 

edilen bir nazım biçimi olsa da, buna ek olarak 1) ölü evinde söylenen ağıtlar, 2) mezarlıkta söylenen ağıtlar, 

3) uğurlama sırasında yakılan ağıtlar, 4) ölüm, kaza yerinde yakılan ağıtlar, 5) hastanede yakılan ağıtlar392 

şeklinde söylendikleri ortamlara göre tasnif edilmektedir. Dolayısıyla ağıtlar, yalnızca ölüm gerçekleşmesi 

neticesinde söylenmelerine ek olarak belirli bir takım hadiseler üzerine de (doğal afetler, gelin, asker ya da 

gurbete uğurlamalar vb.) düzülürler. Ağıtlar, bir ölüm üzerine belli bir geleneğe uyularak yapılan törenlerde 

yakılmış ve söylenmiş, bir de böyle bir törende yakıldığı halde daha sonra hatıralarda yaşayan türkü393, âşık 

edebiyatında, bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan koşmalar,394 insanoğlunun ölüm 

karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme korkusu, telâş ve heyecan ânındaki üzüntülerini, 

feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifâde eden türküler395, halk şiirinde 

ölen bir kimsenin ardından söylennen, onun meziyetlerini belirten, ölümünden duyulan üzüntüleri dile getiren 

şiirler396’dir.  Dolayısıyla teması tamamiyle acı üzerine kurulu olan ağıtlar, bu yönleriyle tam olarak yaşanmış 

belirli bir hadise üzerine ortaya çıkarlar. Ancak ortaya çıkan anlatı, bir müddet sonra acı teminden uzaklaşarak 

tamamiyle farklı bir mahiyet gösterebilir. Ağıtların, daha genel bir ifadeyle ‘acı’yı ele alan türkü/nazım 

türlerinin bir müddet sonra ezgi ya da mana olarak farklı birer yapıya büründükleri görülebilir. 

Genellikle eleştiri ve entelektüel bir birikim emaresi olarak görülen mizah, esasen gülme unsurlarına 

dayanmakta olup, bu yönüyle bir inceleme alanı olarak karşılık bulmuştur. Genel hatlarıyla, uyumsuzluk, 

üstünlük, rahatlama ve mekanikleşme kuramları neyin gülme unsuru olarak ele alındığına ilişkin ortaya atılmış 

ve kabul gören temel yaklaşımlardır. Mizahın toplumsal bir görev edinmişliği, bir başka ifadeyle yergiyi 

içermesi, gülmenin ise Bergson’un aktardığına göre gülünen kişinin kendisinde topluma aykırı bir yönünün 

bulunduğu ve bunun düzeltilmesi gereği mesajını ihtiva etmesi, bu yönüyle mizahın ve bir jest olarak 

gülmenin dolaylı bir ifade biçimi olduğunu da ortaya koymaktadır. Ancak mezkûr işlevleri dışında, mizahın 

özellikle türkü ve ağıtlarda görülebilecek bir başka yönü daha vardır. Gülme, genel olarak var olan bir 

durumun eleştirisi üzerine temellendirken, mizah, var olan bir durumun tekrar işlenip komik bir durum hâline 

getirmesi esasına dayanmaktadır. Bu yönüyle ağıtlar, hem nazım biçimi olmaları hasebiyle ezgileri, hem 

muhteva yönüyle telakki edilişleri, hem de toplumsal bir tekrar meydana getirip acı yerine kendi başlarına bir 

mizah unsuru hâline gelmeleri dahilinde değişim ve dönüşüm süreçleri irdelenebilir. Ağıtların ve ağıt 

sayılabilecek türkülerin bu minvalde ele alınabilmesi, onların ve mizahın barındırdığı çeşitlilikle 

ilişkilendirilebilir. Bu çeşitlilik, derlemenin bütününde mizahın çeşitli ögelerinin ve yönlerinin bir tablosunun 

oluşturulabilmesini sağlıyor: 

- Farklı türler: İroni, hiciv, acı alay, kendiyle alay; 

- Farklı yöntemler: Kelime oyunları, (kelimelerin, söylemlerin, durumların...) anlam 

esnekliklerinin öne çıkarılması, çelişkilerin sergilenmes; 

- Çok sayıda taşıyıcı: Cuha gibi geleneksel kahramanlar, film ve çizgi film kahramanları, ama 

aynı zamanda bu  kahramanları ‘oynayan’ ya da ikinci dereceden bir mizah içinde bu kişilikleri sunan 

oyuncular; 

- Mizah üreticileri: Gündelik yaşam içinde mizahı kullanan sokaktaki adamdan belirli bir 

cemaate özgü karikatürleyiyle meşhur sanatçıya kadar; 

- ve çeşitli araçlar: Konuşma dili (nükteler, fıkralar, halk deyimleri, şarkılar); kağıt (basıni 

resim), ses kayıtları ve filmlerle işitsel görsel alanlar; hatta görüntü ses ve sözü birleştiren temsiller.397 

Ağıtların belirli bir süre sonra birer gülme unsuru olarak alınmasındaki temel iki neden olduğu ortaya 

atılabilir. Bunlardan biri aktarılan ironi ve acı alay, diğeri ise ağıtların yeniden üretilmesidir. Özellikle post-
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modern diğer bir deyişle kültürün yeniden işlenmesi olarak ele alınabilecek olan bu süreç, mana bakımından 

değişime uğramış anlatılar için geçerli olabilecekken, toplumdan ziyade birey nezdinde yeniden üretilmeler 

yahut okunmalar, ezgi ve mana boyutundaki değişimlerin sebepleri olarak görülebilir. Edebî metinlerin 

sürecinde halk edebiyatı ürünleri önemli bir yere sahiptir. Ancak etkileşimi tek yönlü ele almak doğru değildir. 

Halk edebiyatına ait bir eser kendi geleneği içerisinde yeniden ele alınabileceği gibi modern bir metinle de 

metinlerarası ilişki kurabilir. [...] Bununla birlikte yeniden yazılan metin aynı zamanda biçimsel veya 

anlamsal dönüşüme de uğrar.398 Buna ek olarak, sözlü kültürde yaşayan bazı halk anlatılarının tekrar 

edilişlerinin de yeniden yazım/üretim süreci olarak ele alınması gerektiği kadar, biçimsel bir dönüşüm olmasa 

bile anlamsal bir dönüşüm gerçekleşebilir. 

 

1. Mizahi Ağıt Metinleri 

alp er tonga öldi mü 

esiz ajun qaldı mu 

ödleg öçin aldı mu 

amdı yürek yırtılur399 

Dîvânü Lugâti’t-Türk’te geçen Alp Er Tunga’nın ağıdı ağıtların mizahî birer unsura dönüşmesinin ilk 

örneklerinden biri olarak telakki edilebilir. Nitekim söz konusu ağıt, M.Ö. IV. yüzyıla kadar devam eden Saka 

Devleti’nin hükümdarı400 olan Alp Er Tunga’nın ölümü üzerine yakılmıştır. Ancak söz konusu ağıt, mizahta 

kullanılan argümanlardan birine dönüşmüş, özellikle karikatür alanında söz konusu ağıtın konu edildiği tespit 

edilmiştir. Bergson’un mekanikleşme kuramı’nda ele aldığı tekrar eden belirli kalıp söz ya da hareketlerin 

komik olacağı düşüncesine binaen Alp Er Tunga destanı, toplumsal hafızada bir ağıttan ziyade, yine 

Bergson’un ele aldığı gibi herhangi bir duygusal derinlik olmaksızın401 mizahî bir hüviyete kavuşmuştur.  

Nitekim Alp Er Tunga’nın ölüp ölmediğinin sorulması, toplumsal hafızada o kadar sorulmuştur ki, 

onun ölümü olmuş bitmiş bir eylemin tamamlanma sürecini değil, sürekli oluş hâlini yansıtmaktadır, 

dolayısıyla mekanikleşmedir. Gülme yalnızca biyolojik bir olay değildir. İnsanı ve içine doğduğu veya 

yaşadığı sosyo-kültürel yapıyı algılama, deüerlendirme, anlamlı kılma ve tepki verme açısından 

değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu anlamda gülme, insan ve mensup olduğu toplumun ilişkilerinin 

adeta denge unsurudur.402 

Öte yandan söz konusu durum, ironiyle de açıklanabilir. Nitekim ironi, söylenen sözün tersini 

kastederek kişiyle veya olayla alay etme403, Yunanca soruşturma anlamına gelen eironeia sözcüğünden 

yapılan ironi antik çağ Yunan düşünürü Sokrates’in tartışma ve karşısındakileri konuşma yöntemi, bir 

düşünce veya duygu, söylendiğinde onun tam aksinin kastedilmesi404’dir. Ancak ironinin, ağıtları biçim ve 

anlam değişikliğine uğratması, modern ve post-modern dönemin kültürü yeniden işlemesiyle bağlantılı bir 

biçimde izah edilebilir. Modern-sonrasının moderne yanıtı- geçmişi ortadan kaldırışı suskuya götürdüğünden 

yıkılamayacağı için- geçmişe dönülmesi gerektiğinin bilincine varmakta yatar: Geçmişe ironiyle masum 

olmayan bir biçinde yeniden dönüş.405 Dolayısıyla ağıtların aktarıldığı gibi bir dönüşüme ve değişime 

uğraması ironinin bir kişi ya da şahısa yahut bir konuşma-konuşturma yöntemi olarak değil, ağıtın kendisine 

yapıldığını göstermektedir. 

Verilen örneğin dışında, yine ağıt mahiyetli olarak ortaya çıkmış fakat, bireysel algılama ve önem 

atfetme farklarından doğduğu öne sürülebilecek mizahî karaktere bürünmüş ağıtlar da vardır. Sunulacak 

örneklerden ilk üçü, horoza yakılan ağıtlar olup, ikisi Sivas, birisi Mersin (İçel) yöresine aittir. Son iki örnekten 
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ilki Çukurova yöresinde oynanan Göde adlı oyundan, ikincisi Sivas yöresine ait Şu Derenin Uzunu adlı Sivas 

yöresine ait bir türkü, sonuncusu ise tahtakurusuna yakılan, Tahtakusuru adlı ağıttır. Söz konusu örneklerin 

ilk üçü konu ve şekil itibariyle aynı olup, yalnızca farklı yörelerde anlatılmaktadır. Köy halkının yaşamında 

kısmî olarak önemli bir yere sahip olabilecek horoza yakılan ve aktarılan ağıtlar, insanın eşyayla kurduğu 

münferit bağın bir tezahürü olarak görülebileceği gibi, yine söz konusu ağıtların anlam değişmesine uğrayarak 

mizahî bir karaktere bürünmeleri bu münferit bağın şimdiki zamanda hissedilmiyor olmasından 

kaynaklanabileceği iddia edilebilir. Öte yandan, tıpkı biçim ve anlam olarak tam olarak ağıt özelliği gösteren 

ağıtların belirli bir hadise üzerine söyleniyor olması gibi, söz konusu metinlerin ilk ortaya çıktıklarında da 

horozu ölen bir kişiyi gözlemleyen kişinin ürünü olabilir. Örnekler aktarıldığı gibidir: 

9 

(Horoz Türküsü) 

Horoz değil katır idi 

Dağdan odun getirirdi 

Her işleri bitirirdi 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Horoz değil kuzu idi 

Mahallenin kızı idi 

Bir köylünün sözü idi 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Takkası var elim gibi 

Kanadı var kilim gibi 

Ayağı var benim gibi 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Kırk tavuğun kocasıydı 

Bülüçlerin babasıydı 

Mahallenin hocasıydı 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Sabahdan erken kalkardı 

Kuyruğu dala dikerdi 

Yedi köye hürmet ederdi 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Horozumu şaşırdılar 

Odamdan, dama aşırdılar 

Suyuna bulgur pişirdiler 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Horoz değil deve idi 

Ön dişleri geve idi 
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Yedi tavuğu seveyidi 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Çimenlerde yayılırdı 

Tilki görünce bayılırdı 

Çok ünlü sayılırdı 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Bu horoz değil de arslan 

Su içerdi altın tastan 

Yeni ayrıldındı dosttan 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu. 

 

Çil horozum yağlı idi 

Şam dalında bağlı idi 

Çil horozun oğluydu 

 Kuşum civcivi cak oldu, 

 Çil horozum yok oldu.406 

 

 

 

Küpeli Horoz 

Horozumu kaçırdılar 

Damdan dama uçurdular 

Suyuna da pilâv pişirdiler 

  Pili gâh pili gâh pili pili gâh gâh 

  Küpeli horozum kar beyazım 

  Bir sabah kalktım 

  Avluya baktım 

  Aradım taradım bağırdım çağırdım 

  Pili gâh pili gâh pili pili gâh gâh 

  Küpeli horozum kar beyazım 

 

Kanadı var kilim gibi 

İbiği var elim gibi 

Acısı var ölüm gibi   

  Pili gâh pili gâh pili pili gâh gâh 

  Küpeli horozum kar beyazım 

  Bir sabah kalktım 

  Avluya baktım 

  Aradım taradım bağırdım çağırdım 

  Pili gâh pili gâh pili pili gâh gâh 

  Küpeli horozum kar beyazım407 
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Horoz 

Benim horozum ağıdı (aktı) 

Derisi dolu yağıdı 

Dün bu zaman sağıdı 

  Ana benim çil horozum 

  Mimikleri gül horozum 

 

Hay olur hay olurdu 

Eyer vursam tay olurdu 

Kırk askere pay olurdu 

  Ana benim çil horozum 

  Mimikleri gül horozum 

 

Çıkar çöplükte sorudur 

İner küllüğü dağıtır 

Elli karıyı avutur 

  Ana benim çil horozum 

  Mimikleri gül horozum 

 

Çil horozum tartar idi 

İlk akşamdan yatar idi 

Elli avrada yeter idi 

  Ana benim çil horozum 

  Mimikleri gül horozum408 

 

 

Arap:  Serin yaylalara göçtüm  

  Soğuk sularından içtiğim  

  Sakalcığına sıçtığım 

  Kaldırın şunu kaldırın 

 

Kızlar:   Evimizin önü höyüklüce 

  Domuz gibi kıtıklıca 

  Tavşan gibi bıyıklıca 

  Kaldırın şunu kaldırın 

 

Arap:  İçerim bademi doldurun 

  Suçluyum beni öldürün 

  Şu Göde’yi ortadan kaldırın 

  Kalkın kızlar kalkın 

  Köpoğlunun oğlu Osman 

  Kum kurşun bam barut 

  Dın tüfek güm güm409 

Bazı türkülerinse ağıt havasını taşıdıklarını, biçim ve anlam yönünden herhangi bir değişime 

uğramadıkları fakat ezgiye döküldükleri anda toplumsal/bireysel bir eğlence biçimine eşlik ettikleri 
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söylenebilir. Buna ek olarak söz konusu ürünlerin mizahî yönleri uyumsuzluk ve üstünlük kuramı’yla 

açıklayabilmek mümkündür. Çünkü, türkünün mahiyetiyle ezgisi arasında bir birliğin olmaması uyumsuzluğa 

yol açmaktadır. Öte taraftan acıyı konu edinen söz konusu türkülerde ele alınan konular, türküyü 

dinleyen/okuyanlar tarafından aşağılanabilir: 

Şu Derenin Uzunu 

Şu derenin uzunu 

Kıramadım buzunu 

Aldım elin kızını 

Çekemedim nazını   Yârim eylen eylen ki ben de gelem 

 

Bu dağlar ulu dağlar 

Etrafı sulur dağlar 

Ben derdimi söylesem 

Gök durur bulut ağlar   Yârim eylen eylen ki ben de gelem 

 

Şu dağlar olmasaydı 

Çiçeği solmasaydı 

Ölüm Allah’ın emri 

Ayrılık olmasaydı   Yârim eylen eylen ki ben de gelem410 

 

Son olarak Tahtakurusu adlı ağıt üzerinde durulacak olursa, eserin mizahî bir karaktere bürünmesi bir 

karaktere bürünmesi bir tarafa, mizahî oluşturan temel argümanın üstünlük kuramı’na dayandığı ifade 

edilebilir. Nitekim, insanla böceğin mücadelesini anlatan ve insanın böcekten bir insanmış gibi bahsetmesi, 

ondan bıktığını aktarması, aşağılamayla, bir başka ifadeyle bu duruma düşen insanın durumunda olmayan 

insanların o insandan üstün hissetmesiyle ilişkilidir: 

 

Tahtakurusu 

Ağşam olunca kederim artar 

Zalım tahtakurusu ettiğin yeter 

Ufacık iğnesi zehirden beter 

Usandım elinden tahtakurusu 

 

Varamam yatağıma canım sıkılır 

Ne kadar teklifsiz gelir sokulur 

Ufacık yavruların koynumda beslenir 

Usandım elinden tahtakurusu 

 

Alacağı var gibi sarılır 

Elimi değersem karnı yarılır 

Yatağa geç varsam bana darılır 

Şaşırdım elinden tahtakurusu411 

  

Sunulan örneklerin ağıttan mizahî karaktere bürünmesinin nedenleri ya da biçimsel olarak ağıt özelliği 

gösteren/mana olarak görünürde ağıt özelliği gösteren fakat ironi yoluyla mizahî bir söylem ihtiva eden 

ağıtların bu dönüşüm ve değişim süreçleriyle ilgili şu sonuçlara varılabilir: 
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1. Söz konusu ağıtlar ilk başta ağıt mahiyetiyle ortaya çıkmamış, ironiyle zaman içinde anlam kayması 

yaşamamış, bugün anlaşıldığı manada mizahî bir karakterle ortaya çıkmıştır. Ağıtlar gibi belirli bir hadise 

üzerine anlatılmış fakat ağıtlardan farklı olarak gerçekleşen ölümü acı odaklı değil, acıyı yaşayan bireyin alaya 

alınması odaklı ele almıştır. Acının alaya alınması da, horozu ölen köylünün acısının, insanların günlük 

hayatta karşılaştıkları acılardan daha önemsiz telakki edilebileceği dolayısıyla üstünlük kuramı’yla 

ilişkilendirilebilir.  

2. Ağıtlar ilk başta da ağıt biçiminde ortaya çıkmış fakat zaman içinde kaybedilen şeye kaybeden 

kişinin atfettiği önem anlaşılmayarak mizahî bir karaktere bürünmüştür. Bu durum da, ironiyle yeniden 

yazım/algılama süreci olarak algılanabilir. 

3. Ağıtı yakan kişi de yaşadığı olayın önemsiz olduğunun farkındasın ve dolayısıyla kendi acısını 

ironiyle ele alarak mizahî bir karaktere büründürmüştür. 

4. Şu Derenin Uzunu adlı türküde de görülebileceği üzere, anlam düzeyinde ağıt havasına yaklaşan 

bazı türküler, anlamsal ve biçimsel olarak mevcudiyetlerini korusalar da, algılanırken ezgisel olarak bu temden 

uzaklaşmış olabilirler. Dolayısıyla verilmek istenen acı, ezginin hareketliliği içinde mizahî olmayan toplumsal 

bir katılıma dönüşmüştür. 

5. Göde oyunundan alınan parçada, Göde ölmüş Arap ve kızlar aralarında konuşmaktadır. Ancak 

dikkati çekilen nokta Göde’nin ölümü değil, Bergson’un kuramının temeli sayılabilecek olan insanın bir nev’i 

nesneye dönüşmesidir. Nitekim Göde’nin ölümünden ziyade hayvanlara benzer tarafları ele alınarak, ölmüş 

bir insandan çok, ölmüş bir hayvan olduğu izlenimi uyandırılmıştır. Dolayısıyla bu örnekte yakılan ağıtın 

mizahî bir karakterde olması, yalnızca şekil itibariyledir.  

6. Alp Er Tunga’ya yakılan ağıt gibi bazı ağıtların için biçim ve anlam olarak herhangi bir değişim 

geçirmedikleri, fakat belirli bir kesim nezdinde mizahî bir unsura dönüştükleri zikredilebilir. Aktarılan 

karikatürler bunun birer örneği olabileceği gibi, aynı zamanda değişim sürecini de sunmaktadır. Nitekim 

sunulan örneklerde ağıtın tamamı yer almamakta, yalnıza ağıtın hatırlanmasını sağlayacak ilk dizesi 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, birtakım eserlerinse bu minvalde biçimlerini korudukları, farklı formlardaki 

eserlerde anlam değişmesine uğramadan yer aldıkları fakat yalnızca tekrar edilmeleri yahut dizenin başlangıç 

olayının ortaya çıkışlarını değiştirerek mizahî birer unsura dönüştükleri ifade edilebilir. 
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(49) 

Doç. Dr. Nusret, KOCA412; Arş. Gör. Abdullah GÖKDEMİR413; Öğr. Gör. İskender DAŞDEMİR414 

SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI ÜNİTESİNDEKİ MADENLERİMİZ 

KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE CBS KULLANMANIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK 

BAŞARISINA ETKİSİ 

THE IMPACT ON THE STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS OF USİNG GIS IN TEACHING OUR 

MINES SUBJECT IN THE OUR COUNTRY'S RESEARCH UNIT OF 6TH GRADE SOCIAL 

STUDIES 

ÖZ 

Bireylerin ve toplumların gelişimi için eğitimin büyük önem taşıdığını söylemek mümkündür. Eğitim 

öğretim faaliyetleri bireyleri ve toplumları geliştirirken aynı zamanda dönemin gelişmelerinin etkisinde 

kalmaktadır. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber yaşamımızın her alanına etki etmesi 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu durum eğitim alanında da kendini göstermiştir. Bu çalışmada günümüz 

teknolojik gelişmelerinden olan Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinin eğitimde kullanılması ve öğrencilerin 

akademik başarısına etkisi üzerinde durulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı Sosyal bilgiler 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları isimli ünitesindeki Madenlerimiz 

konusunun öğretiminde CBS kullanmanın öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rastgele yöntemle belirlenmiş olan 

bir merkez ortaokulunun 6. sınıflarında yapılmıştır. Araştırmaya toplam 66 öğrenci katılmıştır. Deney grubu 

32 kişiden oluşmaktadır. Kontrol grubu ise 34 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sürecinde deney grubuna konu 

CBS yardımıyla anlatılmıştır. Buna karşın kontrol grubundaki dersler ise düz anlatım yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda CBS ile öğretim yapılan deney grubundaki öğrencilerin kontrol 

grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre deney grubundaki 

öğrencilerin daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal Bilgileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Teknoloji, yapılandırmacılık, materyal. 

ABSTRACT 

It is possible to say that education for the development of individuals and societies is of great 

importance. While education and teaching activities are developing individuals and societies, they are also 

influenced by the development of the period. Today, with the rapid development of technology, it has become 

inevitable for it to affect all areas of our life. This situation has also shown itself in the field of education. This 

study focuses on the use of geographic information systems technology, which is one of the technological 

developments of today, in education and its effect on the academic success of students. 

The purpose of this study is to examine the effect of using GIS in the teaching of the topic of our Mines 

in the 6th grade Our Country’s Resources unit to the academic success of the students. For this purpose, the 

study was carried out in the 6th grade of a central secondary school determined by a random method of 

Afyonkarahisar Provincial Directorate of National Education. A total of 66 students participated in the 

research. The experimental group consists of 32 individuals. The control group consists of 34 individuals. In 

the research process, the subject was explained with the help of GIS to the experimantel group. On the other 

hand, the lessons in the control group were made by using the straight expression method. As a result of the 

research, it was determined that the students in the experiment group with GIS showed a significant difference 

compared to the control group. According to the findings, it was concluded that the students in the 

experimental group were more successful. 

 Keywords: Social sciences, Geographic Information Systems, technology, constructivism, material. 
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Küreselleşmenin beraberinde getirdiği etkileşimler ve yaşadığımız dünya içerisinde meydana gelen 

gelişmeler eğitim sistemimizde yeniliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dünyada meydana gelen 

gelişmelere ayak uydurmak için eğitim sistemimiz içerisinde kullanılan program, yöntem ve ders 

materyallerinde reformlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.  

Sosyal bilgiler dersi bireye, yaşadığı dünyanın bir ferdi olarak kendini, çevresini ve yaşadığı toplumu 

farklı dönemsel süreçler içerisinde tanıma fırsatı sunar. Bu sebepten bireyi toplumsal yaşama hazırlayan sosyal 

bilgiler dersi eğitim sistemimiz içerisinde büyük öneme sahiptir. Bu kadar önemli sürece sahip olan sosyal 

bilgiler dersi dünyada meydana gelen gelişmeleri ve değişimleri kendi bünyesinde yenilikler yaparak 

barındırmak zorundadır. Sosyal bilgiler dersi hem öğretim yöntemleri hem de içerik bakımından teknolojiyi 

kullanmaya uygundur. Ancak sosyal bilgiler dersinde teknolojinin kullanılması noktasında çeşitli eksiklerin 

olduğu yapılmış olan araştırmalarda belirtilmiştir. Teknoloji, sosyal bilgiler müfredatında az kullanılmasından 

dolayı sosyal bilgilerde kullanılmayan büyük bir boşluk olarak nitelendirilmiş ve sosyal bilgilerde aktif bir 

şekilde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır (Çelikcan, 2011). Yeşiltaş’a (2011) göre sosyal bilgiler dersi 

içerik olarak teknolojinin kullanılması açısından son derece uygun olmasına rağmen ders içerisinde 

teknolojiden çok fazla yararlanılmadığı görülmektedir. Aynı zamanda sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek 

olan yazılımların azlığı ve yazılımların azlığından ziyade var olan yazılımların da eğitimciler tarafından 

yeterince kullanılmaması derste istenilen amaca ulaşmada önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çerçevede sosyal bilgiler dersinde başarının yakalanması için son dönemlerde teknolojik 

materyaller program içerisinde yer almaya başlamıştır. Çeşitli bilgisayar yazılımları ve teknolojiler 

kullanılarak sosyal bilgiler dersinde bilgiyi edinmekle birlikte bilgiyi kullanma ön plana çıkarılarak sosyal 

bilgiler dersi için istenilen amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sosyal bilgiler dersinde teknolojinin eğitim sistemi 

içerisindeki yer alma sürecini incelediğimizde son zamanlarda coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımının önemli 

bir yere sahip olup, giderek yaygınlaştığını görmekteyiz. 

Teknolojik gelişmeler eğitim sistemini de etkileyerek öğretim yöntemleri ve öğretim materyallerini de 

değiştirmeye başlamıştır. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin bilgiye ulaşmaları, bilgiyi amaçları 

doğrultusunda kullanmaları için gelişen teknolojiden faydalanmaları gerekmektedir. Eğitim hizmetlerini daha 

geniş kitlelere daha kaliteli biçimde götürebilmek ve derste verilmek istenen amaca ulaşmak için çağdaş 

eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından etkili biçimde yararlanmak gerekmektedir. Bu teknolojilerden biri 

de Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)’dir (Aladağ, 2007). Şimşek (2011)‘e göre Sosyal bilgiler dersi, öğrencileri 

yaşama hazırlayan temel disiplinlerden bir tanesi olduğundan sosyal bilgiler programının teknolojik 

gelişmelerden geri kalması mümkün değildir ve sosyal bilgiler dersinde teknolojinin kullanılması noktasında 

en uygun olan teknoloji ve yazılımlardan birisi Coğrafi bilgi sistemleri (CBS)’dir. 

Daşdemir (2013) ve ISTE (2000)’e göre, sosyal bilgiler dersinde bilgi aktarılırken bilginin 

somutlaştırılması için teknolojiden yararlanılmaktadır. Özellikle sosyal bilgiler dersindeki coğrafya 

konularının öğretilmesinde öğrencinin aktif şekilde bilgi edinme sürecine katılmasını sağlamak ve dersi 

somutlaştırmak anlamında coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda CBS sosyal bilgiler 

dersinde bilgisayar temelli öğrenme ve bilgisayar destekli öğrenme yöntemlerini aktif olarak kullanılır hale 

getirmiştir. Ayrıca bu yöntemlere uygun olarak CBS ile proje tabanlı öğretim de yapılmaktadır. Bütün bunlar 

bize CBS’ nin sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımıyla yakından ilişkili olduğunu ve CBS ile 

öğrencinin aktif şekilde bilgi edinme ve bilgiyi kullanma sürecine katıldığını göstermektedir. Öğrencileri 

sınıfta daha etkin kılacak aynı zamanda öğrencilere araştırmayı, problem çözmeyi ve bu bilgi çağında başarılı 

olabilmek için, bilgiyi keşfedebilmeyi öğretecek öğretim teknolojilerinden birisi de Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS)’dir. Bu amaçla sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin problem çözmelerine, işbirlikli öğrenmelerine 

başka bir ifadeyle üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak CBS etkinliklerinin 

kullanılması tavsiye edilmektedir. CBS’yi kullanarak gerçekleştirilecek eğitim, sadece öğretmenlere yardımcı 

olmakla kalmayacak öğrencilerin de önemli teknolojik becerileri öğrenmelerine vesile olacaktır (Ertürk, 

Daşdemir ve Gökdemir, 2012).  

Yapılan alan literatürü taramalarında (Daşdemir,2013, Aladağ,2007, Şimşek,2011; Yiğit, Ataol ve 

Dinç, 2011; Çukur, 2005; Şimşek, 2008; Buğdaycı, Bildirici, 2009; Taş, 2006; Ertürk, Daşdemir ve Gökdemir, 
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2012; Çelikcan, 2011)  sosyal bilgiler ve coğrafya eğitimcilerinin coğrafya konularının özellikle ortaokul 

seviyesindeki coğrafya konularının etkili öğretimi ile ilgili çalışmalar yaptığı görülmektedir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde CBS’nin sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının öğretimi noktasında 

kullanılan önemli teknolojik gelişmelerden birisi olduğu söylenebilir. Şimşek’e (2011) göre coğrafya 

konularının öğretimi noktasında en önemli araçlardan birisinin CBS olduğu noktasında görüş ortaya 

atılmasına rağmen, CBS de dahil diğer programların hiçbiri kolay öğretim noktasında kesin çözüm 

sunmamaktadır.  

Ancak CBS’nin sosyal bilgiler programına dahil edilmesiyle coğrafya konularının öğretiminde 

CBS'nin önemli bir araç olduğunun birçok çalışmada kabul edildiği (Daşdemir,2013, Aladağ,2007, 

Şimşek,2011; Yiğit, Ataol ve Dinç, 2011; Çukur, 2005; Şimşek, 2008) ve bu konuyla ilgili özellikle ABD’nin 

birçok eyaletinde CBS’nin coğrafya öğretiminde önemli bir araç olarak sosyal bilgiler programına dahil 

edildiği görülmektedir (Şimşek,2011, Taş,2006). 

Ülkemizde son zamanlarda sosyal bilgiler programı içerisinde yer alan konuların işlenmesinde 

alternatif öğretim teknolojilerinden CBS'nin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Eğitim sistemimiz 

içerisinde büyük öneme sahip olan sosyal bilgiler programı, içerisinde coğrafya konularını da 

barındırmaktadır. Bu konular içerisinde öğretiminde zorluklar yaşanan ve alternatif öğretme yolları aranan 

konuların bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan bir tanesinin de 6. sınıf sosyal bilgiler programı 

içerisindeki Ülkemizin Kaynakları ünitesinin "Madenlerimiz" isimli konusunun olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

çalışma ile konunun öğretiminde CBS'nin ne kadar etkili olduğuna bakılarak, Sosyal bilgiler öğretiminde CBS 

ile ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklenmeye çalışılacaktır.   

 

Problem Cümlesi 

Sosyal Bilgiler öğretiminde CBS kullanmanın 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi var 

mıdır? 

 

Araştırmanın Amacı 

 Sosyal bilgiler 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları isimli ünitesindeki Madenlerimiz konusunun 

öğretiminde CBS kullanmanın öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır. 

1. Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda; 

1.1. Ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları, 

1.2. Kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları, 

1.3. Deney grubunun ön test ve son test sonuçları, 

1.4. Son test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

Sınırlılıklar 

Araştırma, 

1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi, 

2. Ortaokul 6. sınıf Ülkemizin Kaynakları ünitesindeki Madenlerimiz konusu, 

3. Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir merkez ortaokulundaki  6.sınıfların iki 

şubesi ile sınırlıdır. 

  

  YÖNTEM  

Bu araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel bir desende tasarlanmıştır. Bu araştırmanın 

deneysel desen olarak tasarlanmasının nedeni araştırmada seçilmiş olan başarıyı artırmaya yönelik yöntemin 

etkisini belirlemektir. CBS destekli sınıf içi etkinliklerin etkisini belirlemek ve bir kontrol grubuyla 

karşılaştırmak amacıyla bu araştırma yöntemi deneysel yöntem olarak belirlenmiştir. Karasar' a (2012) göre, 

deneysel desenler, değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkilerini keşfetmeyi amaçlayan araştırma 

desenleridir. Araştırmacı bu amacını gerçekleştirmek için deneysel değişkenleri (bağımsız değişkenleri) 
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manipüle etmek (değişimleme), iç geçerliliği korumak için dışsal (istenmedik) değişkenleri kontrol altına 

almak ve bağımlı değişkenler üzerinde ölçme yapmak durumundadır. 

 

Çalışma Grubu  

Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Afyonkarahisar İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı rastgele yöntemle belirlenmiş olan bir merkez ortaokulunun 6. sınıflarında yapılmıştır. 

Çalışma grubunun belirlenmesi için bu okuldaki 3 sınıfa ön test uygulanmış ve ön test sonucuna göre birbirine 

yakın sonuçlar elde edilen iki sınıftan biri deney grubu, diğeri kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 

toplam 66 öğrenci katılmıştır. Deney grubu 18 erkek, 14 kız öğrenci olmak üzere toplam 32 kişiden 

oluşmaktadır. Kontrol grubu ise 13 erkek, 21 kız öğrenci olmak üzere toplam 34 kişiden oluşmaktadır. 

