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ÖZ
Küreselleşme olgusu devam etmektedir. Ekonomik, politik, siyaset, sanayi ve
çeşitli alan ve sektörlerde arz talep dengelerin değiştirdiğinden, ulusal ve uluslararası
pazarlarda tüketici satın alma davranışlarını etkilemekte ve değiştirmektedir. Ülkeden
ülkeye farklılık göstermekte olan bu sistem turizm sektöründe beklenen gelişmeyi
sağlamada katkısı olmamıştır.Birçok bölgede sisteme uygun ve gelişmesini destekleyen
mekanlar yaratılmamıştır.
Çevreye aşırı derecede zarar vermiş,esnaf ve tüccarın gelişmesine engel
olmuş,tüketici kitlesine yararından başka hiç kimse tarafından benimsenmemiştir.
Herşey Dahil sistemi haksız rekabet yaratmış,karmaşa ortamı yaratmış ve sektörü
mağdur etmiştir. Sistemin olumlu etkilerinin yanı sıra, pek çok olumsuz etkileri de
çalışmamızda incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Her şey dahil sistem, Her şey dahil paket, küresel olgu.

ABSTRACT
Though the Shanghai Cooperation Organization has achieved great success in
the issue of regional security since its establishment, it is still unable to carry out the
regional economic integration. Conflicting interests of the member states and position
of China and Russia in the region are the reasons of this situation.
Methods intended for he solution of the issues that inhibit the success of SCO in
the region are analyzed in this article. Basic Chinese resourses are made use of.
Keywords: SCO, Regional Economic Integration, Eurasian Union, China,
Russia.
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GİRİŞ
Günümüzün popüler tatil tercihleri arasında yer alan herşey dahil sistemi,
Türkiye'de faaliyette bulunan otel işletmelerinde son yıllarda yaygın bir biçimde
uygulanmaya başlamıştır. Özellikle Akdeniz bölgesinde yer alan işletmeler tarafından
benimsenen bu sistemin ülkemiz turizmi üzerinde olumlu etkide bulunduğunu söylemek
mümkündür. Ancak sistemin olumsuz yönleri de turizm sektörünü tehdit etmektedir. Bu
sistem konusunda bir standardizasyon olmaması, her ülkenin ya da işletmenin kendine
özgü sunduğu hizmetler, sistemin en önemli sorunları olarak değerlendirilmektedir.
Herşey dahil sistemi; halen uygulanmakta olan oda-kahvaltı, yarım pansiyon ve
tam pansiyon tiplerine alternatif olarak ortaya çıkan; turistlerin konaklama hizmetleri ve
yiyecek-içecek hizmetlerinin (kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri) karşılandığı; bu
hizmetlerin yanı sıra, ara öğünlerin, yerli-yabancı içeceklerin ve içkilerin, turistlerin
ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlerin önceden belirlenen tek bir fiyattan satıldığı bir tatil
sistemidir.
HERŞEY DAHİL TATİL SİSTEMİ
Dünya pazarında paket tur üretimi ve satışı yapan tur operatörleri, son yıllarda
pek çok turistin kapsamlı paket tur (inclusive tur) seyahatlerini tercih etmelerinden
dolayı, seyahat seçimlerinde değişikliklere yönelmişlerdir. Özellikle kıyı bölgelerine
yönelik "inclusive" tur seyahatlerini içeren kitle turizminin arttığı 1990'lı yıllarda, yerel
seyahat acentaları ve dağıtıcı kuruluşlar ile turistik ürün satışı yapan tur operatörleri,
aralarındaki rekabetin artması ve turizm tüketicilerinin tercihlerinin farklılaşması
sonucu seyahat pazarındaki farklı kesimlerin katılımını arttırmak için "inclusive" tur
paketlerini farklılaştırma amacı ile çeşitli stratejiler ortaya koymuşlardır. Bu
stratejilerle, konaklama tipi, kategorisi ve yiyecek, eğlence gibi hizmetlerin çok değişik
şekillerde birleştirilmesine çalışılmaktadır (Clewer ve diğerleri, 1992; 123-124).
Kitle turizminin gelişmesi ile birlikte gelişim gösteren paket programların içine
uçak bileti, konaklama (oda kahvaltı veya yarım pansiyon), rehberlik hizmetleri ve
havaalanı transferleri gibi hizmetler dahil edilmiştir. Böylece bu tür paketleri satın
alacak turistlerin de pakette yer alan tüm hizmetler için önceden belirlenen tek bir fiyat
ödemesi sağlanmıştır. Ancak son yıllarda konaklama işletmelerinde sunulan odakahvaltı, yarım pansiyon ya da tam pansiyon gibi hizmetlerin de ötesine geçilerek
"herşey dahil (all inclusive) türü uygulamaları paket programlara yerleşmiştir. Böylece
turistlerin uçak bileti, konaklama, rehberlik hizmetleri, havaalanı transferleri gibi
hizmetlere ekstra ücret ödememesi gibi konaklama işletmelerinde sunulan yiyecekiçecek hizmetleri, spor ve animasyon etkinliklerine de ekstra ücret ödememeleri
sağlanmış olmaktadır. Bunun anlamı ise uçak bileti, rehberlik ve transfer hizmetlerinin
yanı sıra konaklama boyunca yiyecek-içecek hizmetleri, spor ve animasyon gibi
etkinliklere de önceden belirlenen fiyatı ödemesidir. Böylece turistlerin tatilleri
sırasında ekstra harcama konusunda kaygılarının ortadan kaldırılması olanaklı
olmaktadır.
Böyle bir tatilin sonucunda ise tatil deneyiminden para kullanımı çıkarılmış
olmakta ve turist, tatilin tam maliyetini önceden bilebilmektedir. Tatil sırasında
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yapılacak olan herhangi bir ekstra harcama, konuğun gereksiniminden dolayı değil, bu
harcamayı yapmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Herşey dahil bir tatilin ana fikri,
tatil deneyiminde finansal işlemleri en aza indirmektir. Tatil sırasında finansal bazı
kararların alınmaması, para harcamasının yaratabileceği sıkıntı, stres ya da karışıklığı
ortadan kaldırmaktadır (Aktaş ve diğerleri, 2002; 1-2)
Herşey dahil konaklama çeşidinin kendi içinde de değişik düzenlemeleri vardır.
Örneğin; bazı işletmeler herşey dahilin içine alkollü ve alkolsüz içeceklerin tümünü
dahil ederken, bazıları ise özellikle alkollü içecekleri ücrete tabi tutabilmektedirler.
Ayrıca yine bazı işletmeler, otel içerisindeki animasyon etkinliklerinin bir kısmını ücret
karşılığında sunabilmektedir.
HERŞEY DAHİL TATİL SİSTEMİNİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE
BUGÜNKÜ DURUMU
Paket turların bir parçası olan herşey dahil sistemin gelişimini anlayabilmek için
öncelikle, paket turların tarihçesini bilmek gerekmektedir. Paket turların tarihçesinin
anlatılması öncesinde, Dünya'da seyahat hareketlerinin gelişiminin özetlenmesinde
yarar görülmektedir.İlk paket turlar, 1841 yılında, Thomas Cook tarafından İngiltere'ye
düzenlenmiştir. Bu bağlamda Thomas Cook ilk organize paket tur düzenleyicisi olarak
kabul edilir. İlk paket turlarda ulaşım aracı olarak demiryolları kullanılıyordu ve
konaklama hizmetlerini içermiyordu. Cook, düzenlediği turların fiyatına; ulaşım, yemeiçme, eğlence, bir aktivite ve tur eskortu hizmetleri dahil ediyordu. Paket turlar adına ilk
önemli gelişme, 1920'lerden sonra buharlı gemi turlarının düzenlenmesi olmuştur. Bu
turların başarısı, Cook'u daha sonraki turlar için cesaretlendirmiş ve hizmet alanlarını
çeşitlendirerek, dünyanın bir numaralı seyahat acentası durumuna getirmiştir (İçöz,
2000; 169).
Seyahat olanaklarının artması ve teknolojik gelişmeler, dünyanın çeşitli
ülkelerinde yeni seyahat acentalarının açılmasını beraberinde getirmiştir. 1872'de
Belçika'da Wagon-Lits, İsviçre'de Kuoni ve Kuzey Amerika'da American-Express
seyahat şirketleri kurulmuştur. İtalya'da 1878'de Massimiliano Chiari'nin, 1873'te
Fransa'da Alphonse Lubin'in, yabancı turistleri karşılamak ve kendi ülkelerine getirmek
için seyahat acentaları kurdukları görülmektedir (Hacıoğlu, 1996; 4).
1970'lerden sonra, turizm endüstrisinin çok büyük bir gelişim göstermesi, hiç
şüphesiz, paket turlarla ilgilidir; çünkü paket turlar, önceleri sadece özel amaçlar için,
belli grupların yararlandığı seyahatler iken, daha sonraları hızlı ve ucuz seyahat etmek
isteyen kitlelere ulaşarak yaygınlık kazanmışlardır. Organize turlar düzenleyen tur
operatörleri, hem hizmet ağlarını geliştirmek hem de gelirlerini arttırmak için sektördeki
diğer işletmelerle yatay ve dikey bütünleşmeye yönelmişlerdir. Bunun sonucunda da
paket turların maliyeti daha da azalarak tüketiciler için gittikçe cazip hale gelmeye
başlamıştır (Gürkan, 2002; 51).
Herşey dahil tur uygulamalarının tarihsel gelişimi incelendiğinde; 1950'li yılların
ortalarında, bir Fransız olimpik yüzücünün İspanya'nın Mayorka sahilinde kurduğu
çadırda konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetleri tek bir fiyattan sunmasıyla başlayan
"herşey dahil" fikri oldukça ilgi toplamıştır. (Aktaş ve diğerleri, 2002; 3). Çevre
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koşulları yetersizliği ve aktivite eksikliğinden dolayı ilk uygulamalar, etrafı yüksek
duvarlar ve tellerle koruma altına alınmış büyük otel ve saraylarda başlamıştır (Yürik,
2002; 292). 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından kurulan Fransız Club Mediterranee,
1960 ve 1970'li yıllarda "Club Tatil" adı altında herşey dahil uygulamasını uluslar arası
piyasaya taşımıştır. Club Med'in liderliğinde uygulanan tüm tatil için tek fiyat olgusu,
özellikle Karayipler'de büyük gelişme kaydetmiştir. Buradaki adalarda düzinelerce
herşey dahil çalışan tesis açılmış, bazı önemli zincir işletmeler yeni tesisler inşa etmiş
ya da eski tesisleri yenilemişlerdir. Sadece tesis sayısında değil, sunulan hizmetlerde de
gelişme olmuş, önceleri bekarlara yönelik kamp hizmetleri sunulurken, günümüzde
çiftlere, çocuklu ailelere ve lüksü arayan tatilcilere de hizmet sunabilen tesisler
kurulmuştur. 2000 yılında Karayibler'deki 1500 tesisten 200'ü tamamen herşey dahil
çalışan ve herşey dahil paket turlar satan tesisler durumuna gelmiştir. Herşey dahil fikri
Avrupa, Asya ve Afrika'ya ise Alman ve İtalyan turizm işletmeleri tarafından taşınmıştır
(Aktaş ve diğerleri, 2002; 4).Dünyadaki herşey dahil uygulamalarına bakıldığında:
Herşey dahil turlar, Hong-Kong'lu turistler için en popüler seyahat şeklidir. Bu
turlara katılmadan önce, seyahat bilgilerini almak için çoğunlukla seyahat acentalarına
başvurmaktadırlar. Hong-Kong'daki seyahat acentaları, boş zaman geçirmek amacıyla
hem kısa mesafedeki, hem de uzun mesafedeki ülkelere gitmek isteyen müşterilerine
esas olarak "all inclusive" paket turları sunarlar. Paket tur seçimi konusunda yapılan
çalışmalar; sunulan programın, fiyatın, arkadaş tavsiyesinin ve hareket günlerinin
uygunluğunun paket tur seçme sebebi olduğunu ortaya koyarken, turun konforlu, uygun
bir atmosfer içinde geçmesinin, görülmeye değer yerlerin ve tecrübeli tur rehberlerinin
bulunmasının da tur tercihinde önemli bir unsur olduğunu göstermiştir. Ayrıca, "all
inclusive" paket turlara önceden yüklü miktarda para ödeyen turistler, iyi vakit
geçirerek tecrübe edinme ve yüksek kalitede ürün beklentisindedirler. "Inclusive" tur
seyahatlerine katılan Hong-Kong'lu turistlerin üçte ikisinden fazlası tatil seçimlerinde
"all inclusive" paket turları tercih etmektedirler (Heung ve Chu, 2000; 53-55).
Avrupa Birliği içinde ise, İngilizler'in kapsamlı tur talebi diğer ülkelere göre çok
daha yüksektir. Buradaki tur operatörleri, "inclusive" tur seyahatlerinin gelişmesinde
önemli rol oynamıştır. AB'de seyahat harcaması en yüksek olan ülke ise Almanya'dır.
Nüfuz artışının diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğu Fransa'da, "incluisve"
tur seyahatleri İngiliz ve Alman pazarlarına göre dah az tercih edilirken, İspanya'da bu
tür seyahatleri tercih edenlerin sayısı hızla artmaktadır (Clewer ve diğerleri, 1992; 125128)
HERŞEY DAHİL TATİL SİSTEMİNİN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİNDE
SON DURUMU
Türkiye'de turizm yatırımcıları son yıllara kadar turizm talebindeki büyümeye
cevap verecek ve aynı zamanda vergi avantajlarından da istifade etmelerine fırsat
tanıyacak şekilde kapasite artırımını uygun görerek yatırımlarını sürdürmüştür. Nitekim
Antalya Valiliği rakamlarına göre; Antalya 2005 yılı itibariyle oda kapasitesi cinsinden
155,081 ve yatak kapasitesi cinsinden ise 333,388 rakamlarına ulaşılmıştır. Yine, aynı
kaynaktan elde edilen verilerle 2005 yılında Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı kişi
sayısı ise 7,281,899 olarak gerçekleşmiştir. Antalya'ya gelen ziyaretçilerin oldukça
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iyimser bir tahminle ortalama on gün konaklama yaptıkları varsayıldığında, Antalya'da
faaliyet göstermekte olan konaklama işletmelerinin ortalama doluluk rakamlarının da %
59,8 olduğu hesaplanabilecektir. 2005 yılında Antalya'da hizmete girmesi beklenen
25,000 yeni yatak kapasitesiyle beraber Avrupa turizm pazarındaki son olumsuz
gelişmeler dikkate alındığında, 2005 yılında elde edilen yukarıdaki dolulukları 2006
yılında yakalamanın biraz daha zor olduğu tahmin edilebilecektir. Kanıma göre; 2006
yılında Antalya bölgesinde otellerin ortalama yıllık doluluk oranları 2005 yılındaki
düzeyi olan % 59,8'den % 55,66'ya düşecektir. Oysa, turizm sektöründe planlı
büyümenin gerçekleştirildiği ülkelerde yatak ve oda kapasiteleri talep tahminlerine
dayandırılarak arttırılmaktadır. Örneğin; yılda sadece kongre katılımcısı olarak 5.6
milyon kişi çekerek adı geçen pazar diliminden 6.5 milyar $ gelir elde eden Las
Vegas'da 120,000 otel odası bulunmakta ve odaların yıllık ortalama dolulukları % 90'lar
civarında dolaşmaktadır.
Özellikle, son yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin
sayısındaki artışlar gerek iç pazar ve gerekse dış pazarda rekabetin şiddetini en üst
düzeye çıkarmış ve otel yatırımcıları ve yöneticileri ilk kez ülke turizminde temel
sorunun arz fazlalığı olduğunu ifade etmeye başlamışlardır. Rekabetin yoğunlaşması,
başta Antalya bölgesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan otel işletmeleri olmak üzere,
pazarlama stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Bu amaçla konaklama
işletmelerinin yöneticileri, kimi zaman kaliteden fedakarlık etmek üzere, kullanımı en
kolay pazarlama silahı olan fiyatı tercih etmeye başlamış ve takiben de düşük fiyat
stratejilerini her şey dahil sitemi ile bütünleştirmişlerdir.
Son dönemlerde ülkemiz konaklama sektörünün gündeminde sık yer alan her
şey dahil sistemi aslında yeni bir uygulama değildir. Herşey dahil sisteminin ana fikri;
tatil süresince para ile ilgili olan işlemleri en aza indirmek, tatil süresince para ile ilgili
kararların minimizasyonu, para harcamanın yaratabileceği sıkıntı, stres veya problemleri
ortadan kaldırmaktır.
Dünya genelinde bu sistem, hızla gelişerek yaygınlaşmış, nerede ise Antalya'da
faaliyette sisteminin ilk uygulamalarına 1930'lu yıllarda İngiltere'de tatil kamplarında
rastlanılmaktadır. Ülkemizde ise özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren her şey
dahil sisteminin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı Marco Polo tatil köyüdür. Takip eden
günlerde Magic Life, Robinson Club, Club Med, IC Hotels, Gloria gibi önemli zincirler
tarafından uygulanan bulunmakta olan tüm konaklama işletmeleri tarafından
uygulanmaya başlamıştır. Başta Antalya bölgesinde olmak üzere, Türkiye faaliyet
göstermekte olan konaklama işletmelerinin başarılı her şey dahil sistemi uygulamaları
diğer ülke işletmeleri tarafından da dikkatle izlenmiş ve zaman içerisinde taklit
edilmeye başlanmıştır.
Dünyada insanların değişen alışkanlıkları, çalışma sürelerinin kısalıp boş
zamanın çoğalması, özellikle Batı toplumlarında gelirin artması, günlük yaşamın stresi
gibi etmenlerle hazır paket turlara olan talep bir moda haline gelmiştir. Ayrıca turistlerin
katıldıkları paket turlara alabilecekleri hizmetlerin tümünün dahil olması ve ekstra
harcamalarının en az düzeyde gerçekleşmesi doğrultusundaki talepler dolayısıyla, tur
operatörleri herşey dahil paket turları pazarlamaya başlamışlardır.
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Bir görüşe göre, Türk turizminde son yıllarda yaşanan turist artışının en önemli
sebeplerinden biri "herşey dahil" tur organizasyonlarının yapılmasıdır. Esas itibarıyla
ülkemizde 1990'lı yıllarda uygulamaya başlanan ancak son birkaç yılda hızlı bir gelişim
gösteren herşey dahil tur sistemi, Türkiye'de bir talep sonucunda değil; İspanya,
Yunanistan ve Portekiz turizmi ile rekabet etme gücüne ulaşmak için tercih edilmiştir
(Gülbahar, 2002; 98).
Herşey dahil tatil sistemiinin özellikle kitle turizmi yapılan ve oda kapasiteleri
250'lerin üzerine çıkan konaklama işletmelerine oldukça avantaj sağladığı ve bu
işletmelerin hizmet kalitesini arttırdığı savunulmaktadır. Bunun yanı sıra, tatil
yerlerinde ve özellikle Antalya yöresinde konaklama işletmelerinin genellikle şehir
dışında kurulması ve tesislerin arkasında düzgün bir yapılaşmanın bulunmamasının
getirdiği sıklıklara bir çözüm niteliğindedir. Herşey dahil tatil sistemini savunan
görüşler açısından sistemin tek dezavantajı; yiyecek-içecek kaybını arttırması ve değişik
versiyonlarının türemesi nedeniyle tesisler arasında haksız rekabete yol açmasıdır.
Sistemin yarar ve zararları konusunda turizm uzmanları ile yapılan görüşmeler
sonucu edinilen bilgiler şu şekilde sıralanabilir:
-Havaalanından konaklama tesisine gelen turistler, tatilleri süresince ülkemiz
hakkında hiçbir bilgi ve fikir edinmeden, hiçbir görgü ve duyuma sahip olmadan
ülkelerine geri dönmektedirler.
-Herşey dahil tur sistemi, aslında herhangi bir kültürel ya da çevresel özelliği
olmayan ülkelere-destinasyonlara hitap eden bir tur şeklidir. Sistem; yatırım, işletme,
pazarlama, fiyatlandırma açısından bütünsel bir konsept oluşturmaktadır. Ancak,
ülkemiz topraklarında pek çok uygarlığın hüküm sürmüş olduğu bu tarih ve kültür
zenginliğinin yanı sıra, denizleri, dağları, ovaları, yaylaları, ırmakları vb. pek. çok
özelliğe sahip bir destinasyondur.