Araştırma ortaokul 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ülkemizin Kaynakları Ünitesi’nde yer alan “Madenlerimiz” 

konusunda yapılmıştır. Araştırma sürecinde deney grubuna konu CBS yardımıyla anlatılmıştır. Buna karşın 

kontrol grubundaki dersler ise düz anlatım yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Aracı 
Araştırmada ortaokul 6. sınıf Sosyal bilgiler dersi "Ülkemizin Kaynakları" ünitesinde yer alan 

“Madenlerimiz” konusu ile ilgili öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemek için 7 kısa cevaplı soruda oluşan 

çalışma kâğıtları uygulanmıştır. Bu sorular ortaokul 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programındaki 

kazanımlar ve ilgili literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için 

ortaokul örneklem dışı 70 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda yapılan madde analizinde ölçme 

aracındaki maddelerin ortalama güçlük düzeyinin %59, maddelerin ayırt edicilik düzeyinin ise %42 olduğu 

tespit edilmiştir. Başarı testinin KR20 güvenirlik değerinin %74 olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre başarı 

testinin iç tutarlılığının yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Veri Analizi  
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarını belirlemek için kullanılmış olan başarı 

testindeki maddelere öğrencilerin doğru cevap verme durumu “1” puan, yanlış cevap ve cevap vermeme 

durumu “0” puanla değerlendirilmiştir. Bu durumda öğrencilerin başarı testinden alabilecekleri en yüksek 

puan “7”, en düşük puan “0”dır. Öğrencilerin akademik başarısının bağımsız değişkenlere göre 

karşılaştırılabilmesi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tespit edilmiş ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda bağımsız t-testi ve bağımlı t-testi uygulanmıştır. Ölçme aracıyla elde edilen verilerde anlamlı 

farklılık düzeyi p < .05 olarak kabul edilmiştir. 

 

 

BULGULAR 
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

1. Alt problem: "Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda 

ön test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular analiz edilerek Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Gruplara Göre Ön Test Puanları Bağımsız t-Testi Sonuçları  
 

Grup N X  SS Sd t p 

Deney 32 2.46 1.16 64 .553 .582 

Kontrol 34 2.29 1.38 

 

 Tablo 1’de gösterilmiş olan veriler incelendiğinde ön-test sonuçlarına göre kontrol grubu ile 

deney grubunun Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda 

akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir t(64)=.553, p<.05). Ön-test 
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sonuçlarına göre kontrol grubunun başarı ortalamasının X = 2.29 buna karşın deney grubunun başarı 

ortalamasının ise X = 2.46 olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda, deney grubunun başarı ortalamasının kontrol 

grubundan fazla olmasına rağmen bu durum anlamlı bir farklılık oluşturmadığından gruplar birbirine denk 

olarak ele alınmıştır. 

  

2. Alt problem: " Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda 

kontrol grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı farklılık var mıdır?" sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular analiz edilerek Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Test Sonuçlarına Göre Kontrol Grubunun Bağımlı t-Testi Sonuçları  
  

Test N X   SS Sd t p 

Ön 

test 

34 2.29 1.38 33 3.78 .001 

Son 

test 

34 3.70 1.36 

 

Araştırma sürecinde kontrol grubundaki öğrencilerin akademik başarılarındaki durumları ile ilgili 

analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre kontrol grubunun ön-test ile son-test sonuçları 

arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir t(33)=3.78, p<.05). Kontrol grubunun ön-test ( X =2.29) ve son-test 

( X =3.70) ortalamaları incelendiğinde son-test lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Bu durum sosyal bilgiler 

dersinde CBS kullanılmadan öğretim yapılan gruplardaki öğrencilerde de öğrenme bakımından gelişme 

olduğunu göstermiştir. 

 

3. Alt problem: "Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda 

deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı farklılık var mıdır?" sorusuna cevap aranmıştır. 

Elde edilen bulgular analiz edilerek Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Test Sonuçlarına Göre Deney Grubunun Bağımlı t-Testi Sonuçları  
   

Test N X   SS Sd t p 

Ön 

test 

32 2.46 1.16 31 9.504 .000 

Son 

test 

32 5.28 1.38 

 

Tablo 3’de verilen verilere göre araştırma sürecinde deney grubundaki öğrencilerin akademik 

başarılarındaki durumları ile ilgili analiz sonuçları incelenmiştir. Buna göre deney grubunun ön-test ile son-

test sonuçları arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık elde edilmiştir t(31)=9.504, p<.05). Deney 

grubunun ön-test ( X =2.46) ve son-test ( X =5.28) ortalamaları incelendiğinde son-testte öğrencilerin akademik 

başarılarında anlamlı düzeyde artış olduğu gözlemlenmiştir. Artış oranının kontrol grubundaki artışa oranla 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu oranlar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

4. alt problem oluşturulmuştur. 

 

4. Alt problem: "Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Madenlerimiz Konusunda 

son test sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" sorusuna cevap 

aranmıştır. Elde edilen bulgular analiz edilerek Tablo 4’de verilmiştir. 

  

Tablo 4. Öğrencilerin Gruplara Göre Son Test Bağımsız t-Testi Sonuçları  
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Grup N X  SS Sd t p 

Deney  32 5.28 1.39 64 4.64 .000 

Kontrol  34 3.70 1.36 

 

Son-test sonuçlarına göre kontrol ve deney gruplarının akademik başarı durumları Tablo 4’de 

verilmiştir. Tablo 4’de verilen bilgilere göre deney ve kontrol gruplarının akademik başarıları arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir t(64)=4.64, p<.05). Elde edilen anlamlı farklılık deney grubunun lehine 

gerçekleşmiştir. Son-test sonuçlarına göre deney grubunun akademik başarı ortalamasının ( X =5.28), kontrol 

grubunun akademik başarı ortalamasından ( X =3.70) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre 

sosyal bilgiler dersinde CBS kullanılması, öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarılarına 

olumlu yönde etki etmiştir. 

 

SONUÇ  

 Bu çalışmada, gelişen teknolojik gelişmelerin eğitime son yansımalarından birisi olan CBS'nin, sosyal 

bilgiler ve coğrafya konularının kolay ve etkili öğretimi için kullanımının üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada 

olduğu gibi yapılan diğer çalışmalarda (Daşdemir, İ. (2013), Aladağ, E. (2007), Şimşek, N. (2007), Şimşek, 

N. (2011)) incelendiğinde CBS'nin kullanımının geleneksel yöntemlerden daha başarılı olduğunu 

görülmektedir. Derslerde materyal kullanımının öğrenci başarısını arttırmada etkili olduğu bilinmektedir. 

Yapılan araştırmalarda materyal kullanımının öğrenci başarısını arttırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca derslerde 

görsel-işitsel materyallerin kullanımının kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiği görülmüştür (Sidekli, 

Er, Yavaşer ve Aydın, 2014).   

 Bu araştırma görsel-işitsel ve teknolojik materyallerden biri olan CBS 'nin sosyal bilgiler dersinde 

kullanımının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkisinin ne yönde olduğunun görülmesi amacıyla 

yapılmıştır ve çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde ön-test sonuçlarına göre kontrol grubu ile deney 

grubunun akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Ancak son-test 

sonuçlarına göre kontrol ve deney gruplarının akademik başarı durumları incelendiğinde CBS destekli öğretim 

yapılan grubun başarısının geleneksel yöntemin uygulandığı grubun başarısına göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur.  
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(50) 

Arş. Gör. Naci EDİ415 

HEYKEL SANATINDA HAREKET VE HAREKET EVRELERİ 

MOVEMENT AND MOVEMENT STAGES IN SCULPTURE ART 

 

 

ÖZ 

Bilindiği gibi insanoğlunun var oluşundan bu yana heykel sanatı hep var olmuştur. Yazılı tarih 

öncesinde kendisini resim ve heykelle anlatmaya çalışan insanoğlu, o dönemlerini bıraktığı eserlerle bizlere 

aktarmaktadır. İnsanla aynı yaşı taşıyan heykel sanatı, tarihin en eski sanat dallarından biridir. Bu sanat 

günümüze kadar olan tarihi süreç içerisinde bazı dönemlerde varlığını güçlü bir şekilde hissettirmiş, bazı 

dönemlerde ise sessizliğe bürünmüştür. Geçiş dönemlerinin her birinde farklı bir tarz farklı bir anlatım 

biçimiyle karşımıza çıkmıştır.  

Bu dönemlerde yapılan heykeller incelendiğinde kimi zaman hareket kavramı kimi zaman biçimsel 

kimi zaman anlatım sal kimi zaman da mobilize olarak devam etmiştir. XX. yüzyıla kadar kütle içerisinde 

kalan hareket kavramı bu yüzyıldan sonra yeni bir boyut kazanarak farklı bir boyuta geçmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Heykel, hareket, kütle, mobil. 

 

 

 

ABSTRACT 

As is known, since the existence of humankind, the art of sculpture has always existed. Man, who 

wanted to explain himself with sculpture and drawings before recorded history, has conveyed those periods 

to us with the work of art that he left behind. The art of sculpture which is the same age as humankind is one 

of the oldest branches of art in history. This kind of art has sometimes made its presence felt strongly but 

sometimes has retreated into silence in its historical process up to now. In each of its transitional periods, the 

art of sculpture appeared with a different style and a different way of expression.  

When we study the sculptures made in those periods, it is seen that the process of sculpture continued 

sometimes in concept of movement, sometimes stylistic, sometimes depictive and sometimes mobilized. 

Concept of movement, which was in mass until the 20th century, has passed to a new dimension after that 

century. 

Keywords: sculpture, movement, mass, mobilized. 
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GİRİŞ 

Hareket: Devinim, aksiyon; sözlüklerde hareketin eş anlamlıları olarak tarif edilir. En genel anlamı 

ile bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi olarak açıklanır. Kelimeler, bir organizma gibi yaşayan dil 

içinde farklı anlamaları karşılayabilirler. Hareket kelimesi insan vücudunun oynaması ya da kıpırdaması gibi 

insan davranışlarını da belirtebilir. Müzikte hareket, bir parçanın hızını anlatmak için kullanılırken sosyolojide 

de toplumsal süreçleri karşılar. Fizik bilimin de ise durağan bir nesneye göre devinmekte olan bir nesnenin 

durumudur.416 

“…Eski Yunan ve İyonya kültüründe salt düşünme süreçlerine dayanan ve doğadan kopuk doğayı 

anlama çabalarını bir kenara bırakırsak, bu yöndeki ilk büyük ve anlamlı sıçramayı Rönesans döneminin 

sonlarına doğru bilim dünyasında yer alan iki bilim adamına borçluyuz: Galileo GALİLEİ ve Isaac 

NEWTON”417 (Foto-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-1: İsaac NEWTON, yer çekimi kanunu. 

Rönesans ve reform süreciyle başlayan pozitif bilimdeki değişiklik her alanda olduğu gibi sanat 

alanında da köklü değişikliklere neden olmuştur. Eski Yunancada ‘kinesis’ anlamına gelen hareket; düşünsel 

ve sosyolojik ifadelerde sezgisel anlamı taşıyan hareket kavramı, Rönesans ve reform sürecinde değişime 

başlayan hareket kavramı, sanat alanında uygulama süreci daha sonraki yüzyıllarda farklı şekillerde karşımıza 

çıkmaktadır 

Sanatta hareketlilik: Sanatta hareketlilik farklı sanat boyutlarında,  farklı algılarda ve farklı 

mekânlarda kendi kuralları ve özellikleri içerisinde hareketlilik yaşamaktadır. Bu hareketlilik tüm sanat 

kollarında: 

Plastik sanatları: Yüzey sanatları: (Resim, Minyatür, Grafik, Tezyinat/Süsleme, Desen, Hat, Baskı 

Afiş, Fotoğraf, Nakış), Hacim Sanatları: (Mimari, Heykel, Kabartma/ Rölyef, Seramik, Vitray), Mekân 

Sanatları (Şehircilik, Bahçecilik, Dekor, Döşeme, Moda)] 

Ritmik sanatları: Hareket Sanatları: (Folklor/Oyun-Dans, Ritmik Jimnastik, Bale, Pandomim, Buz 

Paten), Eylem Sanatları: (Sinema, Tiyatro, Orta oyunu, Opera Kukla)]. 

Dil sanatları: (Şiir, Hikâye, Roman, Deneme, Oyun Metni, Ata Sözleri) 

Ses ve fonetik sanatları: (Müzik, Şiir)418şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu sanat dallarında hareketlilik biçimsel, kütlesel, fiziksel, mekânsal, renksel ve anlatımsal olarak 

yaşanmaktadır. Sanatın en önemli kollarından biri olan plastik sanatlar grubunda yer alan ve bu grubun en 

önemli parçalarından birini oluşturan heykel sanatı, kendi kuralları ve öznelliği içinde hareketlilik boyutu 

zaman içerisinde kütlesel, ifadesel ve mobil anlamlarda değişkenliklere uğramıştır  

“Yüz bin yıldan daha eski dönemlere baktığımızda en eski kültürler ne tarla tanımını ne de hayvan 

yetiştirmeyi biliyorlardı. Maden işleme yoktu, avlanarak ve yenebilecek bitkileri toplayarak yaşıyorlardı. Buz 

                                                           
416 Işık ÖZÇELİK, 20.YY. Heykel Sanatında Hareket Öğesinin Kullanımı, İstanbul, 2007, S.4 
417Atıl BULUT Bilimsel Bilginin Paylaşımı“ Bilim kendine kalsa, yalnızca ilerler. GALILEI, Diyalog (1632)”, Makale, Okan 

Üniversitesi 
418 Kurul(İnci SAN), “Özel Öğretim Yöntemleri Güzel Sanatlar Eğitimi (I.Ünite)”, Ankara, 1987, s.2-3-4. 
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devri sonlarında, günümüzden yaklaşık yirmi bin yıl kadar önce, yerleşme yerlerinin oluşu dikkate değer. 

İnsanoğlu İsa’dan önce yaklaşık otuz ile on beş bin yılları arasında yerleşik düzene geçmemiş, Paleolitik 

dönemde (eski taş çağı) ise insanların oluşturmuş oldukları yapıtlar ilkel sanat ürünleri olarak tanımlanır. İlkel 

sanat ürünlerinde yerleşik hayata geçişte, sitelerin oluşturulmasıyla, sanatsal anlamada niteliksel 

değişkenliklerin ortaya çıktığı görülür. Avcılık, toplayıcılık ve yağma kültürlerinden yerleşik düzene 

geçilinceye kadar olan süre içinde sanat eserlerinin tarzında anıtsal nitelikler olmadığından bu devrelerde 

oluşturulan yapıtlara primitif-ilkel sanatlar denmektedir.”419 

Medeniyetlerin ortaya çıkmasında; Buzul devirlerin sona ermesi,  iklim koşullarının düzelmesi, ateşin 

bulunması,  verimli tarım alanları,  yerleşik hayata geçiş, önemli su kaynakları, farklı toplumların etkisi, yer 

şekilleri, korunaklı limanlar gibi etmenler etkili olmuştur. 

“Avrupa henüz neolitik çağda yaşarken, Mezopotamya’da Fırat ve Dicle arasında kalan topraklarda, 

kent devletleri kurulmaya başlamıştır. Irmaklardan sulamada yararlanmak, toplumların birlikte ve örgütlü 

çalışmasını bir nevi zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu bereketli topraklar göçebe toplumları da sürekli kendine 

çekmiştir. Bu akımı durdurabilmek için de sıkı bir örgütlenme ve iş bölümü gerekir. Mezopotamya kültürünün 

başlangıcı İÖ 5000 yıllarına gider.”420 

  “Arkaik sanatların hareketsiz, blok gibi görünen heykelleri zamanla ve sanat anlayışlarına göre 

hareketlendirilmiş, barok sanat aşamasında hareket ve ışık temel sanatsal ifade öğeleri sayılmıştır. Bernini’nin 

Apollon ve Daphne, Prosperina’nın kaçırılması, daha sonraları Carheaux’un La Danse’i, Rude’ün Marseillaise 

grup heykellerinde hareket, ifadenin tümüyle bütünleyici elemanları olarak değerlendirilmiştir. Fütürist resim 

ve heykel sanatçısı Umberto Boccioni(1882-1916) tümüyle hareket algısı veren mekânda tek form sürekliliği 

adlı bronz heykelini, hareket olayını somutlaştırmak için yapmıştır.”421 

 Primitif döneminden günümüze kadar geçen süre içerisinde heykel sanatındaki değişkenlikler, 

Cahit Kınay’ın yapmış olduğu çalışmadan da anlaşıldığı gibi belli dönem ve devrelerde farklı anlamlarda 

hareket olgusunda yeni betimlemeler göstermiştir. Bu betimlemeler ve değişkenlikler, tarih öncesi Willendorf 

Venüs’ünden (Foto: 2) XX. yüzyılda Naum GABO’yla (1890-1977) başlayan, Alexander CALDER’la (1898-

1976) devam eden mobil hareket kavramına kavuşmuştur.(Foto:3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-2: Willendorf Venüs’ü,   Foto-3: Alexander CALDER, Çıplak Kadın, 1926, Doğa 

Tarihi Müzesi,  Viyana,    Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris. 

Yerleşik hayata geçtikten sonra, tüketici toplumdan üretici toplum olma yoluna giden insanoğlu, toplu 

yaşama kurallarını da uygulamaya başlamıştır. Bu yaşam kuralları içerisinde en önemli ve etkili olgu din 

olgusudur. Yapılan heykellerde tüm bu kaygılar yer aldıkça estetik kavramları yerini almaya başlamıştır. 

Primitif döneminden daha estetik daha anlatımlı ve ifadeci bir hal almıştır.  Yapılan çalışmalar ve eserler 

toplum içinde beğeni ve kabul ettirme kaygılar taşımaktadır. İlk uygarlıklar döneminde özellikle 

                                                           
419 Kazım ARTUT, “Sanat Eğitimi Kuramları Ve Yöntemleri”, Ankara, 2001, s.13. 
420Gina  PİSCHEL, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C.I, İstanbul, 1981, s.23. 
421 Cahit KINAY, “Sanat Tarihi Kültür Bakanlığı”, İstanbul, 1993, 
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Mezopotamya ve Nil deltası üzerindeki kurulu olan bu uygarlıklarda ortaya konulan eserler bunun birer kanıtı 

niteliğindedir ( Foto- 4, 5, 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-4:Sümer Kralı,      Foto-5:Kritos Knabe, M.Ö.480     Foto6:Mikerinos-Kamerernebty 

Lugal-Dalu'nun MÖ 3. Bin,   Akropoli Müzesi, Atina.         4.Hanedan, Boston Müzesi.  İstanbul 

Arkeoloji Müzesi. 

Mısır, Sümer, Babil, Asur ve Yunan uygarlıklarında özellikle de Yunan klasik ve geçiş dönemlerinde 

heykeller daha durağan daha statik bir duruş sergilemektedir. Heykeldeki hareket az da olsa kol ve bacaklarda 

görülmektedir. Hareket kütle içerisinde kendini fark ettirme çabasındadır. Foto 4. 5. 6’da da görüldüğü gibi 

hareket kol ve bacaklarda görülmektedir. 

Daha sonraki dönemlerde heykeldeki hareketlilik kütle içerisinde yoğunlaşmaya başlamaktadır. 

Yunan sanatının son dönemlerinde bunu açıkça görmekteyiz. 

 “M. Ö. 450 ile 400 yılları arasındaki dönem mimarlıkta olduğu gibi heykeltıraşlıkta da Yunan 

sanatının en yüksek aşamasına ulaştığı dönemdir. Bu dönem sanatına "klâsik sanat" adı verilmektedir. V. 

yüzyıl ortalarına doğru büyük heykeltıraşların sert üslûbun çerçevesi dışına çıktıkları, daha eski dönemlerde 

de var olan bazı sorunların değerlendirilmesi için başka yollar izlemeğe başladıkları görülmektedir.”422 

Mimarlığın yanında heykel sanatının da büyük bir gelişme gösterdiği açıkça görülmektedir. Heykeldeki 

hareket kütlenin tümünde hissedilmektedir (Foto-7,8) . Daha önceki devirlerin aksine kol ve bacak haricinde 

heykelin tümünde bir hareketlilik gözlenmektedir.423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto-7: M.Ö.480-440 Yunan klasik dönem,    Foto-8: Disk atan sporcu, Pio-Clementino 

                                                           
422 Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2004, s.423. 
423 Doğan Kuban, Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, İstanbul, 2012, s. 34-35. 
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Lakon Grubu, M.Ö. II. y.y  Müzesi, Vatikan Myron, British Müzesi              

 . 

Uzun bir müddet mimarinin ve resmin gölgesinde sönük kalan heykel sanatı Rönesans devrinde 

bağımsızlığını kazanarak yeniden hayat bulmaya başlamıştır. Rönesans sanatın yanı sıra edebiyat, tarih ve 

arkeolojiye de önem vermiştir. Rönesans döneminde sanat üç temel özellik (ölçü, sadelik ve tabilik) üzerine 

kurularak bu temeller üzerinde yürümüştür. Rönesans’ın öncüleri Gotik tarzını terk ederek Barok ve Rokoko 

üslubunu geliştirdiler. Heykel sanatındaki biçimsel ve kütlesel hareketliliğin yanında ifadeci durum da 

yansıtılmıştır (Foto-9,10).424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-9: Buonarroti  Michelangelo 1615-16  Foto-10:G.L.Bernini(1598-1680), Davut, 

San Pietro  Vincoli Bazilikası, Roma.  Orman tanrısıyla alay eden Aşk  

tanrıları Metropol. Müz. New York 

Rönesans’la birlikte Barok ve Rokoko’nun getirmiş olduğu hareket daha bilimsel daha natüralist 

yöntemlerle detaycılığa da önem vermiştir. Foto 9 ve 10 da da görüldüğü gibi hiçbir ayrıntı kaçırılmamış ve 

beden hareketi natüralist anlamda en son halini almıştır. B. Michelangelo’nun Musa heykeli ifade ve duruştaki 

hareket her an kalkıp yürüyecekmiş gibi bir duruş sergilemesi, G.L. Benini’nin “Bacchanal: A Faun Teased 

by Children - Orman tanrısıyla alay eden aşk tanrıları ” eserinde beden hareketi ve ayrıntıcılık heykel 

sanatındaki hareketin en zirve noktalarına ulaşmışlardır.  

Barok ve Rokokodan sonra aynen Rönesans öncesinde yaşadığı sönük hayata geri dönmüştür. Aslında 

çıkış noktası aramaktadır. Bu arayış yaklaşık iki yüzyıl sürmüştür.  

19. yüzyıl ortalarına kadar devam eden bu süreç, natüralist yaklaşımları terk ederek yeni bir anlayışın 

içine girmektedir. “Sanat tarihi içinde bilindiği gibi endüstriyelleşme ve fotoğraf makinesinin icadı birer 

dönüm noktası sayılabilir. Tüm bu süreç içinde görsel sanatlar geleneksel anlayıştan kopuşlar göstererek 

mimesis’i425 ret ederler.”426 “heykellerinde, geleneksel güzellik anlayışının dışına çıkarak, vücudun çeşitli 

şekil ve ifadeleri üzerinde çalışmış, hatta Bronz Çağı adlı yapıtı o kadar gerçeğe yakın olmuştu ki, insan 

üzerinden alçı almakla suçlanmıştı.”427 

                                                           
424 Engin BEKSAC, Avrupa Sanatı’na Giriş, İstanbul, 1995, s.26. 
425 Mimesis: doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Sanat terimleri sözlüğü.  
426 http://www.izafet.com/sanat-ve-edebiyat/66117-auguste-rodin-sanati-ve-felsefesi.html. Mart,2013. 
427 Neret, Gilles, Rodin-Sculptures and Drawings, Köln, Taschen, 1994, s.8. 
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Heykel sanatı tıpkı Rönesans da olduğu gibi yeniden uykusundan uyanarak küllerinden doğmaya 

başlamıştır. Sanayi devriminin başlaması her yönde olduğu gibi heykel sanatını da etkilemiştir. Sanatta devrim 

heykel sanatı alanında Auguste RODİN’le başlamış olup kendinden sonraki sanatçılara da ilham kaynağı 

olmuştur. Sanatçı geleneksel atölye sistemini, gelenekçiliği bir tarafa bırakarak kalıp alma, döküm ve çeşitli 

malzemeler kullanarak heykelde ifadeye yönelmiştir. “Eserlerinde hiçbir heykeltıraşın cesaret edemeyeceği 

dışavurumcu gücüyle heykele hareketlilik getirmiştir. Heykel kemik, kas, sinirlerle kendini anlatmaktadır. Bu 

denli bir ifade gerçek anlamda heykelin hareket olgusuna yeni bir boyut kazandırmıştır.”428   

Heykel sanatında; sadece fiziki değil ifade hareketi kütlesel durumda olan eserin içinde yer almaya 

başlamıştır. Hareket kavramı artık kütle içindeki derinlik, plastik yapı, doku ve ışık-gölge kavramlarının 

yanında duygusal bir hareketlilikte gözlenmektedir. Sanatçı kendi ruhunu da katmaya başlamıştır. “Özellikle 

Calais Burjuvaları (Eşrafı) heykeller arasındaki boşluklar hem ışık-gölge anlamında hem de figürler 

arasındaki düzen bir tiyatro sahnesinde hareket eden oyuncular gibi vurgulanmıştır. Adeta heykeller 

yürüyecekmiş gibi yapılmıştır”429 (Foto-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 11: Auguste Rodin, Calais Burjuvaları.      Foto-12: Umberto Boccioni, Mekânda     

          Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri 
Makineleşmenin getirmiş olduğu değişimler heykel sanatında ifade ve hareket anlamında yeni boyut 

kazandırmıştır. Kütlenin kendi içindeki hareket; makineleşmenin vermiş olduğu hareketi yansıtmıştır. Bu 

durum figüratif heykel sanatın da biçimsel hareketliliğin son noktasına geldiği göstermektedir.  Fütürizm 

akımının en önemli ressam ve heykeltıraşlarından Umberto BOCCİONİ’nin (1882-1916) en önemli 

heykellerinden biri olan “Mekânda Sürekliliğin Benzersiz Biçimleri” adlı eseri kütlesel hareketin en son 

noktasıdır. (Foto-12)  

Sanayileşmenin getirmiş olduğu bu hareket ardından bugüne kadar heykel sanatında görülmemiş bir 

hareket boyutuna geçmesine sebep olmuştur. Mobil430 hareket; Mobil heykel XX. Yüzyılda sanayinin ve 

bilimsel gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Mobil hareket kavramını en iyi şekilde kinetik sanat 

akımında görmekteyiz. “Önceleri yalnızca fizik ve kimya dallarında hareketle ilgili olayları tanımlamak için 

kullanılan Kinetik (Kinesis) sözcüğü, 1954’ten sonra sanat alanına geçmiş ve 1960 yılında bir kinetik sanat 

                                                           
428 Rodin, Auguste Rodin, Boyut Yayın Grubu, İstanbul 2007, s.5-6. 
429 Naci EDİ, Modern Heykelde Hareket, Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2010, 

s.12. 
430 1. Hareketli, taşınabilir. 2.Parçalar hâlinde yapılmış olup hava hareketleriyle kımıldayan heykel. Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözluk, Ankara, 2009, 1404. 
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kronolojisinin yayımlanışıyla sanat dilinde yer etmiştir. Bauhaus, Rus konstrüktivistleri,431 De Stijl hareketi 

ve daha yakın dönemlerde Alexander Calder bu akımın kaynağını oluşturmuştur.” 432  

Kinetik sanat ilk kez konstrüktivistlerce ortaya atılmış ve bu sanat düşüncesini Pevsner ve Gabo 

kardeşler manifestolarında şöyle savunuyorlardı. “Bin yıllık sanatın Mısır’ dan gelme ve statik ritimlerden 

oluşabileceği yanılgısından kendimizi kurtarmalıyız. Çağımızın duyarlılığının ana biçimi olarak, sanatın en 

önemli unsurlarının kinetik ritimler olduğunu bildiriyoruz.” İlk kinetik heykel bu anlayışla 1920’ de N. Gabo 

tarafından yapılan “Kinetic Construction” dir (Foto- 13).”433 

Heykel sanatında mobil hareket ne kadar N.Gabo’yla başlasa da gerçek mobil hareketin gözlenmesi 

ve uygulanması Alexander Calder’le olmuştur (Foto-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 13 Naum Gabo (1890-1977 Foto: 14 Alexander Calder  

Kinetic Construction  S-Şeklinde Asma (Yükselen ve Duran Dalga) (1919-20)  

  

Heykel sanatı, dönemler boyunca kendi kütlesi içerisindeki biçimsel hareketi yerini heykel sanatında 

yeni bir kavram olan mobil harekete bırakmıştır. Artık heykeldeki hareket ifade ve kütlesel hareketi terk 

etmeye başlamıştır. 

Alexander Calder (1898-1976)434 heykel sanatında gerçek anlamda fiziksel hareket kavramını getiren 

heykeltıraştır. Calder’in mobil heykel çalışmalarında, daha öncesinden bu zeminin hazırlanmasında 

konstrüktivistlerin yeri çok büyüktür. Calder’in heykel çalışmalarında ki hareketlilik hava hareketine bağlı 

mobilize bir hareket kavramına ulaşmıştır. Dolayısıyla heykellerde her hangi bir enerji ve güç harcanmazdı. 

Tamamıyla doğal bir hareketlilik söz konusudur. Heykel sanatında hareketlilik doğanın gücünden 

yararlanılırken bir başka mühendis ve heykeltıraş olan Arthur GANSON435(1955, …) kinetik sanat 

bağlamında heykel sanatındaki hareket boyutunu daha ileri taşıyarak insan ya da makine gücünü kullanarak 

heykelde hareketi süreklilik haline getirmiştir. Heykelde anlatım ve ifade zaman sürecine yayılmıştır. 

Özellikle en iyi çalışmalarından biri olan “Machin with wishbone - Makine ile Lades Kemiği” (Foto-15) 

                                                           
431 Konstrüktivizm: 1920-1924 yıllarında Moskova’da ortaya çıkmış, sanat ve edebiyatta yeni bir biçim ve öz anlayışını savunan 

çağdaş sanat akımlarından biri, yapımsalcılık. Bu akım, dili, sanat yapıtını, toplum düzenini vb. bağımsız birer yapı, birer sistem 

olarak görür 
432 Germaner, Semra, 1960 Sonrası Sanat, İstanbul, 1997, s.32. 
433 Cahit Kınay, Sanat Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,  1993, s. 316. 
434  “Alexander Calder: 1898 de Philadelphia’da doğdu. Büyük babası ile babası heykelciydi. Annesi resamdı. 1919 da Stevens 

Teknoloji Enstitüsünü mimar olarak bitirdi. Daha sonra da New-York’ta “Art Leauge” okulunda okudu. 1926 da Parise gitti. 

Heykelcilik alanında ilk önce üne orada ulaştı. Yıllarca avrupada kaldıktan sonra tekrar Amerikaya döndü ve Connecticut Devletine 

bağlı Roxbury’ye yerleşti…”  Adli Moran, Büyük Sanatçılar, İstanbul, s.47 
435 Arthur Ganson: 1955 yılında A.B.D. Connecticut Hartford da doğmuştur. Mühendis ve heykeltıraş olan Ganson, kinetik sanat 

üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.  http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ganson 
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http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
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http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Ganson


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

410 

çalışması zaman süreci içerisinde lades kemiğinin neler yapabileceğini ve bir insan gibi hareket ettirilmesi 

olağan üstü bir beceri ve koreografi istemektedir. Eser; bir kompozisyon içerisinde zaman sürecinde anlatım 

ve hareketliliği bir arada yaşamaktadır. Eseri aşağıda verilen web adresinde canlı olarak izlenebilir.  

 http://khnemo.wordpress.com/2008/04/23/machine-with-wishbone/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:15 Arthur GANSON, “Machin with wishbone - Makine ile Lades Kemiği” 

 

Genel değerlendirme: 

 Sanat  

“1-İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi,  

2-İnsanoğlunun iç ve dış dünyasının etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara yönelik beğenisel ve güzel 

duyusal (estetik) yönleri, yararlı yönlerinden daha çok olan nesne ya da onun bir bölümü.”436 şeklinde ifade 

edebiliriz. Yukarıdaki sanat kelimesinin açılımından da anlaşıldığı gibi sanatın özünde, yapısal özelliğinde, 

değerlendirme ve uygulama alanlarında insan vardır. “Sanatçı bir eser meydana getireceği zaman, aklının ve 

kalbinin bütün kuvvetini ona sarf eder. Kendi şahsiyeti ne tür özelliklere haiz ise tabiatı taklit ettiği sırada 

onlar zahir olur ve tabiatta gördüğü örneği ister istemez kendisinde baskın olan sıfatlarla vasıflandırır. 

Buffon’un “Üslûp, insanın kendisidir.” sözü pek doğrudur.”437 İlk çağdan itibaren yapılan tüm sanat 

dallarında olduğu gibi heykel ve heykelciklerde, sanatçının mutlak surette kendi ruhundan bir parça 

bulunmaktadır. Öte yandan sanatçıların kendi benliğinin yanında, bulundukları denemin uygarlıkların 

ekonomik ve sosyal yapıları da sanatçıları büyük ölçüde etkilemiş ve yönlendirmiştir.  

Bu bağlamda ele aldığımız heykelde hareket ve evreleri konusunu tüm dönemler içinde genel olarak 

iki döneme ayırabiliriz.  

Birinci dönem, ilk çağdan XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan evredir; Birinci dönemi dört önemli 

aşamaya ayırabiliriz. Bu aşamalar; primitif dönem, uygarlıklar dönemi, Rönesans dönemi ve sanayi 

devrimiyle başlayan sanatta devrim dönemi olarak belirgin şekilde ayırt edebiliriz. Heykel sanatında hareket; 

primitif dönemde durağan ve statik, uygarlıklar döneminde kısıtlı bedensel (kol, bacak ve kafa) hareketleri, 

Rönesans döneminden itibaren bedensel ve anlatımsal hareketler kendini göstermektedir. İfade hareketliliği 

ve bedensel hareketlilik sanatta devrimden sonra hareket evresinin son noktasına ulaşmıştır.  

İkinci dönem;  XX. yüzyılın ikinci çeyreğinden sora günümüze kadar olan bölüme diyebiliriz. Heykel 

sanatında malzeme ve mekân sınırının ortadan kalkmasıyla heykel sanatının çağın gerektirdiği olguları 

bünyesinde taşıyarak hareket, anlatım, ifade yönünden yeni bir dönemi başlatmıştır. 

                                                           
436 Türk Dil Kurumu, Bilim Ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/?kelime=sanat&kategori=terim&hng=md 
437 Sakızlı Ohannes Paşa, Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, Ankara, 2005, s.48. 
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 Sonuç itibariyle tarih öncesinden günümüze kadar heykel sanatı zamanın her evresinde boy göstermiş 

olup, zamanın ve çağın gerektirdiği gelişimlere ayak uydurarak hatta bazı dönemlerde öncü olarak hareket 

kavramını yaşamaya çalışmıştır. 
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(51) 

Öğr. Gör. Mehriban AĞAYEVA438 

PİYANO İCRACISININ GELİŞİM SÜRECİNDE PİYANO DÜETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ439 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PIANO DUETS DURING THE DEVELOPMENT OF THE 

PIANO EXECUTIVE 

 

 

 

ÖZ 

Piyano düetleri son zamanlarda büyük bir popülarite kazanmıştır. Bu popülarite, dünya çapında isim 

sahibi olan piyanistlerin geçmişte yazılan ve unutulmaya yüz tutmuş eserleri yeniden gündeme getirmek 

istemesinden kaynaklanmaktadır. 18. ve 20. yy. bestecilerinin unutulmayan opera, senfoni vb. büyük eserleri 

piyano için düzenlemeleri, çağdaş bestecilerin eserlerine gösterilen yoğun ilgi, yakın zamanlarda piyano 

düetleri için düzenlenen ulusal ve uluslararası festival, yarışma gibi etkinlikler bu popülarite sürecinin diğer 

sebepleri olarak tanımlanabilir. Piyano düetleri yalnızca sanatsal tatmin sağlamak amacıyla değil, piyano 

eğitimi alanında birçok özelliği bünyesinde barındırmasıyla önemlidir.  

Bu kavram piyanist yetiştirme safhasında birçok farklı disiplini içermesi ve insani nitelikleri olumlu 

yönde şekillendirmesi açısından solo icradan ayrılır. Bu araştırmada iki enstrümanın senkronizasyonu, 

enstrümanların performans ya da prova esnasında sahnedeki konumlarının tınıya etkisi, düet icrası esnasında 

karşılaşılan sorunlar, iki icracı arasında paylaşılan yönetici kavramı açıklanarak, bu konularda karşılaşılan 

problemlere çözüm önerileri sunulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Piyano, Düet, Ansamble, İcra, Piyanist. 

 

 

 

ABSTRACT 

The piano duets have gained great popularity in recent times. This popularity stems from the fact that 

world-renowned pianists are reluctant to recall past and forgotten works. 18th and 20th centuries. The 

unforgettable opera, symphony etc. of composers. Such as the arrangements for the grand pianos, the intense 

interest in the works of contemporary composers, the national and international festivals for contemporary 

piano duets, contests, etc. can be defined as other causes of this popularity period. The piano duets are 

important not only for the purpose of artistic satisfaction, but also for many features in the field of piano 

education.  

This concept involves many different disciplines at the stage of training the pianist and leaves solo 

practice in terms of shaping human qualities positively. In this research, the synchronization of the two 

instruments, the effect of the positions of the instruments during the performance or rehearsal, the effect of 

the positions on the stage, the problems encountered during the duet, and the manager concept shared between 

the two performers are explained and solutions for the problems encountered in these issues are presented. 

 Keywords: Piano, Duet, Ansamble, Executive, Pianist. 

 

 

 

 

                                                           
438  Öğr.Gör. Mehriban AĞAYEVA Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi  A.B.D (magayeva722@gmail.com) 
439 VII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri kongresinde özet olarak sunulmuştur. 11-

15 Nisan 2017 Bakü/Azerbaycan. VII. Presented as a Summary in International Turkish Art, History and Folklore Congress 

/ Art Activities.11-15 April 2017 Baku/Azerbaycan 
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Giriş 

Son yıllarda popülaritesi çok fazla artan ve oda müziğinin önemli bir türü olan piyano düetlerinin bu 

ivmelenmesi; unutulmuş olan eski düet geleneğinin yeniden canlanması, XVIII-XX. yy. bestecilerinin yüksek 

seviyedeki müzikal eserleri ve yeni çağdaş bestecilerin eserlerini bu formda yazmış olmasına bağlı olarak 

açıklanabilir. Günümüzde solo icra virtüözlerinden bu tür besteler dinlemeye alışık olmamıza rağmen bu tip 

performanslar, aldıkları talep üzerine büyük festivaller ve ulusal-uluslararası yarışmalarda ve 

organizasyonlarda yer almaya başlamıştır. 

Ensemble icrası eğitimi, solo icra eğitiminden farklı olarak içerisinde karşılıklı saygı, ince davranış, 

empati vb. birçok ögeyi barındırmakta ve bu ögeler bir araya gelerek “müzikal duygu paylaşımını” ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca, piyano derslerinde ensemble icra etmek deşifre becerisinin gelişmesinde de son derece 

etkili olmaktadır. Piyano düetleri için yazılan eserlerin hemen hemen hepsi, orijinali solo enstrümantal, 

orkestral vb. müzik eserlerinin düzenlenmiş halleridir. Bu eserlerin farklı versiyonları; düet icracıları için 

bestecinin yaratıcı laboratuvarına, orkestral nüanslarına, senfoni ve piyano yaratıcılığıyla olan ilişkisine yeni 

bir soluk getirmektedir. Dolayısıyla piyano düetlerinin eğitim sürecinde kişi, kendi kendine öğrenme ve 

kendini terbiye etme yolculuğunda çok uzun bir mesafe kat etmektedir. Piyano düetinin eğitim sürecinde 

ortaya çıkan en önemli problemlerden birisi de iki icracının müzikal anlayışlarını ve icralarını birbirine 

olabildiğince yaklaştırmak zorunluluğudur. Bilindiği üzere gerçek ensemble; iki icracının emosyonel 

akrabalık çerçevesinde ruhlarını birleştirmesi, eğitim ekollerinin benzerliği, beraber çalışma yönelimleri vb. 

ögelerin bir potada eritilmesi şartını taşımaktadır. R. Schumann’a göre: “Müzik insanların ruhlarını 

sözlerinden önce kavuşturur.” (10, s.214). 

Piyano düetleri, trioları, kuartetlerinde; diğer oda müziği türlerinden farklı olarak enterpretasyon, 

yorumlama gibi genel problemler dışında, pedal kullanımı, sesin tınısını ayıklama vb. teknik problemler de 

ortaya çıkmaktadır. Kısacası bu tür ensemble icralarında, icracıların tek vücutta sahneye çıkmaları, yani iki 

partnerin dört elli bir piyanist olarak icrayı gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedildiği üzere son zamanlarda dünyanın her yerinde yapılmaya başlanan ve düet türünün 

popülaritesini arttıran ulusal-uluslararası yarışmalar; eğitim veren kurumları teşvik etmekle birlikte, büyük bir 

mesuliyet taşıması ve eğitim süreci organizasyonunun karmaşıklığı nedeniyle, beraberinde çözülmesi gereken 

birçok problem getirmektedir. 

 

Düet İcrasında Şef Hareketleri Sistemi 

Düet icrası esnasında piyanocuların aralarında jest, mimik, periferik görüş, nefes vb. ögeleri içeren 

özel bir işaret sistemi oluşmaktadır. Bu işaret sistemi; esere senkronize başlama, doğru auftakt, beraber bitiriş 

vb. nüansları gerçekleştirmede son derece etkilidir. Bu işaret sistemi dinleyiciye yansımamalı, bunu sağlamak 

için enstrümanların sahne yerleşimi, alışılmışın dışında olmamalıdır. Bu işaret sistemini oluşturmakta en 

büyük rol yine eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim veren kurumların sınıflarında yan yana yer alan 

piyanolarda eğitim gören öğrenciler,  bu şekilde iletişim kurmaya alışmaktadırlar. Bu yerleşim düzeninde 

dirsek hissi, periferik görüş gelişmekte ve sahne icrasında bir nefes yeterli hale gelmektedir. Yarışmalarda 

karşı karşıya yerleştirilen piyanolar, yan yana icrada yetişmiş yarışmacıları son derece zorlamaktadır. Bu 

durumun aşılabilmesi için, yarışma öncesinde sahnede prova almak zorunludur.  

 

Piyanoda Dört El İcrası 

Düetin bir türü olan piyanoda dört el icrası, yapısı itibariyle farklı  sorunları olan bir icra türüdür. Bu 

türde partnerler arasında dirsek korkusu, partnerini itme içgüdüsü vb. problemler meydana gelmektedir. Bu 

problemlerin aza indirgenerek zamanla yok edilmesi, yine eğitimcilerin yeteneklerine bağlıdır.  Eğitmenler, 

öğrenciye demokratik çizgiyi göstermeli ve piyano karşısında sandalyeleri eşit şekilde yerleştirmelidir. 

Ayrıca; pedalize açısından bakıldığında, ikinci partisyonu icra eden öğrenci, cümle kayıplarının yaşanmaması 

için sus işaretine rağmen pedallamaya devam etmelidir. Eğitmenlerin bu konuya da son derece dikkatle 

yaklaşmaları ve öğrencilerini sürekli hazır konumda tutmaları gerekmektedir. 
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Ensemble’de senkronik sesleniş kalitenin en büyük kriteridir. Rubato, ritenuto, stringendo… kısacası, 

tempo dışına çıkan nüansların çalışılmış olmalarının dışında, aynı anda hissedilmeleri, aynı dinamik renklere 

sahip olmaları da önemlidir. İki icracı arasında bu özelliklerin eksikliği, eser bütünlüğünün kaybolmasına ve 

eserin ifadesini yitirmesine sebep olur. 

Ulusal-uluslararası yarışmalarda, son zamanlarda piyano düetleri icrasında ezber zorunluluğu 

yerleşmeye başlamış, bu zorunluluk düette yer alan iki partisyonu da ezberlemeyi gerekli hale getirmiştir. Bu 

durumu avantaj olarak değerlendirmek yerinde bir karar olacaktır. Çünkü iki partisyon bilmek, partnerini 

anlamanın göstergesidir. Ayrıca ezber yapmanın diğer bir getirisi de sayfa çevirme zorunluluğunun ortadan 

kalkmasıdır. Bu zorunluluğun ortadan kalkması, sayfa çevirme hatasının meydana getireceği telafisi olmayan 

icra kayıplarının yaşanmayacağı anlamına gelmektedir. 

 

SONUÇ 

Müzikal alanda kolektif çalışmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan düet icrası; müzikal eğitimde 

bireye kendi öz becerilerini değerlendirmenin yanı sıra, partnerinin duygu düşüncelerini ve müzikal yeteneğini 

kavratmakta deneyim kazandırmaktadır. Bu deneyim bireyin sanatsal dünyasının gelişimine paralel olarak 

bireyde empati yeteneğinin de gelişimini desteklemektedir. Senkronizasyon, periferik görüş, nüans vb. birçok 

olgunun doğru şekilde yerine getirilebilmesiyle mümkün olabilen piyano düetlerinin günümüzde eskiye 

nazaran daha sık tercih edilir olması, piyano icrası bağlamında zirveye ulaşabilme açısından sevindirici bir 

gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Öğr. Gör. Mehriban AĞAYEVA440 

PİYANO EĞİTİMİNDE PEDAL KULLANMA PROBLEMLERİ441 

PEDAL USE PROBLEMS IN THE PIANO EDUCATION 

 

 

 

ÖZ 
Piyano eğitimi sürecinde eğitmen tarafından karşılaşılan en büyük problem, pedal kullanımının 

öğrenciye sağlıklı bir şekilde aktarılmasıdır. Eğitim sürecinin performansa yansıtılması sırasında daha belirgin 

olarak hissedilen pedal kullanma problemleri, piyano eğitimcilerini hatırı sayılır düzeyde meşgul eden ve 

sürekli üzerine çözüm yolları aramaya iten bir husustur. Günümüzdeki çağdaş piyano performansları, sınavlar, 

konserler ve hatta piyano yarışmalarında sık sık şahit olduğumuz pedal problemleri; eğitim sürecinde 

gerçekleşmesi gereken pedal çalışmalarının, eğitimciler tarafından göz ardı edildiği veya eğitimcilerin bu 

çalışmalar konusunda yetersiz kaldığını destekler niteliktedir. 

 Bu çalışmada pedal eğitimi ve bu eğitimin performansa yansıması esnasında yapılan kirli pedallama, 

ayak pozisyonunun pedallamaya uygun olmaması, piyano tuşesi kullanım hatalarının pedala yansıması vb. 

gibi yaygın hatalardan bahsedilmiştir. Ayrıca; sanatsal anlayış eksikliğinden kaynaklanan, eserin yanlış 

cümlelenmesi ve bunun yol açtığı pedallama hataları, pedal kullanımı gerektiren eserlerde bu kullanımın göz 

ardı edilmesi ya da gecikmeli pedallama yerine düz pedallama yapılması gibi performansa olumsuz etki eden 

faktörlerden bahsedilerek, bunların düzeltilmesi doğrultusunda piyano eğitmenlerine çözüm alternatifleri 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pedal, Öğrenci, Eser, Eğitim. 

 

 

 

ABSTRACT 
The biggest problem faced by the instructor during the piano training process is that the use of the 

pedal is transferred to the student in a healthy way. The pedal use problems, which are felt more clearly 

during the reflection of the training process to performance, are something that keeps the piano trainers 

considerably busy and constantly looking for solutions. Today's contemporary piano performances, 

examinations, concerts and even pedal problems we often witness in piano competitions; Pedal work that 

should be done in the training process is ignored by the trainers or the trainers are insufficient in these 

studies.  

In this study, pedal education and dirty pedal made during the reflection of performance of this 

education, pedal position of the foot position is not suitable, pedal reflection of the piano key usage mistakes 

etc. As well as common mistakes. Also; There have been offered alternatives to the piano instructors in the 

direction of their correction by mentioning the factors which are caused by the lack of artistic understanding, 

the wrong culling of the work and the pedaling mistakes caused by this, neglecting this use in works requiring 

pedal use or performing flat pedaling instead of delayed pedaling. 

Keywords: Pedal, Student, Work, Education. 
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Pedala Giriş 

Pedagojik deneyimler; öğrencinin pedal kullanma seviyesinin, işitme ve genel müzik gelişimi ile 

birebir alakalı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, öğrencilere doğru pedal kullanmayı öğretmek; eseri 

dinleme, eserdeki farklı renk tınılarını ayırma, piyano faktürünü anlama, pedal kullanım renklerine olan 

merakı terbiye etme, ayağı işitme taleplerine bağımlı tutma gibi birden çok müzikal gelişim durumunun bir 

bütün olarak kavratılmasına bağlıdır. 

Doğru pedal kullanımını öğretmek, piyano eğitiminde yer alan tüm pedagojik sürecin esas tarafıdır. 

Eğitim sürecinin ilk aşamalarında birçok eğitimci; ses kalitesi, cümleleme, teknik beceri, ritim vb. gibi 

ögelerin kavranmasına çok zaman ayırmakta ve maalesef pedal eğitimi ikinci planda tutmaktadır. Bu durum, 

piyano eğitiminde pedal eğitiminin sonradan kazandırılması gereken ek bir eğitim olarak görülmesine sebep 

olarak öğrencinin piyano icrasında özgünlüğü yakalamasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.  

Dolayısıyla, eğitimcilerin iyi bir piyanist yetiştirme aşamasında “pedal kullanma aşamasına ne zaman geçmek 

lazım?” ve “pedal kullanmaya hangisinden (düz-geciken) başlamak lazım?” sorularına net bir cevap vermeleri 

gerekmektedir. Bu konuda eğitimcilerin düşünceleri değişiklik gösterebilmekte; kimi eğitimciler el 

hareketlerini daha kolay koordine eden düz pedallamayı tercih ederken, kimileri de mekanik el hareketlerinden 

ziyade pedal kullanımını öğrencinin işitme dikkatiyle koordine etmeye önem vermektedir. Fakat eğitimciler 

bu karar aşamasında şunu unutmamalıdır; geçmişten günümüze kadar gelen tecrübeler geciken pedaldan düz 

pedala geçmenin çok daha kolay olduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerin doğru pedal kullanımını öğrenebilmesi açısında eğitimcilere bazı tavsiyeler vermek 

mümkündür: 

1. Eğitim sürecinin ilk aşamalarından itibaren pedal kullanımını öğretmek. Ayağı zeminde destek 

olarak hissetmek (topukları kaldırmamak şartıyla). 

2. Öğrencinin ilk pedal kullanımının güzel bir etkinlik olarak yansıtılması. Pedalla ilk tanışmada 

eğitmen öğrenciye pedallı ve pedalsız çalım arasındaki farkı kavratabileceği parçalar seçmelidir. 

3. Hazırlık egzersizleri kullanarak; bu egzersizleri öğrenciye bir amaç olarak değil, hedefe 

ulaşmada bir araç olarak kabul ettirmelidir. 

4. Eser icrası esnasında öğrenciye ayağını sürekli olarak pedal üzerinde hazır konumda tutmayı 

öğretmeli, böylece pedallama sırası geldiğinde öğrencinin pedal arama endişesi ortadan kaldırılmalıdır. 

5. Pedal kullanmaya başlanılan ilk eser ustalıkla seçilmeli, bu eserler öğrencinin pedala olan 

ilgisinin artmasını destekleyecek nitelikte olmalıdır. 

6. Eserin son akoru basılırken el ve ayak koordine edilmelidir. Bu, sonraki aşamalarda icrada 

belirsizliği ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. 

7. Öğrencinin ayağının pedal üzerindeki durumu (serbest veya kasılmış) sürekli kontrol 

edilmelidir. Pedal seviyesinin yüksek olduğu kuyruklu piyanolarda, ayak bileğinde oluşabilecek olan 

gerginliği önlemek için topuk altına küçük bir tahta bırakılmak suretiyle destek alınmalıdır. 

8. Pedallamanın ilk aşamasında eğitimci her zamankinden daha hassas olmalı, azıcık dahi olsa 

pedal kirliliğine mahal vermemelidir. Bu durum işitme yeteneği ile ayak hareketlerinin koordine 

edilebilmesine bağlıdır, kulak ve ayak iletişimi sağlıklı olduğu sürece kirli pedal söz konusu olamaz. 

9. Kolay eserlerde pedallı ve pedalsız icra öğrencinin armoniyi karamasında önemlidir. Örnek 

vermek gerekirse; d-moll “Fırtına” eseri pedalsız çalındığında son derece kuru seslenmektedir. Pedal 

kullanıldığında ise sol elde deyim yerindeyse “zonklayan” akorlar, öğrencide armonik değişimleri kontrol 

etme isteği uyandırır ve öğrenci eseri dinleyerek pedalı değiştirmek zorunda kalır. 

Bazı eserlerde pedal sester arpej şeklindeki akora birleşir. Bu gibi durumlarda eser  bir armoniden 

diğerine bağlandığı için öğrenciyi pedal değişimi için özel olarak yönlendirerek bu alışkanlığı ona 

kazandırmak gerekmektedir. 

Örnek: Debussi Arabeska no.1 

 

Düz Pedal 
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Genel olarak keskin marş veya dans türündeki eserlerde kullanılan bu pedal türünü çok bekletmemek 

gerekmektedir. Öğrenci, düz pedal kullanırken eserin güçlü hecelerini vurgular ve cümlenin ritim desteği 

ortaya çıkar. 

Örnek: Prokofyev Romeo Jülyet Marş. 

 

Güçlü heceli dans karakterindeki parçalarda, kısa pedal kullanan öğrenci, ritmi daha iyi anlayarak 

pedal ruhunu daha iyi aktarır. Dans karakterli eserlerde sol elde bas ve akorlar arasında pedal, birleştirici 

bağlantıdır. Egzersiz olarak öğrenciye; basın seslenmesini kavraması için akorlardan önce pedalla duraklamak 

önerilebilir. Bu tarz,  öğrencinin düz pedal kullanarak kirli seslendirmesini engeller.  

Örnek: Maykopar Vals. 

 

Eserin Türüne Bağlı Olarak Pedal Kullanımı 

Farklı türlerde eserlerlerin seslenmesi farklıdır ve özellikle pedal kullanma konusunda icraya farklı 

yaklaşımlar gerektirir. Polifonik eserlerde pedal kullanmak veya kullanmamak büyük bir sorundur.  

Polifonik müzikte eğitim aşamasında tek hedefimiz; iki, üç ve dört sesi eser içinde öğrencinin net 

duyması ve bağımsız bir şekilde bestecinin melodik fikirlerini anlamasını sağlamaktır. Bach’ın bazi üçsesli 

invensyonlarında bütün seslerde tınlayan legatoları pedalsız icra etmek çok zordur. Kısa ve hafif  bir pedala 

basınç bu sorunu giderir. Bu nadir durumları pedalize etmek polifonik düşünceyi ve duyumu geliştirir. Önemli 

olan, göze çarpmayan pedal kullanarak yeni overton sesleri ve renkleri polifonik esere katmamaktır.  

Diğer bir taraftan, Romantik Dönem bestecileri büyük diapazonlarda eserler bestelemişlerdir ve yoğun 

armonik seslenme için yoğun ve fazla pedal kullanımı gerekir. Yani bas seslerde uzun ve gelişen melodik 

cümle kurulmalıdır, ve pedalsız olarak bunu yapmak mümkün değildir.Bundan dolayı romantik bestecilerin 

eserlerinin bir çoğu sonsuz pedal gerektirir. Örnek verecek olursak; Chopen’in eserlerinde sol elde eşlik geniş 

armonik fon oluşturur ve pedal, parmaklar arası bağlantıyı kurmak için kullanılır.  

Stil ve tür dışında pedalın hangi şekilde kullanılacağına tempo, rejistr, faktür, dinamik vb. birçok 

objektif faktör etki eder. Bu faktörleri göz önünde bulundurmadan iyi bir pedalizeyi yakalamak mümkün 

değildir. Çünkü pedal, parlak doruk noktalarına veya seslerin kaybolmasına yardımcı olur. Aynı cümle farklı 

oktavlarda bestelenmişse, iyi bir piyanocu bu cümleyi farklı pedalize eder. Bu durum kesinlikle piyanonun  

temel yapısıyla ilgilidir. Yüksek oktavlarda icra sırasında sesler net olarak tınladığı için sürekli pedal 

gerektirmemektedir. Tam tersi durumda olan bas oktavlarda tınının ayırt edilebilmesi için net ve temiz pedal 

gerekir.  

 

Pedal Kullanımında Öğrenciye Bağımsız Olmayı Öğretmek 

Piyano öğretim sürecinde öğrenci, eseri pedalla deşifre yapmakta zorlanıyorsa pedalsız süreç mümkün 

olduğu kadar az tutulmalıdır.Pedal çalışmasının ilk denemeleri mutlaka ders esnasında yapılarak, öğrencinin 

pedalla ilgili düşünceleri aydınlatılmalı ve pedalın özellikleri öğrenciye anlatılmalıdır. Eseri direkt olarak 

pedalla deşifre ise, yalnızca piyanonun tınısını ayırt edebilme yeteneğine sahip öğrencilerle yapılmaldır. 

Öğrencilere pedalize konusunda serbestlik vermek belirli kademelerden sonra gerçekleşmesi gereken 

bir süreçtir ve öğrencinin kendi özgün icra yeteneğini yakalayabilmesi için mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Eğitmen, eserin zor kısımlarını anlattıktan sonra, öğrenciye seslenmeyi dinleyerek kendi doğru pedalizesini 

bulabilmesi için yol göstermelidir. Eğer bu aşama doğru olarak neticelendirilirse, öğrenci yeni bir eser deşifre 

ederken eğitmenin doğrudan desteğine ihtiyaç duymadan nota üzerinde pedal yerlerini kendi başına not 

alabilir duruma gelecektir. Bu da öğrencinin müzikal sezgisinin gelişmesine doğrudan bir katkı sağlayacak ve 

çok az da olsa pedalizeye kendi bireysel yeniliklerini getirmesine ortam hazırlayacaktır. Dolayısıyla 

ezberlenmiş pedaldan çekinmemek gerekmektedir, eğer öğrenci icra esnasında kendini dinliyorsa pedalize 

hiçbir zaman mekanik olmayacaktır. 
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SONUÇ 

Bireysel farklılıkları göz önünde tutmak, bütün eğitim alanlarında olduğu gibi müzik eğitiminde de 

başarıyı sağlamanın altın anahtarıdır. Bu durumdan hareketle pedal eğitimi de her yeni eserde ve her farklı 

öğrencide bireysel yaklaşımı gerektirir. Pedal, teknik, ses gibi ögelerin hepsi araç konumundadır, esas hedef 

genç müzisyenleri yaratıcı ve duygusal olarak kazanmaktır. Eğitmenin pedagojik başarısı bireysel yaklaşım 

ve yaratıcılık anlamında ilham verebilmesiyle mümkündür.  
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(53) 

Arş. Gör. İnan YÜKSEL 

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA MALATYA’DA BESLENME ALIŞKANLIKLARI, TARIM VE 

HAYVANCILIK  

PRE-HISTORICAL AGE IN MALATYA NUTRITION HABITS, AGRICULTURE AND LIVESTOCK 

 

 

 

ÖZ 

Malatya, Tarihin en eski devirlerinden günümüze kadar aralıksız iskan olunmuş bir şehirdir. Paleolitik 

ve Mezolitik Çağlarda insanlar henüz yerleşik hayata geçmiş olmasalar dahi gezip dolaşırken konakladıkları, 

kışı ya da yazı geçirdikleri belirli bölgeler bulunmaktaydı. Malatya da iklim koşulları, doğal coğrafi yapı ve 

besin çeşitliliğinin uygunluğu dolayısıyla tarihöncesi insanların ilgisini çeken bölgelerden birisi olmuştur.   

Neolitik Çağ ile birlikte yerleşik hayata geçip tarım yapan insanlar için yine cazibe merkezi konumunda olan 

Malatya bu durumu verimli ve geniş arazilerine borçlu olmalıdır.  

Paleolitik Çağdan İlk Tunç Çağı’na kadar Malatya ve çevresinde yaşamış olan insanlar besin kaynağı 

olarak neleri tercih etmiş olabilirler? Sorusuna cevap aranan bu makalede Malatya ve çevresinde yapılan yüzey 

araştırmaları ve arkeolojik kazı raporları kaynak olarak kullanılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Tarih Öncesi, Malatya, Beslenme Tarım ve hayvancılık. 

 

 

 

ABSTRACT 

Malatya is a city that has been continuously occupied from earliest prehistoric time to nowadays. The 

Palaeolithic and  the Mesolithic ages people, even if they had not yet settled down, had some areas which they 

spend winter and summer. Malatya has been one of the regions that attracted the interest of the people of the 

prehistoric age due to climate conditions, natural geographical structure and the appropriateness of the food 

variety. Malatya, which is also a center of attraction for people who have settled together with the Neolithic 

Age and cultivated agriculture, owe it to the fertilel and wide lands. 

What did people who lived in and around Malatya from the Palaeolithic Age to the Early Bronze Age 

could prefer to eat? In this article which is searched for the answer of this question, surface surveys and 

archaeological excavation reports made in and around Malatya were used as a source. 

Keywords: Prehistoric, Malatya, Nutrition, Agriculture and farming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Arş. Gör. İnan YÜKSEL- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

inanyuksel2@gmail.com; Ağrı/TÜRKİYE. 
 Bu makale “Tarih Öncesi Dönemde Malatya”  adlı devam eden doktora tezinden esinlenerek türetilmiştir. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
mailto:inanyuksel2@gmail.com


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

420 

Tarih Öncesi Çağlarda Malatya’da Beslenme Alışkanlıkları, Tarım ve Hayvancılık 

Anadolu’da Tarih Öncesi Çağlar insanlığın ilk dönemlerinden itibaren Asur Ticaret Kolonileri 

döneminde Anadolu’nun yazı ile tanıştığı MÖ 1950 – 1750 yıllarına kadar olan zaman dilimini ifade 

etmektedir. Başka bir deyişle Tarih Öncesi Çağlar İnsanlık tarihinin %99’unu kapsayan dönemdir. Bu zaman 

dilimi kendi içerisinde Paleolitk Çağ, Mezolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağı olmak 

üzere bölümlere ayrılır.   

Tarih öncesi kültürlerin en eskileri olan taş devri kültürleri,  Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik Çağlar 

olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir. İnsanlığın en eski devirlerinden itibaren MÖ 15.000’lere 

uzanan zaman dilimine Paleolitik Çağ adı verilir. Bu kelime Grekçe “Palaios” (eski) ve “lithos” (taş) 

kelimelerinin birleşimi ile elde edilmiştir. Paleolitik kelimesi çağın yaşam koşullarına uygun olarak, 

insanoğlunun bu dünyada var olduğu günden itibaren bu güne dek geçirdiği zaman diliminin en büyük kısmını 

kapsayan ve dönemin yaşam koşullarına uygun bir isim olarak yerleşmiştir. Bu dönem Türkiye’de Eski Taş 

Devri ya da Yontma Taş Devri olarak da adlandırılır  (Sevin, 2012: 7; Arslantaş, 2013: 15; Memiş, 2013: 9).  

Soğuktan, vahşi hayvanlardan ve her türlü tehlikeden korunmak isteyen Paleolitik Çağ insanları 

genellikle büyük mağaraların girişleri, kaya altı sığınakları ya da ağaç kovuklarında barınmayı tercih etmek 

zorunda kalmışlardır. Ateş henüz kontrol altına alınmamış olduğundan Paleolitik Çağ’da insanlar karanlık 

korkusu dolayısıyla mağaraların dip köşelerine gidememişlerdir (Arslantaş, 2014: 320).  

Paleolitik Çağ’da insanlar avcılık ve toplayıcılık ile yaşamlarını devam ettirmiş, geceleri ağaç ve 

mağara kovuklarında barınmış, taştan ya da kemikten yapılan aletlerle günlük ihtiyaçlarını gidermişlerdir.  

İnsanlar Paleolitik Çağ’ın sonlarına doğru kemikten üretilen iğneler ve mızrak uçları kullanmaya da 

başlamışlardır (Akurgal, 1988: 21; Sevin, 2012: 7). 

Paleolitik’ten sonra gelen Mezolitik Çağ, Orta Taş Çağı olarak da bilinir. Mezolitik Çağ Anadolu’da 

yaklaşık olarak MÖ 15.000 ila 8.000 yılları arasını kapsar. Bu dönemde Paleolitik Çağ alışkanlıklarını devam 

ettirmekte olan insanlar Neolitik Çağ’a geçişe doğru yol almaktadırlar. Mezolitik Çağ insanının kullandığı 

aletler boynuz, kemik, çakmak taşı, ağaç, deri ve taştan yapılmaktaydı (Kaya, 2016: 10; Memiş, 2013: 10).  

Malatya’da bulunan Paleolitik yerleşmeler arasında günümüzde Karakaya barajının suları altında kalan 

İkiz Höyük, Levent Vadisinde bulunan mağaralar, Kaletepe Höyüğü, Elazığ Malatya il sınırı yakınlarında yer 

alan Aktaş mevkii, Yazıhan ilçesinin doğusunda bulunan ve yine Karakaya barajının suları altında kalmış olan 

Eğribük çakıllığı sayılabilir (Di Nocera, 2005: 328; Esin ve Harmankaya, 1991: 327-328; Yakar, Salzmann, 

1981: 174; Kökten, 1974: 3 Harmankaya, 1996: 16).  

Malatya ve çevresinde ilk olarak 1947 yılında yapılan araştırmalarla birtakım Paleolitik aletler 

bulunmuş ve Malatya ili ve çevresinin Paleolitik ve Mezolitik Çağlarda yaşamaya elverişli olduğunun 

anlaşılması ile taş devri insanlarının buraları mesken tuttuğu sonucuna varılmıştır (Kökten, 1947: 431-439).  

Paleolitik ve Mezolitik Çağ’larda tarım henüz keşfedilmediği için insanlar avcılık ve toplayıcılıkla 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Malatya yöresinde iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle doğada 

kendiliğinden yetişebilen kayısı, erik, dut, elma üzüm gibi meyvelerin Paleolitik ve Mezolitik Çağ insanları 

tarafından yiyecek ihtiyacını gideren temel unsurlardan olduğu muhakkaktır. Bu meyve türlerinin yanı sıra 

bölgede çokça bulunan tavşan, dağ keçisi, koyun, geyik, domuz gibi kara hayvanlarını avladıkları 

düşünülebilir. Bu meyveler ve kara hayvanlarının yanında çeşitli kuşlar ya da Fırat nehri başta olmak üzere 

civarda bulunan büyüklü küçüklü akarsularda bulunabilecek balık türlerini de avlayarak yaşamlarını 

sürdürmüş olmaları muhtemeldir.   

Neolitik Çağ, insanlık tarihinin en önemli dönüşüm noktalarından birisidir. Anadolu’da Neolitik Çağ 

MÖ 11. Binyıldan itibaren görülmeye başlanır. Bu dönemin son şeklini alması yaklaşık olarak MÖ 6000 

yıllarına rastlamaktadır. Neolitik Çağ’da gerçekleştirilen devrimsel nitelikli keşifler ilk üretici köy 

topluluklarının doğmasına sebep olur (Özdoğan, 2011: 56). Kelime anlamı itibarı ile yeni taş çağı anlamına 

gelen Neolitik Çağ, Cilalı Taş Çağı olarak da adlandırılır. Çanak çömleksiz ve çanak çömlekli olmak üzere 

iki aşamada izlenebilen Neolitik Çağ, son buzul çağının sonlarından itibaren başlayarak MÖ 7. Binyıla kadar 

yaklaşık 4 bin yıl boyunca evrimsel nitelikler taşıyan gelişmelere sahne olur ve bu gelişim süreci insanoğlunun 

yaşam koşullarını etkileyen en önemli buluşların ortaya çıkmasını sağlar (Sevin, 2012: 18-21).  
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Neolitik Çağ’ın en önemli buluşlarından birisi olarak sayılabilecek olay ateşin insanoğlu tarafından 

kontrol altına alınmasıdır. Ateşin kontrol altına alınmasından önce güneşte kurutularak elde edilen seramik 

ürünler ateşin kontrol altına alınmasıyla pişirme tekniği ile üretilmeye başlanmıştır. Neolitik Çağ’da insanoğlu 

tarafından gerçekleştirilen devrim niteliği taşıyan diğer bir keşif ise ziraattır. Bu çağda tüketici toplum 

yapısından üretici toplum olma yolunda ilk adım atılmıştır. Neolitik Çağ’da ziraatın keşfi, doğal olarak başka 

bir önemli gelişmeye yol açmıştır. Artık ekip biçmeye başlayan insanlar ekinlerini beklemek üzere tarlalarının 

kenarlarına küçük kulübeler kurarak yabani hayvan ve dış düşman tehlikesine karşı korunmayı öğrenmişlerdir. 