-Herşey dahil tur sisteminin Türkiye'deki uygulamasına bakıldığında; birkaç
istisna dışında sistem oturtulamamıştır. Herşey dahil tur satışı yapıldıktan sonra,
konaklama işletmelerinin maliyetleri olabildiğince düşürme çabaları son derece
niteliksiz bir hizmet sunulmasına neden olmaktadır. Ayrıca, hiçbir altyapı
düzenlemesi yapılmadan başlanan uygulamalar kısa sürede sistemi çökertmektedir.
-Herşey dahil sistemin esas mantığı; ziyaretçi sayısını arttırmak değil, para
harcayacak turist getirmektir. Turiste kaliteli hizmet sunmak ve ziyaretçinin ülkemizi
tanıması için gereken ortamı yaratarak onu rahat bırakmak, olması gereken turizm
anlayışıdır. Bu bağlamda işletmeler; sistemi uygulamaya başlamadan önce detaylı bir
araştırma yapılmalı, işletmenin bu sisteme uygun olup olmadığını saptamalı ve doğru
destekler alarak sistemi uygulamaya başlamalıdır.
- Sistemin avantajları, genellikle konaklama tesis sahiplerine ve ülke turizminin
başarısını ülkeye gelen turist sayısına bağlayan politikacılara yönelik olmaktadır.
Bununla beraber sistem, operasyonel kolaylık, personel tasarrufu, maliyet kontrolü gibi
konularda konaklama işletmelerine önemli avantajlar da sağlamaktadır.
Herşey dahil uygulaması , kültür turları düzenleyen seyahat acentelerinden bu
turlarda turistlere bilgi veren turist rehberlerine, turun düzenlendiği yöre esnafına,
nakliyeyi sağlayan otobüsçüsüne, minibüsçüsüne kadar pek çok kişinin işsiz kalmasına
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sebep olmaktadır (Gülbahar, 2002; 100).Belli bir müşteri kitlesine de sahip olan herşey
dahil tur sisteminin, özellikle deniziyle, güneşiyle, tarihi ve kültürel mekanlarıyla adeta
dünyanın açık hava müzesi olan ülkemiz açısından uygun olmadığı yönünde görüşler
yoğundur.
Bununla beraber yapılan yanlış uygulamalar sonucu herşey dahil sistemi,
Türkiye'yi ucuz bir pazar haline getirmektedir. Herşey dahil tur fiyatı düştükçe hizmet
kalitesi de düşmekte ve ucuz hizmete gelen tüketici kitlesi de kalitesiz olmaktadır. Bu
durum tesis açısından belli bir kaliteyi yakalamış olan ülkemizin marka imajını
zedelemekte ve döviz girdisini engellemektedir (Ülger ve Ülger, 2001;
151).TÜRSAB'ın 2001 Yılının ilk yarısı itibarıyla yaptığı 225 civarındaki oteli
kapsayan araştırmasında; herşey dahil tur sistemini uygulayan konaklama işletmelerinin
oranının %51-52'lere çıktığı tespit edilmiştir. herşey dahil tur sistemine yönelik olan
talebin önümüzdeki on yıl boyunca artarak devam etmesi beklenmektedir. Global
açıdan bakıldığında, bazı görüşlere göre sistem, sektör, işletme, turist hatta ülke
ekonomisi iyin avantajlı olmamakla birlikte, bir disiplin altına alınması, tüketici
beklentileri doğrultusunda standartlaşmanın sağlanması durumunda söz konusu
birimlere fayda sağlayabilmesi muhtemeldir. Bu açıdan en önemli görev de tur
operatörlerine düşmektedir (Gülbahar, 2002; 101-102).
Küresel Müşterilerin ulusal pazarlarda satın alma davranışlarında
değişmeler
Aracı kuruluşlar, yatay ve dikey entegrasyonlar yoluyla her turlu hizmeti kendisi
paket olarak sunabildiği gibi, değişik işletmelerin verdikleri hizmetleri de
pazarlayabilmektedirler. Örneğin, İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turist seyahat
acentasına başvurduğu zaman; acenta mevcut tur operatörlerinin kataloglarından veya
bilgisayar ağındaki bilgilerden faydalanarak bir komisyon karşılığında tur satışını
gerçekleştirir. Kar amacı güden bir ticari işletme karakterinde olan seyahat acentaları,
bu amaçlar doğrultusunda üretim öncesi pazar araştırması yaparak düzenlemeyi
hedeflediği turların ne ölçüde karlı olacağını analiz etmeye çalışır. Turlara talep olup
olmayacağı, potansiyel tüketicilerin alım gücü, piyasada mevcut rakip turlar ve
durumları, altyapı düzenlemeleri, tur güzergahındaki hizmet kapasitesi, tur esnasında
gerekli hizmetleri acentanın karşılayabilme yeterliliği vb. ayrıntılı bir şekilde analiz
eder. Pazar araştırmasındaki diğer bir husus; potansiyel tüketicilerin dikkate alınarak
pazar tahminlerinin yapılmasıdır (Gülbahar, 2002; 102).
Herhangi bir turistik ürünün üretimi hususunda yapılan pazar araştırması ve
destinasyon seçiminin ardından turistik ürünü yani paket turu oluşturan unsurlar
dikkatlice belirlenmelidir. Temel olarak bir hazır seyahat olan paket turu meydana
getiren unsurlar; destinasyon, konaklama tesisleri, ulaşım araçları, yeme-içme ve
eğlence hizmetleri, çeşitli yöresel geziler ve sigorta hizmetleri şeklinde ifade edilebilir
(Hacıoğlu, 1996; 93).
Eğer tur operatörü ülke içinde yeni bir destinasyon ortaya atıyor ve buna yönelik
tur hazırlıyor ise; doğal olarak ulaştırma, konaklama, yeme-içme işletmeleriyle ve yan
hizmetlerle ilgili bağlantıları bizzat kendisinin kurması gerekmektedir. Ancak, ülke
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dışına bir tur düzenliyorsa; bu işlemlerin büyük bir bölümünü seyahatin düzenlendiği
ülkedeki yerel tur operatörleriyle işbirliğine giderek yürütmeye çalışmaktadır. Böylece,
herhangi bir problem olması halinde müdahale kolaylığı ve sorumluluğun devri
açısından toptancı seyahat acentalarına büyük avantajlar sağlanmaktadır (Ahipaşaoğlu,
2001; 87-88).
Paket tur hazırlanmasında tur operatörlerinin, paket turu oluşturan unsurlarını
satıcılarıyla bağlantılar kurması gerekmektedir. Ulaştırma işlemleri konusunda,
ülkemize yönelik herşey dahil turlar düzenleyen tur operatörlerinden büyük olanlarının
kendi charter firmaları bulunduğu için ulaştırma maliyetleri asgari düzeydedir.
Yapmaları gereken sadece hazırlanan program dahilinde gerekli yerlerden uçak kalkış
ve iniş izinlerinin alınması, teknik bakım, yakıt, ikram, temizlik gibi yer hizmetleri ve
personel giderleri gibi harcamalarını yerine getirmektir. Diğer tur operatörleri, tarifeli
havayollarından veya charter şirketlerinden uçak veya koltuk kiralamak suretiyle bu
operasyonu yürütmektedir.
Türkiye'de konaklama işletmeleriyle ilgili olarak, yabancı tur operatörleri
genelde herşey dahil konaklama şeklini uygulayan tatil köyleri, 5 yıldızlı veya klüp
oteller ile çalışmaktadırlar. Back-to-back gruplar için genelde on ödemeli ve belli bir
sayıya kadar ödeme garantili blok rezervasyon veya seri grup rezervasyonlara
başvurulur. Çok uluslu büyük operatörlerin kendi otelleri (Club Med, Magic Life gibi)
veya Öger Tur, TUI, Neckermann, Regulus, Thomas Cook gibi uzun yıllar kiraladıkları
tesisleri bulunduğu için, ilişki kuracakları unsurlar; yiyecek-içecek firmaları, malzeme
veya teknik teçhizat sağlayan şirketler ve dışından çeşitli gösteriler için anlaşacakları
şirketler veya kişiler olacaktır. Tesis içi hizmetler için personel, enerji, su, bakımonarım gibi harcamalar yapılmaktadır.
Konaklama tesisleri genelde herşey dahil sistemle çalıştıkları için tur
operatörünün ayrıca yiyecek-içecek işletmeleriyle bağlantı kurmasına gerek
bulunmamaktadır. Ancak, eğer ara turları tur operatörü kendisi veya yerel acente
organize ediyorsa, turları güzergahında bulunan bu işletmelerle grup fiyatı dahilinde
anlaşmalar yapılır ve fiyata içecekler de dahil edilmeye çalışılır. Daha sonra alınan bu
fiyatlar paket tura dahil edilir. Ara turlar genellikle tur operatörünün Türkiye'de bulunan
temsilcileri veya yerel acentelere bırakılmaktadır. Ara turların Türkiye'deki bazı
örneklerine bakıldığında; İstanbul'da gece kulüpleri, Kapadokya'da Türk geceleri,
Manavgat'ta dansözlü tekne gezileri ve çeşitli bölgelerimizde halı, hediyelik eşya
mağazalarının gezilmesi gibi genellikle ücretsiz sunulan faaliyetler paket tur kapsamına
alınabilmektedir.
Ulaştırma maliyetlerinden sonraki en önemli maliyet kalemi konaklama
gideridir. Genellikle herşey dahil sistemde otellerin uyguladıkları fiyatlar şu şekilde
sınıflandırılabilir:
•
Grup fiyatları: Seyahat acentesi aracılığıyla gelen gruplar için
uygulanan özel fiyatlardır.
•
Tek fiyat: Birçok konaklama işletmesi odalarının konumuna ve
büyülüklerine göre her bir oda grubu için farklı fiyat uygular. Acenteler ise otellerle,
genellikle en ucuz odaların fiyatlan esas alınarak tek fiyat sözleşmesi yaparlar ve grubun
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rezervasyonu sırasında da oda tipi değil, oda sayısı taahhüt edilir. Böylece otel, gelecek
gruba o gün için iyi odalarından vermek durumunda kalır.
•
Sözleşme fiyatı: Bir otel ve burayla yoğun olarak çalışan aracı kuruluş
arasında yapılan, mevsimlik dalgalanmalardan arındırılmış, acentenin münferit veya
grup tüm müşterilerine sürekli uygulayacağı fiyattır. Bu tür sözleşmelerde temel ilke,
fiyatın konaklama işletmesiyle acente arasında sır olarak saklanmasıdır.
•
Tek temsilci fiyatı: Bir konaklama işletmesi eğer belli bir pazar
dahilinde, belli bir aracı kuruluşu tek temsilci olarak tayin etmişse, yok özel bir fiyat söz
konusudur. Bu fiyat desteği ile tur operatörü, daha geniş bir hareket alanına ve daha
yüksek bir kar marjına sahip olur.
•
Kontenjan fiyatı: Bunlar genellikle blok rezervasyonların yapıldığı
işletmelerde geçerli olan fiyatlardır. Kontenjan anlaşmasının türüne göre farklı
seviyelerde seyreden bu fiyatlar, genelde tüm fiyat tipleri içinde en düşüklerinden
biridir. Genellikle paket turlar için, bazen de kültür turları için kullanılabilmektedir
(Ahipaşaoğlu, 2001; 107-109).Otellerin uyguladıkları fiyatların çeşitli kategorilere
ayrılması ve talep yoğunluğuna göre dönemsel fiyat farklılaşmaları, tur operatörlerini
planlama yaparken farklı birimler kullanmak zorunda bırakmaktadır.
Genellikle sabit, değişken ve yarı değişken harcamalar kavramına dayanan tur
fiyatlandırma sürecinde, (Kozak, 1999; 61) "outgoing" hizmeti veren bir tur operatörü
açısından maliyet fiyatını oluşturan dört temel unsur vardır. Yerel operasyon giderleri,
transit taşımacılık giderleri, satış organizasyon giderleri ve genel giderler. Bu dört
maliyet unsurunun toplamı, tur operatörünün maliyetini göstermektedir (Ahipaşaoğlu,
2001; 121). Ancak, genel giderler ve satış organizasyon giderleri, aracılara ödenecek
olan komisyonları da kapsamaktadır. Komisyonlar, turistik ürün veya hizmetin net satış
fiyatı üzerinden ödenmektedir.Belirlenen satış fiyatı ise tur operatörünün kar marjını da
içermektedir. Kar marjı, acentenin etkinliklerini yürütebilmesi için gerekli genel
harcamalar, pazarlama harcamaları gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir (Kozak,
1999; 61).
Herşey dahil turlarda genel olarak ve ülkemizde, paketin maliyeti hesaplandıktan
sonra kişi başı ve grup fiyatları belirlenir. Bunlarda. Değişkenlik gösteren kalem
konaklama işletmeleriyle ilgilidir. çeşitli gelir gruplarına göre seçilen konaklama
tesislerinin fiyatları pakete dahil edilerek pazarlanır. Paket turların genelinde geçerli
olan durum, tur operatörü tarafından paketi oluşturan unsurların önceden satın alınması
suretiyle taşınan risktir. Bu risk, belki herşey dahil turlarda paket maliyetinin daha fazla
olmasından dolayı artmaktadır. Fakat müşteri açısından bu turların daha karlı olması
sebebiyle talep de artmakta, herhangi bir olumsuz dış etmen olmadıkça alınan riske
değmektedir.Fiyatı belirlenerek piyasaya çıkan ürün ya da hizmetin satışı için iletişim
karması çatısı altında toplanan stratejik faaliyetler uygulamaya konur. İletişim karması;
seyahat acentesinin potansiyel müşteri ya da dünya ile iletişim sürecini kontrol etmek
için kullandığı yöntemlerin tümüdür. Söz konusu iletişim stratejileri; broşür çıkarma,
reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım, satış formasyonu, kişisel satış şeklinde
gruplandırılabilir (Kozak, 1999; 63-67).
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TÜRKİYE'DE HERŞEY DAHİL TATİL SİSTEMİ UYGULAMALARININ
OLASI ETKİLERİ
Dünya ekonomisi açısından olduğu gibi, Türkiye açısından da turizm ve seyahat
giderek önem kazanmaktadır. İş amaçlı yapılan seyahatlerden turistik organizasyonlara,
tatil amaçlı turistik gezilere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan bu endüstri, insanların
hem bulundukları ülke içinde, hem de ülkeler arası hareketlerini yaratmaktadır. Bu
faaliyetler sonucunda da; ulaştırma, konaklama, tur operatörlüğü ve seyahat acenteciliği,
yeme-içme gibi turizm ve seyahat endüstrisiyle doğrudan ilişkisi olan sektörler ve bu
sektörlere hizmet veren tüm yan sektörler talep karşısında bir yandan ülke ekonomisi
açısından istihdamı arttırmakta bir yandan da gelirleri yükseltmektedir.
Dünyadaki bu gelişim ülkemiz açısından değerlendirildiğinde; son yıllarda
havayolu, otel, hizmetler ve tur operasyonu alanında faaliyet gösteren ve turizm
ticaretinin akışını yönlendirme yeterliliğine sahip olan (McNulty ve Wafer, 1990; 292)
çok uluslu nitelikteki turizm şirketlerinin Türkiye'yi gözde bir destinasyon olarak ilan
etmeleri, Ülkemize yönelen yabancı turizm yatırımlarını arttırmıştır.Alman Seyahat
Grubu Thomas Cook'un "Neckermann Reisen" logosu altında 2001 yılındaki
satışlarındaki artışın en büyük payı Türkiye'deki satışlarda gözlenmiştir. Alman
pazarının çok üstünde gerçekleşen satışlarda Türkiye'nin payının % 70'ler civarına
ulaştığı saptanmıştır (TÜRSAB Dergisi Sayı 210, 2001;50).
Ülkemize en fazla Alman turist getiren "Öger Tours" yaptığı açıklamada;
Türkiye için 2001 yılının turizm açısından altın yıl olduğunu, Avrupalıların uçakla
gidebilecekleri turizm destinasyonları arasında Türkiye'nin İspanya'dan sonra ikinci
sırada yer alarak, İtalya ve Yunanistan gibi turizmde söz sahibi ülkeleri geride
bıraktığını; bunun yanı sıra 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terör olayından bir
çok ülke etkilendiği halde, Türkiye'nin bu krizi en ucuz atlatan ülkeler arasında olduğu
ifade edilmiştir. Yine söz konusu açıklamada ülkemize gelen turist sayısındaki artışın
%10'u Antalya bölgesinde gözlenirken, ülkemizi ziyaret eden turistlerin %87' sinin
Avrupa' dan geldiği belirtilmektedir (Expo Turistik Dergisi Sayı 2001/12, 2001;
18).Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUI için Türkiye 120 ülke arasında en
önemli destinasyonlardan biridir. Özellikle Antalya, Avrupa turizmi için İspanya ve
Yunanistan ile aynı kategoride yer alırken TUI şirketler grubuna dahil pek çok turizm
şirketi de Türkiye ile bağlantılı olup kültür turizmi, kulüp tatilleri ve şehir gezilerine
yönelik faaliyet göstermektedir.
(www.turizmgazetesi.com/mainframe.asp?arama=kelime).VASCO
da
ülkemizde faaliyet gösteren bir başka yabancı tur operatörü olup, her yıl özellikle
Antalya bölgesine Avusturya ve Almanya'dan yüz binlerce turist getirmektedir (İCOC
Quarterly Magazine, 2001; 60-63).
Herşey dahil sistemin ülkemizdeki etkilerine dair genel bir görüş şu şekildedir;
özellikle 1990'lardan sonra gelişen ve oda-kahvaltı yarım/tam pansiyon konaklama
çeşidine alternatif olarak getirilen "herşey dahil" tatil sistemiyle ülkemizi ziyaret eden
turist sayısında hızlı bir artış olmuştur. Son yıllarda oldukça revaçta olan bu tür
organizasyonların makro açıdan ülke ekonomisine katkıları olsa da, hem aracı
kuruluşlar ve konaklama işletmeleri açısından, hem de turizm destinasyonlarındaki yöre
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esnafı açısından olumlu ve olumsuz pek çok etkileri söz konusudur. Herşey dahil
sistem, bir yandan yeni bir pazarlama aracı olarak işletmelerin doluluk oranını
yükseltirken, diğer yandan da Türk turizm endüstrisi açısından gittikçe düşen fiyatları
daha da düşürmekte ve müşterinin tesis içine kapatılarak çevre ile olan ilişkilerinin
kesilmesine neden olmaktadır (Yürik, 2002;292).
Türkiye'de birkaç istisnası dışında henüz oturtulamamış olan bu sistemin Türk
turizmine olan etkileri; ekonomik etkiler ve sosyal etkiler olarak iki ana grupta
toplanabilmektedir. Ayrıca yerli ve yabancı turistler üzerindeki, uygulayan işletmeler ve
diğer işletmeler üzerindeki etkileri de incelenecektir.
Herşey Dahil Tatil Sisteminin Türk Turizmine Ekonomik Etkileri
Türkiye, sahip olduğu ve çoğu henüz keşfedilmemiş doğal ve kültürel değerler
sayesinde turizm alanında önemli bir kalkınma potansiyeline sahiptir. Farklı iklimlerin
yaşandığı, Anadolu platosunun steplerinden Karadeniz kıyısındaki göllere, İç
Anadolu'daki volkanlara ve 8400 km. uzunluğunda güzel bir kıyı şeridine sahip eşsiz bir
turizm ürünü olan ülkemizde, turizme yönelik gelişmeler son 20 yıl içerisinde
gözlenmiş ve halen güneş ve kuma yönelik kitle turizmine odaklanılmıştır. Ziyaretçi
sayısında hızlı bir artış olmasına rağmen başlıca turizm bölgeleri henüz bozulmamıştır.
Ülkemizin kültürel varlıklarının korunması açısından da yeni turizm alanlarının ve
ürünlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir
(TÜRSAB, 2001; 20).
Dünya Turizm Örgütü'nün denetimi altında; Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi
(WTTC), Dünya Bankası (WB), I.M.F., A.B.istatistik Komisyonu (Eurostat) ve OECD
gibi kuruluşların desteğiyle; kamu ve özel kesim uzmanları tarafından "uydu muhasebe"
kavramı geliştirilmiştir. Türkiye için turizmin ekonomik etkilerinin araştırılmasına
yönelik olan bu sisteme göre tüm turizm faaliyetleri, günübirlik ve uzun süreli; iş ve
eğlence amaçlı; yurt dışı ve yurt içi şeklinde ele alınarak Türkiye'nin milli
hesaplarındaki kişisel tüketim, ara girdiler, kamu harcamaları, ithalat-ihracat ve turizmle
ilgili katma değerler gibi kalemler belirlenmektedir. "Seyahat ve Turizm Uydu
Muhasebesi" (TUM) ekonomik faaliyetleri talep yönünden ele alarak incelemeye tabi
tutan bir sistemdir. Turistik talebi oluşturan iki etken; a- Turistler tarafından tüketilmiş
olan ürün ve hizmetlerin değerini temsil eden seyahat ve turizm tüketimi, b- Son talebin
diğer unsurları ile ilgili turistik ürün ve hizmetleri, turizm tüketimi üzerine ekleyecek
şekilde belirleyen seyahat ve turizm talebidir. Bu etkenlerden ikincisi yani seyahat ve
turizm talebi; turizmin bütün ekonomi içindeki daha geniş etkisini doğrudan ya da
dolaylı olarak tespit etmekte kullanılmaktadır (Expo Turistik, Sayı:2001/12, 2001;5-32)
Turizmin ekonomik etkilerinin tespit edilmesi konusunda son gelişmelere turizm
uydu hesapları işaret etmektedir. Turizm uydu hesapları ile ilgili kavramsal çerçeve,
dünyada turizm konusunda standartlar oluşturmayı, oluşturulan standartlarla ölçülen
turizm değerleri arasında anlamlı ve geçerli karşılaştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.
Turizm Uydu Hesapları bütün dünyada turizmin etkilerini ölçmede ortak bir
yöntemin kullanılması ve bu yönteme temel oluşturabilecek tanım ve kavramların
herkes tarafından kabul gören tanım ve kavramlar olması ve bu sayede bölgeler ve
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ülkeler arasında karşılaştırma yapılabilmesi temeline dayanmaktadır (Selçuk ve Başar,
http://www.geocities.com/ceteris tr/s basar2.doc.( Erişim Tarih 13.10.2014)
•
Konaklama işletmeleri açısından: Teklif edilen ucuz fiyatlara gelen
ucuz turistlerin sabahtan akşama kadar yiyip içmeleri aşırı tüketim yaratarak hem
yiyecek-içecek ziyanına neden olmakta, hem de masrafları arttırmakta ve otellerin
maliyetini yükseltmektedir. Sistemi uygulayan işletmeler maliyetleri düşürmek ve
masraflarını kısmak amacı ile kaliteden ödün vermektedirler. Bunun sonucunda, düşen
hizmet kalitesi, Türkiye'yi sektörde diğer ülkelerin gerisine taşımaktadır (Gökdeniz ve
Diğerleri, 2000; 296). Herşey dahilin konaklama işletmeleri açısından olumlu yanı ise;
tüm tatili boyunca tesiste kalan müşteriyi memnun edebilmek için tesislerin
genişletilmesi, kalitesinin arttırılması yoluna gidilmesi ve spor, animasyon aktivitelerini
çeşitlendirerek doluluk oranlarının arttırılmasıdır.
•
Yöre esnafı açısından: Ucuz fiyatlara gelen turist dışarı çıkıp harcama
yapmak istemediğinden turizm sektörü yoluyla geçimini sağlayan yöre esnafı iş
yapamaz hale gelmekte, yerel acenta sahibi turunu satamamaktadır. Gelirlerdeki azalış
aynı zamanda işsizliğe ve yöre ekonomisinin bozulmasına sebep olmaktadır (Yürik,
2002; 293).
•
Ülke açısından: Herşey dahil sistemi ile ülkemize gelen turist, tatili
süresince otel dışına çıkmadığı için hem acentalar, hem de esnaf kesimi satış zorluğu
yaşarnaktadır. Bu durumdan ülkenin döviz girdisi negatif etkilenmektedir ("Türk
Turizminde All-inclusive Olgusu," Turizm Dünyası, Sayı:137, 2001; 45). Ucuz tatil,
beraberinde ucuz turisti getirirken Türkiye'deki hizmet kalitesini de düşürmekte, bu da
uluslararası alanda kötü bir imaj yaratmaktadır ("Türkiye Turizminde Fiyat Sorunu,"
Turizm Dünyası, Sayı:l32,2001; 23).
Bölgesel Ekonomiye Etkileri
Herşey dahil sisteminin Türk turizmine ve Türk ekonomisine bir katkı sağlayıp
sağlamadığı turizm uzmanları tarafından hala tartışılmaktadır. Henüz bir fikir birliğine
ulaşılamaması nedeniyle sistemin Türk turizmi üzerindeki ekonomik etkileri hakkında
kesin bilgilere ulaşılamamaktadır.Ancak, bazı turizm uzmanlarına göre sistemin
avantajı; turizm sektörü dışındaki pek çok sektöre de gelir sağlamasıdır. Çünkü sistemde
otel satın alımları oldukça artmakta, bu nedenle diğer sektörler de kalkınmaktadır
("Türk Turizminde All-inclusive Olgusu," Turizm Dünyası Sayı:137, 2001; 45).
Örneğin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) başkanı Ahmet Barut'a
göre; Herşey dahil paket turlarına artan talebin sonucunda ülkemizde konaklama
tesisleri artmıştır. Ekonomik olan bu sistem turist sayısının artmasına katkıda
bulunmaktadır. Özellikle 1999 krizini çabuk atlatmamızın nedenlerinden birisi herşey
dahil sistemdir. Sistemin iyi uygulanması durumunda fiyatlar, gelirler ve kalitede
olumsuzluk yaşanmayacaktır. Antalya'daki tesislerin yüzde 50'si herşey dahil sistemine
geçmiştir ve herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır ("Herşey Dahil Sistemine Talep
Var," http://www.turizmgazetesi.com/mainframe.asp, 30.08.2014).
Herşey dahil sisteminin; sektör, işletme ve turist açısından olduğu kadar ülke
ekonomisi açısından da avantajlı olmadığı şeklinde görüşler yaygındır. Sistemin disiplin
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altına alınması ve özellikle gelen turistin döviz bazında yaptığı ortalama kişi başına
harcamada dünya standartlarının yakalanması gerekmektedir.Antalya'da uygulandığı
gibi, ucuz fiyatlarla herşey dahil oteller pazarlandığında, gelen turistler ne otel dışına
çıkmak ister, ne de gittiği ülkenin tarihi ve kültürel mekanlarını görmek ister. Örneğin,
turist Antalya' da tatilini geçirdiği halde Side, Perge, Aspendos, gibi pek çok tarihi
mekanı görmeden ülkesine dönmektedir. Bunun sonucunda da, esnaf para
kazanamamaktan, acenta turu satamamaktan, konaklama işletmesi de ziyaretçilerin
dışarı çıkamamasından dolayı tüketim artışı ve maliyet artışından şikayetçi olur ("Türk
Turizminde All-inclusive Olgusu," Turizm Dünyası, Sayı:137, 2001;31-41)
Herşey Dahil Tatil Sisteminin Türk Turizmine Sosyal Etkileri
Turizm sadece ekonomik bir olay olmayıp sosyal, kültürel, siyasi ve çevresel
yönlere de sahip olan, toplumu ve sosyal yapıyı da etkileyen bir etkinliktir. Bu nedenle
turizmin sosyal ve kültürel yansımaları da önem arz etmektedir. Turizmin aile ilişkileri,
toplu yaşam tarzları, bireysel davranışlar, ahlaki tutumlar, örf ve adetler, toplum
örgütlenmeleri ve değer sistemleri üzerindeki katkıları, sosyal ve kültürel etkileri
yoluyla olmaktadır.Turizm sosyal yapı üzerinde; demografik ve kültürel etkiler,
normların değişim geçirmesi, tüketim kalıplarında değişiklikler ve çevre üzerinde etkiler
yaratmaktadır (Özdemir, 1991; 6-7).Türkiye'nin 1990'lı yılların sonuna doğru, düşük
fiyatlı bir tatil destinasyonu olarak uluslararası piyasalara pazarlanması sonucunda kitle
turizminde büyük bir artış yaşanmıştır.
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'ye gelişlerde yaşanan hızlı büyüme,
konaklama ve destek hizmetlerinin arzını yükseltmiş ve ülkemize bozuk planlı, düşük
kaliteli turizm alanları kazandırmıştır. Yetkililer ise bozuk büyümeyi kontrol altına
almak iyin hiçbir girişimde bulunmamışlar, aksine turistlerin sayısal olarak artışını
büyük bir başarı olarak görmüşlerdir. Artan dış turizm talebinin karşılanması için yatak
kapasitesinin çoğaltılmasına öncelik tanınmış ve sonuç olarak da sistemli araştırmalar
ve planlamalar yapılmadan birbiri ardına turistik tesisler inşa edilmiştir (Cooper ve
Özdil, 1992; 378-379).Gerekli ve etkin çevre kontrol önlemleri alınmadan yoğun bir
ziyaretçi akımına yol açılan ülkemizde, ulusal parklar, tatil yerleri ve gezilecek cazip
mekânlar üzerinde turizm yıkıcı bir etki yaratmıştır (TÜRSAB, Seyahat ve Turizmin
İstihdam ve ekonomi üzerindeki etkisi; 2001;61).
Bu gelişim pek çok çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir. Turizme yönelik
büyüme ve paket tur/herşey dahil turlardaki hızlı artış; Türkiye'nin kıyı bölgelerinde,
özellikle en erken turistik bölge olarak gelişen Marmaris, Bodrum ve Kuşadası'nda
çevresel bozulmaya sebep olmuş ve bazı bölgelerde sahil boyunca yüksek binalar inşa
edilmiş, otellerin atıkları açık vaziyette plajlardan denizlere boşaltılmıştır. Aynı tür
gelişmeler Antalya'da da meydana gelmiş ve yat limanı kirliliği tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. Yat turizminin de kirlettiği Akdeniz ve Ege sahillerindeki çevresel
bozulmalar neticesinde, bölgedeki sahillere planlama, geliştirme ve altyapı kısıtlamaları
getirilmiştir (Cooper ve Özdil, 1992; 378-379).
Turistik işletmelerin verimli olarak işletilmesi, o yöredeki altyapı yatırımlarının
eksiksiz olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Genellikle devlet tarafından
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gerçekleştirilen ve özel kesimin de finansal olarak desteklediği altyapı yatırımları,
turizm işletmeciliğinin başarı ile yürütülmesi (Kahraman, 1997;10) ve turizm
faaliyetinin çevre üzerinde yarattığı zararların en aza indirilmesi bakımından oldukça
önemlidir.Ucuz bir tatil destinasyonu olarak ilan edilen Türkiye'de, turizmin hızlı ve
altyapısı oluşturulmadan yaşanan gelişimi özellikle Antalya bölgesini oldukça olumsuz
yönde etkilemiştir. Turizm patlamasından kıyı şeridindeki otel ve tatil köylerinin
etkilendiği Antalya'da; doğal kaynaklara ve toprağa verilen önem gittikçe arka plana
atılmış, Side'deki arkeolojik kalıntılara da zarar verilmiştir. Bunun dışında, Ege
bölgesinin en önemli doğa harikalarından olan Pamukkale'de de turizmin hızlı gelişimi
ve hükümetlerin gerekli tedbirleri almaması sonucu termal sular ve tarihi kalıntılar zarar
görmüştür (Cooper ve Özdil, 1992; 380).Turizmdeki hızlı gelişimin beraberinde
getirdiği, ülkeyi ziyaret eden turistlerin sayısındaki patlama, Türkiye'de çevresel
bakımdan kontrolsüz, doğaya zarar verici bir yapılaşmayı ortaya çıkarırken, sosyokültürel anlamda da Türk toplumunda çeşitli değişimlere sebep olmuştur:
•
Turizm bölgelerinde, aile evleri pansiyonlara dönüştürülmüş ve tarım
turizm için terk edilmiştir.
•
Batlı ve Güney bölgelerindeki turistik destinasyonlarda birçok insanımız
Avrupai ve bağımsız bir yaşam tarzı sürdürmeye başlamıştır.
•
Karadeniz bölgesinde ve Anadolu'nun pek çok şehrinde küçük
topluluklar halinde yaşayan, değerleri güçlü Türk insanı da turizmden kaynaklanan
ekonomik ve sosyal değişimlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu etkileşim, küçük
köylerde topluluklar halinde sıkı normlarla yaşayan insanlarda, büyük şehirlerde
yaşayanlara oranla daha yoğun olmuştur.
•
Türkçe kelimeler ve ifadeler yabancı dilden kelimelerle yer değiştirmeye
başlamıştır.
•
Geleneksel Türk alışkanlık ve davranışları bozulma eğilimine girmiş ve
turistlerin giyim ve dilleri taklit edilmeye başlanmış, Türk-yabancı evlilikleri de
artmıştır.
•
Bazı turizm merkezlerinde, kumar, fuhuş, uyuşturucu yoluyla gözle
görülür bir ahlaki çöküntü yaşanmıştır.
•
Yerli halk, turizmin kısa dönemde sağladığı fırsatları görüp yaşam
tarzlarını değiştirmeye başlamışlardır. Ancak, uzun dönemde özellikle tarımdan
topraklarını satarak turizm sektörüne geçenler zor duruma düşebilmekte ve ekonomik ve
sosyal standartların kaybetme riski ile karşılaşabilmektedirler.
•
Bunların yanı sıra, maddi kültürde de bir takım değişmeler yaşanmıştır.
Örneğin, talebi karşılamak amacıyla Türk halılarının hızlı üretilmesi ve kalitesinin göz
ardı edilmesi; arkeolojik ve tarihi eserlerin turistlere satılmak amacıyla yerli halk
tarafından talan edilmesi vb. maddi kültürümüzün bozulmasına sebep olmuştur (Cooper
ve Özdil, 1992; 381-382).
Turizmin ve hızlı büyümenin beraberinde Türkiye'ye getirdiği değişimler,
otoritelerin bu hızlı büyüme karşısında hiçbir sağlam temele dayandırılmadan plansız ve
araştırmasız bir şekilde turizme kapılarını açmaları ve ülkeye gelen turistin niteliğine
değil de sayısal değerine bakmaları sonucu gerçekleşmiştir. Ülkemizin sahip olduğu
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tarihi ve kültürel zenginlikleri göz ardı ederek, turizm bölgelerinin ve konaklama
işletmelerinin kitle turizmine ve ucuz paket turlara yönelmesi neticesinde, ülkeye gelen
düşük kaliteli, para harcamayan turistler ülke ekonomisine zarar verdiği gibi sosyal ve
çevresel açıdan da pek çok olumsuzluğa sebep olmaktadır. Bazı uzmanlara göre gerek
bireysel, gerek ailevi, gerekse toplumsal açıdan kitle turizmine yönelik olan paket
turların herşey dahil tur şeklindeki versiyonu, Türkiye'nin şartları ve konumuna uygun
olmayan bir sistem olup Türk turizmine büyük zarar vermektedir. Yine aynı görüşler,
herşey dahil tatil sistemi ile ülkeye gelen kalitesiz turistin, Türk halkına da kötü örnek
olduğunu vurgulamaktadır (Gülbahar, 2002;127)
Herşey Dahil Tatil Sisteminin Küresel Müşteri Turistler Üzerindeki
Etkileri
Cumhuriyet tarihi içerisinde Türkiye'deki turizm hareketleri incelendiğinde, iç
turizmin dış turizm hareketlerinden daha önce başladığı görülmektedir. Özellikle sağlık
turizmi, hemen her dönemde yerli turistin talep ettiği bir turizm çeşidi olmuştur.
Örneğin, Yalova'daki kaplıcalar 1934 yılında orijinal mimarisine sadık kalınarak restore
edilmiş ve hizmete açılmıştır. 1960'larla birlikte deniz kıyılarına yönelik iç; turizm
hareketlerinin başladığı da görülmektedir. Bu dönemde öncelikli olarak Marmaris,
Çeşme, Alanya ve Erdek'te başlayan iç turizm, daha sonraları Bodrum ve Kuşadası gibi
merkezleri de içine alarak genişlemiştir (Kozak ve Diğerleri, 2001; 128).
Yurtiçi turizm hareketlerine göre çok daha yeni bir tarihçesi olan dış turizm
hareketleri, 1950'lerden itibaren gelişmeye başlamış ancak ülkede yaşanan siyasi
istikrarsızlıklar, tanıtım eksikliği ve gerekli hukuki düzenlemelerde gecikmeler nedeni
ile çok fazla bir gelişim gösterememiştir. 1980'li yıllarda başlayan dış turizm
hareketlerindeki canlanma, 1990'lı yıllarda kitle turizmine yönelik paket turlar ve
1990'ların sonlarında herşey dahil tur uygulamaları ile de turizm hareketlerine ivme
kazandırmıştır. 2000 yılında Türkiye'nin dış turizmden elde ettiği gelir 8.014 milyon
USD'yi bulmuştur. Toplam ihracatımız içinde de önemli bir paya sahip olan turizm
hareketlerinin dikkat çeken yanı ise 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre;
Türkiye'de yaşayan kişilerin gerçekleştirdiği kişisel seyahat ve turizmin, Türkiye'nin
seyahat ve turizmine uluslararası ziyaretçilerinkine oranla %25 daha fazla katkıda
bulunmasıdır. Ülkemizde 1990'lardan itibaren turizm hareketlerinde yaşanan %93'lük
büyümede (TÜRSAB, Seyahat ve Turizmin Ekonomi Üzerindeki Etkisi, 2001;20-36)
etkili olan tur fiyatlandırma, satış geliştirme ve pazarlama faaliyetleri yerli ve yabancı
turistler bakımından farklı sonuçlar doğurmuştur.Her iki turist grubu bakımından,
fiyatların diğer pansiyon türlerine göre daha uygun olması ve genelde 7 günlük paketler
halinde satılmaları, uzun süreli tatil imkanı yaratırken; tatilin tüm ayrıntıları ile
planlanmış olması ve ekstra harcama yapmayacak olmaları herşey dahil sisteminin
olumlu taraflarıdır (Yürik, 2002; 294)
Yerli Turistler Açısından Etkileri
Türkiye'de yaşanan iç turizm hareketleri, Batı ülkelerininkinden oldukça farklılık
göstermektedir. Genellikle, gelişmiş ülkelerdeki turizm anlayışında; turist sürekli
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yaşadığı yerleşim merkezinden bir süre için ayrılarak seyahat etmek için bireysel veya
paket tur satın almakta, gittiği yerlerde de genellikle konaklama işletmelerinde
kalmaktadır. Oysa ülkemizdeki turizm hareketleri daha ziyade "ikincil konut" veya
"yazlık" olarak adlandırılan konutlara yöneliktir. 1970'lerde ortaya çıkan (Özgüç, 1998;
601) ve literatürde bile yer almayan bu turizm çeşidi "yayla kültürü" ile tam bir
benzerlik içindedir. Türkiye'de genel anlamda çağdaş turizm hareketlerinin
yaygınlaşması ancak dış turizmin gelişmesiyle sağlanabilmektedir.
Diğer yandan, ülkemize özgü bir başka turizm çeşidi ise kırsal kesime yöneliktir.
1950'lerden sonra büyük kitleler halinde şehirlere yönelen iç göç, iç turizmin nedenini
oluşturmaktadır. Bu tür turizm faaliyetinde, daha önceden kente göç etmiş aileler yaz
aylarında ve bayram tatillerinde köylerine, kasabalarına, kırsal kesime belli sürelerle
seyahat etmektedirler. Aynı zamanda yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın tatillerde
yurda yaptıkları seyahatler de iç turizm etkinliği olarak kabul edilmese bile bu
kapsamda değerlendirilebilmektedir (Kozak ve Diğerleri, 2001;128-129).Türkiye'de bir
diğer iç turizm hareketi ise sosyal turizm kapsamına giren, kamu kamplarında yapılan
tatillerdir. Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli isimler altında faaliyet
gösteren çok sayıda kampları bulunmaktadır. Ayrıca iç turizme ve rekreasyon
faaliyetlerine elverişli sayısız çekici mekanları olan (Özgüç, 1998; 604) Türkiye'de iç
turizm hareketlerinde paket tur şeklinde organize edilebilen seyahatler; genellikle
öğrencilerin ve okulların seyahat hareketleriyle bir takım dini önemi olan kişilere ve
merkezlere yönelik olarak düzenlenen turizm etkinlikleridir.