Görüldüğü üzere birbirinin devamı olan bu devrim niteliğindeki keşif ve icatlar insanlığın kaderini 

değiştirmiştir (Memiş, 2013: 10-11).  

Malatya’nın Neolitik kültürlerini yansıtan en iyi örnek Cafer Höyük’tür. Cafer Höyük, 1977 yılında 

ODTÜ Aşağı Fırat Projesi kapsamında araştırmalar yaparken keşfedilmiş ve Karakaya Barajının su 

toplamasına kadar (1986) kazılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. (Cauvin ve Aurenche, 1980: 175-176; 

Cauvin, Aurenche, 1987: 65-66)  

 Bu kazı çalışmaları sırasında Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ özelliklerini yansıtan çok odalı bir evin 

etrafı çevrilmemiş dış alanını oluşturan, içinde iki çukur ocak ve hayvan kemiklerinin yer aldığı, kül ve yanmış 

taşlarla doldurulmuş bir pişirme alanı bulunmuştur. Bu kemiklerin paleojolojik incelemesi sonucu Cafer 

Höyük insanlarının yaban domuzu, yaban sığırı koyun, keçi, geyik, gibi hayvanları avlamak suretiyle 

tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu hayvanlar evcil olarak Cafer Höyük insanları tarafından 

yetiştirilmemiştir. Cafer Höyükte evcil olarak bulunan tek hayvan köpektir (Cauvin, Aurenche, 1985: 17; 

Cauvin, Aurenche, 1986: 40-41).  

Tarım ürünlerine gelecek olursak özellikle buğday açısından Cafer Höyük önem teşkil eder. Emmer 

cinsi buğdayın kültüre alınarak ziraatının yapılması Diyarbakır Çayönü ile birlikte Cafer Höyük dünya 

üzerinde ilk örneğini teşkil eder. Cafer Höyük’te Emmer buğdayının yanı sıra eincorn buğdayı, mercimek, 

bezelye, gibi ürünlerin de tarım ürünü olarak kullanıldığı bilinmektedir (Cauvin, 1983: 65-66; Öksüz, 2011: 

77). 

Malatya’nın Neolitiği ile ilgili diğer yerleşmelerden detaylı bilgilere ulaşılamamasının yanı sıra, İkiz 

Höyük ve Gelinciktepe Höyüğü’nünde de Neolitik Çağ’da yerleşim alanı olduğu kesin olarak bilinmektedir. 

İkiz Höyük baraj suları altında kaldıktan sonra fark edilmiş olup Değirmentepe Höyüğü kazı ekibi tarafından, 

kurak geçen bir yıl höyük konisinin su yüzeyinde kalması sonucu sadece bir sezon kazılabilmiş ve höyüğün 

Malatya’nın Neolitik Çağ yerleşmelerinden birisi olduğu tespit edilebilmiştir (Esin ve Harmankaya, 1991: 

325-327). Gelinciktepe Höyüğü ise Arslantepe kazı heyeti tarafından kazılmıştır. Ancak tepenin doğal 

kayalardan oluşan yapısı kazı çalışmalarını olumsuz etkileyerek sistematik bir kazı yapılmasını engellemiştir 

(Puglusi, 1964: 9; http://www.tayproject.org/ Erişim tarihi 15/07/2017 ).  

Neolitik Çağ ile başlayan köy kültürü bazı bölgelerde yeni bir dönüşüm daha yaşayarak kent halini 

almaya başlar. Kentlerin oluşmasının ardından devlet olarak adlandırılabilecek toplulukların var olduğu 

görülür. Bu gelişim sürecinin yaşandığı dönem Kalkolitik Çağ olarak adlandırılır. Kalkolitik Çağ Anadolu’da 

yaklaşık olarak MÖ 6000-3000 yılları arasında izlenebilir  (Özdoğan, 2011: 102 ).  

Kalkolitik, Eski Yunan dilinde bakır-taş anlamına gelmektedir. Taş aletlerin yanında madenlerden de 

yararlanılmaya başlandığı bu çağı ifade etmek için seçilen isim dönemin en önemli özelliklerinden birini 

yansıtmaktadır (Memiş, 2013: 13). Bu Çağ’da insanlar madeni eriterek silahlar ve tarım araç – gereçleri 

üretmeye başlamışlardır. Bu durum Kalkolitik Çağ’da madeni kullanabilen insanların daha az gelişmiş ve 

henüz maden yapılmış aletler üretemeyen insan toplulukları üzerinde hem ekonomik hem de askeri anlamda 

üstünlük kurmalarına yol açmıştır (Memiş, 2009: 27).   

Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’dan itibaren görülen tapınak ekonomisi Kalkolitik Çağ’da 

kurumsallaşmaya başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Basra körfezine uzanan bölgede binlerce yıl 

hüküm sürecek olan kültürlerin temelini oluşturmuştur. İklim koşullarına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarını 

karşılayacakları yapılar oluşturması, Kalkolitik Çağ’da toplulukların hızla büyüyerek kurumsallaşmasının 

önünü açmıştır. Özellikle kurak olan bölgelerde tarımsal ekonomi yağışa endeksli olduğu için, yağışın az 

olduğu yıllarda kullanılmak üzere üretimin verimli olduğu zamanlarda ihtiyaç fazlası üretim yapılarak 
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bunların saklanacağı depo gibi mekânlar inşa edilmiştir. Verimli yıllarda fazla ürün elde edilebilmesi için 

kullanılan işgücü ile depolarda saklanan tahılların güvenliğini sağlayan insanlar ve bunların tümünü sevk ve 

idare eden görevlilerin varlığı tartışmasız kabul edilmektedir. Bu işleri yaparak ekonomik gücü elinde 

bulunduran insanların, bunu sistematik bir hale getirmesi sonucu Kalkolitik Çağ’da devlet sistemleri oluşmaya 

başlamıştır (Özdoğan, 2011: 102-103).   

Kalkolitik Çağ’da Malatya’nın ve hatta Anadolu’nun en önemli merkezlerinden biri Değirmentepe 

Höyüğüdür. Değirmentepe Höyüğü kurtarma kazıları 1978-1986 yılları arasında, ODTÜ Aşağı Fırat Projesi 

çerçevesinde Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılmıştır. 1986 yılında 

yapılan son kazı çalışmaları sonrası Karakaya barajı tamamlanarak höyük sular altında kalmıştır (Esin 1980: 

91-92; Esin ve Harmankaya, 1987: 79).  

Kazı çalışmalarına paralel olarak yapılan arkeometrik analizler Kalkolitik Çağ’ın Ubeyd evresinde 

Değirmentepe’de oldukça verimli ve tarıma elverişli toprakların bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu dönemde 

arpa ve buğdayın ıslah edilmiş olduğu ancak Arpanın buğdaya nazaran daha fazla üretildiği bilinmektedir. 

Üretim fazlası tahılların daha sonra kuraklık olması ihtimaline karşı depolarda muhafaza edildiği 

Değirmentepe kazılarında ortaya çıkarılan yapılardan anlaşılmaktadır. Hayvan kemiklerine yapılan analizler, 

Değirmentepe’de domuz, at, eşek, köpek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların evcil olarak bulunduğu 

sonucunu ortaya koymuştur. Keçi ve koyunun,  sığır ve domuzdan daha fazla tercih edildiği,  bununla birlikte 

genellikle orman kenarlarında yaşamını sürdüren kızıl geyik gibi hayvanların vahşi olarak doğada yaşadıkları 

ve av hayvanı olarak Değirmentepe insanları tarafından avlanıldıkları tespit edilmiştir. Bu durum Kalkolitik 

Çağ Değirmentepe insan topluluklarının karma besin ekonomisinden faydalandığını ve o dönemde doğal 

çevrenin çok daha fazla ağaçlık olduğunu göstermektedir (Esin 1984: 17; Esin ve Harmankaya, 1985: 65).  

Malatya’da kazı çalışması yapılmamış olan Cano Tepe, Aşağı Sazlıca, Fethiye Höyük, Furuncu 

Höyük, Hasarkaya Höyüğü, Hasırcı IV Höyüğü, Horomhan Höyüğü, İsaköy Höyüğü, Karababa Harabesi, 

Karahöyük, Kilisik Köyaltı Yerleşmesi, Kuyuluk Höyüğü, Seki Mevkii, Silbistan Höyüğü,  Sokulu tarla,  

Sürgü Höyüğü, Yukarı Sülmenli Höyüğü gibi Kalkolitik Çağ yerleşmelerinin de benzer özelliklere sahip 

olduğu düşünülebilir. 

Son Kalkolitik Çağ’da Toroslar’ın kuzeyi ile güneyi hayvancılık açısından oldukça farklılık gösterir. 

Mezopotamya’nın Toroslar’ın Güneyinde kalan bölgelerinde büyükbaş hayvan ile domuz yetiştiriciliği çok 

yaygın değildir. Daha çok koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toroslar’ın kuzeyinde ise bol miktarda 

büyükbaş hayvan ve domuz yetiştirildiği bilinir. Bol miktarda yağış alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 

iklim koşulları domuz ve büyükbaş hayvan yetiştirme açısından oldukça elverişlidir. İklim koşullarının sayılan 

tüm hayvanların yetişebilmesi için elverişli olmasına rağmen en sık rastlanan hayvan koyundur. Bunun sebebi 

etinin dışında sütü ve yününden de oldukça faydalanılıyor olmasıdır (Balossi ve Sıracasano, 2011: 144-145).  

 Son Kalkolitik Çağ’dan Tarihöncesi dönemin son aşaması olan İlk Tunç Çağı’na gelindiğinde 

Malatya’da ve genelde Mezopotamya’nın neredeyse bütününde tarım ve hayvancılık açısından bir değişim 

yaşanmadığı, Kalkolitik Çağ alışkanlıklarının İlk Tunç Çağı’nda da devam ettiği bilinmektedir.  

 

SONUÇ  

Paleolitik ve Mezolitik Çağ’larda Malatya, Anadolu ve Mezopotamya insanının uğrak yerlerinden 

birisidir. Sözü edilen dönemlerde Malatya ve çevresinin, günümüze nazaran daha sık bir bitki örtüsü ile kaplı 

olması, iklim koşullarının uygun olması, doğal yapının ve bitki örtüsünün korunma ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek vaziyette olması, av hayvanlarının bolluğu ve meyve çeşitliliği gibi olumlu koşullar, yüz 

binlerce yıl önce insanların bu bölgelerde yaşamayı tercih ettiğini gösterir. 

Neolitik Çağ’a gelindiğinde Malatya için en önemli yerleşim yer Cafer Höyük’tür. Cafer Höyükte 

insanlar buğday ve arpayı ıslah ederek bunların ziraatını yapmışlardır. Bunun yanı sıra koyun, keçi, geyik, 

domuz, sığır gibi hayvanları av hayvanı olarak tüketmişler ancak henüz ehlileştirememişlerdir. Cafer Höyükte 

ehlileştirilebilen tek hayvan türü köpektir.  

Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağlarında koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanların tümü hayvancılıkta 

yoğun olarak kullanılmış olup ekonomik hayatta önemli yer tutmuştur. Eti sütü ve yününden faydalanılabildiği 
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için özellikle koyun yetiştiriciliği yapılmıştır. Kalkolitik Çağ’da tarımsal faaliyetler boyut değiştirerek 

ürettiğini o yıl içinde tüketme alışkanlığı terk edilmiş, gelecek senelerde kuraklık olması ihtimaline karşı fazla 

miktarlarda buğday ve arpa ekilerek depo etme geleneği başlamıştır. İlk Tunç Çağı’nda da Kalkolitik Çağ 

tarım ve hayvancılık gelenekleri sürdürülmüştür.    
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(54) 

Arş. Gör. Metin PEHLİVAN 

ZARAR SİGORTALARINDA HALEFİYET VE RÜCU 

SUCCESSORSHIP AND RECOURSE IN INSURANCE FOR LOSS 

 

 

 

ÖZ 

Zarar sigortalarında halefiyet ve rücu kavramları birbirinin tamamlayıcı parçalarıdır. Sigorta şirketinin 

sahip olduğu rücu hakkı, zarar sigortalarında geçerli olan halefiyet ilkesinin sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sigortacı ile sigortalı arasında yapılan sözleşme gereği sigortacı, ortaya çıkan zarar miktarına 

göre sigortalıya tazminat ödemektedir. Bunun sonucunda da halefiyet ilkesinin bir gereği sigortacı sigortalıya 

zararın karşılığı olarak ödediği tazminatın bir gereği olarak sigortalının sahip olduğu hakların halefi olduğu 

gibi üçüncü kişilere karşı sahip olduğu dava açma hakkına da halef olmaktadır.  

Yani sigortalıyı zarara uğratanlara karşı sigortalının açacağı davaları sigortacı bizzat açabilir; fakat 

sigortacı, sadece sigortalıya zarara karşı ödemiş olduğu miktar kadarını zarar veren üçüncü kişilerden talep 

edebilir, rücu edebilme hakkını elde edebilir.  

Anahtar Kelimeler: Zarar Sigortaları, Halefiyet, Rücu. 

  

 

 

ABSTRACT 

The concepts of succession and rue in harmful insurances are complementary parts. The right of rue 

in harmful insurances of the insurance company is the result of the succession principle applicable to the 

harmful insurances. According to the contract between the insurer and the insured, the insurer pays 

compensation to the insured person according to the amount of the loss. As a result of the principle of the 

successorship the insurer has rights against the third person as if it were the successor of the rights that the 

insured had as well as the right to the compensation paid as compensation for the loss. In other words, the 

insurer can personally open the case where the insured has been the subject of loss; but the insurer can only 

claim third parties who have harmed the insured to the extent that they have paid the insurance against them, 

and obtain the right to reclaim the loss from them 

Keywords:  Casualty Insurance, Subrogation, Revocation. 
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GİRİŞ 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiştir. Kanun yürürlüğe 

girmesiyle birlikte, ticari hayatı kolaylaştıracak hükümleri beraberinde getirmiştir. Birçok yeni kurum ve 

kavram hukuk hayatına kazandırılmış, kanunun dili sadeleştirilmiş, daha anlaşılır hale getirilmeye 

çalışılmıştır.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilmiş olan yeniliklerden sigorta hukuku ve sigortacılık faaliyetleri 

de nasibini almıştır. Bu kapsamda, hazırlamış olduğumuz makalede konunun daha iyi anlaşılabilmesi 

açısından, ilk olarak Türk Hukuku’nda sigortacının kanuni halefiyetine ilişkin genel kurallar açıklanmaya 

çalışılacak. Daha sonra ise, zarar sigortalarında halefiyetin ne olduğu ve uygulamada karşımıza nasıl çıkacağı 

çalışmanın konusu kapsamına dahil edilmiştir.  

Zarar sigortaları kapsamında sigortacının sorumluluğunun şartları incelendikten sonra, sigortalının 

zarara uğraması neticesinde sigortacı ile yapılmış olan sözleşmeye gereği sigortalın zararını tazmin eden 

sigortacının hangi şartlarda sigortalıyı zarara uğratana rücu edebileceği incelendikten sonra açılacak olan rücu 

davası usul hukuku bakımından değerlendirilecektir. 

 

1. SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ 

Sigortacının kanuni halefiyetine dair, 6102 Sayılı TTK’da genel hüküm niteliğini haiz olan madde 

1472’dir. Buna göre; 

“Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, 

gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya 

intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın 

onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi 

kaldığı yerden devam ettirebilir. 

 Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya 

karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı 

sahip olduğu başvurma hakkını korur.” 

Bu düzenlemeye ek olarak kanun koyucu tarafından yürürlükteki kanun süresince sorumluluk 

sigortasında halefiyet kurallarının uygulanıp uygulanmayacağına dair yapılan tartışmalara son verecek 

nitelikte bir düzenleme daha getirilmiştir. Bütün bunların sonucu olarak Yargıtay tarafından önceden bu yana 

kabul gören sorumluluk sigortalarındaki halefiyet ilkesinin uygulanması442 yasal bir zemine kavuşturulmuştur. 

Sorumluluk sigortalarında halefiyet ilkesine ilişkin düzenleme TTK m.1481’de karşımıza çıkmaktadır.  

 

Buna göre; 

“(1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalının 

gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel tutarında 

sigortacıya ait olur. 

(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın 

onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi 

kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde 

davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur.” 

 

Madde metninden de anlaşıldığı üzere, sigorta ettiren443, zarar gören sıfatıyla riziko gerçekleştikten 

sonra oluşan zararlar sebebiyle, üçüncü bir şahsa karşı herhangi bir hukuki sebebe bağlı tazminat alacağına 

                                                           
442 Kemal Şenocak, “Türk Ticaret Kanunu’nun Mal Sigortasına İlişkin Hükümlerinin Sorumluluk Sigortalarına Uygulanabilirliği”, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, C.58 Sayı:1, s.189-229. 
443 Eski TTK’da her ne kadar “sigorta ettiren” tabiri kullanılmışsa da başkası hesabına sigorta türlerinde sigorta ettiren ile sigortalı 

aynı kişi olmayacağından dolayı, riziko gerçekleştiğinde sigortacı, sigorta ettirene değil, sigortalıya ödeme yapmak zorundadır. Bu 

halde, sigorta edilen menfaat kime geçmişse, sigorta bedelinin ona ödenmesi gerekir. Yine, sigortalı malın sahibi değişmişse, 
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sahip ise, bu hakkın ödenen sigorta tazminatı uyarınca “sigortacıya geçmesi” haline sigortacının halefiyeti 

denir.444 

Zarar sigortalarında geçerli olan ilkelerden biri de sigortacının ödediği tazminat oranında sigortalının 

haklarına halef olmasıdır. Sigortacının tazmin ettiği zarar, üçüncü kişinin kusurlu davranışı yüzünden 

gerçekleşmişse, bu kişiye karşı dava açılarak tazminat istenebilir.445 Halefiyet ilkesi gereğince de sigortacı, 

ödediği sigorta tazminatı dolayısıyla hukuki bakımdan sigorta işlemi gerçekleştiren kişinin yerine alır. (TTK 

m.1481) Sigortacıya halefiyet hakkının tanınması iki temele dayanmaktadır. Zarar sigortalarının temeli olan 

“zenginleşme yasağı” prensibi neticesinde, zarar sigortası gerçekleştirenin malvarlığında meydana gelen bu 

zararın bir kere tazmini şarttır.446 

Sigorta hukukunda kanuni halefiyet, tazmin ilkesinin bir sonucudur. Bu yüzden sadece zarar 

sigortalarında uygulanır.447 Zarar sigortasının bir çeşidi olan sorumluluk sigortalarında halefiyet ilkesinin 

geçerli olup olmayacağı eski kanun döneminde tartışmalı iken, 6102 Sayılı TTK bu konuda açık bir düzenleme 

yaparak söz konusu tartışmaya son verilmiş olmaktadır. Bizim de yerinde bir düzenleme olduğu kanaatimizle 

birlikte, sorumluluk sigortalarında da halefiyet ilkesinin uygulanması daha isabetlidir. Böylelikle sigortacı 

sigortalıya halef olmakta ve sigortalının üçüncü şahsa karşı açacağı davada sahip olduğu bütün defileri üçüncü 

şahsa karşı ileri sürebilecektir.448 

Zarar sigortalarında halefiyet ilkesi ile zarar gören sigortalının aynı zarar için iki defa tazminat alıp 

haksız olarak zenginleşmesinin önlenmesi ve sigortalıya zarar veren kimsenin sorumluluktan kurtulmasının 

önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Çünkü sigortalı zararını ancak bir kez tazmin ettirebilecektir. Ayrıca, dava 

hakkının kendiliğinden sigortacıya geçmesi ve sigortalısına ödediği tazminatı asıl sorumlusundan alarak 

sigorta primlerinin ucuzlaması gibi hukuki ve ekonomik faydaları da vardır.449  

 

1.1. Halefiyetin Hukuki Niteliği 

TTK m. 1481’de düzenlenmiş olan halefiyet, şahsi halefiyet olarak adlandırılır. Çünkü alacaklının 

şahsı ile ilgilidir. Ayrıca, bir şahsın tüm malvarlığının intikali niteliğinde olmadığından ve sadece sigortalıya 

ödenen tazminat alacağı ile sınırlı olduğundan sınırlı ve cüz’i halefiyet olarak karşımıza çıkar.450 

 

2. HALEFİYETİN GERÇEKLEŞME ŞARTLARI 

Sigortacının halefiyet hakkının gerçekleşebilmesi için öncelikle; 

- Bir sigorta sözleşmesi bulunmalı, 

- Sigortacı bu sözleşmeye dayanarak sigortalısına bir ödeme yapmış olmalı, 

- Sigortalının kendisine zarar verene karşı bir dava hakkı mevcut olmalı, şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi gerekir.451 

Sayılan şartların oluşması halinde, sigortacının halefiyetinin gerçekleşmesi, “kanuni özel 

düzenlemenin” bir sonucu olarak kendiliğinden meydana gelir. Bu şartların gerçekleşmesiyle adeta 

“otomatik” olarak halefiyet sağlanmış olur.452 Aşağıda, sayılan şartları daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

                                                           
sigortadan doğan haklar da yeni malike geçecektir. Sayılan sebeplerden dolayı, “sigortalı” teriminin 6102 Sayılı TTK’da 

kullanılması daha isabetli olmuştur. 
444 Merih Kemal Omağ, Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011, s. 37 
445 Mustafa Çeker, Sigorta Hukuku, Karahan Kitapevi,  Adana, 2014, s168. 
446 Ali Bozer, Sigorta Hukuku Genel Hükümler- Bazı Sigorta Türleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Entitüsü,  Ankara, 

1999, s. 103 
447 Sibel Korkmaz, Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları, İzmir, 2004, s. 253. 
448 Serdar Hızır, “Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Muhtelif Hüküm ve İlkelerin Sorumluluk Sigortasına 

Uygulanabilirliği”, TBB Dergisi, Sayı 86, 2009, s.268-312. 
449 Işıl Ulaş, Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Turhan Kitapevi,  Ankara, 1998, s.150. 
450 Ahmet M. Kılıçoğlu, Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, Ankara, 1979, s. 

85. 
451 Rayegân Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2014, s. 350 
452 Haluk Nomer, “Halefiyet İle Rücu Arasındaki İlişki, Özellikle Sosyal Sigortalar İle Özel Sigortaların Rücu Hakları Bakımından 

Halefiyetin Rolü”, İHFM, 1997, Sayı:3, s.243-260.  
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2.1. Sigorta Sözleşmesinin Mevcudiyeti 

TTK m. 1481’e göre, sorumluluk sigortasında sigortacının halefiyet hakkının doğabilmesi için 

öncelikle sigortacının geçerli bir sigorta sözleşmesine dayanarak sigortalısına ödeme yapmış olması gerekir. 

Geçersiz yahut sona ermiş sözleşmeye binaen yapılmış ödeme, sigortacıya halefiyet hakkı kazandırmaz.453 

Hukuken geçerli bir sigorta sözleşmesinin varlığı, sigortacının tazminat ödeme borcunun hukuki sebebi olarak 

karşımıza çıkar. 

Zarar gören ile sigortacı arasında tazminat yükümlülüğünü doğuran bir sigorta sözleşmesi yoksa veya 

zarar konusu olay sigorta teminatı kapsamında değilse ya da zararı doğuran olay üçüncü kişilerce değil de 

sigortalı tarafından kasten gerçekleştirilmişse, sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü doğmayacağından 

halefiyet hakkı da olmayacaktır. Buna rağmen, sigortacının zarar görenlere ödeme yapmış olması halinde, 

zarar veren kişilere ödediği tazminat için rücu davası açması mümkün değildir.454 

 

2.2. Sigorta Tazminatının Ödenmesi 

TTK m. 1481’e bakıldığında, sigorta tazminatının ödenmesinin halefiyetin olmazsa olmaz şartı olduğu 

görülecektir. Sigortacı ancak sigortalısına sigorta bedelini ödedikten sonra halefiyet hakkını kazanabilir. 

Yargıtay, sözleşmeye dayanılarak yapılacak ödemenin gerçek hak sahibine yapılmış olmasını da 

aramaktadır.455 

Halefiyetin gerçekleşmesi halinde, sigorta sözleşmesinin gerçekleştirildiği şirket tarafından zarar 

verilen kişiye yapılan ödemeler neticesinde sigortacıya halefiyet hakkı tabınmaktadır. Sigortacı henüz ödeme 

yapmadan halefiyet hakkını kullanamaz. Sigortacı, sigortalıya sigorta poliçesine ters düşen bir ödeme yapması 

halinde, TK m. 1301’e göre, halefiyet hakkını kazanamayacağı gerek doktrin gerekse Yargıtay tarafından 

kabul edilmekteydi.456 

Sigortacının sigorta tazminat ödeyebilmesi için sigorta himayesinin başlamış olması ve sigorta ettiren 

tarafından ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması gerekir. Bundan sonra sigortacı tarafından sigorta 

tazminatı hesaplanarak sigorta ettirene veya sigortalıya yahut bunların yetkili temsilcilerine ödeme 

yapılmalıdır. Sigorta tazminatı, genellikle bir miktar paranın ödenmesi şeklindedir. Bu nedenle ödemenin para 

borçlarının ödenmesine ilişkin Borçlar Kanunu’nun 83. Maddesine uygun olması gerekmektedir. Sigorta 

tazminatını ödeyen sigortacı ödenen tazminat oranında halef olur. Sigorta tazminatı dışında kalan kısım için 

sigorta ettiren hak sahibi olmaya devam eder. Aynen tazmin ilkesinin kabul gördüğü zarar sigortalarında ise 

tazminat teşkil eden edimin ifa edildiği anda sigortacının halefiyeti başlar. Örneğin, cam kırılmasına karşı 

yapılan sigortalarda kırılan camın yerine yeni cam takıldığı andan itibaren sigortacının halefiyet hakkı doğmuş 

olur.457 

Sigortacı ödemeyi bizzat sigortalıya veya onun temsilcisine yapmalıdır. Usulüne uygun olarak yapılan 

ödemeyi sigortalı kabul etmezse, “alacaklı temerrüdüne” düşer. Genel kurallar çerçevesinde, “tevdi” 

imkânından yararlanılabilir. Bu halde, sigortacının halefiyeti tevdi anından itibaren gerçekleşmiş sayılır.458 

 

2.3. Sigortalının Zarar Sorumlusuna Karşı Bir Dava Hakkına Varlığı 

Sigorta şirketi tarafından halefiyet bağlı hakların talep edilebilmesi için gerekli olan  diğer bir şart ise;  

sigortalının zarar neden olan üçüncü kişiye karşı tazminat talep etme hakkının var olmasıdır.  Eğer sigortalının, 

3.kişiden tazminat talep edebilme hakkı mevcut değilse, sigorta şirketi de halefiyete bağlı böyle bir talep hakkı 

                                                           
453 Ulaş, A.g.e., s. 227; Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 1994/6288 E. 1994/ 9326 K “Davalı sigorta şirketi ile yapılan 

sözleşmede sigortanın kendiliğinden yenileneceği ya da sürenin uzatılacağı konusunda bir hüküm bulunmadığından 

ve sigorta ettirenin yenileme için bir başvurusu olmadığı gibi prim de ödemediği anlaşıldığından sigorta ilişkisinin devam ettiği 

kabul edilemez.” www.kazancı.com 28.03.2015 
454 Çeker, A.g.e.,  s. 81 
455 Özel Daire, 29.06.1978 gün ve 1978/3606- 3509 K. 
456 Işıl Ulaş, Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8.Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 2012, s. 229. 
457 Korkmaz, A.g.e., s. 257 
458 Omağ, A.g.e., s.81. 
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mevut değildir. Çünkü sigorta şirketine halefiyete bağlı olarak geçebilecek olan hak, sigortalının üçüncü 

kişilere yöneltebileceği dava açma hakkıdır.459 

Sigortacının rücu hakkı, tazminat alçağının hukuken talep edilebilir durumda olmasına bağlıdır. 

Sigorta ettirenin tazminat talep hakkının hangi hukuki sebepten doğacağı ise önemli değildir.  

Burada üçüncü şahıs kavramı üzerine doktrinde tartışmalar bulunmaktadır. Kender’e göre; sigorta 

ettiren ile sigortalının ayrı kişiler olması halinde sigorta ettirenin üçüncü şahıs sayılamayacağını ve sigorta 

ettiren tarafından verilen zararlarda sigortacının halefiyet hakkının olmayacağını savunmaktadır.460 Sigorta 

sözleşmesinden doğan haklar sigorta ettiren dışındaki bir kişiye yani sigortalıya ait olsa bile sözleşmenin tarafı 

olan ve primleri ödeyen sigorta ettirenin üçüncü kişi sayılması mümkün değildir. 

Bilge ise, rizikonun gerçekleşmesi ile birlikte sigortalının sigorta ettirene karşı bir talep hakkı 

kazanması durumunda, bu hakkın halefiyet yolu ile sigortacıya geçebileceğini savunmaktadır.461 Arseven, 

sigorta ettiren ile sigortalının ayrı kimseler olduğu durumlarda sigorta ettireni üçüncü şahıs saymaktadır. 

Ancak aynı aile birliği içerisinde yaşayan kimselerin üçüncü kişi sayılması durumunda sigortacıya halefiyet 

hakkı tanınacak olursa, zararı yine sigortalının çekeceğini zira sigortalının bunlardan sorumlu olacağını 

belirterek bu kişileri üçüncü kişi saymamaktadır.462 

Rizikonun gerçekleşmesinden doğan zararlar için zarar gören sıfatıyla sigortalının zarar sorumlusu 

üçüncü kişilere karşı bir dava hakkına sahip olması gerekir. Dava hakkının doğmamış veya sükut etmiş olması 

halinde de sigortacı halefiyet hakkını kullanamaz.463 

 

2.4.  Halefiyetin Kapsamı ve Sınırları 

Sigortacının halefiyet hakkının varlığı, zarar gören karşı tarafa ödemiş olduğu tazminat nispetinde ve 

mevcut olan zararı aşmayan kısım kadar geçerlilik ifade eder. Mesela, kısmi sigorta var ise veya sigortacı 

muafiyete göre ödeme yapmış ise, sigortacı zararın tamamına göre değil, tazmin ettiği kısım kadar talepte 

bulunabilir. Çünkü sigortacı ilk olarak cüz’i haleftir, ikinci olarak ise sigortacı, sigortalı zarar veren üçüncü 

kişiden neyi ne kadar isteyebilecek ise, üçüncü kişiden ancak o kadar talepte bulunabilir.464 

Kural olarak sigorta tazminatının gerçek zarara göre belirlenmesi ve ödenmesi gerekmektedir.  Eğer 

sigorta şirketi tarafından zarar kısmen karşılanmışsa, zarardan sorumlu olan kişiye ancak kısmen ödenen 

miktar kadar rücu edebilecektir. Aynı şekilde, sigortacı somut olan zararı aşan bir talepte bulunamayacak, 

aşan talep kabul görmeyecektir. Bizim de katıldığımız ve yargı kararlarında da ifade edildiği görüş üzere 

öncelikle sigortalının uğramış olduğu gerçek zarar araştırılacak, gerçek zararı aşan talepler kabul 

edilmeyecektir.465 Sigortacı sigortalısına daha fazla tazminat ödemiş olsa bile, kendisine ancak sigortalının 

uğradığı gerçek zarar karşılığı tazminatı dava etme hakkı intikal eder. 

Sigortacı tarafından, sigortalının zararına karşılık ödemede gerçekleştirilmişse; sigortacı aynı zamanda 

faiz talep hakkını elde etmiş olacaktır. Faiz talep etme hakkı ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren hüküm 

ifade edecektir.  Bundan dolayı da zarardan sorumlu olan kişi, eğer rücu davası açılacak olursa olayın 

gerçekleştiği anda değil; sigortalıya kendi sigorta şirketi tarafından ödeme gerçekleştirildiği andan itibaren 

yükümlü olacaktır.466 Şunu ifade etmek gerekir ki rücu davası aşamasında faiz talebinin geçerli olabilmesi 

için usulen geçerli bir ihtarname çekilmelidir. Yoksa işleyecek olan faiz ödeme tarihinden itibaren değil dava 

tarihinden itibaren geçerli olacaktır.467 

 

 

                                                           
459 Çeker, A.g.e.,  s.81. 
460 Kender, A.g.e., s.352. 
461 Çeker, A.g.e.,  s.82. 
462 Haydar Arseven, Sigorta Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1987, s.155 
463 Ulaş, A.g.e.,   s. 157. 
464 Ulaş, A.g.e., s.157. 
465 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2015/13533 K. 2017/2646 T. 4.5.2017 www.kazancı.com 12.09.17 
466 Çeker, A.g.e., s. 86. 
467 Çeker, A.g.e., s. 87. 
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3. HALEFİYETİN HÜKÜM ve SONUÇLARI 

Sigortacının açacağı davanın çeşidi ve hukuki sebebi sigortalının açabileceği davanın aynısıdır. Görev 

ve yetki bakımından da sigortalının açacağı davanın hukuki rejimini izler. Hatta sigortalının davası devam 

ederken halefiyet gerçekleşir ise, sigortacı ayrıca bir dava açmadan görülmekte olan davaya devam edebilir.468 

Sigortacı, sigortalı yerine halef olarak üçüncü kişi aleyhine dava açacaktır. Bunun sonucu olarak, 

sigortacı sigortalıya ait bütün defileri üçüncü kişiye karşı ve üçüncü kişi de sigortalıya karşı ileri sürebileceği 

bütün defileri sigortacıya karşı ileri sürebilir. Sigorta tazminatını ödeyen sigortacının açacağı rücu davasının 

zamanaşımı süresi, sigortalının aynı şahsa karşı açabileceği davanın zamanaşımı süresine bağlıdır. Çünkü bir 

kere muaccel hale gelen alacağın ödeme ile tekrar muaccel hale gelmesi söz konusu olamaz.469 Yaptığı mal 

veya mesuliyet sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca rizikonun gerçekleşmesi üzerine sigortalısına ödemede 

bulunan sigortacı, sigortalısının kendine zarar verene karşı sahip olduğu tazminat isteme ve dolayısıyla dava 

hakkına yasa gereği sahip olur ki, sigortacı yönünden halefiyetin en önemli hukuki sonucu bu olmaktadır. 