Türkiye'de modern anlamda iç turizm hareketleri, son yıllarda halkın gelir
düzeyindeki artışa paralel olarak gelişmeye başlamıştır. Diğer yandan, dış turizm
faaliyetlerinde yaşanan artış, yerli halk üzerinde de turizme katılma yönündeki eğilimi
arttırmıştır (Kozak ve Diğerleri, 2001; 129-130).Son birkaç yıldır ülkemizde herşey
dahil turlara olan talep artsa da ülkemizdeki iç turizm hareketleri diğer ülkelere göre çok
daha farklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Henüz ulusal anlamda paket tur satın alarak
seyahat etme alışkanlığı gelişmemiştir. Buna karşın, herşey dahil tatillere olan talep gün
geçtikçe artmaktadır.
Yabancı Turistlerin hizmeti satın almadaki olumsuz etkileri
Yabancı turistler açısından turizm hareketlerinde, kültür ve çevre etmenleri
oldukça önemlidir. Kültürün orijinal nitelikleriyle korunması, doğal yapıya zarar
verilmemesi, bunun için de siyasi otoritelerin gerekli tedbirleri alması şarttır (Özdemir,
1992; 141).
Türkiye, turizm sektöründe kendisine rakip olan Akdeniz ülkelerine göre, doğal
güzellikleri bakımından çok fazla çeşitlilik göstermektedir. Ülkenin bu konudaki
zenginliğini; uçsuz bucaksız ormanları, nehirleri ve dağları kadar 8400 km
uzunluğundaki kıyı şeridine yayılmış plajları oluşturmaktadır. Ayrıca, Asya ve Avrupa
kıtaları arasında köprü vazifesi görmesi nedeniyle Türkiye'nin tarihi açıdan mirası
oldukça zengindir. Pek çok uygarlığa beşik olan ülkemiz, antik kentler, höyükler ve dini
sitelerle dolu tarihi bir bölgededir. Tarihi değerlerinin, doğal güzelliğinin yanı sıra
iklimsel açıdan da çeşitliliğe sahip ülkemiz turistik açıdan; zengin kültürlü, insanlarının
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içtenliği ve misafirperverliğiyle de turizmden büyük gelir sağlayan diğer ülkelerle
kolaylıkla rekabet edebilir durumdadır. Bu bakımdan Türkiye, turizm sektöründe
gerekli alt ve üst yapıyı uluslararası düzeye çıkarabilmek için ciddi, planlı ve gerçekçi
projeksiyonları yapılmış yatırımlar gerçekleştirmelidir(Özdemir, 1992;144-145).Ancak
son yıllarda ülkemizin yöneldiği herşey dahil tatil sistemi aslında, turistik ürünün
herhangi bir tanıtıcı, ayırıcı özelliği, özel bir güzelliği olmayan ülke ve destinasyonlar
açısından avantajlı bir sistemdir. Sistemle ilgili olarak yapılan bir araştırmanın iddiasına
göre, Türkiye gibi doğal ve kültürel zenginliklere sahip olan bir ülkeye temelde oldukça
zarar verici etkileri bulunan herşey dahil tatil sistemi ülkemizdeki uygulamasıyla;
•
Müşteri-işletme savaşını yaratmaktadır. Bunun sonucunda da, müşteri
yiyeceğinden çok fazla yiyecek alırken, işletme de Türk mutfağıyla yakından uzaktan
ilgisi olmayan yemekleri sunarak maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Bu
uygulamalar neticesinde yabancılar Türk mutfağını tanıyamamaktadırlar.
•
Yine sistem gereği havaalanından tesise gelip adeta tıkılan turist, tatil
süresinin bitiminde de yine havaalanına götürülerek uçağa bindirilmektedir. Herşey
dahil tatil sistemi, yabancıların ülkemiz hakkında hiçbir fikre sahip olmadan, Türk
misafirperverliğini ve Türk kültürünü görmeden geri dönmelerine sebep olmaktadır.
•
Ev sahibi halkın kendini ifade edemediği bu sistem, ülkemizde hizmet
kalitesini de düşürdüğü için Türkiye'nin uluslararası piyasadaki imajını zedelemektedir.
•
Uygulanan herşey dahil turların ucuzluğu bir yandan gelir seviyesi düşük
turistin ülkemize gelmesine sebep olurken, diğer yandan da yabancıların otel dışına
çıkıp, alışverişe veya gezmeye para harcamamalarına sebep olmaktadır. Bu şekilde
turizmin "motoru" olan kültür turizmi de yaralanmaktadır.
HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN YARARLARI
Her şey dahil sistemin tüketici gözüyle faydaları sayılamayacak kadar
fazladır.Çünkü bu sistem hem ekonomik hem de kalabalık aileler için bulunmaz bir
fırsattır. Kaç para ödeyeceğini biliyor ve beklenmedik extra herhangi bir mali sürprizin
karşınıza çıkmayacağını gayet iyi biliyorsunuz. Çocuklu ailelerde olabilecek tüm extra
mali külfet direkt olarak düşmüş oluyor ve aileye hiçbir yük getirmiyor.Oteller
açısından ise satış stratejisi olan bu sistem ilk zamanlarında kolaylık getirdiyse de her
otelin dahil olmasıyla sıkıntı yaratmaya farklılığının kalmamasına ve dolayısıyla
satışının zorlanmasına sebep olmuştur.
Bu sistemin otele bindirdiği ekonomik mali yük oldukça fazlalaştı. Bu da otelin
kaliteden kaçmasına daha çok no name ürünlerin tüketilmesine ve daha az maaşla
çalışacak ve tecrübesine bakılmazsızın eleman seçmeye yöneltmiştir.Bu sistemi tercih
eden tüketici de kaliteye önem vermediğinden ya da en azından zamanla alıştığından
demek daha doğru bir terim olacaktır ‘herşey dahil sistemi’ sadece extranın olmadığı,
üç öğün yemeğin ve tüm alkollü alkolsüz içeceklerin ve hatta diğer ara öğünlerin
verildiği bir otel konaklama sistemine dönüşmüştür.Bu sistemin çevreye verdiği zarar
ise başka bir boyuttur. Çünkü otelden dışarı çıkmamaya özen gösteren bir portföy daha
doğrusu para harcamamaya özen gösteren bir müşteri kitlesinin, geçimini bu bölgede
tatil yapmaya gelen yerli yabancı turistlerin extra harcamalarına dayatan bir esnafın
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belini müthiş derecede bükmüştür. Her yıl yüzlerce dükkan ya el değiştiriyor ya da
başka bir mağaza olarak ümidini bir sonraki yıla taşımaya çalışıyor.
Sonuç olarak en başta da dediğimiz gibi bu sistemin tüketici kitlesi haricinde
kimse tarafından benimsenemeyen az karlı bir sistem olsa da henüz oteller bu sistemden
çıkabilmeye cesaret edememiştir. Bunun sebeplerinin ise bambaşka bir boyutta
tartışılması gerekmektedir. Mesela ülkemizdeki vergi boyutu, havaalanlarında turistten
alınan ayakbastı parası vs. Bu problemler tamamen yetkililerle konuşup anlaşılarak
sonuca varılması gereken boyuttur. Belki o zaman oteller harşey dahil sistemden yavaş
yavaş çıkmaya başlar ve daha kaliteli turist hedef kitlesi seçilebilir. Tabii ki otellerin de
kendi kalitelerini bu standartlar çekmeleri koşulu ile.
Turizm Otelcilik sektöründe talepler ve ihtiyaçlar sürekli değişmektedir.
Otellerde 1996-97’li yıllara kadar genel uygulama YP şeklindeydi. Misafir Kahvaltı ve
Akşam yemeğini otelden açık büfe veya set menü olarak alır, öğlen ve diğer ara
öğünleri extra ödeme yaparak almaktaydı. Misafir diğer boş zamanlarını kaldığı otelin
bulunduğu yöredeki tarihi, kültürel, doğal ve turistik yerleri gezerek değerlendirir,
yapmış olduğu gezi ve seyahatlerde yöredeki tüm yeme içme tesislerine, alışveriş
merkezleri ve esnaflara önemli ölçüde döviz bırakırdı.
Modern Oteller ve tesislerle birlikte , bulundukları yörenin çevresinde aynı
düzeyde eğlence, yeme içme ve diğer alışveriş mekanları yaratılamamıştır.Birçok
bölgede Otellerin çevresinde plansız, gelişigüzel ve kontrolsüz bir yapılaşma
oluşmuştur.Otellerin hemen yanında oluşan plansız yiyecek ve içecek işletmeleri,
otellere göre sabit maliyetleri ve işletme giderleri oldukça düşük olmaktadır.Bu nedenle
aynı yiyecek içecek ürünleri otellere göre çok düşük düşük fiyatlarla satışa
sunulmaktadır.Misafir öğlen yemeği ve diğer boş vakitlerinde yiyecek ve içecek
hizmetlerini, Otellere göre düşük ücretle satış yapan çevre esnafından almaktadır.
Yarım Pansiyon hizmet alan misafir otele ve bulunduğu yöredeki çevre esnafına
önemli ölçüde extra gelir yaratmaktadır. YP uygulamanın Otellere ve Çevre esnafına
avantajları yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır.Otellere göre az maliyetle
çalışan çevre esnafı haksız rekabet yaratmakta ve otellerin extra gelir kaybına sebebiyet
vermektedir.Tüm bu olumsuzluklara rağmen Otellerin yiyecek ve içecek extra gelirleri
önemli miktarda bütçelerine olumlu yansımaktadır.
Uzun yıllar yaşanan haksız rekabet ve karmaşa otelleri mağdur etmiştir. Bu
nedenle YP hizmet uygulayan otelcilerin başka arayışlara yönelmelerine sebep
olmuştur.Ayrıca sektördeki yabancı tur operatörleri, Otelcileri kendi istekleri
doğrultusunda hareket etmeye zorlamışlardır.Gerekçe olarak ta misafir taleplerini ve
otelcilerin YP uygulamalarından duyduğu rahatsızlığı öne sürmüşlerdir.Tüm bu Plansız
ve Standardı olmayan otel çevresindeki hizmetler yeni hizmet çeşidi arayışlarına kapı
açmıştır. Tur Operatörleri ve Acentaların yoğun baskı ve talepleri sonucunda Her şey
Dahil hizmet anlayışı Otellerde uygulanmaya başlamıştır.
1998 li yıllarda başlayan HD uygulaması 2000 li yıllardan sonra tüm sektöre
hızla yayılmış ve değişik isimlerle geliştirilmiştir.Her geçen yıl HD hizmet veren otel
sayısı artarak devam etmiştir.Hızlı dönüşüm trendi Ultra Her şey dahil, Mega Her şey
dahil gibi değişik isim ve hizmetlerle çeşitlendirilmiştir.Turizm Bakanlığı veya turizm
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otelcilik meslek örgütlerinde, HD dahil konsepti için belli bir standart
bulunmamaktadır.Oteller kendi fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda hizmet
vermeye başlamıştır. Sektördeki gelişmelere göre ihtiyaçlar göz önüne alınarak bu
konuda bir standart oluşmamıştır. Her şey dahil hizmet her otelde farklı ve değişik
uygulamalar içermektedir.Tesisler arasında farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için,
standart birliği sağlanarak hizmet kalitesi yükseltilmelidir.
Sektörde ülkemizin rakipleri olan ülkeler, uzun yıllar önce uygulanmış her şey
dahil hizmet yöntemini şu anda terk etmişlerdir.Her şey dahil hizmet almak isteyen
misafir profili incelendiğinde düşük bütçeli turist ile karşılaşmaktayız.Apart oteller, 2
ve 3 yıldızlı oteller dahi Her şey Dahil adı altında hizmet vermektedir.Hangi otellerde
her şey dahil hizmet verileceği hususunda, herhangi bir yönetmelikle standart
oluşmamış ve sınırlama konulmamıştır.Birçok Otelde maliyetleri kontrol altına almak
adına, kalitesiz malzeme, ucuz ürün, ucuz işçilik tercih edilerek hizmet kalitesi
düşürülmüştür.Bu hususta şikayetler önemli oranlara ulaşmıştır.Özellikle yiyecek ve
içeceklerin niteliği, servis hizmetlerinin iyi olmaması, hijyenik koşulların kötü olması
en sık rastlanan şikayetleri oluşturmaktadır.Şikayetler otellerin reklamasyon bütçelerini
olumsuz etkilemektedir.Yaşanmakta olan belirsizlik ve herhangi bir standardın
oluşmaması nedeniyle, ülkemiz Turizminde her yıl artan turist sayısına rağmen
beklenen Turizm gelirleri gerçekleşmemektedir.Hedef; iyi tesis, kaliteli hizmet, yüksek
gelir grubunu oluşturan misafir kitlesi olmalıdır.Ülkemiz turizmi deniz, kum ve güneşle
sınırlı kalmamalı, tarih, kültür, doğa, kongre ve spor turizmine gereken ağırlık verilerek
yatırımlar yönlendirilmelidir.Standardı belirsiz, kalitesiz sadece maliyet odaklı Her şey
Dahil hizmet veren işletmeler uzun vadede az kar ve prestij kaybı
yaratmaktadır.İşletmelerin bütçelerinde extra yiyecek içecek gelirleri % 30-40
seviyelerinde olması esas hedef olarak belirlenmelidir.Oda ücreti dışında restaurant ve
diğer bölümlerde harcama yapan misafir pazarlamada hedef kitlemiz olmalıdır.
SONUÇ
HD sistemi işletmeler açısından değerlendirildiğinde son derece karlı bir
pansiyon türüdür. Öyle ki, sistemin en önemli iki etkisi doluluk oranlarının arttırılması
ve konaklama süresinin uzatılmasıdır. Fakat sistemin etkisinin ülkemiz ekonomisine
genellendiğinde durum bunun tam aksine pek de olumlu değildir. Turistler ülkemizin
güzelliklerinden habersiz ayrılmakta, bölgede kurulu bağımsız esnaf da neredeyse
kepenklerini kapatarak faaliyetlerini durdurma noktasına gelmektedirler.
HD sisteminin gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki uygulanmasında herhangi
bir standartlaşma söz konusu değildir. HD sisteminin kapsamı ve içerdiği ürün ve
hizmetler işletmeden işletmeye, hatta bazen aynı işletmenin farklı şubelerinde bile
farklılıklar göstermektedir. Bu durum da müşterilerde tatminsizliğe yol açmaktadır.
Ayrıca standartlaşmanın olmamasından ötürü sistemi her türlü konaklama işletmesi
uygulama yoluna gitmiş, bu da sistemin faydasının minimumda kalmasına neden
olmuştur.HD sisteminin müşteriyi otele hapsettiği için yöredeki esnaf açısından
olumsuz etkileri vardır. Fakat bu olumsuz etkinin gerçekleşmesinde bölgenin taşıma
kapasitesinden fazla mağaza açılmasının etkisi de yadsınamaz.HD sisteminin
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uygulandığı işletmelerde otel personeli kendini geliştirememektedir.HD sistemi
turizmin olduğu her yerde uygulanması mümkündür. Ancak sistemin işleyişi ve
etkileriyle ilgili etütler yapılmadan her bölgede uygulanmaya çalışılması olumsuz
sonuçlar doğurabilir.
HD sisteminin ücretlendirilmesiyle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında
diğer pansiyon tiplerine oranla ucuz olması ülkemize olan talebin düşük gelirli turist
grubundan oluşmasına ve dolayısıyla da turist ve hizmet kalitesinin düşmesine neden
olmaktadır.HD sisteminin özelliği gereği gelen turist otel dışına çıkıp ekstra harcama
yapmak istememekte, bu da turistlerin ülkemiz güzelliklerinden habersiz ayrılmalarına
neden olmaktadır.HD sisteminin uygulandığı işletmelerde yiyecek-içecek kalitesinin
düşüklüğü ve hijyen kurallarına verilen önemin azlığı dikkat çekmektedir.Gün boyu
otelde kalan ve her türlü ihtiyacı için bedelini peşin ödeyen müşteri sürekli bir tüketim
hali içindedir. Bu nedenle HD sistemi otellerdeki yiyecek içecek israfını arttırmaktadır.
Gelir düzeyi yüksek olan turistlerin kendileri gibi gelir düzeyi yüksek insanlarla
birlikte olmak isteyecekleri düşünülmektedir. HD sisteminin ülkemizde henüz hak ettiği
değeri bulamamasından ötürü ülkemiz düşük fiyatlı paket turlar satan ülkeler ile aynı
kategoride bulunmaktadır. Fiyatın kaliteyi oluşturan önemli göstergelerden biri olduğu
düşünüldüğünde, ülkemizde uygulanan HD sistemi kaliteli turlar sunan ülke imajını
yaratmada ve zengin turisti ülkemize çekmede zorlanmaktadır.Yöneticilere göre HD
sistemi sektörde geçici değil, bilakis uzun yıllar varlığını sürdürecek yeni bir pazarlama
stratejisidir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde yapılabilecek önerileri şu şekilde
sıralamak mümkündür:
HD uygulamasının belirli bir standarda bağlanması gerekmektedir. Standart
taslağında, hijyen, servis şekli, büfe çeşitleri, ücretli ve ücretsiz aktivitelerin isim ve
özellikleri, yeri, içeriği, sunuş şekli, fiziki ortam ve ölçüleri ile hizmeti verenin niteliği
detaylarıyla belirtilmelidir. Çünkü her işletmenin HD pansiyon türünü farklı uygulaması
ve her kategorideki işletmenin bu pansiyon türünü uygulamaya çalışması hem müşteri
memnuniyetini, hem de sunulan hizmetin kalitesini düşürmektedir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, turizm meslek birlikleri, otel ve seyahat acentelerinin yöneticilerinin ve
akademisyenlerin hali hazırda yapıyor oldukları standartlaşma çalışmalarına hız
verilmeli, bir an evvel konuya çözüm getirilmelidir.
Dört ve beş yıldızlı oteller ile birinci sınıf tatil köylerinin dışındaki işletmelerin
HD pansiyon türünü uygulamaları engellenmelidir. Bu işletmelerin kapasitelerinin
düşük olması yeterli satış sirkülasyonunu sağlayamayacaktır. Ayrıca bu işletmelerin
fiziki özelliklerinin kısıtlı oluşu da müşterilerin özellikle sportif ve rekreatif faaliyetlere
olan taleplerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadırlar.
HD uygulaması kapsamında hizmet çeşitliliğine önem verilmelidir. Ülkemizin
tarihi ve doğal değerleri ile kültürümüzün tanıtımı için yapılacak etkinlikler HD
kapsamına alınmalı ve otellerin dışında yapılmalıdır. Ayrıca turistlerin ülkemizin
güzelliklerinden haberdar olmaları için yerel seyahat acenteleri tarafından gidilen
bölgeyi tanıtıcı küçük turlar düzenlenmelidir. Bunların yanı sıra otellerden çıkmak
istemeyen müşteriler için de, ülkemizi tanıtıcı çeşitli sinevizyon gösterileri hazırlanarak
müşterilerin beğenisine sunulmalıdır.HD sistemini uygulayacak işletmeler otellerinde
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sunmuş oldukları çeşitli su ve kara sporları faaliyetlerine eklemeler yapmalı,
müşterilerin dilediklerinde bu faaliyetlerden faydalanmalarına olanak sağlamalıdırlar.
Böylece bu alanlardaki müşteri yoğunluğu ve faaliyetler için sıraya girilmesi durumu
ortadan kalkacaktır.
HD pansiyon türünü uygulayan işletmelerdeki fiyat politikalarının gözden
geçirilmesi ve HD sistemini fiyatları ucuzlatan bir pansiyon türü olarak değil, bilakis
diğer türlere oranla daha pahalı bir sistem olarak pazarlanması gerekmektedir. Bu
sayede gelir düzeyi düşük turistlerin bu sistemi tercih etmelerinin de önüne geçilmiş
olur. Ayrıca sistemi uygulayacak işletmeler fiyat politikalarını belirlerken olası fiyat
artışlarını ve enflasyonu da dikkate almalıdırlar.İthal yiyecek ve içecek malzemeleri HD
kapsamından çıkarılmalı, Türk Mutfağı sunulmalıdır. Turistler kendi ülkelerinin yiyecek
ve içeceklerini ülkemizde satın almaya zorlanmamalıdırlar. Böylece müşteriler otel
dışına çıkmasalar bile, en azından ülkemize ait yiyecek ve içecek kültürü konusunda
bilgi sahibi olabilirler.
Bölgedeki esnaf odaları açılan işletmeleri kontrol etmeli, bölgelerin taşıma
kapasitelerinin üstünde mağaza ve dükkan açılmasını engellemelidirler. Böylece
mağaza başına düşen ortalama müşteri sayısındaki düşüşün önüne geçilebilecek ve
esnafın tatminsizliği de ortadan kaldırılabilecektir.HD sisteminin turistik çekiciliği olan
bölgelerde veya bu bölgelere alternatif olan diğer bölgelerde uygulanmasının çeşitli
avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Sistemin nerede ülkemiz ekonomisi için daha
faydalı olacağına karar verebilmek için bakanlık yetkilileri, meslek birlikleri, otel ve
acente yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve yerel yönetimden yetkililerin bir araya
gelerek oluşturacakları bir komisyon kurularak ortak hareket edilmeli ve sistemin
nerede daha faydalı olacağının karara bağlanması gerekmektedir.
HD sisteminin uygulandığı işletmelerde de, diğer işletmelerde olduğu gibi
kaliteli yiyecek-içecek kullanılması, hijyen kurallarının yakından takip edilmesi
konusunda yöneticiler, gerektiğinde konunun uzmanlarından yardım alarak çeşitli
çalışmalar yapmalıdırlar. Özellikle çeşitli yiyecek-içecek işletmelerinde görüldüğü gibi
HACCP ve TSE gibi standartlara sahip olabilmek için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.Konuyla ilgili yeni çalışma yapacak akademisyenlerin bu çalışmada ve
önceki çalışmalarda yapıldığı gibi sahil şeridindeki otellerde değil, sistemin son
zamanlarda uygulanmaya başlandığı özellikle iç bölgelerdeki otellerde ve kayak
merkezlerinde yapılmasının karşılaştırma yapabilme imkanının doğmasından ötürü daha
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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(2)
Ferhat GÜNGÖR*
SÖMÜRGECİLİK BAĞLAMINDA RUSYA’NIN ORTA ASYA ve
KAFKASYA POLİTİKASI*
COLONIALISM IN the CONTEXT of RUSSIA’S CENTRAL ASIA and the
CAUCASUS POLICY
ÖZ
Sömürgecilik denilince aklımıza gelen ilk şey, bir toplumun ya da devletin,
başka toplum ve devletler üzerinde hâkimiyet kurarak; onları açık veya gizli yollarla
sömürmesidir. Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları sıklıkla birbirinin yerine
kullanılmakta olup; emperyalizm kavramıyla genellikle Avrupa devletlerinin 19.
yüzyılın ikinci yarısından bu yana devam eden yayılmacı faaliyetleri kastedilmektedir.
Büyük Devletlerin coğrafi keşif hareketleri ile başlayan maceraperestlik ve
egemen olma duygularıyla dünyanın güzellik ve zenginliklerini ele geçirme istekleri
emperyalist dönem sonrasında da devam etmiştir. Bu makalede, sömürgeciliğin tarihi
gelişimi ve Rusya’nın Orta Asya ve Kafkasya’yı Sömürgeleştirme Politikası üzerinde
durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sömürgecilik, Emperyalizm, Rusya, Orta Asya, Kafkasya.

ABSTRACT
The first thing coming to our mind when say colonialism is exploiting the other
state or community setting up domination on them with clear and secret way.
Colonialism and imperialism is always used each other’s position; the concept of
imperialism generally is explained with the spreader activity which is coming from the
half of 19th century.
The desire of getting beauties and riches has also continued after imperialist
period with the sensation of being dominant and adventurous starting with big state’s
geographical discovery movement. This article describes the development of the history
of colonialism and colonization of the Russian Central Asia and the Caucasus focused
on policy.
Keywords: Colonialism, Imperialism, Russia, Central Asia, Caucasus.

*
*

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
Bu makale “Sömürgeciliğin Evrimi” adlı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır.
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GİRİŞ
Tarihte ilk sömürgecilik faaliyetleri M.Ö. 9. yüzyılda Fenikelilerle
başlamaktadır1. Fenikelileri iki asır sonra Helenler2, Grekler3, Romalılar4, Vandallar,
Vizigotlar gibi birçok kavim Akdeniz havzasına ilk binli yıllarda inerek sömürgecilik
faaliyetlerine başlamışlardır5. M.S. 11. yüzyılda Haçlı seferleri ile Avrupa
sömürgeciliğe devam etmiştir6.
Avrupa çeşitli sebeplerden dolayı (ilim, teknik, vs.) diğer ülke ve toplumlara
göre maddi ve fikri alanlarda üstün bir duruma erişmiştir7. Bu üstünlük Avrupalıları,
Avrupa sınırları dışına çıkmaya ve diğer kıtalardaki toplumlarla ilişkiler kurmaya sevk
etmiştir. Böylece tarihin seyri değişmiştir. XVI. yüzyıldan sonra ise dünya tarihine,
coğrafi keşiflerle sömürgeciliğe hız vermiştir.
Avrupa’nın bu üstünlüğü, XVI. yüzyıla kadar az veya çok aynı seviyede olan
toplumlar arasında büyük bir eşitsizlik meydana getirmiştir. Avrupalı devletler ve
insanlar arasında eşitlik, adalet, hürriyet söz konusu olurken, Avrupa ile diğer ülkeler,
Avrupalı insanla diğer insanlar arasında eşitsizlik gibi bir anlayış ortaya çıkmıştır.
Bütün bunların sonucu Avrupa dünyada Kolonyalizm çağını açmıştır8.
Avrupa, kolonyalizm çağında deniz aşırı ülkelerde değişik maksat veya
dürtülerle (medeniyet götürme, Hıristiyanlığı yayma, itibar sağlama, yeni topraklar elde
etme, alış-veriş yapma) çeşitli adlar ve farklı statüler altında pek çok koloniler
kurmuşlardır. Bu kolonyalizmin ideolojik ve felsefi yanı yoktur. Koloni fikrinin
temelinde anavatanın menfaati vardır. Her Avrupalı devlet için koloni tesis etmek
normal sayılabilecek bir iştir. Koloniyi, anavatanın her konuda yardımcısı olarak görme
düşüncesi hâkimdir. Bu şekilde Afrika’da ticaret kolonileri, Amerika’da nüfus
kolonileri kurulmuş ve zamanla benzerleri veya değişik tarzları dünyanın başka
taraflarında da tesis edilmiştir. Bu tür kolonilerin anavatanla olan ilişkilerinde tam
bağımlılık ve eşitsizlik ilkesi esastır. Bu bakımdan kolonilerin hürriyeti ve hükümranlığı
söz konusu olmazken; Hâkimiyet kayıtsız şartsız anavatana aittir. Bu tür koloniler,
Montesquieu’nun ifadesiyle, iyi ticaret yapmanın vasıtalarıdır. Zira anavatanların
gayesi, ne şehir kurmaktır ne de imparatorluk tesis etmektir, fakat ticaret yapmaktır.
Talleyrand ise, “Sizde olmayanları üreten ve bizim ürettiğimizi alacak ülkelere

Ahmet Kavas, “Afrika’da Fransız Sömürgeciliği”, Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve
Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği, haz. Orhan Kılıç-Mehmet Çevik, Fırat Üniversitesi Orta-Doğu
Araştırmaları Merkezi yay., Elazığ, Nisan 2003, s. 72; Fenikelilerin sömürgecilik faaliyetleri hakkında
geniş bilgi için bkz. Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi, çev. Mehmet Ali Kılıçbay-Osman
Aydoğuş), Paragraf yay. , Ankara, 2005, s. 34-35.
2
Helenlerin sömürgecilik faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Heaton, a.g.e. , s. 43-45.
3
Greklerin sömürgecilik faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e. , s. 35-43.
4
Romalıların sömürgecilik faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e. , s. 46-64.
5
Kavas, a.g.e. , s. 72.
6
Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. P.M. Holt, Haçlılar Çağı (11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu),
çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yay. , İstanbul, Ocak 1999.
7
Pusula, matbaa ve buhar makinesinin icadı, denizcilik alanındaki gelişmeler, Avrupa’daki üstünlüğe
sebep olarak gösterilebilir.
8
Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, c. XII, Çağ yay. , İstanbul, 1993, s. 23.
1
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yerleşmek esastır” demiştir9.
1830’lardan sonra koloniyi ticaret vasıtası ve anavatanın dışında bir ünite gibi
görme düşüncesi yavaş yavaş terk edilmeye başlanmıştır. Bunun yerini, koloni
anavatanın bir parçasıdır, bayrağın dalgalandığı yer vatandır, toprak elde etmek pazar
elde etmekten daha iyidir gibi düşünceler ön plana çıkmıştır. Böylece klasik
kolonizasyon devri kapanarak, yeni bir kolonizasyon devri açılmıştır10. Bu yeni
anlayışta ise, hem anavatanın hem de koloni için kârlı olacağı kanaati vardı. 1850’lerden
itibaren Avrupa, şuurlu bir şekilde dünyaya yayılmaya ve dünyayı paylaşmaya başladı.
Zira bu dönemde devletin büyüklüğü ve gücü onun sahip olduğu toprakların
genişliğinde, nüfusun çokluğunda ve kaynaklarının bolluğunda aranmaktaydı11. Avrupa
bu düşünce ile de dünyayı kolonize etmeye devam etmiştir. Bu yol da Avrupa’yı
emperyalizm uygulamasına götürmüştür.
Avrupalılar klasik ve yeni kolonyalizm çağında (1492-1850) sahip oldukları
üstünlükten ve diğer kıtalara eşitsizlik zemini üzerinde kurdukları kolonyal ilişkilerden
yararlanarak hem dünyanın zenginliklerini Avrupa’ya taşımışlar hem dünya enerji ve
hammadde kaynaklarını ellerine geçirmişlerdir. Bütün bu imkânlar Avrupa’nın
teknolojisi ile bir araya gelince sanayi inkılâbı12 aşamasına doğru hızla bir gidiş
başlamış ve 19. yüzyılda bu aşamaya erişilmiştir. 1860 yıllarından itibaren bütün
Avrupa’da sanayi inkılâbı gerçekleşmiş ve sanayi üretimine geçilmiştir.
Sanayi İnkılâbı ve seri üretimle birlikte emperyalizm çağı açılmıştır. Zira sanayi
gelişmiş, hammadde ihtiyacı artmış, üretim çoğalmış ve yeni pazara ihtiyaç
fazlalaşmıştır. Böylece, tarım ve el sanatları üretimi yerini sanayi üretimine terk
etmiştir. Koloniler, hammadde deposu ve yeni pazar olarak önem kazanmışlardır. Hatta
pazarlar bulmak ve hammadde temin etmek için yeni koloniler kurmanın zaruret
olmadığı görüşleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bütün bunlar, kelimenin ekonomik
anlamıyla emperyalizm çağının başladığını göstermektedir. Emperyalizmin de,
hedeflerine, vasıtalarına ve uygulanış biçimlerine göre pek çok çeşitleri olduğu
unutulmamalıdır. Zira beşeriyetin yarattığı bu sistemde farklı coğrafyalarda farklı farklı
uygulama sahası bulunduğu bir gerçektir. İktisadi, siyasî, kültürel emperyalizmin
kolonyalizmden ayrıldığı önemli bir husus ise, emperyalizmin bir ideolojiye ve bir
felsefeye sahip olmasıdır.13
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem içinde ise Avrupa’nın sömürgecilik anlayışı
kılık değiştirerek yeni bir yüzle ortaya çıkmıştır. Avrupa artık sömürgelerini siyasî ve
askeri baskılar yoluyla sömürmekten vazgeçmiş, yeni sömürgecilik metotlarına
başvurmuştur. Bunda, II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da neden olduğu siyasî ve
ekonomik tahribat oldukça etkili olmuştur. Bunun sonucunda ise neo-kolonyalizm
dönemi açılmıştır. Fransız ihtilâli ve I. Dünya Savaşıyla başlayıp II. Dünya Savaşı
9

a.g.e. , s. 23-24.
a.g.e. , s. 24.
11
a.g.e. , s. 24-25.
12
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Zeki Arıkan, Avrupa Tarihi III (18. ve 19. yüzyıl), Ege Üniversitesi
yay. , Bornova, 1992, s. 41-46.
13
Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, c. XII. Çağ yay. , İstanbul, 1993, s. 26.
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sonunda tırmanışa geçen bağımsızlık hareketleri çok sayıda yeni devletin ortaya
çıkmasına neden olmuş ve bugün hâlâ Avrupa farklı ve gizli metotlarla sömürgeciliğine
devam etmektedir.
RUSYA’NIN ORTA ASYA ve KAFKASYA’YI SÖMÜRGELEŞTIRME
POLITIKASI
Marc Ferro, Rus Tarihçi Kljuçevşki’nin, sömürgeciliğin tarihin temel faktörü
olduğu düşüncesi üzerinde durmuştur. Ferro’nun Kljuçevski’den bize aktardığı üzere,
Dinyeper Rusyası’nın devlet ve toplum olarak büyümesi ve değişmesi, sömürgeciliğin
gelişmesi ile gerçekleşmiştir. Ferro, buna bağlı olarak, 12. yüzyıldan itibaren Novgorod,
Suzdal, Urallar ve ötesinde başlatılan yerleşme hareketlerinin, Mordvaların ve başka
halkların Rus egemenliği altına girmesiyle sonuçlandığı üzerinde durmaktadır. Bu
hareketler, 1220 yılında kesintiye uğramış, 1390 yılındaki Kulikova zaferiyle Tatarların
kovulmaları sonucunda tekrar canlanmıştır14.
Ferro’ya göre, her ne kadar Rusların sömürgeleştirme hareketleri Batılı
güçlerinki ile kıyaslanmasa da, 12. yüzyıldan itibaren Novgorodlu ve Suzdallı Ruslar,
Kama ırmağı ötesine yerleşmek üzere yerleşimciler göndermiş ve oralarda Fin-Uygur
olan Mordvalılarla kürk hayvanı konusunda ortaklıklar kurmuşlardır. Rusların yayılma
hızı Moğol hâkimiyeti altında iken 200 yıl boyunca kesintiye uğramış, Altın Ordu
Devleti’nin yıkılmasından sonra, Rus yayılmacılığı hız kazanmıştır15. Rusya’yı Orta
Asya ve Kafkasya üzerinde sömürgeciliğe yönelten başlıca sebepler ise şunlardır:
1. Rusya’nın karşısına çıkacak güçlü bir siyasî iktidarın, muhalif grubun
bulunmaması,
2. Rusya’nın vergi ihtiyacının olması,
3. Petro zamanında (1689-1725) Urallarda siyasî bir organizasyon ve ekonomik
yapı oluşturma isteği16,
4. Rusya’nın sıcak denizlere inmek istemesi ve 1686 yılında Mukaddes İttifakla
başlayan Türk düşmanlığı17,
5. Rusya’nın, Urallarda medeniyetten habersiz, vahşi topluluklar olduğunu
iddia etmesi18.
Rus Çarı IV. İvan, 1552’de Kazan, 1556’da Astarhan’ı almıştır19. IV. İvan, Orta
Asya’da keşif seferleri uygulamıştır. IV. İvan’a göre bölge ilkel metotlarla kendini
savunabilirdi. Bunun için de tayin ettiği generallere talimat vererek bölgede ayrılıkçı
tohumlar ekilmesini emretmiştir20.
14

a.g.e. , s. 20.
a.g.e. , s. 92.
16
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917’ye Kadar),
TTK yay. , Ankara, 1993, s. 252-273.
17
Kurat, a.g.e. , s. 252.
18
a.g.e. , s. 346-347.
19
Hayri Çapraz, “Çarlık Rusyası’nın Türkistan’da Hâkimiyet Kurması”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi, S. 24, Aralık 2011, s. 52; Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Millî
Mücadele Tarihi, TTK yay. , Ankara 1995, s. 42.
20
Kurat, a.g.e. , s. 152-154.
15
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1726-1730 yılları arasında Kazaklar Ruslardan iki defa yardım istemiştir. Rusya
ise yardım talebine şart koymuştur. Rusya’nın şartı Ural ile Oren nehirleri arasında bir
kale inşa edilmesidir. Burada inşa edilen kaleye çok sayıda Rus askeri gönderilmiştir.
1865’e kadar Rusya bu taktiğini sürdürmüştür21.
I. Petro zamanında Orta Asya’ya geçişte önemli rol oynayanlardan birisi de
Kirillov ve Televkev’dir. Bu iki kişinin raporları Orta Asya’nın mutlak olarak ele
geçirilmesi yönünde olmuştur22.
Dışişleri Bakanı Gorçakov, 3 Aralık 1864 tarihinde dünya kamuoyuna
Rusya’nın yaptığı işgalleri meşrulaştırmaya çalışan bir açıklama yapmıştır: “Rusya’nın
Orta Asya’da karşılaştığı durum, hiçbir sosyal organizasyon olmayan, yarı-vahşi ve
göçebe halklar karşısındaki bütün medeni devletlerin problemleriyle aynıdır. Bu tip
durumlarda daha medeni olan devletler kendi sınırlarını ve menfaatlerini müdafaa
etmek zorunda kalmışlardır. Hudud bölgesinde huzursuzluğu yaratan gruplar
cezalandırıldıktan sonra kuvvetlerimizi geri çekmek mümkün olmamıştır. Bu durumda
yapılacak iki iş vardır. Ya bütün medenileştirme çabalarından ve menfaatlerimizden
vazgeçip oralardan çekilmek, ya da bu vahşiler memleketinin içlerine gitmektedir. Bizim
oralardan geri çekilmemiz Asyalılarca bir zayıflık telakki edileceği için ilerlememize
devam edeceğiz. Bu ilerleme nerede durur ve nereye varır orasını kestirmek çok güç…”.
Bu açıklamanın yapıldığı sırada, Rusya kendi iç politikasında da liberal reformları
yapmaya çalışıyordu. Henüz kendi halkına istenilen özgürlük (ekonomik, siyasi)
ortamını sağlayamamıştı23.
1865-1885 yılları arasında Türkistan, Rusya tarafından işgal edilmiştir. İgnatiev
bunun üzerine Hokand, Hive, Buhara Hanlıkları üzerine gönderilmiştir. İgnatiev Çar’a
sunduğu raporda Hokand’ın işgali, Hive ve Buhara’da grup çatışması çıkarılması
gerektiğini belirtmiştir24. Bunun rapor üzerine, 1868’de Buhara, 1873’te Hive ve
Yomud, 1876’da Hokand, 1877’de Kızıl Arvat, 1878’de Göktepe, 1884’te Merv, Ruslar
tarafından işgal edilmiştir25.
Rusya sömürgeleştirmede eğitime de yönelmiş ve bu politikayı uygulayan N.
İlminsky (1822-1891) olmuştur. İslâm ve Türk dünyasını iyi bilen İlminsky 1873’te
Türkistan Bölge valisi Kaufman’a bir rapor sunmuştur. Bu raporunda: İslâm dininin
öğretilmesinin yasaklanmasını istemiştir. 1890’larda okullarda Rusça dersi verilmek
istense de başarılı olunamamıştır26. Rusya bölgede kolonileştirme politikası
Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, TTK yay. , Ankara, 1996, s. 87.
a.g.e. , s. 87-89.
23
Çapraz, a.g.e. , s. 61; Sovyet dönemi ile günümüzün Rus tarihçileri ve araştırmacıları Orta Asya
Hanlıklarının birbiriyle olan çarpışmalarını “vahşilerin birbiriyle boğazlaşması, gırtlak gırtlağa yapışma”
olarak değerlendirmiştir. Raşid Tacibayev, “Rusya’nın Orta Asya’ya Yönelik Politikalarının Dönemlere
Göre Değişimi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Edit. M. Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet
Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi yay. , Ankara-Türkistan Ocak 2012, s. 175.
24
Saray, a.g.e. , s. 109.
25
Göksoy, a.g.e. , s. 159-160.
26
Bu konuda geniş bilgi için bkz. M. Mobin Sorish, “Sovyetler Birliğinde Etnik Azınlıkların
Eğitimi’’,Sömürgecilik ve Eğitim, haz. Philip G. Altbach-Gail P. Kelly, çev. İbrahim Kalın, İnsan yay. ,
İstanbul, 1991, s. 9-34; Saray, a.g.e. , s. 58-59.