Sigortacı fazladan ödediği miktar bakımından zarar sorumlusuna rücu imkânına sahip olamaz.470 

Sigortalının tazminat alacağının hukuki temelinin haksız eylemden, kanundan veya sözleşmeden 

kaynaklanmış olması arasında hiçbir fark yoktur.471 Halefiyet yolu ile sigortacıya geçen hakkın kapsamı, asıl 

alacak olan tazminat alacağı ile bu ana alacağın ferileri olan faiz, teminat ve ana borca bağlanmış imtiyaz 

haklarını teşkil eder.472Sigortalı, sigortacıdan rizikonun gerçekleşmesiyle oluşan zararını tahsil ettikten sonra 

da sigortacısına karşı yükümlülüklerini devam ettirir. Bunlar, halefiyet konusu hakları korumak, bu hakları 

ihlalden kaçınmak ve halefiyete ilişkin bilgi ve belgeleri sigortacısına vermek gibi görevlerdir.473 

Sayılan yükümlülüklere ek olarak, asıl tazminat alacağının yanında, bu alacağın fer ’ilerini teşkil eden 

teminatların da elden çıkarılmaması ve değerlerinin korunması gerekir. Aksi halde, kendi yükümlülüğünü 

yerine getirmemesinden ötürü kendi sigortacısına karşı sorumlu olur. Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesinin 

kurulmasından sonra, gerek rizikonun gerçekleşmesinden önce gerekse sonra zarar sorumlusu ile yaptığı 

anlaşma ile sigortacının halefiyet haklarını ihlal ettiği takdirde, sigortacısına karşı sorumlu olur ve dolayısı ile 

sigortacının kendisine yaptığı ödemeyi iade ile yükümlü olur. Ancak sigortacının ödediği hasar miktarı ve 

poliçe kapsamı dışında kalan zararlar bakımından sigorta ettirenin, zarar sorumlusuna karşı dava hakkının 

bulunduğu ve böyle bir dava açılmasının ihlal anlamına gelmeyeceğini de gözden uzak tutmamak gerekir.474 

Sigortacı rücu hakkını engelleyen sigortalısına ancak rücu hakkını engellediği oran ve miktar 

bakımından rücu edebilme hakkına sahiptir. Şayet sigorta ettiren gerek kendi sigortacısından, gerekse tazminat 

sorumlusunun yaptırmış olduğu sorumluluk sigortası gereğince onun sigortacısından riziko nedeniyle 

meydana gelen zararın tamamını almışsa, artık onun tazminat sorumlusuna karşı hiçbir talep ve dava hakkı 

kalmamıştır. Rizikonun gerçekleşmesine neden olan zarar sorumlusunun, sigorta ilişkisinden haberi olmaması 

halinde, onun sigortalıya iyi niyetle yaptığı ödemeler bakımından sorumluluktan kurtulduğunun kabulü 

gerekir.475 Tazminat sorumlusunun ödemesi gereken tazminatı zarar görene mi yoksa onun sigortacısına mı 

ödemesi gerektiği konusunda uyuşmazlık çıktığı veya tereddüt hasıl olan durumlarda sorumlunun TBK’nun 

genel hükümleri uyarınca tevdi mahalli tayinini mahkemeden isteyip borcu oraya tevdi etmekle borçtan 

kurtulacağı doktrinde kabul edilmektedir.476 

Bunun dışında zarar sorumlusunun sigortaya karşı savunma vasıtaları aynen kendi alacaklısına karşı 

yapacağı savunma vasıtaları olmaktadır. Bunun sonucu olarak da zarar sorumlusunun alacaklısına karşı ileri 

sürebileceği tüm defileri ve bu arada takas ve mahsup define halefiyet ilkesi uyarınca alacaklısının halefi olan 

sigortacıya karşı ileri sürebilmesi mümkün bulunmaktadır. 

                                                           
468 Korkmaz, A.g.e., s.259. 
469 Korkmaz, A.e., s.259. 
470 Ulaş, A.g.e.,  s. 237. 
471 Ulaş, A.e.,  s. 237. 
472 Omağ, A.g.e.,134; Ulaş, A.e.,  s. 238. 
473 Ulaş, A.e.,  s. 238; Bozer, A.g.e., s.74 
474 Ulaş, A.e.,  s. 239. 
475 Omağ, A.g.e.,145. 
476 Ulaş, A.e.,  s. 240. 
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4. SİGORTALININ ZARAR SORUMLUSUNA KARŞI RÜCU DAVASI 

Daha önce de ifade edildiği üzere, TTK.nun 1472/1 inci maddesinden kaynaklanan halefiyet hakkı 

sigortacıya, zarar sorumlusundan, sigortalısına ödediği sigorta bedeli kadar talep hakkı ve bunun doğal sonucu 

olarak da zarar sorumlusuna karşı dava hakkına sahip olmasıdır. İşte bu dava türüne doktrin ve uygulamada 

sigortacının rücu davası adı verilmektedir.477  

    

4.1. Rücu Hakkının Elde Edilmesi 

Sigortacının rücu hakkının varlığı kanuna bağlı olarak ortaya çıkan bir hak olmasının yanında aşağıda 

ifade edilecek olan şartlarında mevcut olması gerekmektedir.  

 

4.1.1. Ortaya Çıkan Zararın Sigorta Teminatı Dahilinde Olması 

Sigorta şirketi rücu hakkına bağlı olarak taleplerde bulunabilmesinin öncelikli olarak, ortada bir sigorta 

sözleşmesinin var olması gerekmektedir. Bu sözleşmenin şirketin tazminat ödemiş olduğu kimse ile sigorta 

şirketi arasında akdedilmiş olması önemlidir. Bununla birlikte üçüncü kişilerce sigortalıya sözleşme 

kapsamına giren bir zararın verilmiş olması gerekir.478 

 

4.1.2. Zarar Görenin Dava Hakkının Mevcut Olması 

Yürürlükten kaldırılan TTK.m.1301’de  “sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü 

şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, ..sigortacıya intikal eder”  hükmünden de anlaşıldığı üzere sigorta 

şirketi tarafından rücu hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan diğer bir şart da zarar veren üçüncü kişilere 

karşı sigortalının tazminat talep etme hakkının var olmasının gerekli olmasıdır. Hayatın olağan akışına uygun 

olduğu üzere sigortalı sigorta sözleşmesine konu olan menfaate zarar veren kişiden zararın tazmini talep 

edemiyorsa; sigorta şirketi de zarar veren üçüncü kişi konumundaki kişiden zararın tazminini talep edemez.  

Sigortalının zarar verene karşı olan dava talep hakkı kanundan kaynaklanabildiği gibi haksız fiilden ya 

da sebepsiz zenginleşmeden de kaynaklanabilmektedir. Bu durum sigorta şirketinin rücuen talep hakkı 

yönünden önemsizdir.479  Daha önce de ifade edildiği üzere sigorta şirketine rücuen geçecek olan miktar 

sigortalının uğramış olduğu gerçek zararla sınırlıdır. Şirketin sigortalıya gerçek zarar miktarından fazla 

ödemede bulunmuş olması rücuen üçüncü kişiden talep etme hakkı vermeyecektir. Önceki ifadende çok açık 

bir şekilde anlaşılacağı üzere eğer zararın bir kısmını sigorta şirketi karşılamamışsa, sigortalı eksik kalan zarar 

kısmının karşılığını zarar veren üçüncü kişiden talep edebilecektir. Yargı kararlarına da yansıdığı üzere 

sigortalının sigorta şirketinin ibra etmesi yalnızca sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenen zarar miktarı 

kadar rücu hakkı elde etmesini sağlayacaktır.480  

 

4.1.3. Sigortalıya Tazminat Miktarının Ödenmiş Olması 

Rücu hakkının doğabilmesi için sigortalı ile sigorta şirketi arasında akdedilen sigorta sözleşmesindeki 

poliçeye dahil olan zarar karşılığının sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödeme yapılmış olması gerekir.481 

Bu husus Yargıtay kararlarında da öncelikli şart olarak karşımıza çıkmaktadır.482 

 

4.2. Rücu Davasının Konusu 

Sigortacı tarafından açılacak davanın ana konusu bu olmakla birlikte bu konuyu yasa koyucu iki 

yönden sınırlamış bulunmaktadır. Bunların ilki, sigortalının tazminat alacağının miktarı ile getirilen sınırdır. 

Bunun doğal sonucu olarak sigortacı halef olarak ancak sigortalısının zarar sorumlusuna karşı neyi ve ne 

                                                           
477 Zihni Metezade, Sigorta Hukuku Sorunları, Gürer Yayınları, İstanbul, 2008, s. 146. 
478 Kender, Ag.e., s.182; Ulaş, A.g.e.,  s.244. 
479 Arseven, A.g.e., s.158-159 
480 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2014/18993 K. 2017/2980 T. 21.3.2017. www.kazancı.com 12.09.2017  
481 Ulaş, A.g.e.,  s.245. 
482 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2003/8850 E, 2004/3414 K., www.kazancı.com 10.04.2015 
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miktar talep edebilecek ise, sigortacı da zarar sorumlularından ancak onu isteyebilecektir.483 Bu sınır kanuni 

temlik müessesinin bir gereğidir. Rücu davasına getirilen ikinci sınırlama ise, sigortacı tarafından sigortalısına 

yapılan ödeme miktarı ile getirilen sınır olmaktadır.484 

Sigortacı aşkın sigorta nedeniyle sigortalısına kısmî ödemede bulunmuşsa, bu ilkeye göre ancak yaptığı 

kısmî ödeme miktarı kadar rücu davası açabilecektir. Sigortalının uğradığı gerçek zararın sigortaca 

karşılanmayan kısmı bakımından sigorta ettirenin zarar sorumlusuna karşı dava hakkı mevcut bulunmaktadır.  

Sigortacı, sigortalısına ödediği bedel miktarında rücu davası açabileceğinden sigorta poliçesinde gösterilen 

muafiyet miktarları içinde zarar sorumlusuna karşı rücu davası açma hakkı bulunmamaktadır.485 

Zarar sorumlusunun sigortalı tarafından ibra edilmesi halinde sigortacının halefiyete dayalı rücu 

davası açma olanağının kalmayacağı konusu üzerine daha önce durulmuştu. Şayet böyle bir ibra yok ise de 

zarar sorumlusu tarafından sigortalıya karşı zarar kısmen ödenmişse, bundan bilgisi olmayan sigortacının 

zararı tam olarak sigortalısına tazmin ettikten sonra, zarar sorumlusuna karşı rücu davası açtığı takdirde, 

halefivet ilkesi uyarınca zarar sorumlusunca ödenmiş olan miktar, sigortacıya ödenmesi gereken tazminattan 

düşülmesi gerekir. Doğaldır ki sigortacı da, tazminattan düşülen bu miktar kadar TTK.nun 1472/2 nci maddesi 

hükmü uyarınca kendi sigortalısına rücu edebilecektir.        

Sigortacının, sigortalısına sadece gördüğü gerçek zarar miktarı bakımından halef olması mümkün 

bulunduğundan, gerçek zarar dışında kalan ve sigortacının sigortalısına ödediği ekspertiz ücreti gibi masraflar 

için zarar sorumlusuna karşı rücu davasının açamayacaktır.486 Sigortalı aracın hasar görmesi üzerine onarımın 

yapılacağı yere kadar yapılacak tabıma (nakil) masrafları da sigorta teminatına alınmışsa, bu masraflar 

yönünden de rücu davası açılabilecektir. Eğer sigortacı, sigortalısına tazminat ödemesi yaparken KDV 

ödemişse bunu da rücu davasında zarar sorumlusundan isteyebilecektir.487 

Zarar sorumlusu ana alacakla birlikte alacaklısına temerrüt tarihinden itibaren BK.nun 117 inci ve onu 

izleyen madde hükümleri gereğince temerrüt faizi de ödemekle yükümlü olur. Halefiyetin genel ilkesi 

uyarınca sigortalısının zarar sorumlusuna karşı hangi tarihten itibaren temerrüt faizi isteyebilecek idiyse 

kendisinin de rücu davasında, o tarihten itibaren temerrüt faiz isteyebileceği düşünülebilirse de, gerek 

doktrinde, gerekse uygulamada sigortacının ancak sigorta tazminatım sigortalısına ödediği tarihten itibaren 

temerrüt faizi isteyebileceği kabul edilmektedir.488 

 

4.3. Rücu Davasında Yargılama Usulü 

Sigorta rücu davası, esas itibariyle sigortalı ile zarar sorumlusu arasında açılacak davanın halefiyet 

ilkesi uyarınca sigortacı tarafından açılan bir tazminat davası niteliğinde olduğuna göre, bu davanın usul 

hükümleri açısından da bir eda davası olarak değerlendirilecek ve eda davasındaki usul ve esaslara göre işlem 

yapılacaktır. 

 

4.3.1. Sigorta Rücu Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Halefiyete dayalı sigorta rücu davası, aslında bir tazminat davası olduğuna göre, görevli mahkemenin 

tespitinde  HMK.nun 1 ile 4 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. HMK.nun 2 inci maddesi hükmüne göre 

dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalar ile şahıs varlığına 

ilişkin davalarda yasalarda aksine hüküm olmadıkça asliye hukuk muhkemleri görevlidir. Sigortacının 

halefıyete dayalı rücu davaları da tazminata dolayısı ile malvarlığına ilişkin olmakla bu davaların ilke olarak 

                                                           
483 Kender, Ag.e., s.26 
484 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 1953/18 E, 1954/11 K. “«...Sigortacı, sigortalıya ödediği tazminat nispetinde sigortalının 

yerine geçer ve onun kanuni halefi olur. Sigortalı kendisine halef olan sigortacıya sahip olduğu hak ve selahiyetlerden daha fazlasını 

devredemeyeceği gibi, işbu halefiyet kaidesi sigortalının zararından sorumlu olan bu kimselerin hukuken durumlarını da 

ağırlaştıramaz halefiyetin kanunda zikredilmiş olması da bu e- sastan ayrılmayı icap ettirmez...» www.kazancı.com 10.04.2015 
485 Yargıtay11. Hukuk Dairesi 2009/11896 E. 2011/4247 K. www.kazancı.com 13.04.2015 
486 Ulaş, A.g.e.,s.249. 
487 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/1014 E, 2007/1491 K. www.kazancı.com 15.04.2015 
488 Omağ, A.g.e., s.195. 
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asliye hukuk mahkemelerinde görülecektir.489 

Sigortacının TTK.nun 1472/1 inci maddesine dayalı olarak açacağı rücu davasında yetkili 

mahkemenin belirlenmesinde de halefıyet ilkesi dikkate alınmaktadır. Yani, sigortalı zarar sorumlusuna karşı 

tazminat davasını hangi yer mahkemesinde açması gerekiyor ise, halefıyet ilkesi gereğince sigortacı da rücu 

davasını aynı yer mahkemesinde açacaktır.490 

 

4.3.2. Sigorta Rücu Davasının Tarafları ve İspat Yükümlülükleri 

TTK.nun 1472/1 inci maddesinde hükmüne göre, rücu davası açma hak ve yetkisi sigortalısına 

ödemede bulunan sigorta şirketine aittir. Sigorta şirketinin bu hak ve yetkiye sahip olabilmesi için, sigortalı 

ile arasında sigorta sözleşmesi bulunmasının gerektiği ve sigortacının rizikonun gerçekleşmesi üzerine buna 

istinaden sigortalısına ödeme yapması ve nihayet sigortalının zarar sorumlusuna karşı dava hakkının 

bulunması gerekir. Aynı zamanda Sigortacının rücu davası açabilmesi için, sigortalının zarar sorumlusuna 

ibra etmemiş olması gerekir.491 

Sigortacı halefıyete dayanarak rücu davasını zarar sorumlusu aleyhine yönelttiğine göre, sigortalının 

zarar sorumlusuna karşı açacağı tazminat davasında sigortalı neyi ispat etmesi gerekiyorsa, sigortacı da bu 

davada onu ispat etmekle yükümlüdür. Davacı sigortacı öncelikle halefiyet hakkını nasıl kazandığını ispat 

edecek. Daha sonra da dava hakkının sözleşmeden kaynaklanması durumunda delil sözleşmesi hükümleri 

çerçevesinde, sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanıyorsa davalının 

kusurunu ve zarar miktarını ispat etmek zorundadır.492   

Sigorta rücu davasında TTK.nun 1472/1 inci maddesi hükmü uyarınca davacılık sıfatı halefiyet ilkesi 

uyarınca değişerek sigortacıya intikal ettiği halde, zarar sorumlusu olan davalı yönünden bu yönden hiçbir 

değişiklik olmamaktadır. Diğer bir deyişle, sigortalıya karşı olan davalılık sıfatı zarar sorumlusu yönünden, 

sigorta rücu davasında da aynen devam etmektedir. Zarar sorumlusu aynı zamanda bir hukuki sorumluluk 

sigortası yaptırmış ise, rücu davasında zarar sorumlusu yanında sorumluluk sigortacısına karşı da dava 

açılabilecektir. Kimi durumlarda ise sigortalı ile zarar sorumlusu veya sigortacı ile zarar sorumlusu aralarında 

yapılan sözleşmelerde sorumsuzluk anlaşması yapılarak zarar, sorumlusu aleyhine dava açılamayacağının 

kabul edildiği görülmektedir. İşte bu gibi hallerde bu tür anlaşmalar emredici nitelikteki TTK.nun 1472 nci 

maddesi kapsamı dışında kaldığından zarar sorumlusu aleyhine davalı sıfatı ile rücu davası açılmasının 

mümkün olmadığı doktrinde kabul edilmektedir.493 

Kendisine karşı sigortacı tarafından TTK.nun 1472/1 inci maddesi hükmüne dayanılarak rücu davası 

açılan zarar sorumlusu davalının bu davadaki ispat yükümlülüğü, aynen sigorta ettirenin açacağı tazminat 

davasındaki ispat yükümlülüğü olacaktır. Davalı zararın oluşmasında kusurlu olmadığı ya da davacının da 

mütefarik kusuru olduğunu iddia edebilecektir.  

Son olarak şunu da ifade etmek gerekirse; TTK.nun 1472/1 inci maddelerinin ikinci cümlesi ile sigorta 

hukukuna getirilen bir diğer yenilik ise, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettiren, sigortalının 

sigortacıya başvurmadan veya başvurup da henüz tazminatı tahsil etmeden önce, sigorta tazminatı kapsamına 

giren bir alacak davası açmış olması halinde, bu dava henüz sonuçlanmadan sigortacının sigorta tazminatını 

ödemesi halinde, derdest yani görülmekte olan davada davacılık sıfatının yasadan ötürü sigortacıya geçecektir. 

Eğer sigorta ettiren tarafından, sigortacıdan tazminat almadan önce, zarar sorumluları aleyhine bir dava 

açılmış veya icra takibi başlatılmışsa, sigortacıya o davayı gören mahkemenin veya diğer tarafın onayı 

gerekmeksizin, halefiyet ilkesi uyarınca, sigortasına ödediği sigorta tazminatını kanıtlayarak, daha önce 

                                                           
489 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1939/37 K. 1944/9 “Sigortacının, sigorta poliçesinden doğmayıp da yasadan aldığı 

bir yetkiye dayanmak suretiyle ve haksız eylem nedeniyle alacaklı yerine geçerek hareket ettiği davada. Ticaret mahkemesine değil, 

hukuk mahkemesine başvurması gerekir.” www.kazancı.com 17.04.2015 
490 Aziz Serkan Aslan, “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Doğan Rücu Davaları”, TBB Dergisi, 2010, Sayı:88, s. 195-224; 

Ulaş, A.g.e.,s.176. 
491 Ulaş, A..e.,s.263. 
492 Ulaş, A..e.,s.266. 
493 Omağ, A.g.e., s.116. 
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açılmış bulunan davayı veya icra takibini kaldığı yerden devam ettirebilecektir. 

 

4.3.3. Rücu Davasında Zamanaşımı 

Sigortacı rücu davasını sigortalının halefi sıfatıyla açtığı için bu davadaki zamanaşımı süresi, 

sigortalının tazminat talebini kullanmasına ilişkin zamanaşımının başlangıcı ve süresi bakımından aynı olması 

gerekmektedir. Sigorta ettirenin sahip olduğu hak hiçbir değişiklik olmaksızın sigortacıya geçmektedir. Bu 

hak için başlayan zamanaşımı süresi sahibi hiç değişmemiş gibi işlemeye devam edecektir. Çünkü üçüncü kişi 

aleyhine açılacak sebebi aynı olan bir dâvanın, sigorta ettiren ile sigortacı bakımından başlangıcı ve sona erme 

tarihleri farklı olan zamanaşımı sürelerine tabi tutulması yanlıştır. Aksi takdirde, üçüncü kişinin durumu 

ağırlaştırılmış olacaktır. Ayrıca, sigortacının ödemede bulunması yeni bir alacak doğurmamakta;  alacak zaten 

zarar veren fiil ile birlikte doğmuş ve devam etmektedir. Yoksa ödeme anında bir alacağın doğması veya 

muaccel olması söz konusu edilemez. Sigortacı ödemede bulunmakla yeni bir alacak hakkı kazanmamakta, 

bilâkis mevcut bir hakkı mevcut haliyle iktisap etmiş bulunmaktadır.494  

Sonuç olarak sigortacının halefiyetinde, kendisine intikal olunan zamanaşımı, esas borca bağlı olarak 

sigorta ettirene karşı başlaması gereken tarihten itibaren başlar.495 Çünkü sigorta rücu davalarında sigortalı ile 

zarar sorumlusu arasındaki hukuki ilişki dikkate alınarak onlar arasında zamanaşımı süresi hangi yasal 

düzenlemeye dayanıyorsa, rücu davasında da o hükümlerin dikkate alınacağı ilkesini uygulamaktadır. 

Sigortalı ile zarar sorumlusu arasındaki hukuki ilişkinin dayanağı haksız fiile dayanıyorsa zamanaşımı süresi 

BK. nun 72 nci maddesinde belirtilen iki ve on yıllık zamanaşımı süreleri uygulanacak ve sürenin başlangıcı 

da sigortalının zararı ve zarar sorumlusuna öğrenme tarihi olacaktır.496 

Zorunlu trafik sigortalarında ise zamanaşımı süresinin işlemeye başlayabilmesi için zarar gören 

kimsenin zararı öğrenmesinin yanında kimden tazminat talep edebileceğini de öğrenmesi gerekmektedir. Yani 

zarar gören kişi kazayı yapanı ve tazminat sorumlusunu öğrenmemişse, zamanaşımı süresi de işlemeye 

başlamayacaktır.497 

 

SONUÇ 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu halefiyete dair yenilikleri beraberinde getirmiştir. İlgili hükümde 

“Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı 

gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı 

yerden devam ettirebilir.” düzenlemesi karşımıza çıkmaktadır. Bu, yeni bir düzenleme niteliğindedir. Zira 

yürürlükteki kanunda bu tür bir düzenleme olmaması dolayısıyla uygulamada sigortacı tarafından yeni bir 

dava ikame edilmesi suretiyle halefiyet ilkesi işletiliyordu. Yeni TTK yürürlüğe girdikten sonra artık yeni 

dava ikamesine gerek olmaksızın sigortacı, bu hakkını kullanabilme imkanına kavuşmuştur.  

Bu düzenlemenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki taraf değişikliği olup olmadığı hususu, usul 

hukukunun taraf değişikliğine ilişkin kurallarına bakılarak değerlendirilip çözümlenmesi gerekmektedir. Taraf 

değişikliğini düzenleyen  HMK. m.124’e göre, kanuni taraf değişikliğinin diğer kanunlarla da düzenlenmesi 

mümkündür. Kanaatimizce de burada kanundan kaynaklanan bir taraf değişikliği vardır. Bu düzenleme ile 

ilgili olarak yapılan eleştirilerin en başında, bir usul hukuku kuralını içermesi dolayısıyla HMK’da 

düzenlenmesinin daha isabetli olacaktır.498 

Halefiyet, sigorta ettirenin üçüncü kişiye sahip olduğu talep hakkının sigortacıya intikal etmesi olduğu 

için, kimin üçüncü kişi sayılacağı hususunun kanunda düzenlenmesinde fayda vardır. Sigorta ettirenle belirli 

ölçüde yakınlığı bulunan kişilere karşı yasal halefiyetin işlerlik kazanıp kazanamayacağı mutlaka kanunda 

öngörülmelidir.499 

                                                           
494 Ahmet Kılıçoğlu, “Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu”, AUHFKD, 1974, Cilt:31, Say:1, s.395-446.  
495 Kender, A.g.e., s.356; Ali Bozer,” Sigortacının Rücu’unda Zamanaşımı”, Batıder, 1964, Cilt 2, Sayı:3, s.473-477. 
496 Ulaş, A.g.e., s.283. 
497 Çeker, A.g.e.,s.295. 
498 Samim Ünan, “Türk Ticaret Kanunu Taslağı”, Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Sayı 1, 2005, s.157. 
499 Omağ, A.g.e., s.265. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

435 

 

 

KAYNAKÇA 

1. Arseven, Haydar;  Sigorta Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1987 

2. Aslan, Aziz Serkan; “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Doğan Rücu Davaları”, TBB 

Dergisi, 2010, Sayı:88 

3. Bozer, Ali;  Sigorta Hukuku Genel Hükümler- Bazı Sigorta Türleri, Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Entitüsü,  Ankara, 1999 

4. Bozer, Ali;” Sigortacının Rücu’unda Zamanaşımı”, Batıder, 1964, Cilt 2, Sayı:3 

5. Çeker, Mustafa; Sigorta Hukuku, Karahan Kitapevi,  Adana, 2014 

6. Hızır, Serdar; “Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Mal Sigortalarına İlişkin Muhtelif Hüküm 

ve İlkelerin Sorumluluk Sigortasına Uygulanabilirliği”, TBB Dergisi, Sayı 86, 2009 

7. Kender, Rayegân; Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2014 

8. Kılıçoğlu, Ahmet M.; Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, Ankara, 1979 

9. Kılıçoğlu, Ahmet; “Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu”, AUHFKD, 1974, Cilt:31, 

Say:1 

10. Korkmaz, Sibel; Sigorta Sözleşmelerinde İspat Sorunları, İzmir, 2004 

11. Metezade, Zihni; Sigorta Hukuku Sorunları, Gürer Yayınları, İstanbul, 2008 

12. Nomer, Haluk; “Halefiyet İle Rücu Arasındaki İlişki, Özellikle Sosyal Sigortalar İle Özel 

Sigortaların Rücu Hakları Bakımından Halefiyetin Rolü”, İHFM, 1997, Sayı:3 

13. Omağ, Merih Kemal; Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul, 2011 

14. Şenocak, Kemal; “Türk Ticaret Kanunu’nun Mal Sigortasına İlişkin Hükümlerinin Sorumluluk 

Sigortalarına Uygulanabilirliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009, C.58 

Sayı:1 

15. Ulaş, Işıl;  Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8.Bası, Turhan Kitapevi, Ankara, 2012 

16. Ulaş, Işıl; Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları, Turhan Kitapevi,  

Ankara, 1998 

17. Ünan, Samim; “Türk Ticaret Kanunu Taslağı”, Sigorta Hukuku Dergisi, Özel Sayı 1, 2005 

18. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2003/8850 E, 2004/3414 K. www.kazancı.com 

19. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 1994/6288 E. 1994/ 9326 Kwww.kazancı.com 

20. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/1014 E, 2007/1491 K. www.kazancı.com 

21. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 1989/9496 E, 1989/8480 Kwww.kazancı.com 

22. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1939/37 K. 1944/9 www.kazancı.com 

23. Yargıtay11. Hukuk Dairesi 2009/11896 E. 2011/4247 K. www.kazancı.com 

24. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 1953/18 E, 1954/11 K. www.kazancı.com 

25. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2007/1014 E, 2007/1491 K. www.kazancı.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/
http://www.kazancı.com/


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

436 

(55) 

Okt. Aykut TOSUN500; Öğr. Gör. Asiye YÜKSEL501; Yrd. Doç. Dr. C. Seher UÇKUN502; Öğr. Gör. 

Orkun KONAK503 

SPOR AKTİVİTELERİNİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞMESİNE ETKİSİ504 

EFFECTS OF SPORT ACTIVITIES ON SOCIALIZATION OF VOCATIONAL STUDENTS 

 

 

 

ÖZ 

Sosyal gelişim, kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar, başka insanlarla olan ilişkilerinin ve onlara 

karşı geliştirdiği bilgi ve duygular bütünü olarak ifade edilir. En önemli sosyalleşme araçları aile, oyun ve 

arkadaş grupları, okul, komşu, iş yeri, dernekler, politik gruplar, sanat faaliyetleri ve kitle iletişim araçlarıdır. 

Spor aktiviteleri de bu araçların içindedir. Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U M.Y.O’da öğrenim 

gören Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğrencilerinin spor aktivitelerinin sosyalleşmelerine etkilerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

 Araştırmaya Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören 195 öğrenci katılmıştır. Veriler SPSS18.0 paket 

programında değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde verilen cevapların gruplandırılıp 

yüzde,  frekans ve ortalamaları belirlenmiştir. Ayrıca gruplar arası farklılıkların bulunması için ANOVA ve t 

testi kullanılmıştır. Sonuç olarak spor aktivitelerinin, meslek yüksek okulu öğrencilerinin sosyalleşme 

düzeylerinin birçok faktör tarafından etkilediği tespit edilmiştir. Üniversitelerde spor derslerinin azlığı ve alt 

yapı yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıların öğrencilerin sosyalleşme sürecinde etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor aktivitesi, Sosyalleşme, MYO Öğrencisi. 

 

 

 

ABSTRACT 

 Social development is expressed as the sum of the knowledge and emotions that one develops, from 

birth to adulthood, relationships with other people and against them. The most important tools of socialization 

are family, play and group of friends, school, neighbor, work place, associations, political groups, art 

activities and mass media. Sports activities are also in these vehicles. This research aims to examine the effects 

of the students of the Property Protection and Security Department of Kocaeli University Hereke Ö.İ.U M.Y.O 

on the  socialization of sports activities. 

 195 students attending Kocaeli University participated in the research. The data were evaluated in 

the SPSS18.0 package program. The answers given in the statistical evaluation of the data were grouped and 

the percentages, frequencies and averages were determined. ANOVA and t-test were used to find differences 

between groups. As a result, it has been determined that the level of socialization of sports activities, high 

school students of the profession is affected by many factors. It can be said that the problems arising from 

lack of sports lessons and inadequacy of infrastructure in universities are effective in the socialization process 

of the students. 

Keywords: Sport activism, Socialization, Vocational Student. 

 

 

 

                                                           
500 Kocaeli Üniv. Hereke Ö.İ.U.MYO, aykut.tosun@kocaeli.edu.tr  
501 Kocaeli Üniv. Hereke Ö.İ.U.MYO, asiye.yuksel@kocaeli.edu.tr  
502 Kocaeli Üniv. Hereke Ö.İ.U.MYO, seher.uckun@gmail.com  
503 Kocaeli Üniv. Hereke Ö.İ.U.MYO, orkun.konak@kocaeli .edu.tr 
504 *Bu makalenin bir kısmı,  27-29 Nisan tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilen VII. Uluslararası 
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GİRİŞ 

Son yıllarda bilimde ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelere paralel olarak spor aktivitelerinin 

insan yaşamındaki önemi de giderek artmaktadır. Çünkü spor, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

toplumsal gelişmelerine katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Bu nedenle bu disiplinin çeşitli eğitim düzeylerinde 

ve bilimsel bir yaklaşım içinde ele alınması ve bilincin oluşturulması gerekmektedir.  

Toplumumuzda spor yapma alışkanlığının yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Bunun nedenleri 

arasında çocuk yaslarda beden eğitimi dersine karsı geliştirilen olumsuz tutumun etkisinin olduğu araştırmalar 

neticesinde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla beden eğitimi dersine karsı olumsuz tutum geliştiren öğrencilerin 

ileriki yaşantılarında da bu tutumu devam ettirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin tutumlarının bilinmesi, 

eğitim kurumlarının genel ve özel amaçlarına ulaşılmasında, öğrencilerde istendik davranışlar 

geliştirilmesinde ve uygulanan müfredat programlarının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır. 

Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın baslıca unsuru insan gücüdür. İnsanların günlük yaşamlarını 

devam ettirebilmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini sağlamaları için beslenme, uyuma, barınma gibi 

ihtiyaçları yanında bedensel hareket içinde bulunmaları da gereklidir. Spor faaliyetlerinin vücut yapısını 

geliştirici ve eğitici rolünün yanında, fikir ve ruh sağlığında da önemli bir rolü vardır. Özellikle genç nesillerin 

yapıcı ve yaratıcı olmasında, sosyal kaynaşmada ve milli dayanışmanın sağlanmasında sporun sosyal ve 

kültürel kalkınmada katkısı pek çoktur. Bu açıdan, etkili ve çekici bir eğitim unsuru olan spora fonksiyonel 

ve modern eğitim modelinde, planlama faaliyeti içerisinde gereken önemin verilmesinde fayda vardır. “Spor” 

hareket faktörünün her çeşidini ve bütün prensiplerini kapsar (Yergin 2002). 

Spor, kronolojik olarak insanların toplumlar hâlinde yaşamaya başlamaları ile karşımıza çıkmaktadır. 

Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda spor olayı savaşa adeta bir hazırlık dönemini oluşturmakta idi. 

Nitekim sporun tarihî perspektiften yapılan tanımı şudur. Spor, yarışma ve rekabet üzerine kurulmuş, savaşçı 

güçleri olgunlaştıran disiplinli bir kolektif oyun tarzıdır (Erkal, 1978). 

Spor kavramı içerisinde insanların kendilerini ifade edecekleri bir alanın bulunması en azından bu tür 

etkinliklere destek vererek bir sosyalleşme süreci içerisinde yer almaları psikososyal bakımdan gelişmelerine 

yardımcı olmaktadır (Küçük ve Koç, 2004). Sonuç olarak sporun toplumsal fonksiyonları olarak;  

 

Spor ve Sosyalleşme 

Geçmişten günümüze kadar yaygınlığını hiç yitirmeden süregelen faaliyetlerin başında yer alan spor 

aracılığı ile sürdürülebilir kalkınmanın boyutları ile ilişkilendirildiğinde, tüm düzeydeki spor katılımcılarının, 

üstlendiği rollere ve spor etkinliklerine bağlı olarak sürdürülebilir kalkınmanın gelişebilmesinde üç önemli 

mesaj iletilmektedir. Bu mesajlar, “Spor ve ekonomik gelişim”, “Spor ve sosyal eşitlik, sosyalleşme” ve “Spor 

ve çevresel koruma” başlıkları adı altında toplanmaktadır (DCMS, 2008). Çünkü spor, güçlü bir sosyal değer 

taşırken, çevresel birtakım etkilere sebep olan ve ekonomik faaliyetleri içeren bir olaydır (Pınar, 2009). 

Her türlü spor aktiviteleri, sosyal bir deneyimdir. Saldırganlık, utangaçlık, kıskançlık gibi duyguların 

boşalımını sağlar ve bunların kontrol edilmesi öğrenilir. Baskı altındayken enerjiden kurtulmanın yolu, oyun 

ya da spor etkinliklerine katılmaktır. Spor etkinliklerine katılma, bireyin fiziksel olduğu kadar, sosyal 

gelişmesine de katkı da bulunur. Sporun, bireyin dinamik sosyal çevrelere katılımını sağlayan sosyal bir 

etkinlik olmasından dolayı, kişinin sosyalleşmesinde önemli bir role sahip olduğu bir gerçektir (Öztürk, 2007) 

Sosyalleşmede hangi yaklaşımla değerlendirilirse değerlendirilsin bireyin toplumda diğer bireylerle 

olan benzerliklerinin yanı sıra farklılıklarının da oluştuğu, kişileri bir örnek biçimlere sokmaktan çok, onları 

kişilikleriyle uyuşan, toplumun bir işlevi durumuna getirmeyi amaçlayan toplumsal süreçlerden biri olarak 

görünmektedir. Sosyalleşme terimini kullanan bilimsel disiplinlerde bu sürecin çeşitliliği ve genişliği 

karşısında birçok dallara ayrılmıştır. Örneğin çocuk sosyolojisinden, gelişim psikolojisine, klinik 

psikolojisinden, grup psikolojisine, antropolojiden, kişilik kavramlarına kadar çok çeşitli alan sosyalleşmeyi 

kendilerine bağlık olarak seçmişlerdir(Tolon 1991, ss.49). 

Dünyanın her tarafında ve toplumlarda sınıflar arasında spor yapmaya, sporu izlemeye duyulan ilginin 

hızla artması, çağdaş toplumsal yaşayışın ayırt edici başlıca özelliklerinden biridir. Bu işin sosyolojik yönü, 
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dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin ama spor sahalarına ama televizyon başına, dünyanın dört bir 

tarafındaki milyarlarca insanı aynı anda toplayabilen başka bir olay yoktur(Fişek, 1985,ss.22). 

İnsanların başarılı olma ihtiyacı psiko-sosyal gelişim içerisinde kişinin kendine olan güvenini 

kazanması veya tazelemesi açısından önemlidir. Sporun, sadece fiziksel bir takım faaliyetler bütünü olarak 

düşünülmemesi, bununla birlikte ferdin sosyal, duygusal ve toplumsal bakımdan da gelişmesi için çok önemli 

bir sosyal olgu olduğu unutulmamalıdır. Nitekim Atatürk’te bunu şu sözlerle ifade etmiştir; “Spor, yalnız 

beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz; idrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan 

kuvvetliler, zeka ve kavrayışı yerinde olan az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki çevik ve aynı 

zamanda ahlaklısını severim” (Aracı, 2001). 

Başka bir değişle sosyalleşme, kişinin yetişkin çevresinde geçerli olan norm ve değer yargılarında 

uygun bir davranış geliştirme sürecidir (Binbaşıoğlu, 1982). Bir başka tamıma göre ise sosyalleşme kişinin 

grup normlarına uyması ve bunları öğrenmesini sağlayan süreçtir (Aslantürk, 2000). 

Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılmak bireyin fiziksel olduğu kadar benlik gelişimine de katkıda 

bulunur. Benlik genelde bireyin ne olduğu ne olmak istediği ve çevresini nasıl tanıdığı konularındaki 

bilinçliliği olarak ifade edilir. Birey bu bilince kendini başkaları ile karşılaştırarak uğraşır. Çocuk diğer 

çocuklar ile oynamaya başladığında kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya başlar. Oyunlar sırasında 

kendisi ile başkalarını karşılaştırır. Yeterlilik ve yetersizliklerini fark eder (Aracı, 2001). Böylelikle sportif 

ortam sayesinde çocuğun sosyalleşmesi de daha hızlı ve olumlu gerçekleşir. 

 

 Spor ve Sosyal Boyut 

Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü açıdan en yüksek noktaya 

çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabalardır(Aracı, 1999, ss.13). Başka bir tanımda ise spor, kısa vadeli 

belirgin amacı olmayan ve belli kurallara göre, bireysel ya da ortaklaşa oyunlar şeklinde ortaya konan fiziksel 

hareketler bütünüdür(Armağan, 1981, ss.4). 

Spor yoluyla bireylerde, toplumu tanıma, kurallara uyma, gelenek ve görenekleri, iyi doğruyu kötüyü 

ayırt edebilme, başkalarına saygı gösterme, başarı ve başarısızlığı kabullenme, kendine güven duygusunun 

gelişmesi, sevinç ve üzüntü gibi özellikleri hissetme gibi özellikleri gelişecektir(Yetim, 2000). Sporda 

sosyalleşme süreci sportif aktivitelere yakınlık ve sosyoekonomik durum üzerine kurulu farklı sportif 

aktivitelere katılma fırsatı gibi unsurlar aracılığıyla spora maruz kalma fırsatıyla birleştirilen demografik ve 

sosyal değişkenler tarafından daha fazla etkilenir(Kenyon, 1974).  

 

Yöntem 

Araştırmanın amacı;   Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin spor 

aktiviteleri ile sosyalleşme ilişkilerinin ortaya çıkarmak ve bununla birlikte demografik değişkenlerin bu 

süreçleri nasıl etkilediğini tespit etmektir.  

Bu çalışma spor aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesi ile ilişkisini ortaya koymayı 

amaçladığından dolayı, tarama modelindedir. Bu araştırmada, anket yöntemi uygulanmıştır. Bu yaklaşımla 

elde edilen bilgiler kullanılarak sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları örneklem içine giren 

öğrencilere ulaşılarak veriler elektronik ortamda (survey.com) 15 gün içinde toplanmıştır.   

Çalışmada veri toplama aracı olarak Hasan Şahan’ın (2007) “Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme 

Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü” konulu doktora tezi için kullandığı anket veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. 

Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulunda öğrenim 

gören Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’nde okuyan 195 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.    

 

Verilerin Analizi 

Verilerin değerlendirilmesinde; frekans (f), yüzde (%), ortalama ( X ) ve standart sapma (SS) gibi 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 

15.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Anketten alınan puanların, cinsiyetlerine, eğitim durumuna ve uzmanlık 
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alanına göre incelenmesinde bağımsız gruplar için t testi; unvan ve görev tanımına göre incelenmesinde ise 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Parametrik testler uygulanmadan önce, bu testlerin temel 

varsayımları sorgulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.841 olarak bulunmuştur. 

 

Bulgular 

 Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve 

değerlendirilmiştir. Araştırma, Kocaeli Üniversitesine bağlı MYO’larda öğrenim gören öğrenciler ile 

yürütülmüştür.    

 Tablo1. Demografik Özellikler  

Demografik 

Özellik 

Kategori freka

ns 

Yüzde 

(%) Cinsiyet Erkek Kadın 

Toplam 

 

119 

76 

195 

61,0 

39,0 

100 
 18-21 yaş 161 82,6 
 22-25 yaş 34 17,4 
Yaş’ a Göre 

Dağılım 

Toplam 195 100 
 Hergün 24 12.3 
Spor Yapma 

Sıklığı 

Haftada Bir Kez 

 

71 36,4 
 Haftada İki-Üç Kez 

Haftada Dört- Beş Kez 

Hiç 

Toplam 

57 

17 

26 

195 

29,2 

8,7 

13,3 

100  Amatör 159 81,5 
 Profesyonel  11 5,6 
Kademe spor 

dağılım 

yyapılmasına  

Hiç yapmadım 25 12,8 
 Toplam  195 100 
  7 2,5  Düz lise 68 34,9 
 Anadolu lisesi 35 17,9 
Mezun 

olunan lise türü 

Meslek lisesi 82 42,1 
 Diger  10 5,1 
 Toplam  195 100 
 Evet 201 71,8 
Kariyer 

Planınız Var mı? 

Hayır 75 26,8 
 Cevaplamayan 4 1,4 
 Evet 135 48,2 
Eğitim 

Gördüğünüz 

Belki 101 36,1 
Alanda mı 

Çalışacaksınız? 

Hayır 43 15,4 
 Cevaplamayan 1 0,4 

 

Tablo2. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşme Üzerine Etkisinin Ölçeğinin 

Ortalama puanları ve standart sapmaları 
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Maddeler 

N 

O

rt 

S

.s 

 İlgilendiğim spor dalını seçmede kişisel ilgim ve yeteneğim belirleyicidir 1

95 

4

,11 

,

860 

Spor alanında bir şey yapmaya karar verirsem başkalarının düşüncelerinden 

etkilenmem 

1

95 

3

,74 

,

952 

Her yaş grubunda ve cinsiyette ve gelir seviyesinde insanlarla spor yapmaktan 

hoşlanırım 

1

95 

3

,72 

,

994 

Spor aktivitelerinde başkalarını memnun etmek için kendime ters düşen 

davranışlar yapmam 

1

95 

4

,04 

,

938 

Diğerleri tarafından spor aktivitelerinde beğenilip sevilmek benim için önemli 

değildir 

1

95 

3

,21 

1

,141 

İnsanlar beni spor aktivitelerinde daha kolay tanıyabilirler 1

95 

3

,21 

1

,080 

Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol altında tutmaktan hoşlanmam 
1

95 

2

,73 

,

1,06

6 

Hayatımdaki en büyük zevklerden birisi tanımadığım insanlarla spor 

yapmaktır 

1

95 

2

,99 

,

968 

Takım olarak yapılan spor aktivitelerinde grubun lideri olurum 1

95 

3

,12 

1

,013 

Takım sporlarında takımı yönlendirmekte başarılıyım. 1

95 

3

,38 

1

,011 

Spor yapan bireyler kendi kendisiyle barışık olur 1

95 

4

,04 

,

905 

Spor aktivitelerinde tartışmaktan ziyade çözmeyi tercih ederim 1

95 

4

,05 

,

884 

Her türlü spor aktivitelerine katılmaktan hoşlanırım 1

95 

3

,47 

1

,017 

Diğer insanlar beni reddedecek olsa dahi haklarımı savunurum ve doğruyu 

söylerim 

1

95 

4

,22 

,

876 

Takım sporları ile ilgili faaliyetleri tercih ederim. 1

95 

3

,60 

,

905 

Spor toplumlar arası sosyal bütünleşmeyi sağlar. 1

95 

4

,28 

,

770 

Spor aktivitelerinde kendimi daha özgür ifade ederim. 1

95 

3

,76 

,

917 

Spor ve spor aktiviteleri toplumsal bütünleşmeyi sağlar. 1

95 

4

,15 

,

829 

Spor insanlar arası iletişime olumlu katkılar sağlar. 1

95 

4

,18 

,

744 
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Spor faaliyetlerinde başkaları ile daha kolay iletişim kurarım 1

95 

3

,63 

,

962 

Spor eğitimi topluma faydalı bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar 1

95 

3

,75 

,

800 

Spor bireysel yeteneklerin keşfedilmesini sağlar 1

95 

4

,22 

,

791 

Spor insanlara karşı olumlu duygular geliştirilmesini sağlar. 1

95 

4

,39 

,

720 

Sevdiğim insanlardan ayrı olmak benim için zordur 1

95 

4

,20 

,

812 

Boş zamanlarımı diğer insanlarla birlikte geçirmekten hoşlanırım 1

95 

3

,60 

,

916 

Arkadaşlarla birlikte spor yapmaktan hoşlanırım 1

95 

4

,14 

,

883 

Diğer insanlara yardım etmeyi, onların bana yardım etmesinden daha çok 

tercih ederim 

1

95 

4

,03 

,

971 

Bireysel hareketlerden ziyade diğer insanlarla hoş zaman geçirecek aktiviteler 

yapmayı tercih ederim 

1

95 

3

,79 

,

875 

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek ortalamanın X=4,39 la” Spor insanlara karşı olumlu duygular 

geliştirilmesini sağlar”   ve en düşük ortalamanın X=2,73  “Duygularımı spor aktiviteleri boyunca kontrol 

altında tutmaktan hoşlanmam” maddelerinin olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 3. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşmesine Yönelik Görüşler ile Cinsiyeti 

Arasındaki T Testi Sonuçları  

 

 

 

CİNSİYET  X S.S. T 

DEĞERİ 

P 

DEĞERİ 

 

Sosyalleşme 

Kadın 3,6758 ,5148  

-2,073 

 

,039* 

 

Erkek 3,8280 ,490 

*p<0,05 
Tablo 3’e bakıldığında spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik görüşleri ile cinsiyet 

değişkenine  (T   =  -2,073  p=,039<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu ve  bu farkın erkek öğrenciler lehine 

olduğu görülmektedir.    

 

Tablo 4. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşmesine Yönelik Görüşler ile Yaş 

Arasındaki T Testi Sonuçları  

 YAŞ X

 

S

.S. 

T 

DEĞERİ 

P 

DEĞERİ 

 

Sosya

lleşme 

18-21 3,

7358 

,

5206 

 

-1,996 

 

,047* 

 

22 ve üstü  

3,

9244 

,

3885 

*p<0,05 
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Tablo 4’e bakıldığında spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik görüşleri ile yaş 

değişkenine  (T   =  -1,996  p=,047<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın 22 ve üstü yaş grubu 

öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.    

 

Tablo 5. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşmesine Yönelik Görüşler ile  Spor 

Yapma Sıklığı Değişkeni Arasındaki Anova Testi Sonuçları  

   Spor Yapma 

Sıklığı 
X

 

S

.S. 

F 

DEĞERİ 

P 

DEĞERİ 

 

 

 

Sosya

lleşme 

Hergün    3,

9673 

,

4030 

 

 6,299 

 

,000* 

Haftada 1kez  3,

7248 

,

4592 

Haftada 2-3 

kez  

3,

8954 

,

4613 

Haftada 4-5 

kez 

3,

8256 

,

4227 

Hiç 3,

3901 

,

6193 

Toplam 3,

7687 

,

5043 

      *p<0,05 
Tablo 5’a bakıldığında spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik görüşleri ile  spor 

yapma sıklığı değişkenine  (F   =  6,299 p=,000<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Tukey 

Testi sonucunda bu farkın spor yapma sıklığı “hergün” olan gruptan olduğu görülmektedir.    

 

Tablo 6. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşmesine Yönelik Görüşler ile Hangi 

Kademede Spor Yaptığı Değişkeni Arasındaki Anova Testi Sonuçları  

   Hangi 

Kademede Spor 

Yaptığı 

X

 

S

.S. 

F 

DEĞERİ 

P 

DEĞERİ 

 

 

 

Sosyall

eşme 

Amatör 3,

7911 

,

4671 

 

 

 

7,248 

 

 

 

,001* 
Profesyonel  4,

1071 

,

4637 

Hiç spor 

yapmadım 

3,

4771 

,

6213 

Toplam 3,

7687 

,

5043 

      *p<0,05 
Tablo 6’a bakıldığında spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik görüşleri ile hangi 

kademede spor yaptığı değişkenine  (F   =  7,248 p=,001<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. 

Tukey Testi sonucunda bu farkın spor yaptığı kademe türü  “profesyonel” olan gruptan kaynaklandığı 

görülmektedir 

 

Tablo 7. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Sosyalleşmesine Yönelik Görüşler ile Mezun 

Olduğu Lise Türü  Değişkeni Arasındaki Anova Testi Sonuçları  

   Mezun 

olduğu lise türü 
X

 

S

.S. 

F 

DEĞERİ 

P 

DEĞERİ 
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Sosya

lleşme 

Düz lise 3,

7237 

,

5434 

  

 

,283  

 

 

,837 

 

  

Anadolu lisesi 3,

8041 

,

3917 

Meslek Lisesi 3,

7870 

,

5152 

Diğer 3,

8000 

,

5406 

Toplam 3,

7687 

,

5043 

      *p<0,05 
Tablo 7’e bakıldığında spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik görüşleri ile mezun 

olduğu lise değişkenine  (F   =  283 p=,837>0,05’e) göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

 

SONUÇLAR 
Sağlığın korunmasında, yalnızlıkla baş etmede ve sosyalleşmede önerilen spor; rekreasyon etkinlikleri 

içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle spor, resim ve müzik aktivitelerinin toplumsallaşma üzerine 

etkileri karşılaştırıldığında; sporun resim ve müziğe göre daha etkili olduğu görülmüştür (Ökmen vd., 2009: 

1-6). Spor etkinlikleri aracılığı ile bireylerin kazanma ve kaybetmeyi kabullenmeyi, paylaşmayı, 

yardımlaşmayı, başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı göstermeyi öğrendikleri. Kişilerin birlikte 

çalışmaları sonucunda da sosyal sorumluluk duyguları geliştiği, sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesi 

sonucu da toplumda sosyalleşme sürecinin sağlandığı belirtilmiştir (Şahan, 2008: 261). 

Araştırma sonucunda spor aktivitelerinin öğrencilerin başarı ve motivasyon ölçek puan 

ortalamalarında anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulunan bu değerler istatiksel açıdan anlamlı olup 

ortalamaları açısından spor aktivitelerinin öğrencilerin genel olarak başarı ve motivasyonunda etkin olduğu 

söylenebilir. Meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerde erkeklerin spor ile daha yüksek oranda ilgilendiği, 

yine meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin spor ile amatörce uğraştıkları görülmüştür.  

Spor etkinlikleri aracılığı ile bireylerin kazanma ve kaybetmeyi kabullenmeyi, paylaşmayı, 

yardımlaşmayı, başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı göstermeyi öğrendikleri. Kişilerin birlikte 

çalışmaları sonucunda da sosyal sorumluluk duyguları geliştiği, sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesi 

sonucu da toplumda sosyalleşme sürecinin sağlandığı belirtilmiştir (Şahan, 2008: 261). 

Araştırma sonucunda spor aktivitelerinin öğrencilerin sosyalleşmesine ölçek puan ortalamalarında 

anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulunan bu değerler istatiksel açıdan anlamlı olup ortalamaları 

açısından spor aktivitelerinin öğrencilerin genel olarak sosyalleşmesinde etkin olduğu söylenebilir. Meslek 

yüksekokulunda okuyan öğrencilerde erkeklerin spor ile daha yüksek oranda ilgilendiği, yine meslek 

yüksekokullarında okuyan öğrencilerin spor ile amatörce uğraştıkları görülmüştür. Sporun kişilerin psiko-

sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay 

yolunun spordan geçtiği söylenebilir.Çünkü insanlar spor sayesinde bir çok farklı ortamda, farklı düşünceden 

ve farklı kültürden insanlarla bir araya gelerek etkileşimde bulunabilmektedir 
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ÖZ 

Dünya özellikle 1980 sonrası dönemde yoğun bir küreselleşme sürecine girmiştir. Bu süreç sonrası 

ülkelerarası ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler artarak yoğunlaşmıştır. Küreselleşmenin ekonomi ayağında 

en büyük etki ise doğrudan yabancı yatırımların artışı olmuştur. Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların 

gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri panel veri analizi yöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır.  

Ele alınan dönem itibariyle ekonomik büyümenin doğrudan yabancı yatırımları negatif yönde, sabit 

sermaye yatırımlarının ise doğrudan yabancı yatırımları pozitif yönde etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.                                                                                                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Gelişmekte Olan Ülke, Panel Veri Analizi. 

 

 

 

ABSTRACT 

 The world has entered a period of intense globalization, especially after the 1980s.  

After this process, international economic, political and cultural relationships have increased. The biggest 

impact of globalization on the economy has been the increase in foreign direct investments. In this study, the 

effects of foreign direct investment on developing country economies were tried to be analyzed by panel data 

analysis.  

Economic growth has been affected foreign direct investments in the negative direction, foreign direct 

investments have been affected fixed capital investments in the positive direction have been achieved by this 

study for the base period. 

Keywords: Foreign Direct Investment, Developing Countries, Panel Data Analysis. 
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1.GİRİŞ 

Günümüz dünyasında iletişim, teknoloji, haberleşme ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler ülkeler 

arası ticari, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel etkileşimleri artırmış ve küreselleşme süreci yoğun bir hal 

almıştır. Küreselleşme toplumları bir çok yönden etkileyen bir süreç olması itibariyle ekonomik alanda da 

kendine liberalizasyon akımları ile yer edinen bir kavramdır. Ekonomide yoğunlaşan liberal eğilimler ise 

ülkeler arası ticaret ve yatırım gibi işlemlerin yoğunlaşması ve daha kolay hale getirilmesi gibi sonuçlar ortaya 

koymaktadır.   

Yabancı sermaye; bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların ülke sınırları dışında servet edinmelerine 

denilmektedir. (Karluk, 2003:48) Yabancı sermaye temelde iki şekilde incelenmektedir. Bunlar; 

-Portföy Yatırımları (Dolaylı Yatırımlar) 

-Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Dolaysız Yatırımlar) 

Doğrudan yabancı yatırımlarda, yabancı yatırımcı sermayenin yanında; üretim teknolojisi, yönetim 

bilgisi, marka gibi değerleri de getirmekteyken, portföy yatırımlarında yatırımcı, sadece sermaye 

getirmektedir. Portföy yatırımlarında yatırımcılar gerçek kişiler de olabilirken doğrudan yabancı yatırımlarda 

yatırımcılar, genellikle çok uluslu büyük firmalardır. (Gündoğan, 2002:19) 

Ekonomik büyüme bir ülkenin mal ve hizmet üretim kapasitesinde meydana gelen artışlar şeklinde 

tanımlanabilir.(Ünsal, 2005:38) Ekonomik büyümenin, ülkelerin milli gelirlerinin kişi başına değerlerinde 

meydana gelen artışlar olarak da tanımlanması söz konusudur. (Kibritçioğlu, 1998:207) 

Ülkenin mal ve hizmet üretim kapasitesindeki artış iki biçimde gerçekleşebilir. İlki ekonomide mal ve 

hizmet üretiminde kullanılan faktörlerin miktarında meydana gelecek bir artış biçiminde gerçekleşirken diğeri 

de ekonomi tam istihdamda olduğu durumda ve faktör miktarı sabitken faktörlerin verimlilik düzeylerinde 

meydana gelen artış şeklindedir. (Parasız, 2008:10) 

Ülkeler belirli kriterlere göre gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler olarak üçe ayrılmaktadır. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme hedefleri önündeki en büyük engel bu ülkelerin 

üretim miktarlarının potansiyellerinden az olması itibariyle tasarruf ve yatırım miktarlarının da az olması kısır 

döngüsüne girmelerinden kaynaklanmaktadır. 

 DYY yoluyla, ev sahibi ülke kalkınmasını sürdürmek üzere tasarruflarının üzerinde yatırım yapma 

imkânına üstelik borçlanmaksızın kavuşur. (Çilesiz, 1988:3) Kendi tasarruflarının üzerinde yatırım yapma 

imkânına kavuşan ev sahibi ülkenin üretim kapasitesi artmış olur. 

DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri 4 temel kategoride ele alınabilir: (i) ev sahibi 

ülkenin milli gelirine, sermaye birikimine ve istihdamına katkı, (ii) ev sahibi ülkenin ihracatına ve dış ticaret 

hacmine katkı, (iii) ev sahibi ülkeye yönetim bilgisi, know-how, uluslararası üretim ağına nitelikli işgücü 

kazandırma ve markalaşmaya katkı, (iv) teknoloji transferi ve pozitif dışsallıklara katkı. (Zhang, 2006:4) 

Ülkelerin ekonomik göstergeleri DYY kararlarında etkili olmaktadır. Ülkelerin gösterdikleri hızlı ve 

istikrarlı reel büyüme, düşük faiz oranları, öngörülebilir enflasyon oranları, ılımlı dalgalanmalar gösteren 

döviz kuru ve daha da önemlisi istikrârlı maliye ve para politikaları uluslararası sermayenin yatırım 

aşamasında değerlendirmeye aldığı başlıca göstergelerdir. (İSO, 2002:24) 

Yabancı sermaye yatırımlarının etkileri, gelişmiş ve GOÜ’lerde farklıdır. Gelişmiş ülkelerde yatırım 

yapan firmaların, ev sahibi ülke üzerinde ekonomik anlamda GOÜ’ler dikkate alındığında görece daha olumlu 

etki yaptığı söylenebilir. Yabancı sermaye yatırımları, ülkeye giren net sermaye katkısı çerçevesinde 

düşünüldüğünde her iki grup ülkeden de, gelişmiş ülkelerden daha az oranda olmak üzere, yatırım yapan 

firmanın bulunduğu ülkeye bir transfer olmaktadır. Ancak sonuçlara, sermaye katkısı dışındaki unsurlar 

çerçevesinde bakıldığında, ev sahibi ülkenin ekonomik yapısı ve firmanın yatırım koşullarına bağlı olarak 

sonuçların her zaman olumsuz olduğunu söylemek zordur. Olumsuz koşulları ev sahibi ülke lehine çevirmenin 

koşulları, ev sahibi ülkenin kısa ve uzun dönemli makro hedeflerinin ve mikro karalarının yatırım yapan 

firmaların yarattığı ile uyumlu olabilmesidir. (Berksoy, Doğruel S, Doğruel F, 1989: 35) 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

İktisat literatüründe bir ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar (DYY)'ın ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini açıklayabilmek için yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmaların birçoğunda 

DYY'ler ile ekonomik büyüme arasında oldukça anlamlı ilişkilere rastlanmakta iken bazen de anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Teorideki genel eğilim, DYY'lerin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yapacağı 

biçimindedir. Fakat bazı ampirik çalışmalarda ancak belli başlı koşullar altında olumlu etkilerin ortaya 

çıkabileceğine dair sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Blomström vd. (1992), yaptıkları çalışmada 78 GOÜ'yü yüksek ve düşük gelirli olmak üzere iki gruba 

ayırmış ve DYY'lerin bu ülkeler arasında özellikle yüksek gelirli olan grupta ekonomik büyüme üzerinde 

pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Düşük gelirli olan grupta ise böyle bir ilişki yakalanamamıştır. 

Borensztein vd. (1998), 1970-1989 yılları arasında 69 GOÜ'de DYY akımlarının ekonomik büyüme 

üzerinde olumlu bir etki yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte DYY'lerin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisinin ev sahibi ülkenin sahip olduğu beşeri sermaye düzeyine bağlı olduğunu bulmuşlardır. 

DYY ile beşeri sermayeyi temsil etmek için kullanılan eğitim yetenekleri arasında güçlü bir pozitif ilişkiden 

bahsetmek mümkündür. 

Barthelemy ve Demurger (2000), Çin'deki 24 ilin verilerine dayalı olarak 1985-1996 dönemi için 

yaptıkları analizde DYY akımlarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğunu 

ancak bu etkinin ortaya çıkabilmesi için yabancı teknolojilere adapte olabilecek beşeri sermayenin varlığının 

mevcut olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Xu (2000), 1966-1994 dönemi için ABD kökenli ÇUŞ'ların ve dolayısıyla DYY'lerin gittiği 40 ülkede 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmasında, ABD kökenli ÇUŞ'lar tarafından 

gerçekleştirilen teknoloji transferlerinin GOÜ'lerdeki verimlilik artışına katkı sağladığı ancak az gelişmiş 

ülkelerde ise böyle bir etkinin görülmediği sonucuna ulaşmıştır. Bir ülkenin teknoloji transferinin 

faydalarından yararlanabilmesi için belli bir eşik düzeyinde beşeri sermayeye sahip olması gerektiğini ancak 

az gelişmiş ülkelerin bu düzeyde bir beşeri sermayeye sahip olmamalarından dolayı DYY'lerin ekonomik 

büyümeye katkı yapamayacağını vurgulamıştır. 

Campos ve Kinoshita (2002), DYY akımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 25 Merkezi 

ve Doğu Avrupa ülkesi ile eski Sovyet geçiş ekonomileri için 1990-1998 yıllarını baz alarak incelemişlerdir. 

Çalışmalarında, DYY akımlarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönlü ve oldukça önemli etkilerinin 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, bu ekonomilerin daha vasıflı işgücüne sahip olmaları ile birlikte 

teknoloji transferini daha kolay gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir. 

Choe (2003), 1971-1995 dönemi için 80 ülkeyi kapsayan çalışmasında, DYY ve ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkisini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda DYY ile büyüme arasında karşılıklı 

nedensellik ilişkisi bulunmuş, ancak ekonomik büyümeden DYY'ye doğru nedensellik ilişkisi daha baskın 

çıkmıştır. 

Hermes ve Lensink (2003), DYY'lerin bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde pozitif yönde etkiler 

yaratabilmesi için eşik değer olarak ev sahibi ülkenin finansal sisteminin gelişmişliğini dikkate almışlardır. 

Daha gelişmiş bir finansal siteme sahip olan ev sahibi ülkenin ekonomik büyümesi DYY akımları sonucunda 

pozitif yönde etkilenmekle birlikte ülke, teknolojik yayılmalardan da etkin bir biçimde yararlanabilmektedir. 

Çalışmalarında, çoğu Latin Amerika ve Asya ülkelerinden oluşan toplam 67 ülke dikkate alınmıştır. Bunların 

37 tanesi nispeten daha gelişmiş bir finansal sisteme sahip olup, bu ülkelere doğru gerçekleştirilen DYY 

akımlarının ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde etkiler yarattığını tespit etmişlerdir. Daha zayıf finansal 

sisteme sahip olan ülkelerde ise DYY girişlerinin ekonomik büyüme üzerinde bir etki yaratamadığını 

vurgulamışlardır. 

Asheghian (2004), 1960-2000 dönemi için ABD üzerinde yaptığı çalışmada DYY'nin ekonomik 

büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Yapmış olduğu nedensellik çalışmasına göre 

DYY'den ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedenselliğin varlığını tespit etmiştir. 
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Li ve Liu (2005), DYY'lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 84 ülkeyi dikkate alarak 1970-

1999 dönemi için panel veri seti ile yapılan tekli ve çoklu regresyon analizlerini kullanarak incelemişlerdir. 

Yaptıkları analiz sonucunda DYY ile büyüme arasında bütün dönem için geçerli olmasa bile 1980'lerin 

ortalarından itibaren ortaya çıkan önemli bir içsel ilişki tespit etmişlerdir. DYY akımlarının doğrudan ve beşeri 

sermayeyi dolaylı yoldan etkileyerek ekonomik büyüme üzerinde pozitif sonuçlar doğuracağını belirtmekle 

birlikte ülkeler arasında teknoloji açığının artmasıyla beraber söz konusu etkinin negatif olacağını da bu 

çalışma dahilinde göstermişlerdir. 

Yılmaz, Kaya ve Akıncı (2011), 1980-2008 dönemlerinde DYY-ekonomik büyüme ilişkisini Türkiye 

bazında incelemiş ve bu bağlamda GSYİH ile DYY değişkenlerini kullanmışlardır. Çalışmada, değişkenlerin 

% 5 önem seviyesinde eş bütünleşik olduğu tespit edildiğinden bu iki değişkenin pozitif yönlü, anlamlı ve 

uzun dönemli bir ilişki içinde oldukları vurgulanmıştır. 

DYY akımlarının ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkide bulunmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar 

da mevcuttur. Aslanoğlu (2002), 1975-1995 dönemi için Türkiye üzerine yaptığı çalışmada Granger 

nedensellik testini kullanmış ve DYY'lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Yaptığı 

analizde ne DYY akımlarının ekonomik büyümeyi ne de ekonomik büyümenin DYY akımlarını etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. 

Alıcı ve Ucal (2003), 1987-2002 dönemi için Türkiye üzerine yaptıkları çalışmada DYY ile ihracat ve 

endüstriyel üretim arasında pozitif bir nedensellik ilişkisi bulamamışlardır. Dolayısıyla da DYY ile ekonomik 

büyüme arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Böyle bir sonuca ulaşılmasının 

nedenini DYY girişlerinin istenilen düzeyde sağlanamamasına bağlamışlardır. 

Lyroudi vd. (2004), DYY'lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini seçilmiş geçiş ekonomileri için 

Bayes analizini kullanarak incelemişlerdir. Çalışmalarında, DYY'lerin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Seçilmiş olan geçiş ekonomilerini düşük ve yüksek gelirli ülkeler 

biçiminde sınıflandırarak DYY ile büyüme arasında bir ilişki kurmaya çalışmışlardır. Ancak elde ettikleri yeni 

sonuçlarla eski sonuçlar arasında herhangi bir fark olmadığını vurgulamışlardır. 

Konu ile ilgili literatürde yer alan diğer çalışmalar ise şunlardır: Balasubramanyam vd. (1996), De 

Mello (1999), Zhang (2001), Obwona (2001), Nair-Reichert ve Weinhold (2001), Ram ve Zhang (2002), 

Mody ve Murshid (2002), Mencinger (2003), Merlevede ve Schoors (2004)'dur. 