21
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uygulamıştır. Alınan bölgeye Rus göçmenler yerleştirilmiştir. Özellikle Kırgızistan’ın
Isık Gölü civarına Rus nüfusunu yığmıştır. Bugünkü Türk Cumhuriyetlerindeki Rus
nüfusunun yoğunluğu, Rusya’nın uyguladığı politikayı göz önüne sermektedir.
Rusya’nın ilerleyiş istikameti; Kazan-Astarhan-Orenburg-Isık Gölü- Hindistan yönünde
olmuştur. 1774 yılında Kırım’ın Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla elden çıkması
Rusya’nın bölgedeki ilerleyişini hızlandırmıştır.
Rusya’nın Orta Asya’da asıl ilerleyişi XIX. yüzyıldır. 1774-1864 yılları arasında
Kafkasya’yı bitirme harekâtına başlanmıştır. Rusya İran’la yaptığı Türkmençayı
Anlaşmasıyla Güney Kafkasya’yı işgal etmiştir27. 1829 Edirne Antlaşması çerçevesinde
de Rusların Türk Ermenistan’ı olarak adlandırdıkları bölge Rusya’ya bağlanmıştır.
Ruslar, Abhazya’yı, Çeçenistan’ın bir bölümünü ilhak etmiş ve 1830-1859 yılları
arasında Şeyh Şamil’in direnişiyle karşılaşmışlardır. Fakat bu direniş başarılı
olamamıştır28.
19. yüzyılda, Rusya bölgedeki birçok krallığı yıkarak, Azerbaycan topraklarını
işgale girişmiştir. 1804’te Gence, 1806’da Derbent ve Kuba, 1807’de Bakü, 1812’de
Lenkeran, 1815’te Şeki, 1822’de Karabağ, 1825’te Nahçıvan, 1826’da Revan alınarak
Kuzey Azerbaycan işgal edilmiştir29. 1917 yılına kadar Kafkasya ve Azerbaycan
bölgesi, Kafkasya Genel Valiliği adı altında bir Rus valinin yönetimi altında kalmıştır30.
Türkiye, Azerbaycan ve Kafkasya’da Bolşevik ihtilaliyle ortaya çıkan durumdan, İtilaf
devletleriyle hâlâ savaş halinde olması nedeniyle yararlanamamıştır. Aygün Attar’a
göre, Atatürk, Rusya’nın Kafkasya’da takip ettiği siyasetin gerçek mahiyetini biliyor,
fakat son derece isabetli kararla beklemenin en doğru yol olduğunu düşünüyordu.
Dönemin şartları, böyle bir politika izlenmesini zorunlu kılmıştı31. Rusya sömürge
sisteminin, Avrupa’dan ayrıldığı noktalara bakacak olursak; şu sonuçlara ulaşabiliriz:
1. Rusya komşularını, Avrupa sınırları ötesindekileri sömürgeleştirmiştir.
2. Rusya’nın sömürgecilik politikası sürekli, Avrupa’nınki ise kesintiye
uğramıştır. 19. Yüzyılda Avrupa tekrar sömürgeciliğe başlamıştır.
3. Rusya gittiği bölgeye kendi halkını da yerleştirmiş, sömürgeleştirdiği yerde
idarî ve askeri yapıyı birbirine sokmuştur.
Batı Hıristiyanlığı için İslâm milletleriyle karşılaşmada izlenen amaç, politik
üstünlük, ekonomik sömürü, tabi kılma ve denetlemedir. Ancak Rus-Türk karşılaşması,
Rusya’nın Ortodoks Slavlık adına Türk-İslâm toplumlarına karşı yürüttüğü amansız bir
imha savaşıdır. Rus İşgaline uğrayan Türk-İslâm topraklarının çoğunda Türklük ve
Müslümanlık kökten kazınmış, Slav yurdu, “Rus yurdu” haline getirilmiştir32.

Bu konuda geniş bilgi için bkz., Mehmet Saray, Türk-Rus Münasebetleri’nin Bir Analizi, M.E.B.
yay. , İstanbul, 1998.
28
Ferro, a.g.e. , s. 157-158; Göksoy, a.g.e. , s. 157.
29
a.g.e. , s. 158.
30
a.g.e. , s. 159.
31
Aygün Attar, “Atatürk’ün Kafkasya Politikası’’, Türkler, c. 9, Yeni Türkiye yay. , Ankara, 2002, s.
261.
32
A. Bennigsen-Lemercier C. Quelquejay, Step’de Ezan Sesleri (Rus Egemenliği Altında İslâm’ın 400
Yılı), çev. Nezih Uzel, İrfan yay. , Şubat 1994 İstanbul, s. 15.
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SONUÇ
Yüzyıllardır insanlar, ülkeler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin temelinde hep
güç elde etme arzusu yer almıştır33. Bunu doğrular nitelikte, günümüzde dünya
ekonomisine hâkim olan emperyalist devletler de, zenginlik kaynaklarını ellerinde
tutabilmek için, farklı strateji ve taktiklerle yapay ekonomik krizler, bölgesel ayrılıklar
ve çatışmalar; hiçbir meşruiyet temeline dayanmayan ve soykırıma dönüşen savaşlar
yaratmaktadırlar.
Dünyadaki doğal kaynaklar sınırlıdır. İnsanların dünyaya hâkim olma çabaları
arttıkça, doğa her geçen gün daha fazla tahrip olmaktadır. Dünya nüfusunun % 14,3’ünü
oluşturan gelişmiş ülkeler, dünya gelirinin % 76,6’sına el koyarken, yeni sömürge
konumundaki ülkelerde 3 milyar insan dünya gelirinin yalnız % 5,4’üyle yaşamak
zorundadır34.
Zaman içinde hiçbir devletin ekonomik bakımdan kendi kendine yeterli
olamayacağı gerçeği görülmüştür35. Devletler gerek hammadde kaynakları, gerekse
işgücü, teknoloji, ürün, pazar, açısından birbirine muhtaçtır36. Bundan dolayı, eldeki
imkânları çatışma yerine ekonomik işbirliği içinde paylaşmayla, rasyonel bir büyümenin
gerçekleşeceği görülmüştür. Bu durum, günümüzde küreselleşme savunucularının,
doğal kaynakları zengin gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin hızlanacağı, sermaye
ve emeğin serbest dolaşımıyla işsizliğin azalacağı tezlerini güçlendirmektedir37. Fakat
sözü edilen işbirliği ve paylaşım kavramlarına Avrupa ve Amerika’daki politikacıların
ne kadar sıcak bakacağı şüphelidir. Onlara göre, bu paylaşım ve işbirliği ancak,
güçlünün lehine olabilir.
Ayrıca, geçmişten beri hep çekişmelerle yaşayan halkların, bu paylaşım ve
işbirliğine nasıl ikna edileceği ve birbirlerine karşı önyargılarının nasıl silineceği de
şüphelidir.
Güçlünün daha güçlü olması, güçsüzlerin onların çıkarları doğrultusunda hareket
etmesine bağlıdır. Bu nedenle emperyalist güçler daha güçlü olmak için, işgal ettikleri
yerlerde her türlü haksızlığı ve zulmü meşru saymışlardır. Bunun adı, onlara göre geri
kalmış toplumlara uygarlık, demokrasi ve insan haklarını götürmektir. Rusya’nın Orta
ve Kafkasya’da uyguladığı sömürge politikası da bu yöndedir.
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(3)
Yerkinay ONGAROVA38
KAZAKİSTAN’IN ABD İLE ENERJİ GİRİŞİMLERİ
KAZAKHSTAN’s ENERGY INITIATIVES WITH USA
ÖZ
Kazakistan doğal kaynakları ile Orta Asya’da dünya küresel ülkelerinin odak
noktasında olan bir ülkedir. 1990’dan bu yana Kazakistan’a ABD, AB, Çin ve Rusya
gibi bölgesel ve bölge dışı aktörler büyük yatırımlarda bulunmuştur. Enerji kaynakları
Kazakistan dış politikasına yön verdiği gibi etkili bir faktör olmaya devam etmektedir.
Çalışmada genel olarak niteliksel analiz yöntemi kullanılmıştır. Makale
Kazakistan enerji kaynaklarının dış politikada aldığı rolünü açıklamaya çalışmıştır.
Çalışmada ülkenin ABD ile enerji girişimleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, ABD, Gaz, Petrol, Enerji.

ABSTRACT
In Central Asia, Kazakhstan with natural resources has attracted the attention of
global countries. Since 1990 in Kazakhstan regional and global actors as US, EU,
China and Russia has invested heavily. Energy sources in this country continues to be
as effective factor in foreign policy. Also gives direction in Kazakhstan's foreign policy.
Qualitative analysis method generally used in this study. Article was trying to
explain the taken role of energy sources in foreign policy of Kazakhstan. İn this study
energy initiatives of Kazakhstan with USA were examined.
Keywords: Kazakhstan, USA, Gas, Oil, Energy.
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GİRİŞ
1991 yılında SSCB’nin dağılması ile Hazar’da mevcut hukuki statüyü bozan çok
büyük gelişmeler yaşanmıştır. SSCB etkisinin ortadan kalkması ile; Hazar’a kıyısı olan
3 yeni Türk Cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan etmiş, bu yeni 3 devletin bozuk olan
ekonomik iyileştirmeleri maksadıyla, kendi kıyılarında bulunan zengin petrol ve doğal
gaz rezervlerini kendi imkanları ile dünya piyasalarına pazarlamaları söz konusu
olmuştur.39 Bunlardan biri olarak Kazakistan da enerji girişimlerine başlamıştır.
Çalışmada genel olarak Kazakistan’ın ABD ile enerji girişimleri ele alınacaktır.
ABD’NİN JEOPOLİTİK YAKLAŞIMLARI
Küresel düzlemde ABD’nin bölgeye bakışı olarak yorumlanabilecek
yaklaşımlara göre Kazakistan Fukuyama ile Huntington’un kendilerine öngördükleri
modeller arasında liberal Pazar ekonomisine doğru varoluşsal bir mücadele vermek
zorunda kalacaklardır; tabii ki otoriter rejimleri temsil eden diğer büyük güçlerin veya
içerden doğabilecek herhangi bir aşırı akımın kırılma hattına düşmedikleri sürece. Daha
da önemlisi Kazakistan eski ABD başkanı Bill Clinton’un ulusal güvenlik danışmanı
Zbigniew Brzezinski’nin The Grand Chessboard (Büyük Satranç Tahtası) diye ifade
ettiği 21.yüzyılı belirleyecek olan güç çekişmelerini ifade eden satranç tahtasının temel
öznelerinden birisidir. Çünkü Orta Asya, Orta Doğu’nun zıddına Çin, Rusya ve
Hindistan gibi ABD’ye ekonomik anlamda rakip olabilecek ülkelere kara bağlantısı olan
bir havzadır. Ayrıca Kazakistan enerji rezervleri ve zengin maden yatakları yükselmekte
olan Asya güçleri için ABD hegemonyasındaki Ortadoğu petrol ve doğal gaz
kaynaklarına göre daha erişilebilir bir alternatif konumundadır. ABD de doğal olarak
enerji kaynaklarına erişim yarışının baş aktörüdür ve bu yarışın dışında kalmaya niyetli
değildir. Son yirmi yıl içinde kaynaklarını ve siyaseti akıllıca kullanan yönetim, iç ve
dış dinamiklerin ülkeye yansıttıkları tehditlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Kazakistan küresel dengelerin kesiştiği noktada stratejik bir konumda yer almaktadır.
Bir yandan Rusya, Çin ve Hindistan gibi Asya’nın büyük ülkelerine olan yakınlığın
meydan okumalarıyla baş etmeye çalışırken bir yandan da en büyük küresel güç olarak
ekonomisi ve askeri gücüyle bölge parametrelerinde var olmak isteyen ABD’nin
taleplerini dengelemek ve bir uyum geliştirme çabası içinde olmuştur. Rusya sahip
olduğu büyük petrol ve doğal gaz rezervlerini genelde dünya, özelde Avrupa pazarlarına
aktarma amacıyla Avrasya bölgesindeki enerji nakil hatlarını kendi tekelinde toplayarak
dünyanın en büyük enerji ihraç eden ülkesi olmayı planlarken; ABD de, Rusya’nın bu
ihtirasını sınırlamak peşindedir.40
ABD’NİN ENERJİ YATIRIMLARI
ABD Kazakistan’a yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda ilk sırayı korumakta
ve özellikle petrol ve doğalgaz sektöründe büyük yatırımları bulunmaktadır. ABD
Haktan Birsel, Eki Dünyanın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği, İQ Kültür Sanat Yayıncılık, I.Baskı,
İstanbul, 2006, s.85
40
M.Akif Kireçci, ABD’nin Orta Asya Politikaları, SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık Ltd.
Şti., Ankara, , 2011, s.29
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yatırımları, Kazakistan’da çok önemli bir paya sahiptir. 1991’den bu yana ABD
yatırımları doğalgaz, petrol, enerji üretimi ve madencilik alanlarına yoğunlaşmış 2003
itibariyle 20 milyar doların üstünde bir dış yatırım haline gelmiştir. Kazakistan’a
yapılan yabancı yatırımlarda ABD, % 29’luk pay ile ilk sırada bulunmaktadır. Tengiz
sahasına yapılan geliştirme yatırımları dışında, bu sahadan üretilecek petrolü, gene
Rusya sınırları üzerinden Karadeniz’deki Rus petrol yükleme şehri Novorasisk’e
taşıyacak olan boru hattını finanse ve inşa eden CPC’de ABD’li şirketlerin (Chevron,
Exxon-Mobil, Oryx) payı belirleyici düzeydedir.41 CPC hattı, Kazakistan’ın Tengiz
sahası petrolünün, Rus sınırları üzerinden Karadeniz’e taşınması anlamına geldiğinden
Türkiye’nin gerçekleşmesini istemediği bir projeydi. Bunda, CPC hattının geçiş
güzergahının yanında petrol taşıma kapasitesinin Bakü-Ceyhan hattının geleceğini ciddi
şekilde etkileme potansiyeline sahip olması yatmaktaydı. Proje bedeli 2.5 milyar dolar
civarında tutan CPC hattı ilk aşamada yıllık yaklaşık 222 (30 milyon ton) milyon varil
kapasitede iken, ek yatırımla bu kapasite 555 milyon varile (75 milyon tona)
ulaşabilecektir. Tengiz petrolleri içerisindeki payını %50’ye çıkaran Chevron şirketinin
desteklediği proje, kısa bir süre sorunlar yaşadıktan sonra Bakü-Ceyhan tartışmasının
kızıştığı 1998 yılında hayata geçirilmişti. Tengiz ve daha sonra bulunan Karacahanak
bölgesinden üretilen petrolün CPC yolu ile taşınacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır.
CPC’nin günlük kapasitesi 560 bin varildir. 42
ABD’li şirketlerin özellikle Tengiz bölgesindeki petrolün uluslararası pazarlara
ulaştırılması konusunda CPC hattı üzerinde odaklanması, Türkiye’nin üzerinde ısrar
ettiği Baku-Tiflis-Ceyhan hattının yalnızca Azeri petrolünü taşıma olasılığını
güçlendirmektedir. CPC hattının devreye girmesine rağmen Kazakistan’da faaliyet
gösteren ABD’li şirketler (Chevon ile Texaco birleştikten sonra yeni şirket
ChevonTexaco adını almıştır) 2001 yılının son aylarında Kazak petrolünün Azerbaycan
üzerinden Tiflis-Ceyhan hattından akıtılacağı yönünde görüş beyan etmişlerdir. Nitekim
bu konuda daha önce, 1 Mart 2001 tarihinde Kazakistan’ın ABD’nin öncülüğünde
Bakü-Tiflis-Ceyhan projesine katılımını öngören bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.43
Uzun vadede Kazak petrolünün dış ihraç kapasitesi arttığında Bakü-Ceyhan hattının
Kazak petrolü için de Rusya dışında bir alternatif hattır.
ABD ve Türkiye tarafından desteklenen Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı saha
geliştirme planlarına göre, Azerbaycan’dan 25 milyon ton, Kazakistan’dan ise 20
milyon ton (toplamda yılda yaklaşık 333 milyon varil) petrol ihraç edilecektir. Türkiye,
Bakü-Ceyhan’ı Kazak petrolleri için de bir alternatif durumuna getirmek ve Karadeniz
üzerinden taşınacak petrolün miktarını sınırlamak için 1994 yılında Boğazlardan
zararsız geçişi sağlamaya dönük IMO kararları olarak bilinen bazı kararları almışsa da,
bu konuda Rusya Montreux Konvansiyonu’na dayanarak ticari gemilerin bazı özel

Mohammad Rıza Djalali and Thierry Kellner, Yeni Orta Asya Jeopolitiği,1.Basım,
Kasım,2009,İstanbul,Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, s.208-209
42
http://www.chevrontexaco.com/operations/eurasia/
43
Cenk Pala, “Hazar Boru Hatları, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ve Türkiye”,
Avrasya Dosyası:Kazakistan-Kırgızistan Özel, Cilt:7, Sayı:4 (Kış 2001-2002), s. 245.
41
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durumlar dışında durdurulamayacağını öne sürmektedir.44
Amerikan Exxon, CNPC ve Japon Mitsubishi firmaları da TürkmenistanÖzbekistan-Kazakistan-Çin-Japonya hattının inşası için konsorsiyum oluşturdular ve
hattın fizibilite çalışmalarını yürütmektedirler. Özellikle 1990’lı yıllarda Swap şeklinde
başlayan ve Türkmen petrolünün İran’a ihracı şeklinde gerçekleşen ilişkiler sonucunda
İran, kendi topraklarından geçecek bir boru hattı projesi ile hem Kazak hem de Türkmen
petrolünü taşımaya aday bir ülkedir. Bu konudaki en büyük engel ABD’nin İran’ı
dışlayan petrol politikasıdır.45
Enerji Boru Hatları
ABD iki bölgesel gücün Rusya ve Çin’in bu bölgedeki hem reel, hem de
muhtemel etkinliğini azaltmak ve kontrol etmek istemektedir. İkinci önemli hedefi ise
bölgenin zengin enerji kaynaklarına rahat bir erişim sağlamaktır. ABD’nın bölgeye
yönelik diğer bütün politikaları bu iki temel hedefin türevleri olarak yorumlanabilir.
Enerji güvenliği olarak da tanımlayabileceğimiz ikinci hedef ise, hem küresel ticareti
bölgeye bağlama, hem de bu ticaretin güvenliğini sağlama konularını da dolaylı olarak
kapsar. Sonuç olarak ABD’nin ülke ile ilgili politikaları küresel stratejik hedefleriyle iç
içe geçmiş durumdadır. ABD’nin Hazar Denizi çevresinde Rusya’nın ticari ve politik
baskı kurmasına ve enerji koridorlarına tekel oluşturmasını istemediği için özellikle
Avrupa pazarlarına alternatif kanalları Rusya’yı atlayacak projelerle hayata geçirmeyi
tercih edecektir. Bu tercihin bir parçası olarak Bakü-TİFLİS-Ceyhan petrol boru hattı
projesi çok önemli bir aşama olarak kayda geçmiştir. Nabukko Projesi de bölgeyi
Avrupa’ya bağlayan önemli bir alternatif hattır.46
Washington'un strateji odağı Rusya ve İran’ı atlayarak, Hazar'dan Avrupa'ya
doğu-batı enerji koridoru kurmaktır. AB de bu kaynakları çeşitlendirmek için
kampanyasının bir unsuru olarak Güney Gaz Koridoru yedeklemektedir. 2006 yılında
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı ve daha sonra Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE
ya da Güney Kafkasya) doğalgaz boru hattı ile devam etmesi bu stratejinin önemli bir
parçası oldu ve çok başarılı oldu. Sonunda Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve
Türkiye'nin yanı sıra ABD’yi kapsayan, BTC'nin 1 milyon varil / d getirmek için bir
kanal kurdu. Azerbaycan ve Kazakistan’dan ham AB tankeri ile sevk edilip paralel BTE
8.8 milyar metreküp kapasitede gaz Türkiye’ye geçecektir. Kazak ve Azeri gazının
Türkiye üzerinden Washington yılda büyük ölçüde Avrupa’ya Hazar gaz miktarını
genişletmek istemektedir. Azerbaycan ve Orta Asya başta Kazakistan ve Türkmenistan
olmak üzere gazı almak için iddialı yeni planları vardır ve yeni bir Hazar Denizi
altındaki (Trans-Hazar boru hattı, ya da TCP adlandırılan) boru hattı Türkiye'ye
nakledecektir. Gaz Türkiye'ye ulaştığında çalıştırmak için tasarlanan Nabucco olarak
bilinen başka bir yeni inşa edilmiş boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderilecektir.