 

3. ÇALIŞMANIN DEĞİŞKENLERİ, VERİ SETİ VE HİPOTEZLER 

Seçilmiş gelişmekte olan ülke grupları için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerini 

ortaya koymak amacıyla bu çalışmada 2005-2015 dönemi ele alınmıştır. Çalışmanın amacı doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının belirleyicileri olmasından dolayı bağımlı değişken doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, bağımsız değişkenler ise, ekonomik büyüme, kişi başına düşen GSYH, kamu harcamaları, sabit 

sermaye oluşumu, dış açıklık, vergi oranı ve faiz oranının yanı sıra değişkenlerin açıklayıcılık durumlarını 

artırmak için Dünya Yönetim Göstergeleri kullanılmıştır. Dünya Yönetim Göstergeleri 6 başlıktan 

oluşmaktadır. Bunlar, İfade Hürriyeti ve Hesap Verilebilirlik, Yolsuzluğun Kontrolü, Politik İstikrar ve Şiddet 

Yokluğu, Hükümetin Etkinliği, Hukukun Üstünlüğü ve Düzenlemelerin Kalitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Veri setlerine ilişkin açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Veri Setlerine İlişkin Açıklamalar 

FDI Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) GSYH Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) 

                                                           
 Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Beliz, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Kolombiya, Dominik 

Cumhuriyeti, Jamaika, Ürdün, Lübnan, Makedonya, Malezya, Moritus,  Meksika, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Romanya, 

Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye. GOÜleri seçerken üst orta gelir grubunda yer alan ülkeler dikkate alınmıştır. 

Üst-orta gelir grubunda 28 ülkeden daha fazlası mevcut olmakla birlikte biz bu çalışmada, veri seti bağlamında uygun olan ülkeleri 

baz aldık. 
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Kişi Başına Düşen GSYH Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) Kamu Harcamaları Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) Dış Açıklık Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) Sabit Sermaye Oluşumu Dünya Gelişme Göstergeleri 

(2010$) Faiz Dünya Gelişme Göstergeleri 

Vergi Dünya Gelişme Göstergeleri 

İfade Hürriyeti ve Hesap 

Verilebilirlik 

Dünya Yönetim Göstergeleri 

Yolsuzluğun Kontrolü Dünya Yönetim Göstergeleri 

Politik İstikrar ve Şiddet 

Yokluğu 

Dünya Yönetim Göstergeleri 

Hükümetin Etkinliği Dünya Yönetim Göstergeleri 

Hukukun Üstünlüğü Dünya Yönetim Göstergeleri 

Düzenlemelerin Kalitesi Dünya Yönetim Göstergeleri 

Tablo 1’de görüldüğü üzere veriler Dünya Gelişme Göstergeleri ve Dünya Yönetim Göstergelerinden 

alınmıştır. Çalışmada kullanılan veri setlerinden doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ekonomik büyüme, 

kişi başına düşen GSYH, kamu harcamaları ve sabit sermaye oluşumu verilerinin doğal logaritması alınırken 

tahmin yapılırken, diğer seriler yüzdelik şeklinde olduğu için logaritmik transformasyona tabi tutulmamıştır. 

Eşitlik (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8)’ de çalışmada kullanılacak olan modeller verilmiştir. 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi         (1) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Hürri          (2) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Yolsuz          (3) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Politik          (4) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Hükümet           (5) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Hukuk           (6) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Düzen         (7) 

Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Hürri Yolsuz Politik

Hükümet Hukuk Düzen

         

  
 (8) 

Eşitlik (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8)’de Ldyy, Lgsyh, Lkigsyh, Lkamu, Lsabit sırasıyla doğal 

logaritması alınmış doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, ekonomik büyümeyi (GSYH), kişi başına düşen 

GSYH’yi, kamu harcamaları ve sabit sermaye oluşumunu göstermektedir.  Diğer taraftan, logaritmik 

transformasyona tabi tutulmayan Açıklık dış açıklığı ((İhracat+İthalat)/GSYH), Faiz ülkedeki faiz oranını, 

Vergi ise ticari veri oranını, Hürri İfade Hürriyeti ve Hesap Verilebilirliği, Yolsuz Yolsuzluğun Kontrolünü, 

Politik Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğunu, Hükümet Hükümetin Etkinliğini, Hukuk Hukukun Üstünlüğü ve 

Düzen Düzenlemelerin Kalitesini göstermektedir.  

Literatür ve uygulamalı çalışmalardan elde edilen bulgulara neticesinde, bu çalışmada ekonomik 

büyümenin, kişi başına düşen GSYH’nin kamu harcamalarının, sabit sermaye oluşumunun ve açıklığın ve faiz 

oranının pozitif, vergi oranının negatif, kurumsal değişkenlerin ise pozitif olarak doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını etkileyeceği düşünülmektedir. 

 

4. ÇALIŞMANIN AMPİRİK BULGULARI 

Çalışmada öncelikle veri setlerine ait bazı tanımlayıcı istatistikler verilecektir. Ardından, değişkenler 

arasındaki doğrusal ilişkiler gösteren korelasyon tablosu verilerek çalışmanın hipotezleri hakkında bir ön 

izleme yapılacaktır. Daha sonra, değişkenlerin durağanlık durumları Levin, Lin ve Chu (2002) (LLC) , Im, 

Pesaran ve Shin (2003) (IPS), Maddala ve Wu (1999) (Fisher-ADF), Choi (2001) ve (Fisher-Phillips-Perron) 

tarafından önerilen birim kök testleri ile incelenmiştir. Serilerin durağanlık seviyeleri belirlendikten sonra, 
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sabit etkiler ve rassal etkiler tahmincileri kullanılarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri 

ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

 

4.1. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışmanın bu kısmında değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Aşağıdaki Tablo 2’de 

değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. 

Tablo 2’de görüleceği üzere, Ldyy değişkenin ortalaması 21.845, maksimum ve minimum değerleri 

sırasıyla 26.233 ve 16.389, standart sapması 1.881 olarak karşımıza çıkmaktadır. Lgsyh, Lkigsyh, Lkamu, 

Lsabit, Açıklık, Faiz ve Vergi değişkenlerinin ortalaması sırasıyla 25.107, 8.733, 23.220, 23.637, 66.200, 

7.485, 42.621 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ele alınan ülkelerde vergi oranlarının ortalamasının 42.62 olması 

doğrudan yabancı sermaye yatırımını caydırıcı bir etki yaratacağı ifade edilebilir. Diğer taraftan, Lgsyh, 

Lkigsyh, Lkamu, Lsabit, Açıklık, Faiz ve Vergi değişkenlerinin maksimum, minimum, standart sapma, eğiklik 

ve basıklık değerleri Tablo 2 üzerinden görülebilmektedir. Kurumsal değişken olarak, modellere eklenen 

Hürri, Yolsuz, Politik, Hükümet, Düzen ve Hukuk serilerinin tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığından en 

yüksek ortalamaya, Düzen değişkeni sahiptir. Bu seriyi Hürri ve Hükümet değişkenleri takip etmektedir. 

Kurumsal değişkenler arasında en fazla standart sapmaya sahip olan seri Politik değişkenidir. Bütün serilerin 

eğiklik ve basıklık katsayılarına bakıldığı zaman, Ldyy ve Politik değişkenleri hariç diğer serilerin normal 

dağılmadığı görülmektedir.  

 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler  
Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lkamu Lsabit Açıklık Faiz Vergi Hürri Yolsuz Politik Hükümet Düzen Hukuk 

Ortalama 21.845 25.107 8.733 23.220 23.637 66.200 7.485 42.621 -0.007 -0.265 -0.299 -0.023 0.115 -0.240 

Medyan 21.930 24.633 8.704 22.661 23.153 61.723 5.714 38.700 0.103 -0.301 -0.279 -0.037 0.196 -0.334 

Max. 26.233 29.818 9.376 27.796 29.035 175.135 37.755 137.600 0.939 1.139 1.183 1.239 1.123 1.005 

Min. 16.389 20.930 7.904 19.024 19.175 16.840 0.525 7.400 -1.687 -1.402 -2.130 -0.945 -1.079 -1.063 

Std.H. 1.881 1.979 0.359 1.975 2.016 29.266 6.473 20.667 0.589 0.460 0.668 0.448 0.405 0.464 

Eğiklik 0.033 0.295 -0.022 0.322 0.351 0.701 2.538 1.754 -1.007 0.411 -0.125 0.342 -0.359 0.690 

Basıklık 2.716 2.376 2.079 2.384 2.807 3.488 10.044 7.119 3.528 3.420 2.956 3.164 2.716 2.890 

Gözlem 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

451 

4.2. Değişkenler Arasındaki Korelasyon İlişkileri 

Çalışmanın bu bölümünde değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelenmiştir. Tablo 3’te 

değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri görülmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde Ldyy ve Lgsyh arasındaki yüksek (0.909) bir korelasyon ilişkisi mevcuttur. 

Ülkelerdeki ekonomik büyümenin yüksek olması yabancı yatırımcıyı ülkeye çekerek geri besleme (feed-back) 

yoluyla ekonomik büyümeyi artırdığı ifade edilebilir. Bu sonuca ek olarak, sabit sermaye oluşumu ve 

doğrudan yabancı sermaye arasındaki yüksek pozitif korelasyon (0.922) dikkat çekmektedir. Dış açıklık, İfade 

Hürriyeti ve Hesap Verilebilirliği, Yolsuzluğun Kontrolünü, Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğunu, Hukukun 

Üstünlüğü ve Düzen Düzenlemelerin Kalitesi ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında negatif 

korelasyon ilişkisi mevcuttur.  

Ekonomik büyüme (Lgsyh)  ile değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelendiğinde, en yüksek 

korelasyona sabit sermaye oluşumu ve kamu harcamaları sahiptir. Dış açıklık ve kurumsal değişkenler olan 

İfade Hürriyeti ve Hesap Verilebilirliği, Yolsuzluğun Kontrolünü, Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğunu, 

Hukukun Üstünlüğü ve Düzen Düzenlemelerin Kalitesi ile ekonomik büyüme arasında negatif korelasyon 

ilişkisi dikkat çeken bir durumdur.  

Sabit sermaye oluşumu ile kamu harcamaları arasında yüksek pozitif korelasyon (0.983) vardır. 

Ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında olduğu gibi kurumsal değişkenler olan İfade 

Hürriyeti ve Hesap Verilebilirliği, Yolsuzluğun Kontrolünü, Politik İstikrar ve Şiddet Yokluğunu, Hukukun 

Üstünlüğü ve Düzenlemelerin Kalitesi ile sabit sermaye yatırımları arasında negatif korelasyon ilişkisi vardır. 

Benzer durum kamu harcamalarında da karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer taraftan, dış açıklık ile bütün kurumsal değişkenler arasında pozitif korelasyon ilişkisi 

mevcutken, dış açıklık ile faiz oranı arasında negatif korelasyon ilişkisi mevcuttur. Son olarak, bütün kurumsal 

değişkenlerin kendi aralarında pozitif korelasyon ilişkinin olduğu Tablo 3 üzerinden görülebilmektedir. 
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Tablo 3. Korelasyon İlişkileri 
Korelasyon Ldyy Lgsyh Lkigsyh Lsabit Lkamu Açıklık Faiz Vergi Hürri Yolsuz Politik Hükümet Hukuk Düzen 

Ldyy 1.000 
             

Lgsyh 0.909 1.000 
            

Lkigsyh 0.494 0.543 1.000 
           

Lsabit 0.922 0.992 0.527 1.000 
          

Lkamu 0.901 0.992 0.554 0.983 1.000 
         

Açıklık -0.346 -0.378 -0.201 -0.357 -0.372 1.000 
        

Faiz 0.036 0.109 -0.066 0.068 0.096 -0.279 1.000 
       

Vergi 0.558 0.590 0.296 0.569 0.572 -0.512 0.132 1.000 
      

Hürri -0.444 -0.426 0.174 -0.447 -0.403 0.010 0.159 -0.169 1.000 
     

Yolsuz -0.182 -0.171 0.152 -0.147 -0.110 0.284 -0.133 -0.307 0.455 1.000 
    

Politik -0.377 -0.368 0.056 -0.340 -0.343 0.243 -0.045 -0.247 0.549 0.575 1.000 
   

Hükümet 0.133 0.166 0.408 0.198 0.187 0.337 -0.326 -0.129 0.192 0.713 0.367 1.000 
  

Hukuk -0.168 -0.148 0.216 -0.114 -0.103 0.403 -0.250 -0.384 0.323 0.873 0.581 0.795 1.000 
 

Düzen -0.007 -0.016 0.244 0.022 -0.008 0.272 -0.137 -0.414 0.355 0.618 0.290 0.692 0.702 1.000 
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4.3. Değişkenlerin Durağanlık Durumları 

Çalışmanın bu bölümünde değişkenlerin durağanlık analizleri ele alınmıştır. Zaman serilerinde olduğu 

gibi panel veri analizlerinde de değişkenlerin durağanlık durumlarının açığa çıkarılması gerekir. Aksi takdirde 

yapılacak analizler sonucunda elde edilen bulgular sapmalı değerler ortaya çıkarabilir. Durağanlık analizleri 

Levin, Lin ve Chu (2002) (LLC) , Im, Pesaran ve Shin (2003) (IPS), Maddala ve Wu (1999) (Fisher-ADF) ve 

Choi (2001)(Fisher-Phillips-Perron(PP)) tarafından önerilen birim kök testleri ile incelenmiştir. Tablo 4’te 

panel birim kök testleri sonuçları sunulmuştur. 

Tablo 4. Birim Kök Testleri Sonuçları 

Değişkenler Levin, 

Lin ve  Chu 

Im, 

Pesaran ve 

Shin 

ADF - 

Fisher 

PP - 

Fisher 

Ldyy -

7.134* 

-

3.816* 

109.529* 187.924* 

Lgsyh -

5.516* 

-

0.041 

66.171 185.563* 

Lkigsyh -

6.214* 

-

1.215 

77.780* 177.982* 

Lsabit -

6.575* 

-

1.944** 

92.931* 118.451* 

Lkamu -

4.236* 

0.226 61.983 149.415* 

Açıklık -

5.893* 

-

0.720 

66.356 73.753* 

Faiz -

6.690* 

-

3.065* 

97.661* 124.259* 

Vergi -

5.215* 

0.148 58.135 116.512* 

Hürri -0.583 -

0.637 

77.223** 134.642* 

Yolsuz -

2.728* 

-

0.303 

66.353 97.4179* 

Politik -

1.363*** 

-

1.134 

76.891** 97.6338* 

Hükümet -0.957 0.770 44.621 61.3308 

Hukuk -

3.693* 

-

1.266 

76.054** 110.824* 

Düzen -

6.636* 

-

1.632** 

85.364* 173.114* 

Not: *, **, *** sırasıyla % 1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

454 

Tablo 4’ten 1. Nesil birim kök testi sonuçları görülmektedir. Levin, Lin ve Chu (2002) (LLC) birim 

kök testi sonucuna göre, Hükümet değişkeni hariç diğer değişkenler %1 ve %10 anlamlılık seviyelerinde 

durağandır. Diğer taraftan, Im, Pesaran ve Shin (2003) (IPS) birim kök testi sonuçlarından elde edilen bulgular 

neticesinde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sabit sermaye oluşumu, faiz ve düzenlemelerin kalitesi 

değişkenleri I(0) seviyesinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Maddala ve Wu (1999) (Fisher-ADF) 

tarafından önerilen birim kök testi sonucunda, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kişi başına düşen 

GSYH, sabit sermaye oluşumu, faiz, ifade hürriyeti ve hesap verilebilirlik, politik istikrar, hukukun üstünlüğü 

ve düzenlemelerin kalitesi değişkenleri I(0) seviyesinde durağandır. Choi (2001) (Fisher-Phillips-Perron(PP)) 

tarafından önerilen panel birim kök testi sonucunda ise bütün değişkenlerin I(0) seviyesinde %1 anlamlılık 

düzeyinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Birim kök testleri sonucunda değişkenlerin I(0) düzeyinde 

durağan olduğu görülmüştür. 

 

4.4. Sabit ve Rastsal Etkiler Tahmincileri Sonuçları 

Bir önceki bölümde çalışmada kullanılacak olan değişkenlere ait birim kök testi sonuçları verilmiştir. 

Birim kök testleri sonucunda değişkenlerin I(0) düzeyinde durağan olduğu sonucuna varılmasının ardından 

kontrol ve kurumsal değişkenlerin doğrudan yabancı sermaye üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

eşitlik (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8)’de belirtilen modellere sabit ve rastsal etkileri tahmincileri 

uygulanacaktır. Aslında, serilerin I(0) düzeyinde durağan olmasından dolayı sabit ve rastsal etkiler gibi statik 

tahmincilerin yerine GMM (Genelleştirilmiş Moment Metodu) kullanılması daha tatmin edici sonuçları ortaya 

koyacaktır. Fakat ele alınan dönem itibariyle, zaman boyutunun kısa olması GMM yönteminden elde edilecek 

sonuçların sapmalı olacağı kanısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı çalışmada, sabit etkiler ve rastsal etkiler 

tahmincileri kullanılmıştır. 

Sabit ve rastsal etkiler tahmincileri sonucunda elde edilecek varyanslarda heteroskedasite ve 

otokorelasyon sorunuyla karşılaşılabilmektedir. Bu durumda elde edilen parametreler etkinliği kaybetmedir. 

Bu problemin önüne geçmek için Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen 

heteroskedasite ve otokorelasyon dirençli standart hata değerleri kullanılarak yorumlar yapılmıştır. Aşağıdaki 

tablo 6 ve 7’de sabit ve rastsal etkiler tahmincileri sonuçları görülmektedir. 

Katsayıların yorumuna geçmeden önce sabit ve rastsal etkiler tahmincilerinden hangisinin tercih 

edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde Hausman (1978) tarafından önerilen Hausman testi, F ve 

t testleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada sabit ve rastsal etkileri tahmincilerinden hangisinin tercih edileceği 

Hausman testi kullanılarak belirlenmiştir. Hausman testinin ardından seçilen tahminciye göre katsayı 

yorumlaması yapılacaktır. Hausman testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. Hausman Testi Sonuçları 
Haus

man 

M

odel 1 

M

odel 2 

M

odel 3 

M

odel 4 

M

odel 5 

M

odel 6 

M

odel 7 

M

odel 8 

X2 
26.

14 

55.

09 

41.

21 

39.

25 

31.

18 

38.

46 

28.

55 

51.

43 

Olasıl

ık 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

0.0

0 

 Tablo 5’te Hausman testi sonuçların görülmektedir. Buna göre sabit etkiler veya rastsal etkiler 

modellerinden hangisinin tercih edileceği Hausman testi sonucunda elde edilen X2 istatistiğinin tablo kritik 

değerleriyle karşılaştırarak boş hipotezin “H0: Parametreler arasındaki fark sistematik değildir.”  reddi ya da 

kabulüne karar verilmektedir.    Tablo 5’te modeller için elde edilen X2 istatistiğine göre bütün modellerde 

sabit etkiler tahmincisinin tercih edilmesi gerekmektedir. Çünkü elde edilen istatistik %1 ve %5 önem 

düzeyinde anlamlıdır. Greene (2000) tarafından önerilen Değiştirilmiş Wald testi ile modellerdeki değişen 

varyans problemi incelenirken, Baltagi-Wu (1999) tarafından önerilen En İyi Değişmez testi ve Bhargava, 

Franzini ve Narendranathan (1982) tarafından önerilen Dubin-Watson  ile modellerdeki otokorelasyon 

incelenmiştir. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 6 ve 7 ‘de sunulmuştur. 
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Tablo 6. Değiştirilmiş Wald Testi Sonuçları 

 
M

odel 1 

M

odel 2 

M

odel 3 

M

odel 4 

M

odel 5 

M

odel 6 

M

odel 7 

M

odel 8 

X2 48

13.18 

20

65.94 

45

65.62 

45

39.85 

54

74.49 

34

73.89 

32

39.73 

18

26.66 

Ol

asılık 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.

00 

Tablo 6’dan görüleceği üzere Hausman testi sonucunda seçilen sabit etkiler tahmincisine ait 

modellerde değişen varyans problemi olduğu görülmektedir. Bundan dolayı, sabit etkiler tahmincisi 

sonucunda elde edilecek katsayıların standart hata değerleri sapmalı olacaktır. Dolayısıyla dirençli standart 

hata değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir.  Tablo 7’de Baltagi-Wu (1999) tarafından önerilen En İyi 

Değişmez testi ve Bhargava, Franzini ve Narendranathan (BFN) (1982) tarafından önerilen Dubin-Watson 

testi sonuçları sunulmuştur.  

Tablo 7. Otokorelasyon Testi Sonuçları 

 
M

odel 1 

M

odel 2 

M

odel 3 

M

odel 4 

M

odel 5 

M

odel 6 

M

odel 7 

M

odel 8 

BF

N 

1.

639 

1.

766 

1.

648 

1.

641 

1.

640 

1.

652 

1.

637 

1.

781 

Bal

tagi-Wu 

1.

835 

1.

967 

1.

830 

1.

836 

1.

836 

1.

855 

1.

830 

1.

973 

Tablo 7’den görüleceği üzere BFN ve Baltagi-Wu istatistiklerinin 2’den az olması modellerde 

otokorelasyon problemi olduğunu işaret etmektedir. Dolayısıyla dirençli standart hata değerlerinin elde 

edilmesi gerekmektedir. Tablo 8 ve 9’da dirençli standart hataları elde edilmiş sabit ve rastsal etkiler 

tahmincileri sonuçları verilmiştir. Hausman testi sonucunda sabit etkiler tahmincisi seçildiği için katsayıların 

yorumları sabit etkiler tahmincisine göre yapılacaktır.      

                                                                       

5. SONUÇ 
Model 1’e göre; ekonomik büyüme doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını negatif olarak 

etkilemektedir. Literatürdeki çalışmaların genelinde ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını pozitif olarak etkilemesi beklenmektedir. Fakat ele alınan dönem ve ülkeler açısında bakıldığında 

ekonomik büyümenin negatif olarak etkilemesi normal olarak karşılanabilir. Özellikle 2008 krizi sonrasında 

gelişmiş ülkelerden GOÜlere doğrudan yabancı sermaye yatırımları azalmıştır. Ekonomik büyümenin katsayı 

-2.54 yani ekonomik büyümede meydana gelen %1’lik bir artış doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını %2.54 

azaltmaktadır ki, bu rakam oldukça fazladır. Diğer taraftan, sabit sermaye yatırımları doğrudan yabancı 

sermaye yatırımı pozitif etkilemektedir. Elde edilen bu sonuç literatürle uyuşmaktadır. Ülke içindeki sabit 

sermaye yatırımlarının artması doğrudan yabancı yatırımcıyı, özelleştirme yoluyla bu yatırımları almaya 

yöneltmektedir. Sabit sermaye yatırımlarında meydana gelecek %1’lik bir artış doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarını %0.89 artırmaktadır. Ülkedeki kişi başına gelirin artması doğrudan yabancı yatırımcıyı çeken bir 

diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi başına gelirin artması, tüketim ve tasarrufun artması anlamına 

gelir ki bu da yabancı yatırımcıyı harekete geçirmektedir.  Model 1’e göre kişi başına gelirde meydana gelecek 

%1’lik bir artış doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını %1.82 artırmaktadır.  Diğer taraftan, faiz oranındaki 

artışlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını azaltmaktadır.  Faiz oranında meydana gelecek %1 birimlik 

artış doğrudan yabancı yatırımları  %0.06 birim azaltmaktadır.  

Model 2’ye göre sabit sermaye yatırımları ve faiz oranı Model 1 de olduğu gibi benzer işaretlere 

sahiptir. Model 2’ye eklenen kurumsal değişkenin katsayısı pozitif olarak tespit edilmiştir. Buna göre 
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kurumsal değişkende meydana gelecek artışlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırmaktadır.  

Gerçekten de ülkelerde hesap verebilirliğin ve ifade hürriyeti gibi yapısal değişkenlerin artması doğrudan 

yabancı sermaye yatırımını artırabilir.   Model 3’ten elde edilen sonuçlar Model 1’e paraleldir. Fakat modele 

eklenen kurumsal değişken istatistiki olarak anlamsız olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer modellere ait 

sonuçlar Tablo 9 üzerinden görülebilmektedir. 
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Tablo 8. Sabit Etkiler Tahmincisi Sonuçları (Dirençli) 

Not: * ve ** sırasıyla katsayıların p<0.05 ve  p<0.01 anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 

Lgsyh -

2.540** 

(-0.915) 

-1.550 

(0.951) 

-2.010 

(1.04) 

-2.520** 

(0.908) 

-2.530* 

(0.921) 

-2.930** 

(0.868) 

-2.410* 

(0.894) 

-1.730 

(1.07) 

Lkigsyh 1.820* 

(0.856) 

1.280 

(0.891) 

1.40 

(0.933) 

1.770 

(0.881) 

1.900* 

(0.837) 

2.360** 

0(.790) 

1.620 

(0.871) 

1.540 

(0.978) 

Lsabit 0.895** 

(0.32) 

0.701* 

(0.283) 

0.825* 

(0.313) 

0.898* 

(0.325) 

0.893** 

(0.321) 

0.963** 

(0.319) 

0.888** 

(0.316) 

0.764* 

(0.301) 

Lkamu 0.188 

(0.489) 

-0.013 

(0.431) 

0.134 

(0.465) 

0.186 

(0.487) 

0.153 

(0.466) 

0.133 

(0.492) 

0.184 

(0.476) 

-0.075 

(0.39) 

Açıklık 0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.003) 

0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.004) 

0.004 

(0.003) 

Faiz -

0.066** 

(0.022) 

-

0.058** 

(0.025) 

-0.067** 

(0.020) 

-0.066** 

(0.022) 

-0.066** 

(0.022) 

-0.075** 

(0.021) 

-0.062** 

(0.021) 

-0.070** 

(0.016) 

Vergi 0.008 

(0.014) 

0.002 

(0.011) 

0.009 

(0.014) 

0.008 

(0.014) 

0.008 

(0.014) 

0.005 

(0.014) 

0.008 

(0.014) 

-0.000 

(0.011) 

Hürri 
 

1.6** 

(0.499) 

     
1.54** 

(0.499) 

      

Yolsuz 
  

0.533 

(0.448) 

    
0.344 

(0.410) 

      

Politik 
   

0.0373 

0(.227) 

   
0.0423 

(0.225) 

      

Hükümet  
   

-0.105 

(0.356) 

  
0.144 

(0.375) 
      

Hukuk 
     

-0.717 

(0.406) 

 
-1.02* 

(0.464) 

      

Düzen 
      

0.208 

(0.500) 

0.104 

(0.416) 

      

Sabit 440** 

(9.670) 

33.40** 

(10.900) 

37.400** 

(12.000) 

43.900** 

(9.730) 

(44.100)** 

(9.720) 

48.800** 

(9.000) 

42.700** 

(9.940) 

35.600** 

(12.900) 

Gözlem 308 308 308 308 308 308 308 308 

R2 0.144 0.204 0.156 0.144 0.144 0.159 0.146 0.23 

F 5.07 7.04 4.7 4.78 4.53 7.78 5.8 7.2 
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Tablo 9. Rastsal Etkiler Tahmincisi Sonuçları (Dirençli) 

 

Değişkenler Model 

1 

Model 

2 

Model 

3 

Model 

4 

Model 

5 

Model 

6 

Model 

7 

Model 

8 

Lgsyh 0.138 

(0.641) 

0.348 

(0.592) 

0.235 

(0.583) 

0.000 

(0.618) 

0.107 

(0.644) 

-0.051 

(0.644) 

0.140 

(0.617) 

0.351 

(0.572) 

Lkigsyh -0.296 

(0.291) 

-0.589 

(0.321) 

-0.302 

(0.273) 

-0.155 

(0.261) 

-0.186 

(0.283) 

-0.147 

(0.268) 

-0.370 

(0.286) 

-0.366 

(0.309) 

Lsabit 0.805** 

(0.300) 

0.806** 

(0.290) 

0.802** 

(0.291) 

0.860** 

(0.295) 

0.826** 

(0.301) 

0.867** 

(0.307) 

0.783** 

(0.292) 

0.807** 

(0.289) 

Lkamu -0.116 

(0.430) 

-0.218 

(0.406) 

-0.204 

(0.375) 

-0.058 

(0.405) 

-0.100 

(0.431) 

0.002 

(0.418) 

-0.099 

(0.420) 

-0.239 

(0.372) 

Açıklık 0.003 

(0.003) 

0.003 

(0.003) 

0.002 

(0.003) 

0.002 

(0.003) 

0.003 

(0.003) 

0.003 

(0.003) 

0.002 

(0.003) 

0.005 

(0.003) 

Faiz -0.032 

(0.025) 

-0.038 

(0.024) 

-0.030 

(0.024) 

-0.027 

(0.024) 

-0.032 

(0.025) 

-0.033 

(0.026) 

-0.030 

(0.023) 

-0.044 

(0.024) 

Vergi 0.010 

(0.009) 

0.007 

(0.009) 

0.010 

(0.009) 

0.010 

(0.008) 

0.009 

(0.009) 

0.008 

(0.009) 

0.012 

(0.008) 

0.007 

(0.008) 

Hürri 
 

0.448 

(0.300) 

     
0.408 

(0.328) 

      

Yolsuz 
  

0.191 

(0.261) 

    
0.494 

(0.355) 

      

Politik 
   

-0.113 

(0.132) 

   
-0.070 

(0.176) 

      

Hükümet  
   

-0.208 

(0.172) 

  
-0.289 

(0.317) 

     

Hukuk 
     

-0.331 

(0.209) 

 
-0.699 

(0.480) 
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Not: * ve ** sırasıyla katsayıların p<0.05 ve  p<0.01 anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Düzen 
      

0.250 

(0.287) 

0.346 

(0.348) 

Sabit 4.260 

(2.690) 

4.060 

(2.610) 

4.070 

(2.520) 

3.800 

(2.430) 

3.210 

(2.630) 

3.470 

(2.540) 

4.910 

(2.690) 

2.310 

(3.230) 

Gözlem 308.000 308.000 308.000 308.000 308.000 308.000 308.000 308.000 

X2 429.000 

(0.000) 

474.000 

(0.000) 

417.000 

(0.000) 

572.000 

(0.000) 

588.000 

(0.000) 

637.000 

(0.000) 

397.000 

(0.000) 

923.000 

(0.000) 
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Hakan BEYAZ505 

GELİŞEN DÜNYA DÜZENİ İÇERİSİNDE TÜRK DÜNYASI ENERJİ KORİDORU 

TURKISH WORLD ENERGY CORRIDOR IN THE DEVELOPING WORLD ORDER 

 

 

 

ÖZ 
Sistemli olarak gelişmekte olan dünya da etkin bir güç olabilmek ya da mevcut konumu koruyabilmek 

için sistemin bir parçası olmak zorunluluk haline gelmiştir. Mevcut sistemin küreselleşme ve çokuluslu 

şirketler olarak geliştiği süreçte bölgesel hareketliliğin, siyasi ve kültürel alandaki etkinliğinin ekonomik 

alandan daha düşük olduğu açıktır. Bu sebeple Türk dünyasında etkinliğin ve yükselişin ekonomik anlamda 

olması gerekmektedir.  

Türk Cumhuriyetlerinde çıkarılan petrol ve doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

aktarımı bu düşüncenin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada küreselleşme sürecinin teorik açıklamaları, 

dünyada ki enerji politikaları ve gelişmekte ki düzen içerisinde ki rolü ve Türk dünyasının bu sürecin neresinde 

olması gerektiği analitik olarak ortaya koymaya çalışacağım. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Küreselleşme, Enerji Politikası. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the systematically developing world, ıt has become imperative to be part of the system in order to 

be an effective force or to maintain its current position. It is clear that the current system has become more 

globalized and the regional mobility in the process of developing as a multinational corporation has been 

lower in economic and political terms. For this reason, it is necessary that the activity and the rise in the 

Turkish world are in an economic sense.  

The transfer of Turkey's oil and natural gas resources from Turkey to Europe is the basis of thinking. 

In this work I will try to analytically explain the theoretical explanations of the globalization process, the 

energy saving policies in the world and the reasons for the future of the developing world and the 

trustworthiness of the Turkish world.  

Keywords: Turkish World, Globalization, Energy Policy. 
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Giriş  
20.yy son çeyreği önemli gelişmelere sahne olmuştur. Soğuk savaşın sona ermesi Sovyetler Birliğinin 

kendini fesih etmesi, yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması gibi gelişmeler sonucunda dünya üzerinde yeni 

bir sistem ortaya çıkmak durumunda kalmıştır. Gelişen teknoloji ve popüler kültürün de etkisiyle yeni pazar 

arayışlarını daha da kolay hale getirecek bu sistem ''Küreselleşme'' olarak (karşımıza çıkmaktadır) 

adlandırılmıştır. Bu gelişmeler ışığında dünya üzerinde ki güç odakları da yerini yavaş yavaş büyük 

devletlerden çok uluslu şirketlere devretmiştir. Birçok ülkede, birden fazla alanda faaliyet gösteren bu 

şirketler, sağlamış oldukları istihdam, sosyal projeler ve ekonomik anlamda ki gelişmişlik sayesinde birçok 

dünya ülkesinden daha zengin ve etkin bir konum kazanmışlardır. Bu tür şirketlerin iş kollarından en 

önemlileri teknoloji, petrol ve doğalgazdır.  

Belli başlı zengin ülkeler, gelir-gider dengesi arasındaki farklılıklarını koruyabilmek için yeni bir tür 

işbirliği ve yeni bir tür ekonomik düzen kurmak zorundadır. İşte kurulmakta olan bu düzen ''küreselleşme'' 

düzenidir.506 Bu yeni sistem. ''Yeni Dünya Düzeni''nin yürüteci haline gelmektedir. Nitekim özellikle yeni 

teknolojilerin bulunması ve uygulanmasıyla ve pazar tabanlı kapitalizmin de etkisiyle, bunların yanında 

küreselleşmeyle gelen ekonomik değişikliklerle ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin pazarlık güçlerinde 

değişimler yaşanmakta, bu değişimler birbiriyle bağlantılı olarak gerçeklesmektedir.507 

 

Yeni Dünya Düzeni  
Siyasi krizler ve ekonomik çıkmazlar içerisinde çıkar yol bulma çabası içerisinde giren büyük 

devletler, 80'li yıllardan itibaren farklı bir piyasa düzeni inşa etme yoluna gitmişlerdir. Bu yeni kapitalist düzen 

için birçok farklı propaganda yürütmüşler ve bunun içerisinde en uygun olanı küreselleşme olarak 

benimsetmişlerdir. Bunun neticesinde de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere başka bir seçenek 

bırakmamışlardır.  