Haktan Birsel, Eki Dünyanın Karanlık Yüzü Orta Asya Jeopolitiği, İQ Kültür Sanat Yayıncılık, I.Baskı,
İstanbul, 2006, ss.,46-48
45
Robert M. Cutler, “Russıa Begıns Oıl Swaps Wıth Iran”, Institute of European and Russian Studies,
Carleton University, (http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=68)
46
M.Akif Kireçci, a.g.e., s.40
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Türkiye'nin Erzurum’dan (BTE bir terminus) Bulgaristan, Romanya üzerinden
Baumgarten ve Macaristan, Avusturya’da sonlandırmadan önce Nabucco sonuç olarak
Avrupa pazarına yılda 31 milyar metreküp gaz taşıyacaktır. Ne yazık ki, hatta Ocak
2009 krizinden sonra, Nabucco yakın veya orta vadede pratik değildir. Çok pahalı hattır
ve politik olarak Avrupa ile Asya'yı bağlamaktadır. En önemlisi, henüz hiç kimse bunu
sağlamak için gaz kaynağı belirlememiştir. 1990'lı yıllarda BTC girişimlerinin aksine,
önceden kendi proje potansiyelini Nabucco’ya karşı Rusya potansiyel müşteriler ve
transit ülkelere: Güney Akımı geliştirdi. Öngörülen 30 milyar metreküp hacmiyle
yaklaşık Nabukko’ya benzer Güney Akım Gazprom ile İtalyan enerji şirketi Eni
tarafından inşa edilerek Rusya’nın Novorossisk terminalinden Karadeniz'in altından
Bulgaristan’a geçecektir. Ve oradan Yunanistan üzerinden İtalya'ya, bir güney kolu
ayrılır. Bir diğer kuzey kolu Sırbistan, Macaristan ve Slovenya üzerinden Avusturya’a
iletecektir. Nabucco ve Güney Akım, bazı açılardan rakip projelerdir. En azından esas
olarak aynı gaz sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bazı analistlerin işaret ettikleri aynı
pazarlara odaklansa da bu iki projeleri tamamlayıcıdır ve enerjiyi düşük fiyatta tutmaya
yardımcı olabilecektir.47
Obama ile birlikte dikkatini Irak’tan çok Afganistan’a verme kararı alan
Amerika, 2009 yılından itibaren bölgeyle münasebetlerini düzeltmek için giriştiği
faaliyetlere yine Orta Asya’nın etrafından, yani Rusya’dan başlamıştır. Değişimin
göstergelerinden biri, kamuoyu önünde demokrasi açığının daha az vurgulanmasıdır. Bu
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı etrafındaki tartışmalar da, özel çıkar/devlet çıkarı
ikilemi hakkında ilginç örnekler sunmaktadır. Amerikan yönetimleri, BTC’yi Chevron
ve Unocal’ın diğer rotaları ticari bakımdan daha uygun buldukları için itiraz etmelerine
rağmen desteklemiştir. Öte yandan ise başta Lukoil olmak üzere Rus şirketleri BTC’ye
katılmak istediklerinde, onları çekilmeye bizzat Rusya Federasyonu devlet başkanlığı
makamı zorlamıştır. Amerika’nın yaklaşık 20 yıllık çabalarına rağmen henüz Hazar
geçişli bir petrol ya da doğal gaz hattı mevcut değildir. Bu manzaraya Çin gibi yeniden
yükselen güçlerin Orta Asya’da artan ticari faaliyetleri de eklendiğinde, bölgeyi
neredeyse Afganistan’daki savaşın lojistik ikmal güzergahın indirgeyen Amerikan
yaklaşımıyla zamanın ruhu arasındaki makasın açılmakta olduğu tezi kuvvet
kazanmaktadır. Amerikalı bölge uzmanı S. Frederick Starr tarafından 2005’te önerilen
”Büyük Orta Asya Ortaklığı” kavramı dış politika yapıcılar arasında çok kısa zamanda
önemli bir kabul düzeyine erişmiştir. Daha sonra Obama yönetimi, bu iki bölgenin
entegrasyonu için ayrılan kaynakları artırarak yeni tasarımın arkasında durmuştur.
Amerikalı yetkililer,. Hindistan’ın hızla büyüyen ekonomisine, Bangladeş ve
Kazakistan’ın yükselen pazar olma niteliklerine ve Özbekistan ile Türkmenistan’ın
doğal kaynaklarına dikkat çekilmekte, bunların bir araya gelişinin Kuzey Dağıtım Ağı
ile ilgili gelişmeler için Orta Asya’yı, çevresi üzerine kurulmuş denklemlerin parçası
sayan Amerikan yaklaşımının ürettiği son jeopolitik tasarım, bölgeyi güneyiyle entegre
etmeyi hedeflemektedir. 48
47

Jeffrey Mankoff, Eurasian Energy Security, Council Special Report No.43,FSC Press, February, 2009,
s.19
48
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SONUÇ
Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynakları ABD’nin bölgeye yönelik
politikalarında önemli yer tutmaktadır. Hem ABD hem AB’nın bölge ülkelerine yönelik
izlenen temel politika söz konusu devletlerin bağımsızlıklarının pekişmesi ve RF’na
bağımlı olmaksızın zenginliklerinin bölge dışı ülkelere ulaştırılmasının sağlanması
şeklinde olmuştur.49 Avrasya’nın kalbinde yer alan Kazakistan bu doğrultuda çok yönlü
girişimleri ile her bir süper güç ile girişimlerde bulunmaktadır. İzole olmadan DoğuBatı ve Güney-Kuzey hatlara da açık olduğunu görebilmekteyiz. N.Nazarbayev: “Biz
kendi eksikliklerimizi ne kadar kontrol altında alsak da ekonomik gelişmenin tek yolu
entegrasyon üzerinde ilerlemektir.” diye vurgu yapmıştır. Nazarbayev kendi yarattığı
ekonomik tabanın özelliklerini oluşturup, entegrasyonu inşa etmek niyetiyle bu
doğrultuda önemli adımlar atmıştır. Aynı şekilde piyasa ekonomisi koşullarını
geliştirerek entegrasyona dayalı bir ortak pazarı oluşturmaya karar vermiştir. 50 Netice
olarak Avrasyacılık düşüncesini eksen alan Kazakistan Doğu ve Batı ülkeleri arasında
bir kavşak hüviyeti kazanmıştır.
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(4)
Dr. A. Akif POROY
ÖN-TÜRK UYGARLIĞININ ÖNEMİ
IMPORTANCE OF PRE-TURKISH CIVILIZATION

ÖZ
Ön-Türk Uygarlığı, Avrasya coğrafyasındaki bütün Türkler için kültürel ve
özellikle siyasi açıdan çok önemlidir. Özellikle Türkiye’de binlerce yıllardan beri
yaşayan Türkler için Ön-Türk Uygarlığı çok önemlidir. Binlerce yıldır bugünkü Türkiye
topraklarında yaşadığımız halde, bu konuyu halk bilmemektedir.
Ön-Türk Uygarlığının Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan, II. Dünya Paylaşım Savaşından beri Komünist Çin’in işgalinde
bulunan Doğu Türkistan, Tacikistan, Rusya Cumhuriyetin de Özerk bölgelerde yaşayan,
Balkanlarda, Orta Doğuda, Avrupa’da, Amerika’da ve Avustralya’da yaşayan tüm
Türklerin, tüm Türk boylarının ortak tarihinin temelidir. Ön-Türk Uygarlığı, Ergenekon
gibi Türk destanlarının kaynağıdır. Türk damgaları ile başlayan Türk alfabelerinin, Türk
yazısının kaynağıdır Ön-Türk Uygarlığı. Ön-Türk Uygarlığı Türk dili, Türkçe ve
lehçeleri ile Türk kültürünün temelidir.
Anahtar Kelimeler: Ön Türk Uygarlığı, Türkiye, Türkçe.
ABSTRACT
The Proto-Turkish civilisation has a great importance for all Turks living in
Eurasia both culturally and politically. Specially for Turks living in Turkey for
thousends of years. The Proto-Turkish civilisation in Anatolia is a prove that Turks
moving in waves from Central Asia to Analia for thousends of years.
Proto-Türkish civilizasion is also the fundament of the Turks or Turkic nations
of Central Asia, from Azerbaican, Türkmenistan, Kazahistan, Uzbekistan, Kırgızitan,
Tacikistan and Eastern Turkestan. Anatolia has been Turk’s country for tausands of
years. Malazgirt victory in the year 1071 has been the last invasion wave of the Turks to
Anatolia, but not the first wave as it is written by the Western Christian
historiographers and also by westernised writers of “Tanzimat”.
Keywords: Pre Turkish Civilization, Turkey, Turkish Language.
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Ön-Türk Uygarlığı, Avrasya coğrafyasındaki bütün Türkler için kültürel ve
özellikle siyasi açıdan çok önemlidir. Özellikle Türkiye’de binlerce yıllardan beri
yaşayan Türkler için Ön-Türk Uygarlığı çok önemlidir. Binlerce yıldır bugünkü Türkiye
topraklarında yaşadığımız halde, bu konuyu halk bilmemektedir. Çünkü Ön-Türk
uygarlığı okullarda Türk milletine öğretilmemektedir. Okullardaki tarih kitaplarımız
1939’dan beri yörüngesine girdiğimiz Batılı ülkelerin çıkarları doğrultusunda
yazılmaktadır. Binlerce yıllık Türk tarihi ve kültürüne son yıllarda içten ve dıştan
alabildiğince hayâsız saldırılar yapılmaktadır. “19. Yüzyılda” ve “20. yüzyılın” başında
eski Türk tarihi ve Ön-Türk Uygarlığı ile ilgili yeni bulguların, hem de yabancılar
tarafından bulunup açıklanması bizim için çok önemlidir. Şimdilerde coğrafi adı olan
Orta Asya ile anılan Türkistan tarihi ile ilgili bu ilmi gerçekler Cumhuriyetin
kurulmasından sonra Atatürk tarafından Türkçeye çevirtilerek Türk halkının bilgisine
sunulmuştur. Okullarda tarih kitaplarına aktarılmıştır. Ön-Türk Uygarlığının Türk kültür
kimliği bağlamında neden önemli olduğunu belgelerle açıklamağa, anlatmağa çalışan
pek çok çalışma var.
Türklerin Asya’dan dalgalar halinde binlerce yıldır gelerek Anadolu’ya
yerleştiğini anlatan, bütün bu bilgileri içeren ve bu bağlamda basılan “Türk Tarihinin
Ana Hatları” adlı eser 1931’de İstanbul’da 30000 adet basılırken, acaba bugün bu tür
eserler neden basılamamaktadır? Türklerin Anadolu’ya son gelişi olan 1071 tarihi neden
günümüzde Türklerin ilk gelişi gibi gösterilmek istenmektedir?
Çünkü Türkler Ön-Türklerden beri binlerce yıldır Anadolu’nun
sahipleridir. Bu soruların cevaplarını 19. yüzyıldan beri yabancı bilim adamlarının
belgeleri ve bunları doğrulayan en son DNA ve karbon testleri ile ispatlanan bilgileri,
araştırmaları, kaynakları ile bulabilirsiniz.
ÖN-TÜRK UYGARLIĞININ ÖNEMİ
1)
Ön-Türk Uygarlığının Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan,
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, II. Dünya Paylaşım Savaşından beri Komünist
Çin’in işgalinde bulunan Doğu Türkistan, Tacikistan, Rusya Cumhuriyetin de Özerk
bölgelerde yaşayan, Balkanlarda, Orta Doğuda, Avrupa’da, Amerika’da ve
Avustralya’da yaşayan tüm Türklerin, tüm Türk boylarının ortak tarihinin temelidir.
2)
Ön-Türk Uygarlığı, Ergenekon gibi Türk destanlarının kaynağıdır.
3)
Türk damgaları ile başlayan Türk alfabelerinin, Türk yazısının kaynağıdır
Ön-Türk Uygarlığı.
4)
Ön-Türk Uygarlığı Türk dili, Türkçe ve lehçeleri ile Türk kültürünün
temelidir.
5)
Ön-Türk Uygarlığı Türkiye’nin binlerce yıldır dalgalar halinde Orta Asya
coğrafyasından, yani Türkistan’dan Anadolu’ya göçünü ispatlayan bir olgu olduğu için
önemlidir. Anadolu binlerce yıldır Türklerin vatanıdır. 1071 Malazgirt zaferi
Türklerin Anadolu’ya son geliş tarihidir. Batılı Hristiyan tarihçiler ve Tanzimat’ın
Frenkleşmeci, Batılılaşmacı tarihçilerin dayanaksız olarak iddia ettiği gibi ilk gelişi
değildir.
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6)
Bizim tarihçilerin çoğu neden bu konunun önemini bize yansıtmaz veya
yansıtamaz!
7)
Ön-Türk Uygarlığı Avrasya’daki geniş Türk Dünyası için çok önemlidir.
8)
Türkleri binlerce yıldır yaşadığı Anadolu topraklarından söküp atma
planı yapan yabancı odaklar Anadolu’daki Ön-Türk Uygarlığını gizleme çabası içinde
tarih kitaplarımızdan bu bilgileri 1939’dan beri çıkartma çabasına girmişlerdir.
Son elli altmış yıldır ekonomik ve siyasal emperyalizmin projelerini yapan
sömürgeci ülkelerin, yeni bir açılımla bütün dünyada kendi çıkarları doğrultusunda
büyük bir kültür emperyalizmi uyguladıklarını izliyoruz. Kültürlerine sahip çıkmayan
veya çıkamayan toplumlar varlıklarını devam ettiremezler. Bir ülkenin toplumsal
birlik ve beraberliğini koruyabilmek için her şeyden önce milli ve kültürel değerlerine
sahip çıkarak, onları yaşatarak milli kimlik ve egemenlik korunabilir.
Geçen asrın başında Ön-Türk uygarlığı ile ilgili araştırmalar sonrasında Atatürk
Batılı yabancı ilim adamlarının “19. Yüzyılda”51,52,53 ve “20. yüzyılın”54,55 başında
kadim Türk tarihi, Ön-Türk Uygarlığı ile ilgili yeni bulguları bulup açıklanmasından
sonra, bu bilgileri Türk toplumuna tercüme ettirerek kazandırmıştır. Bu bilgiler bizim
için çok önemlidir. Çünkü bu bilgilerle kimliğimizin ne kadar eski olduğunu anlıyoruz.
Milli kimliğimiz ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde Batı ve Doğu’dan gelen Türklük
düşmanlığı ne yazık ki had safhaya varmıştır. Dolayısıyla Ön-Türk Uygarlığı tarihi ve
kültürel ve hatta siyasi açıdan daha da önem kazanmıştır.
Cumhuriyet sonrasında, Türkistan ve Türkiye’deki, Batılıların Proto-Türkler
dediği, Ön-Türkler önem kazanıyordu. Türk toplumu bu bilgiler ışığında 1930’lu
yıllarda tekrar Türk milleti kimliğine kavuşuyordu. Fakat bu bilinçlenme Batı’nın işine
gelmiyordu. Atatürk’ün vefatından sonra Türk kültürüne saldırılar hemen 1939’da
başlamıştır. Nihal Atsız’dan, Alparslan Türkeş’ten Sami Yavrucak’a kadar Türk
kültürüne kendini adamış olanlar işkence görmeğe başlıyordu.
Türklerle ilgili en eski yazılı yabancı kaynak Çin kaynaklarıdır. Birkaç yıl
öncesine kadar Çince kaynaklara göre Türklerle ilgili en eski kaynak M.Ö. 1766’da
yazılmıştır deniyordu. Diğer bir deyimle 4000 yıllık yabancı yazılı kaynağa dayalı
belgeli bir tarih. Ancak Sovyetlerin çöküşünden sonra Türkistan ve Türkiye’de yapılan
araştırmalar M.Ö. 2500’ü işaret ediyor.56 2012’de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
yayını olan Türk Dünyası Tarih Dergisinde yayınlanan bir makalede57 Hakkâri
Yüksekova Gevaruk Yaylasında kayalardaki binlerce yıllık Ön-Türklere ait Yazıt
çizimleri fotoğraflayan rahmetli Servet Somuncuoğlu Anadolu’daki binlerce yıllık Türk
varlığını belgeliyordu. 2011’de yayınlanan “Kök Türk Tarihi” adlı kitabında Prof. Dr.
Saadettin Gömeç58 Türk tarihinin M.Ö. 3000’lere kadar geriye gittiğini İ. Kafesoğlu’na
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da dayanarak yazıyordu. Yeni arkeolojik kazılarda karbon testleri zamanın
belirlenmesinde daha objektif, tarafsız verilere ulaşmamızı sağlıyor. 2013 yılında
yayınlanan bir kitaba göre, “Orta Asya Türk uygarlığının geçmişi M.Ö. 5000 öncelerine
kadar uzanır.”59
“1721 yılında Asya’daki Türk topraklarında Türk tarihi açısından bir dönüm
noktası olan çok önemli bir olay yaşanıyordu. Türklerin tarihinin geçmiş dönemlerine
ışık tutacak araştırmalar o yıl başlıyordu.”60 Orhun Anıtları bulunuyordu. “Kadim
Türklerin bu çok önemli eserlerine ait ilk bilgiler her ne kadar 12. Yüzyılda tarihçi
Alâeddin Atâ Melik Cüneynî tarafından yazıldıysa da, kimsenin dikkatini
çekmemişti.”61 “İsveçli subay Philipp Johann von Strahlenberg 1709 yılında Poltava
savaşında Ruslara esir düşmüştü. Ruslar onu Sibirya’ya sürmüştü. Türklerin bu çok
önemli anıtlarını ilim dünyasına ilk defa Strahlenberg tanıtmıştır. Çin kaynakları da
Türk tarihi için çok önemli olan Orhun Abidelerini hakkında bilgi veriyordu.”62 “Hun
Türklerinin tarihi, son araştırmalara göre, yazılı Çin kaynaklarında M.Ö. 2255’e kadar
geriye gitmektedir.”63 M. S. 683 – 734 yılları arasında yaşamış olan Bilge Kağan
Orhun Anıtlarında bakın ne diyordu: “Ey Türk Beyleri İşitin! Üstte gök çökmedikçe,
altta yer delinmedikçe, Ey Türk milleti, senin devletini ve yasalarını kim bozabilirdi.”
Kadim Türk tarihinin tekrar bize kavuşması bu yıllarda başlıyordu. Orhun
Yazıtları64,65,66 ibret verici siyaset felsefesi içeriğiyle bizler için bugün dahi hala yol
göstericidir.
1821’den sonra yoğunlaşan Orta Asya Türk kurganlarında yapılan kazılar ve
burada bulunan gereçlerin, damgaların, Ön-Türk alfabesinin değerlendirilmesi daha çok
Rus, Alman, Danimarkalı, Fransız ve İngiliz bilim adamları tarafından yapılmıştır.
Atatürk bu eserlerin önemini kavrayarak bir kısmını Türkçeye kazandırmıştır. Tarih
atlaslarındaki Türklerin Orta Asya’dan göçü, yani dünyaya yayılışı haritaları işte o
zaman oluşmuştur. Birçok yabancı kaynağa göre Türklerin Orta Asya’dan Batı’ya ve
Güneye göçü fetih gayesi ile değil, Orta Asya’daki iklim şartlarının kötüleşmesinden
olmuştur. 67,68,69,70
Bugün Ön-Türk uygarlığını görmezden gelmeğe çalışanlar bu göç haritalarını
şoven milliyetçi olarak aşağılamakta, alaycı bir tutum içine girmektedirler. Gök-Tanrıya
inanan, yani tek tanrıya inanan binlerce yıllık geçmişimizi dinsiz dönem gibi yanlış bir
değerlendirme ile görmezden gelmektedirler. Unutulmamalı ki kitabı olan dinler
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gelmeden önce “tek bir tanrıya” inananlar sadece “Gök-Tanrıya” inanan
Türklerdir. Bu Türk medeniyetinin çok önemli bir olgusudur.