Her ne olursa olsun, günümüzde küreselleşme, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar çeşitli 

alanlarda dünyayı etkileyen, uluslararası toplumun dokusunu ve yapısını eskiye oranla tanınmayacak ölçüde 

değiştiren bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kurulduğunda, uluslararası 

ilişkileri belirleyen temel aktörlerin devletler olduğu konusunda herhangi bir kuşku yoktu. Sadece devletler, 

uluslararası ilişkileri etkileyebilecek kaynaklara sahipti. Oysa günümüzde, uluslararası ilişkileri ve dünya 

ekonomisini zaman zaman devletlerden çok daha fazla etkileyen yeni aktörler ortaya çıkmıştır. Çokuluslu 

şirketler, hükümet dışı örgütler, medya kartelleri, araştırma ve düşünce (think-tank) kuruluşları, hatta bazı 

devletlerin yıllık GSMH’sinden daha fazla şahsi serveti bulunan bireyler ve yatırımcı konsorsiyumlar son 10 

yıl içerisinde oluşan uluslararası sistemin yeni aktörleri olarak ön plana çıkmışlardır.508 

Küreselleşme aslında tam olarak ülke sınırlarının ortadan kalktığı bir sistem değildir. Ülkeler ucuz iş 

gücü için gerekli görülmektedir. Ancak, bu durum ulus kavramına da uzaktır. Uluslararası şirketler maliyeti 

düşürmek için mevcut ülke ve işçileri kullanırken pazar olarak gelişmekte olan ülkeleri seçmektedirler Üretim 

maliyetlerini en alt seviyeye düşürmek için bazı üçüncü dünya ülkeleri tercih ediliyorsa da bu durum 

şirketlerin merkezinin bulunduğu ülkelerde istihdam sorununa neden olduğundan bu konuda farklı yöntemler 

izlemek durumunda kalınmıştır. 

 

Çok Uluslu Şirketler  

Yeni dünya düzenin oluşturulması ve küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte daha etkin bir rol 

alan çokuluslu şirketler, bu durumu biraz da sermayelerinin sağlam oluşu ve gelişen teknolojiyi en iyi şekilde 

uygulamalarına borçludur. Net bir tanım yapmak gerekirse; üretim, araştırma, yatırım, strateji, politika ve 

karar alma işlemlerinin belli bir ülkede olan genel merkezi tarafından belirlenen, birden fazla ülkede faaliyette 

                                                           
506 Özer Ertuna, Kapitalizmin Son Direnişi, Alfa yayınları, 2005, İstanbul.  
507 Rajneesh NARULA – John H. DUNNING, Endüstriyel Kalkınma, Küreselleşme ve Çokuluslu Şirketler: Gelişmekte Olan 

Ülkeler İçin Yeni Gerçeklikler, Çev. Hidayet Keskin, Süleyman Demirel Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Y.2008, C.13, S.2 s.415-443. 
508 Feza ÖZTÜRK, Küreselleşme-Yeni Dünya Düzeni, http://www.mfa.gov.tr/kuresellesme-yeni-dunya- duzeni.tr.mfa. 
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bulunan ve şubeler aracılığıyla koordine edilen büyük işletmelerdir. Günümüzde özellikle uluslararası ticaret 

alanında etkin bir konuma sahiptirler. Bu konumlarının sayesinde uluslararası alanda bir çok yönden ve bir 

çok farklı kurum ve kuruluşlarla yoğun etkileşim içerisindedirler. Bu ayrıcalığın farkında olan uluslar üstü 

işletmeler kendilerini bu yöne doğru hızlı bir şekilde geliştirme çabası içerisine girerek, dünya üzerinde her 

açından söz sahibi olma pozisyonuna gelmek istemektedirler. Günümüzde bu duruma paralel olarak bu tür 

oluşumların sayısı ve etkinliği büyük bir artış göstermektedir.  

Çokuluslu şirketlerin ev sahibi ülkeye yaptığı katkıların en önemlisi ihracat rekabet gücünü 

arttırmasıdır.509 Çokuluslu şirketler herhangi bir ülkede yatırım yaparken beraberinde sermaye, teknoloji ve 

yönetim bilgisi getirir; ev sahibi ülke dünya çapında pazarlara kolayca erişme olanağına sahip olan çokuluslu 

şirkete mal ve hizmet tedarik eden yerli firmalar sayesinde bölgesel ve global piyasalara erişim olanağına 

kavuşabilir. Yerli firmalar, yaparak öğrenme süreci sonrasında ihraç ürünlerinin çeşitlenmesini sağlarlar. 

Çokuluslu bir şirketin herhangi bir ülkede yatırım yapması halinde çokuluslu şirketin ev sahibi ülkeye getirdiği 

sermaye, bilgi ve beceri ile teknoloji ölçüsünde ev sahibi ülkenin reel milli gelirinde artış olur. Ev sahibi 

ülkenin vergiler yoluyla elde ettiği ek gelirler ile toplumun elde ettiği dolaylı faydalar çokuluslu şirketin elde 

ettiği getiriden daha yüksekse çokuluslu şirketin doğrudan ekonomik etkileri ev sahibi ülke lehine gelişir.510 

Yeni dünya düzeninin vazgeçilmez bir parçası olan bu sistem içerisinde ülkemizin de toplam yabancı 

varlığı 36,7 milyar Amerikan doları, yurtdışı satışları 23,4 milyar Amerikan doları ve istihdam ettikleri yurtdışı 

işgücü 115.539 kişiye ulaşan 29 Türk çokuluslu şirketi bulunmaktadır. İlk en büyük beş şirket toplam 

piyasanın %58’ini diğer bir deyişle 21,4 milyar Amerikan dolarını kontrol etmektedir. En büyük on şirket ise 

toplam yabancı varlığın %70’inden biraz daha fazlasını (toplam 26,4 milyar Amerikan dolarını) kontrol 

etmektedir.511 Yurtdışında 426 iştiraki olan bu yirmi dokuz çokuluslu şirketin iştiraklerinin 326’sı Avrupa ve 

Orta Asya’da, 53’ü Ortadoğu ve Afrika’da, 31’i Doğu Asya, Güney Asya ve Kalkınmış Asya-Pasifik’te512 ve 

16’sı ise Kuzey ve Güney Amerika’da faaliyet göstermektedir.513 

Çokuluslu şirketlerin küreselleşmeyle paralel olarak devam eden bu gelişmeleri ekonomik, sosyal ve 

kültürel anlamda topluma sağlayacağı katkıların ve oluşacak türlü fırsatların yanı sıra yine aynı çeşitlilikte 

tehlikeli durumların da oluşabileceği gerçeğine karşı da bir takım önlemlerin alınmasında faydalı bir 

gereklilikte bulunmaktadır. Doğu-Batı istikametinde taşınması konusunda iktisadi açıdan en kısa ve en az 

maliyetli güzergahı sunmaktadır. Türkiye’nin katkılarıyla Doğu-Batı Enerji Koridoru Projesi’nin 

gerçekleştirilmesi, bölgesel olduğu kadar küresel anlamda da ekonomik sonuçlar doğuracaktır.514 

Günümüzde aynı gelişmeler ışığında Orta Asya ve Kafkasya’da da değişimler yaşanmaktadır. 

Özellikle Sovyetler Birliğinin parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletler içerisinde, serbest piyasa ve 

ekonomik özgürlüklerine kavuşan Türk Cumhuriyetleri de aynı süreçlerden geçmiş bulunmaktalar. Yeni 

kurulan devletlerin hızlı bir şekilde ulus bilinci oluşturma ve devletin vazgeçilmezi olan millet olgusunu 

oluşturarak ekonomik anlamda gelişmelere başlanmıştır. Enerji rezervleri sayesinde hem ekonomik 

özgünlüklerini kazanmış hem de dünyada ki güç odağı devlet ve uluslar üstü kurumların ilgi odağı haline 

dönüşmüşlerdir. Özellikle 19.yy ve 20.yy'lar da İngiltere ve Rusya’nın Orta Asya üzerinde politik baskı ve 

kontrol uygulama çalışmalarına günümüzde İran ve Çin'in de dahil olduğunu görmekteyiz. Bölgenin jeopolitik 

konumu ve enerji rezervleri büyük devletlerin gözlemi altında ve bölge üzerinde yoğun bir nüfuz 

mücadelesine sahne olmaktadır. Bölgede etkin olan dış odakla üç güç merkezi Rusya, Çin ve İran Türk 

cumhuriyetlerini çevrelemekte ve baş güç odaklarının bölgeye müdahil olmasına engel olmaktadırlar. Ancak 

                                                           
509 UNCTAD (2002), World Inwestment Report 2002;Transnational Corporations and Export Competitiveness New York, United 

Nations, s.151. 
510 Coşkun Can Aktan - İstiklal Y. Vural, Globalleşme Sürecinde Çokuluslu Şirketler, s.15. 
511 Sedat Aybar, Utku Ören KHÜ, Barış Sazak DEİK, Çokuluslu Türk Şirketleri Araştırma Raporu, Dış  Ekonomik İlişkiler 

Kurulu (DEİK), Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü, New York  Columbia Üniversitesi Vale Center Columbia (VCC), 

İstanbul ve New York, 24 Mart 2014. 
512 Kalkınmış Asya-Pasifik ülkeleri Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’dır. 
513 Sedat Aybar, Utku Ören KHÜ, Barış Sazak DEİK, “a.g.m.” 
514 Fırat Bayar, Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Uluslararası Ekonomik  Sorunlar Dergisi, S: 32, 

(2009), s.34. 
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Azerbaycan ve Kazakistan’ın daha sonra da Özbekistan’ın merkeze dahil olmaları dengeleri değiştirmeye 

başlamıştır. Türkiye’nin içerisinde olmayan hiçbir oluşumun bölgeye ve bölge halklarına yarar sağlamayacağı 

aşikardır. Ancak bu oluşumun ne tür bir örgütlenme olacağı konusunda somut adımlar atılamamaktadır. 

Halihazırda bölgede faaliyet gösteren oluşumlardan en etkilisi ''Şangay İşbirliği Örgütü'' , ''Bağımsız Devletler 

Topluluğu'' ve ''Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’dür. Fakat Türkiye bu oluşumların hiçbirinde bir 

etkinliğe sahip değildir.  

Tarih boyunca Orta Asya Türk Milleti’nin ana vatanı olmuştur. Bozkırda göçebe bir hayat esası 

yaşayan Türkler bu coğrafyada kurdukları devletler ve yerleşik hayata teşkil etikleri büyük şehirler ile Türk 

medeniyetinin ve bölgesel kalkınma ve refahın ticaret yolu ile de gelişiminde yararlı olmuşlardır.515 Türkiye 

bölgesel bir aktör olarak öncelikle Türk devletleri ile işbirliği modelleri geliştirmek durumundadır.  

 

Enerjinin Ekonomi Politiği  

Günümüzde enerji politikalarını anlayabilmek için öncelikle enerji jeopolitiğini incelemek 

gerekmektedir. Enerji jeopolitiği hem ülkeler hem de bölgesel dengeleri oluşturan önemli faktörlerdendir. 

Devletlerin güç durumlarını ve hükümet politikalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Enerjiye ulaşım, 

devletlerin teknolojik yöntemleri, ham madde erişimi ve bu erişim araçlarının kullanımı, uluslararası alanda 

meşru gösterme gibi durumların yanı sıra; her durumda kaynaklara erişimi sağlamak gibi çıkar mücadeleleri 

ve bu süreçlerin getirisi karşısında alınan önlemler ve uygulanan yöntemlerin hepsi enerji eko-politiğinin zorlu 

parçalarıdır.  

9.yy ikinci yarısında ortaya çıkan petrol yeni keşiflere, endüstrisinin gelişmesine ve yeni bir ticari 

faaliyet alanına sebep olmuştur. Ülkeler kendi altyapılarını oluşturmuş gelişme sürecinde uluslaşma akımı ile 

kaynaklarını millileştirmeye gidilmiştir. Ülkelerin yanı sıra petrol şirketleri de kendilerine bir taban 

oluşturarak varlıklarını, konumlarını sağlamlaştırarak sürdürmeye çalışmışlardır. 20.yy başlarından itibaren 

savaşların hem varlık sebebi hem de yürüteci konumuna gelmiştir. Dünya sahnesinde ki önemi arttıkça 

uğrunda savaşlar verilmeye başlanmıştır. 1950'lerde Dünya da petrolün üretim merkezi ABD'den Orta Doğu 

ve Kuzey Afrika’ya kaymış ve fiyatı alternatiflerine (kömür, linyit vb.) göre daha da ucuzlamıştı. Bununla 

beraber piyasaya çıkan yeni petrol ürünleri ile petro-kimya sanayisi de gelişmekteydi. Petrol artık Dünyanın 

yeni kalkınma ve itici gücünü oluşturmaktaydı. 

Enerjinin bir savaş sebebi olması ve bugünkü enerji coğrafyaları üzerinde yaşanan sıkıntıların temeli 

ilk olarak 1960 yıllarda petrolün bir silah olarak kullanılmasını öngören ve sonucunda İsrail'in Mısır'a 

saldırmasıyla alevlenen devamında Arap-İsrail savaşlarının yaşanması durumudur. Arap milliyetçiliğinin 

yaygınlaştığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde başlayan bu yeni dönem ile batı karşıtı tutumlar 

sonucunda petrolün, İsrail ve onu destekleyen ABD ye karşı bir koz olarak kullanılmasıyla beraber Petrol 

Krizi sürecine girilmiş ve bu süreci ''Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Teşkilatı''nı (Organization of Arap 

Petroleum Exporting Coutries - OAPEC) kullanarak şekillendirmişlerdir.516 Bu süreç karşısında artan petrol 

fiyatları karşısında çoğunluğu ''Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'' (Organisation for Economic Co-

operation and Development-OECD) üyesi ülkeler olan gelişmiş Batılı ülkeler, 1973 Arap petrol ambargosu 

benzeri gelişmelere karşı güvenliklerini sağlamak amacıyla ''Uluslararası Enerji Ajansı''nı (International 

Energy Agency - IEA) kurdular.517 Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mevcut koşullar altında küresel 

enerji talebinin 2035 itibarıyla bugünkü seviyesine oranla yüzde 50’den fazla artması beklenmektedir.518 

Avrupa’nın enerji tüketiminin 2020 itibarıyla yüzde 70'inin yabancı kaynaklarca karşılanıyor olması 

beklenmektedir. Bu bağlamda 2030’da Avrupa’da ki gaz tüketiminin de yüzde 85’i ithal ediliyor olacaktır. 

Bu gelişmeler ışığında ve Sovyetler Birliği'nin dağılması, Körfez Savaşının çıkması ve yeni petrol ve 

doğal gaz rezervlerinin ortaya çıkışı yeni bir Enerji ekonomi politiğinin de oluşturulmasına sebep olmuştur. 

                                                           
515 V.V. Bartold : “Türkistan ve Türkler”, Çev. D. Ahsen Batur: “Orta Asya, Tarih ve Uygarlık”, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, 

s. 28-36. 
516 OAPEC ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgi için bkz. http://oapecorg.org/index.html. 
517 Uluslararası Enerji Ajansı ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgi için bkz. http://www.iea.org. 
518 World Energy Outlook 2012, Paris, OECD/IEA, 2012. 
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Bu durum, Türkiye’nin dünyada ki toplam petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'inin bulunduğu 

bölgede yer alması, jeopolitik konumu dolayısıyla doğu-batı koridoru ile Orta Asya, Orta Doğu ve 

Kafkasya'da ki petrol ve doğal gazı Avrupa’ya aktarımda potansiyel hat olması, OECD ülkeleri arasında en 

yüksek elektrik üretimi artışına sahip olması ve kendi bölgesi içerisinde bir enerji terminali olma iddiası ile 

çok büyük bir önem taşımaktadır.519 

 

Türk Dünyası Enerji Profili 

Türk Dünyası coğrafyasında petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyük bir bölümü Hazar havzasında 

bulunmaktadır. Hazar'ın böyle bir potansiyele sahip olması beraberinde birçok soruna da zemin 

hazırlamaktadır. Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Hazar havzasında kıyısı olan devletler 

arasında, kaynakların sahipliği, yatırımcı teşviki ve vergilendirme gibi hakların hangi ülkeler tarafından 

kullanılacağı tartışması devam etmektedir. Bu hukuki statü sorunu genel olarak iki farklı görüşe sahiptir. 

Hazar'ın bir göl olduğunu iddia eden İran ve Rusya bir tarafta, deniz olduğunu kabul eden Azerbaycan ve 

Kazakistan bir taraftır. Türkmenistan’ın tutumu belirsizlik göstermektedir.  

Hazar Bölgesi Ham Petrol Rezervleri 

Ülke  Ham Petrol 

Rezervi  

(Milyar 

Varil)  

Potansiyel Ham 

Petrol Rezervi  

Toplam  

Azerbaycan  7 – 12,5  32 39 – 44,5  

İran  0,1  15 15,1  

Kazakistan  9 – 29  92 101 – 121  

Rusya  0,3  7 7,3  

Türkmenistan  0,546 – 1,7  38 38,546 – 39,7  

Özbekistan  0,3 – 0,594  2 2,3 – 2,594  

Toplam  
17,246 – 44,194  186 203 – 230,194  

 

*Yalnızca Hazar kenarındaki bölgeler dahil edilmiştir.520 

 

Hazar deniz olarak kabul edildiğinde bütünü ulusal bölgelere ayrılacak, göl olarak kabul edildiği 

takdirde kıyısı olan ülkeler belli bir uzaklığa kadar özel alanlara sahip olacak, ortada kalan kısımda ortak alan 

olarak kullanılacaktır.521 Bu konuda Kazakistan ve Rusya arasında 1998 yılında imzalanan bir anlaşma ile 

Hazar Denizi’nin dibi ulusal bölgelere ayrılmış fakat yüzey kısmı herkesin kullanımına sunulması 

kararlaştırılmıştır. Türk Dünyası enerji jeopolitiği belirleyen etkenler arasında yer alan petrol rezervi en 

yüksek olan ülke Kazakistan’dır. Bu durum Kazakistan'ın ekonomi ve siyaseti için de büyük bir taşımaktadır.  

Orta Asya da Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkeler arasında Rusya Federasyonundan sonra ikinci en 

büyük petrol üreticisi olan Kazakistan, Petrol sektöründe ki dev yatırımcılar tarafından ilgi ile takip edilmekte 

ve ülkenin petrol sahalarına büyük yatırımlar yaparak sahaların kapasitesi geliştirilerek dünya pazarına entegre 

olmak için projeler geliştirilmektedir.522 Aynı durum Azerbaycan içinde geçerlidir. Rusya ve Kazakistan’dan 

sonra üçüncü sırada gelen Azerbaycan da aynı dönemlerden geçmiştir. Birliğin dağılması ve yeni devletlerin 

ortaya çıkışından sonra piyasanın öncüleri ile Azerbaycan arasında 1994 yılında ''Asrın Mukavelesi'' adı 

                                                           
519 Hakan Akbulut, Enerji Diplomasisi, http://www.mfa.gov.tr/enerji-diplomasisi.tr.mfa. 
520 Necdet Pamir, Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye’nin Enerji  Güvenliğine Etkileri, 

Türkiye’nin Çevresindeki Gelişmeler ve Türkiye’nin Güvenlik  Politikalarına Etkileri Sempozyumu, Harp Akademileri, 

İstanbul, 2006, s.14. 
521 Alaeddin Yalçınkaya, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları, Bağlam Y, Ankara, 1998, s.70. 
522 Saule Baycaunova, Kazakistan Petrol ve Gazının Türk ve Rus Dış Politikalarında Önemi, Avrasya  Dosyası, Cilt:6 sayı:2 

(2000) s.252-275. 
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verilen petrol anlaşmasının imzalanmış ve bu durum ülkenin dünya ile entegrasyonu konusunda ilk ciddi adım 

olarak yorumlanmıştır.523 

Petrolün yanı sıra zengin doğal gaz kaynaklarına da sahip olan Hazar havzası, Türk Dünyası Enerji 

jeopolitiğinin vazgeçilmez coğrafyasıdır. Rusya ve İran'dan sonra en geniş doğal gaz rezervlerine sahip olan 

Türkmenistan’ın yıllık doğalgaz tüketimi 10milyar metreküptür. Bu oranın yüzde 55'i sanayi yüzde 35'i de 

elektrik sektöründe kullanılmaktadır. Ülkede faaliyette bulunan elektrik santrallerinin toplamı 6 ve bu 

santrallerin 5'i doğalgaz ile çalışmaktadır.524 

Türk Dünyasının önemli bir devleti olan Özbekistan da dünyanın en büyük 8. doğal gaz üreticisidir. 

Aynı zamanda petrol tüketimini de büyük ölçüde karşılayacak üretime sahiptir. Ancak Özbekistan petrol 

ihracatı yapan bir konumda değildir. 

Dünyanın sayılı gaz üreticilerinden birisi olmasına rağmen ihraç ettiği ülkelerin başında Ukrayna, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi tamamı eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeler gelmektedir. 

Özbekistan’ın tek petrol ihraç yolu Rusya üzerinden Özbekistan rafinelerine petrol ürünleri taşımak üzere inşa 

edilen hattın tersidir. Bunun yanı sıra Türkmen ve Özbek petrolünü, Afganistan üzerinden Pakistan'a 

ulaştırmayı hedefleyen ''Orta Asya Petrol Boru Hattı'' projesinin gerçekleşmesi durumunda yeni bir imkana 

kavuşmuş olacaktır.525 

 

Hazar Bölgesi Doğalgaz Rezervleri 

Ülke  Doğalgaz 

Rezervleri (Trilyon 

cubic feet)  

Potansiyel 

Rezervleri  

Toplam  

Azerbaycan  30 35 65 

İran  0 11 11 

Kazakistan  65 88 153 

Rusya  - - - 

Türkmenistan  71 159 230 

Özbekistan  66,2 35 101,2 

Toplam  232 328 560 

*Yalnızca Hazar kenarındaki bölgeler dahil edilmiştir.526 
 

Türkiye  
Türkiye toplam enerji tüketiminin yüzde 90'ını petrol, doğalgaz ve kömürden sağlamakta büyük 

çoğunluğunu ithal ederek sağlamaktadır. Toplamda 43,1 milyon ton ham petrol, 6,2 milyar metreküp doğal 

gaz rezervine sahiptir.527 Yukarıda belirtilenlerin ışığında Türkiye’nin Türk Dünyası Enerji Profili içerisinde 

ki rolü üretimden ziyade transfer alanındadır. 

Ülkemizin enerji kaynakları tüketimi içerisinde en büyük paya yüzde 35 ile doğal gaz sahiptir. Başta 

Rusya Federasyonu olmak üzere Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya’dan doğal gaz ithal etmekteyiz. İran, 

Rusya, Suudi Arabistan ve Irak'tan da petrol ithalatı gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra 2003 yılından 

yapılan anlaşma ile 2007 yılından itibaren Yunanistan'a doğal gaz ihracatı yapmaktayız.528 

Türkiye’nin enerji alanında ki üretim, ihracat ve ithalat verileri göz önünde bulundurulduğunda, ülkede 

sektörün gelişmeye açık bir potansiyel oluşturduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu verilere enerji profili 

                                                           
523 Yusifzade, Khoshbakht., “The Development of the Oil and Gas Industry in Azerbaijan”, Azerbaijan  International, SOCAR 

Section, Summer, 1996 
524 Caspian Oil and Gas, International Energy Agency, Paris, 1998, s.254. 
525 Necdet Pamir, “Orta Asya ve Kafkasya’da Güvenlik Arayışları Sürecinde Enerji Kaynaklarının Rolü”,  İdris Bal(edit). 

21.Yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara 2004, s. 514. 
526 Necdet Pamir, ‘’a.g.m’’. 
527 Sektör Raporu, BOTAŞ, 2015 
528 Sektör Raporu, BOTAŞ, 2015 
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açısından ülkemizin bir diğer önemli sektörü olan transfer projelerini de eklediğimiz de piyasa etkinliği daha 

da belirginleşecektir.  
 

Tengiz-Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi (BTC)  

Azerbaycan ve Türkiye arasında 1991 yılından itibaren yapılması planlanan, yapımına 2003 yılında 

başlanılan ve 2006 yılında da açılışı yapılan proje ile Azerbaycan petrolünün Türkiye'ye ve batı pazarlarına 

ulaştırılması sağlayan projedir. BTC yıllık 50 milyon ton varil kapasiteye sahiptir. Bu projeye 2006 yılında 

Kazakistan’ın da katılması ile hem Türk Dünyası hem de Enerji piyasası açısından çok büyük önem 

taşımaktadır.529 

 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı  

Bu proje ile Azerbaycan doğal gazının Gürcistan üzerinden Türkiye'ye taşınması amaçlanmaktadır. 

2001 yılında yapılan anlaşma ile 15 yıl süreli yılda 16 milyar metreküp doğal gaz alımı tasarlanmıştır. 2010 

yılı içinde toplam 6,8 milyar m³ gaz taşınmış olup, bu miktarın 4,4 milyar m³’ü BOTAŞ’a satılmıştır. Projenin 

ana hedefi ikinci aşamada bölgede üretilecek doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesidir.530 

 

Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı  
Türkmen gazının uygun güzergah üzerinden Türkiye'ye Avrupa pazarlarına ihracını hedefleyen bir 

projedir. 1991 yılında yapılması planlanmış ancak çeşitli sebeplerden dolayı faaliyete geçirilememiştir. Hazar 

geçişli ismini Hazar Denizi'nin altından döşenecek bir boru hattıyla Azerbaycan'a ve Türkiye'ye taşınması 

sonrası Avrupa'ya ulaştırması düşüncesinden almaktadır.531 

 

Mavi Akım  
Mavi Akım Projesi, Türkiye ve Rusya arasında yapılan üçüncü doğal gaz alım anlaşmasıdır. Rus 

doğalgazının Karadeniz’in altından Türkiye'ye 25 yıl süreli yılda 16 milyar m³ doğal gaz taşınması 

kararlaştırılmıştır. Anlaşma süresince Rusya'dan toplam 365 milyar metreküp doğal gaz alınması 

planlanmıştır. Mavi Akım Projesi'nin en önemli özelliği Rusya Federasyonu ile daha önce yapılan iki 

anlaşmadan farklı olarak herhangi bir geçiş ülkesi ile muhatap olmaksızın, doğrudan Türkiye'ye doğal gaz 

verecek olmasıdır. 

 

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)  
2012 yılında İstanbul'da Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan'ın 

Şahdeniz II alanından bir yılda 16 milyar metreküp gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması planlanan 

bir proje gerçekleştirilmiştir. Projenin, %20 payı BOTAŞ'a ve %80’i Azerbaycan petrol şirketi olan SOCAR’a 

aittir. Boru hattının başlangıç kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyar 

metreküp Türkiye'ye, geri kalanı ise Avrupa'ya teslim edilecek.532 

Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde yer alan doğal gaz sahaları için saha geliştirme, üretim, gaz işleme ve boru 

hattı yapımını içeren kapsamlı bir proje geliştirilmiştir. Proje ile Irak doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya transit taşınması ile iki ülke arasında bir doğal gaz koridoru geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

SONUÇ  
Günümüzde Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde üst sıralarda yer almaktadır. 

Nüfus bakımından yeterli işgücüne sahip olması, nüfus yoğunluğunun genç ve dinamik özellikte olması ve 

                                                           
529 Zafer Ateş, Doğu-Batı Enerji Koridoru: 2 Tamam 1 Eksik, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi,  s:23 
530 TPAO, http://www.tpao.gov.tr/tp2/sub_tr/sub_icerik.aspx?id=146 
531 TPAO 
532 Sinan Oğan, Mavi Akım Projesi: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizlik Örneği, Stradigma Strateji ve  Analiz E-Dergisi, sayı 7, 

(2003). 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********* 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2017; Cilt: 9/YAZ, Sayı: 35 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2017; Volume: 9/SUMMER, Issue: 35 

DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041 

 

467 

temel refah verilerinin yeterli düzeyde gelişmişlik göstermesi ile yükselmeye de devam etmektedir. Bu 

özellikler ve jeo-stratejik konumu ile Türkiye diğer alternatiflerine göre daha ayrıcalıklı konumdadır. 

Türkiye Soğuk Savaşın bitmesi, Doğu Blok'unun dağılmasından sonra bölge içerisinde rahat bir nefes 

almaya başladı. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması siyasi açıdan önemli avantajlara sahip olmasını 

sağlamıştır. Türkiye içerisinde bulunduğu bölge siyaseti sayesinde uluslararası ilişkilerde öne çıkmaya 

başlamıştır. Türkiye'yi öne çıkaran olgular yalnızca jeopolitik konumu değildir. Sovyetlerin dağılmasından 

sonra ortaya çıkan bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin de etkisi oldukça fazladır. Öyle ki bu devletlerin Türk 

asıllı olmaları din, dil, ırk ve tarih gibi ortak birliklerinin olması bu devletler ile gerçekleştirilebilecek her türlü 

işbirliğine zemin hazırlamakta, karşılıklı siyasi ve ekonomik çıkarlar açısından güvenilirlik sağlayacaktır. 

Bugünkü gelinen nokta da gösterilen somut gelişmeler ile Azerbaycan ve Kazakistan başta olmak üzere 

Türkmenistan ve Özbekistan ile yakın ilişkiler içerisine girilmektedir. Bu devletlerin bölgede etkin bir güç 

durumda olan, başta Rusya olmak üzere Çin, ABD ve AB gibi dışarıdan baskı unsurlarının kendi sistemlerini 

kurmaya çalıştıkları ve adına ''Yeni Dünya Düzeni'' dedikleri sömürgeciliğin sevimli gösterilen diplomatik 

boyutlu politikalarına boyun eğdirilmek durumda kalmaları oldukça üzücü bir durumdur. Bu nedenle 

Türkiye'nin daha gerçekçi ve gözle görünür adımlar atarak bölgeye yönelmesi ve bu şekilde politikalar 

geliştirmesi gerekmektedir.  

Yıllar boyunca Rus egemenliği altında Sibirya bölgesinde bulunan Türk devletleri, Çin kontrolünde ki 

Doğu Türkistan, Irak'ın Türk bölgesi olan Kerkük ve İran' da Türklerin yoğun şekilde yaşadıkları bölgelerde 

çıkarların petrol ve doğal gaz rezervleri dünya yüzdesinin önemli bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Genel 

olarak Türk Dünyası dünya petrol rezervlerinin yüzde 20'sine, doğal gaz rezervlerinin yüzde 50'sinden 

fazlasına sahip konumdadır. Ancak petrol üretiminin yüzde 18'i, doğal gaz üretiminin ise yüzde 30'luk kısmı 

Türk Dünyası topraklarında gerçekleşmektedir. Özellikle bir Türk gölü olan Hazar havzası Türk Dünyasının 

Basra Körfezi konumundadır. Hazar denizine kıyısı olan başta Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın 

petrol ve doğal gaz açısından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alıyor olması bu ülkeler adına sevindirici 

bir durumdur. Fakat gerçek anlamda bağımsız ve güçlü bir devlet olabilmenin en önemli koşulu ekonomik 

anlamda bağımsız olabilmektir. Bu koşulu sağlayabilmeleri için, ülkelerin Rusya'dan geçerek uluslararası 

pazarlara çıkan tüm ihraç yolları ve sanayi alanında ki bağımlılıklarına yeni ve güvenilir bir alternatif 

bulmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Rusya hala kendisini Sovyetler, bu ülkeleri de doğal uzantısı olarak 

görmeye devam edecektir.  

Türk Cumhuriyetlerinin tam olarak hem ekonomik hem de siyasi bağımsızlıklarına kavuşabilmeleri 

için kendi petrol ve doğal gaz boru hatlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bunun içinde en doğru alternatif 

Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun merkez noktası durumunda Türkiye hattıdır. Tengiz-Bakü-Ceyhan projesi ile 

Azerbaycan ve Kazakistan'ın doğal 13 kaynaklarının uluslararası pazarlara kesintisiz yollardan ulaşmasını 

sağlayarak Rusya'ya olan bağımlılığını bir ölçüde azaltmaktadır. Aynı şekilde Türkmen gazının da alternatif 

güzergah olarak Hazar denizinin altından Türkiye kanalıyla uluslararası pazarlara çıkışının sağlanması 

Türkmenistan'a da ekonomik anlamda nefes aldıracak bir projedir. Bu güzergah içerisinde bir diğer önemli 

durum da işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarının geri kazanılması ve Rusya-İran protokolüyle 

Türkiye'nin, Türk Dünyası ile olan bağlantısının kesilmesini amaçlayan bu projeye bir son verilmesidir. 

Nitekim Türkmen gazının bağımsızlık mücadelesine Ermeni işgali altında ki Dağlık Karabağ'ın da 

bağımsızlığıyla yeni bir boyut getirerek dünyaya tam anlamıyla Türk petrol ve gaz ihracının yapılması, tam 

bağımsız Türk Dünyası'nın imzası olacaktır.533 

Bu durum sonucunda; Türkiye enerji kaynakları bakımından stratejik çeşitliliğe sahip olacak, 

Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan petrol ve doğal gaz ihracatında doğal alternatiflere kavuşmuş olacak 

ve Doğu-Batı Enerji Koridoru ile Türk Dünyası ülkeleri, Avrasya’nın stratejik öneme sahip, bölgede söz sahibi 

devletleri konumuna geleceklerdir. Bu konumları ile gelecekte uluslararası siyasete yön veren, petrol ve doğal 

gazla sınırlı olmayan, her alanda yetkin ve söz sahibi yumuşak güç unsuru bir ülkeler topluluğu olacaklardır. 

                                                           
533 Gulmira Rzayeva, Burcu G. Punsmann ve M. Mete Göknel, Tanap Raporu, Hazar Strateji Enstitüsü,  Enerji Araştırmaları 

Merkezi, (2012). 
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