Türklerin Asya’dan dalgalar halinde binlerce yıldır gelerek Anadolu’ya
yerleştiğini71 kaya damgaları, yazıtlar, mezarlar ve diğer belgelerle anlatan, bütün
bu yeni bilgileri içeren ve bu bağlamda basılan kitaplar ve çalışmalar Türk halkına
neden ulaştırılmaz? “Türklerin Anadolu’ya son gelişi olan 1071 tarihi neden
günümüzde Türklerin ilk gelişi gibi gösterilmek istenmektedir?” 72 2014 yılına
gelindiğinde, “son araştırmalara ve arkeolojik kazılara göre Türklerin Ön-Asya’ya gelişi
sanıldığı gibi Selçuklularla sınırlı değildir. Türklerin bu topraklara gelişi milattan on bin
yıl önceye uzanır.”73
Türkistan’da bulunan on binlerce Türk kurganında yapılan arkeolojik kazılar son
yıllarda hızlanmıştır. Kazakistan ve Türkmenistan’da Ön-Türklerle ilgili birçok yeni
bulguya ulaşılmıştır. Türkistan denen bölgede bugün kardeş Türk Cumhuriyetleri
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan bulunmaktadır.
Doğu Türkistan 2. Dünya Paylaşım Savaşından beri Komünist Çin’in işgalindedir. 2014
Temmuzunda Ramazanda yüce dinimiz İslam’ın vecibelerini yerine getirmeğe çalışan
Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine Çin baskısı sürmekte. Çeşitli bahanelerle Ağustos
2014’te otuz Türkü idam ettiler.
1.Dünya Paylaşım Savaşı sonrasında Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik kültür
politikası değişmiştir. Çünkü bu araştırmalar sonucu Türklerin belki de en eski kültür
olduğu ve Avrasya’nın her yerine yayıldığı, kaya resimleri, Göktürk alfabesinin öncüsü
kaya damgalarının Altaylardan Anadolu’ya, Midilli’ye Girit’e Alp dağlarına Fransa’ya,
İskandinav ülkelerine kadar yayıldığı ortaya çıkıyordu. Avrasya coğrafyasındaki kaya
damgaları ile Ön-Türk Uygarlığı artık ispatlanıyordu. Alp dağlarının adı Türkçe idi ve
ne zaman bu Türk ismi verildiği bilinmiyordu. Hun’lardan Avar’lardan önce Batıya
giden Ön-Türkler gerçeği Batıyı rahatsız etmiştir. Avrupa kökünü antik Yunan’a oradan
da Sümer’e bağlayarak kendine bir geçmiş arama peşinde idi. Bu arada Sümer ve Türk
bağlantısı Batılılar tarafından gerçekler çerçevesinde ortaya konuyordu, yani Sümer
Türkleri ile. Tarih Türklerle başlıyor ve yazılıyordu ve bu bilgiler çerçevesinde Avrupa
kökünü kaybediyordu. Kurulmuş hayaller yıkılamazdı. Dolayısıyla Türklere tekrar
geçmişini unutturmak gerekiyordu.
Ancak Kurtuluş savaşında yenildiği Atatürk’ün bileğini Batı, bükememiş ve
emperyalist kültür ve tarih politikasını, milli şuuru olan Atatürk Türkiye’sine kabul
ettirememiştir.
Kasım 1938’de Atatürk vefat eder etmez Batı ülkeleri Türkiye’yi tekrar baskı
altına almak için fazla uğraşmamıştır. Birkaç ay sonra İnönü Hükümeti Şubat 1939’da
Tevfik Rüştü Aras’ın radyoda açıkladığı İngiltere ve Fransa ile yapılan kültür (!)
anlaşması ile Türkiye bağımsızlığını bırakarak günümüze kadar uzanan Batıya kültürel
ve siyasi bağımlılık dönemine giriyordu.
“2003’da Atatürk döneminde okullarda okutulan tarih kitaplarının tıpkı baskısı
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yapılmıştır.”74 İlgilenenler araştırıp farkı görebilirler. Batı hayranları ve ümmetçiler
Batının Türkleri ve Türk tarihini ortaya çıkarmama çabası ve politikasını görmezden
gelirler. Bunun en son örneği Avrupa Parlamentosundan Almanyalı vekili Karen
Fogg’un 2011 yılında günlerce tartışılan “Türkler ve Türk tarihi aleyhine söylediği
sözler e-mailleridir. Türkiye’den sözleri dolayısıyla erken ayrılmak zorunda kalan
Karen Fogg: “Bir de şu Türk tarihinden kurtulsak.” “Türklere tarihinden kurtulmasını
nasıl öğretebiliriz?” demiştir.”75
Gelişen şartlar nedeniyle kendi kültürümüzü daha iyi bilmek durumunda
olduğumuz açıktır. Bu çalışma ile kendi kültürümüzün bazı önemli olgularını
hatırlatmak, özellikle gençlere tanıtmak çabasındayız. Bu şekilde Türk kültür kimliği
bilincine ufak bir katkıda bulunmak düşüncesindeyiz. Hüseyin Namık Orkun’un 1944
yılında yazdığı “Yeryüzünde Türkler”76 adlı ufak cep kitabının, Türk kültür kimliği
bilinci konularında herkese ilham veren kitapların başında geldiğini belirtmek isterim.
“Ön-Türk Uygarlığı”77 adlı Haluk Tarcan’ın yazdığı 2004 yılında basılmış olan,
resmi tarihin çöküşü ve Avrasya’daki Türk tarihinin on dört bin yıl geriye giden
araştırmalarını yazdığı kitap çok önemlidir. Ön-Türk Uygarlığı hakkında onlarca kitap
yayınlamış olan büyük araştırıcı mümtaz insan Kazım Mirşan’ı yad etmeden
geçemeyiz. Bu konuda 2010 yılında benim de bir kitabım78 yayınlanmıştır. Ne yazık ki
“Türk Kültür Kimliği” ve Türk Sanatı yeterince gençlerimize tanıtılmamaktadır.
Bilge Kağan’ın Orhun Anıtlarında 735 yılında Türk yazısı ile yazdırdığı: “Ey
Türk Milleti! Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini,
töreni kim bozabilir ?” söylemi bin beş yüz yıldır anlamını ve önemini korumaktadır.
Biz de geniş Ön-Türk Uygarlığının, Türk Kültürünün, Türk Kültür Kimliğinin
tanıtılmasına hizmet etmek için, âcizane bu makaleyi hazırlamaya girişerek, okuyucuya
sunma çabası içinde olduk. Daha çok Ön-Türk Uygarlığını irdelediğimiz bu çalışma
geniş Türk tarihinden ve Türk Kültür Kimliğinden ancak ufak bir kesit olabilir.
Binlerce yıllık Ön-Türk Uygarlığı dönemi kültür kimliğimizin temelini
oluşturmaktadır. Bu nedenle kültür kimliğimizin üstünde durmak gerekir. Türk kültür
kimliği coğrafyası Altaylardan, Yakutistan’dan, Doğu Türkistan’dan Türkiye üzerinden
Balkanlara, son yıllarda Türkiye’den giden işçilerle Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere,
A.B.D. ve Avustralya’ya kadar ulaşmaktadır. Türk kimliğinin temelinde Ön-Türk
Uygarlığı vardır. “Türk kültürel kimlikli olmak, Türk soylu olmak değil, Türk
kültürlü olmaktır.”79
“Türk kimliği Türk kültürü ile izah edilebilir. Ancak Türk kültürü Türk
ırkı ile sınırlı değildir.”80
Türk kimliği, Türk kültür kimliği bekli de bugün hala çoğumuzun farkında
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olmadığı, fakat Ön-Türk Uygarlığından beri binlerce yıldır içimize yerleşmiş “Türk
Töresi” nin hoşgörü ve adalet anlayışı ile Türk soyundan gelmeyenleri de içine almıştır.
Ön-Türk Uygarlığının önemi, binlerce yıldır, daha çok iklim değişiklikleri
nedeniyle, Türklerin ve atalarının dalgalar halinde Orta Asya denen Türkistan’dan
bugünkü Türkiye’ye gelmeleri ve Ön-Türklerin binlerce yıldır Anadolu’nun ilk
sahipleri oluşudur. 1071 Türklerin Anadolu’ya ilk değil, SON gelişidir.
Ön-Türk Uygarlığı araştırmaları için neler yapmak gerektiğini irdelemek ise
başka bir yazı konusu olabilir.
Dr.A.Akif Poroy akifporoy@yahoo.com
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SOSIAL SERVICES IN RUSSIA
ÖZ
Rusya Federasyonu’nda nüfusun sosyal hizmetleriyle ilgili temel yasal
düzenlemeler “R.F nüfusun sosyal hizmet esasları” kanununda yer almaktadır.
Kanun sosyal hizmetleri “sosyal hizmet faaliyetleri bireysel destek uzmanlarının
yardımıyla sosyal-ev, sosyal-tıbbi, psikolojik – eğitim, sosyal - yasal hizmetlerle
vatandaşların kötü durumda olan yaşam şartlarını sosyal topluma uyumlu hale getirip
rehabilitasyonu sağlaması şeklinde ifade etmektedir.
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ABSTRACT
Main legal regulations concerning sosial services of the population of Russian
Federation is being reflected in the law “Basis of sosial services of the population of
R.F”.
This law is reflecting the sosial services in the form of “provision of
rehabilitation of citizens who are in fair state by bringing their living conditions to
levels compatible with sosial community by sosial – housing, sosial – medical,
psychological – educational, sosial – legal services with the help of individual support
experts”.
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II. RUSYA’DA SOSYAL HİZMETLER
A. SOSYAL HİZMETLER KAVRAMI
Bilimsel literatürde "nüfusun sosyal hizmeti" terimi nadiren kullanılmaktadır.
Daha çok sadece sosyal hizmet terimi kullanılmaktadır. Bazı bilim adamlarına göre
sosyal hizmet modern koşullarda sosyal çalışma alanlarından birini oluşturmakta olup
ve sosyal faaliyetlerin bir organizasyon biçimidir. Sosyal hizmet, sosyal insani
faaliyetlerin belirli yöntemlerinin bir sistemi olarak kabul edilmekte olup, birey, aile ya
da insan toplumunun sosyal rehabilitasyonunun adaptasyonuna yöneliktir.81
Rusya Federasyonunda sosyal hizmetler alanında yasal düzenlemelerin temelleri
1995 yılında çıkarılmış “Nüfusun sosyal hizmetlerinin esasları” federal kanununda
tespit edilmiştir. Kanunun 1. maddesine göre sosyal hizmetler “zor durumlarda olan
vatandaşlara sosyal-yaşayış, sosyal-sağlık, psikolojik-eğitim, sosyal – hukuki
hizmetlerin sosyal uyumunu ve rehabilitasyonunu sağlamak için sosyal görevlilerin ve
bireysel destek uzmanlarının faaliyetleri” gibi tanımlanmaktadır.
Rusya'da sosyal hizmetler kavramı içinde vurgulandığı gibi, pratikte bu dalın
oluşması, yaşam için gerekli kaynaklarla nüfusu destekleyen sosyal hizmetler kümesi
olarak anlaşılan bu dal Rusya’yı Avrupalı sosyal yönetim sistemi anlayışına
yaklaştırmaktadır.82
Halen sosyal hizmetler sisteminin gelişimi kurumlar (tesisler) ağı oluşturma
sürecinde olup, Rusya’nın farklı bölgelerine özgü sosyal hizmet teknolojileri
geliştirmektedir. Açık program yapıları ve yönetim ilkelerinin yanı sıra ekonomik ve
sosyal açıdan özerklik için imkanlar ve kendini sınırlama durumu sosyal hizmet
kurumları için önem kazanmaktadır. Etkin bir sosyal hizmetler sistemini oluşturmak
için sosyal hizmete gereksinimi (ihtiyacı) olan çevredeki eylem ve insanları
tanımlayabilen kendi araçlarının oluşturulması gerekmektedir. Bugünkü aşamada
gerçekleşecek olan diğer süreç ise bölgesel sosyal hizmetler ve faaliyetlerinin
teknolojilerinin modernleştirilmesi olacaktır.83
“Rusya Federasyonu’nda sosyal hizmetlerin esasları” Federal kanununda (15
Ekim 1995) ortak bir teori olarak sosyal çalışmada sosyal hizmet etkinliğinin
sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda sosyal hizmetin etkinliği büyük ölçüde
profesyonel uzmanlık düzeyine, insanlarla (belirli bir kişi veya grup olarak) çalışma
yeteneklerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle, bilim adamlarının görüşüne göre
sosyal hizmetlerin etkinliğini genel esaslara ve spesifik kriterlere göre belirlenmektedir.
Sosyal hizmetlerin kriterlerinin belirlenmesi için ilk kaynak sosyal hizmetlerin amaç ve
hedefleri, bunların uygulanabilme düzeyleridir.
Sosyal hizmetlerin etkinliğinin kriterleri sosyal hizmete gereksinim duyan
nüfusun çeşitli kategorilerindeki vatandaşlara uygulanan sosyal hizmetlerin her türlü
yöntemleri, çeşitleri, formlarının etkinliğinin yanı sıra bireylere ve topluma hizmet
veren sosyal çalışmanın tüm sürecinin yönetimi ve yöneticilerinin de etkinliği önem arz
81
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etmektedir. Toplumda sosyo-ekonomik yapıların sistem gereksinimlerine dayanarak
uygulamada sosyal hizmet alanında pratik ve örgütsel sorunları çözmek için sistem
fonksiyonları ve amaçları belirlenebilmektedir. Bu sistem fonksiyonu insaniyet
(hümanizm) olup, aşağıdakileri içermektedir:
a) Zayıf, hasta, yoksul ve zorlu hayat durumlarda olan insanlara yardım etmek.
Eğer insan hastalık sonucu veya her hangi bir nedenden dolayı zor duruma düşmüşse
ona insanlık muamelesi olarak toplumun diğer üyelerinin büyük ihtimalle onun hayatını
kurtarmak ve ona çalışabilir durumu geri vermekte yardımcı olacaklarıdır;
b) "Sosyal organizmalarda" ( toplum, millet, ulus, etnosite) üretimi korumak için
sözde “enerji fazlası”nın güvence altına alınması. Bu özellik (fonksiyon) aslında
"sosyal organizmaların" yaşam için kaynak ihtiyaçlarının aniden değişebileceğinden
kaynaklanmaktadır. Örneğin, savaş ve doğal felaketler nedeniğle bu durum ortaya
çıkabilmektedir.
Sosyal hizmetlerin sistemi toplumda kendi kendine organizasyon ve kendini
düzenleme mekanizmaları için bir araç olarak hizmet edebilir: sistem gereksinimlerini
karşılamak için esas görevlerden biri sosyal mekanizmaları sosyal organizmaların kendi
kendini düzenleme ve öz örgütleme prensibine göre ayarlamaktır. İnsan davranışlarının
ise “sosyal organizmaların” çıkarlarına uygun düzeltmeleri gerekmektedir. Bu sorunları
çözmek için toplumun eğitim ve öğretim, din, aile v.s gibi fonksiyonları mevcuttur.
Sosyal hizmetler sisteminin gelişimi ve oluşumundan bu yana sosyal mekanizmaların
kendi kendini organize etme kendi kendine düzenlemesi onun en önemli görevlerinden
biri haline gelmiştir.84
Sosyal hizmetlerin temel özellikleri şunlardır:
Sosyal hizmetler, sosyal destek, tıbbi, psikolojik, pedagojik ve maddi
yardımlarla zorlu hayat şartlarında bulunan vatandaşların sosyal adaptasyonu ve
rehabilitasyonu işlemlerinin bir faaliyetidir.85
1) Sosyal hizmetler, kurum ve kuruluşları ticari amaçla sosyal hizmet sunan
kuruluşlardan ve ayrıca vatandaşlara sosyal hizmet sunan ve tüzel kişiliği olmayan
işletmelerden bağımsızdır.86
2) Sosyal hizmetlerin alıcıları, zor hayat şartlarında bulunan ve bu konuda sosyal
yardım hizmeti sunulan vatandaşlardır.
3) Sosyal hizmetler, Federal Yasanın öngördüğü sosyal hizmet yardımlarını
içermektedir.87
4) Zorlu hayat şartları, vatandaşın somut olarak hayat faaliyetinin bozulması
durumu (malul, yaşlılıktan, hastalıktan dolayı kendine bakamama, öksüzlük,
bakımsızlık, dar gelirlilik, işsizlik, sabit bir ikametin olmaması, aile içi şiddet görme,
tenhalık v.b.) kendi başına aşamadığı durumlar.
Gusov K.N., Pravo Soçialnogo Obespeçeniya, Uçebnik, İzdanie Çetvertoe, Pererabotannooe i
Dopolnennoe, “İzdatelstvo Prospekt”, Moskova, 2008, s.521-536
85
Holostova E.İ., Soçialnaya Rabota. Uçeb.Posobie, 2’e izdanie, Мoskova, İzdatelsko-torgovaya
korporaçiya Daşkov i K, 2005, s. 375
86
F.Y. “Ob osnovah soçialnogo obslujivaniya nasileniya v Rossiyskoy Federaçii” ot 10dekabrya 1995 g.
N 195-FZ. s.1
87
http://www.psyinst.ru/page.php?p=522 (15.03.2009)
84
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1. Rusya’da Sosyal Hizmetin Amaçları
“Rusya Federasyonunda Sosyal Hizmet Esasları Hakkında” Federal Kanununda
(1995) sosyal hizmetin amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Zor durumda olan vatandaşlara nakit, gıda ürünleri şeklinde v.s maddi yardımın
sağlanması ve sürekli bakıma muhtaç insanlara özel taşıma araçları, özürlülere
rehabilitasyon teknik araçlarının sağlanması, başkasının bakımına veya geçici sosyal
hizmet gereksinimine muhtaç olan vatandaşlara evde yapılan sosyal hizmetler, sabit
tesislerde yapılan sosyal hizmetler sağlanmaktadır. Vatandaşlara sosyal hizmetler
sunarak yürütülen, kendi kendine hizmet etme yeteneğini kısmen veya tamamen
kaybetmiş olanlar ve sürekli başkasının bakımına muhtaç olanlar, onların yaşına ve
sağlık durumlarına uygun yaşam koşullarının sağlanması, tıbbi, psikolojik, sosyal,
beslenme, bakım eylemleri gerçekleştirilmektedir. Yetimler için ihtisas kuruluşlarında
geçici olarak barınanlara, reşit olmayan sokak çocuklarına, zor yaşam şartlarında olan
vatandaşlara, belirli sabit meskeni olmayan vatandaşlara, psikolojik yada fiziksel
şiddete maruz kalmış vatandaşlara, geçici barınağa ihtiyacı olan diğer sosyal hizmet
müşterilerine de sosyal hizmet sağlanmaktadır. Sosyal hizmet kurumlarında günlük
ikamet, sosyal-yaşam, sosyal-sağlık, hizmetlerinin, kendine hizmet edebilme yeteneğini
muhafaza edenlerin, ileri yaşta ve özürlü vatandaşların, reşit olmayanların sosyal hizmet
sağlanmasının organizasyonu yapılmaktadır. Sosyal-yaşam ve sosyal-tıbbi yaşam
desteği, psikoloji-eğitim yardımı, sosyal-hukuki korumayla ilgili sorunların çözümünde
danışmanlık hizmetinin sağlanması ve kısıtlı imkanları olanlara rehabilitasyon
hizmetleri sağlanmaktadır. Reşit olmayan suçlulara, zor durumda olan vatandaşlara ve
profesyonel, psikolojik, sosyal rehabilitasyona ihtiyacı olanlara rehabilitasyon
hizmetleri verilmektedir.88
2. Rusya’da Sosyal Hizmetin Türleri
Sosyal hizmetlerin evde verilen sosyal hizmetler, sabit tesislerde verilen sosyal
hizmetler, geçici barınma hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve rehabilitasyon
hizmetleri gibi türleri bulunmaktadır.
A. Evde Verilen Sosyal hizmetler
Evde sosyal hizmet, sürekli bakıma veya geçici bakıma muhtaç olan
vatandaşlara sosyal hizmet vermekle hayata geçirilmektedir.
Yaşlılıktan, hastalıktan, malullükten dolayı kısmen
kendine bakabilme
yeteneğini kaybetmiş vatandaşlara ev işlerinde sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet ve
diğer yardımlar şeklinde sosyal hizmet verilmektedir.
B. Sabit Tesislerde Verilen Sosyal Hizmetler
Sabit tesislerde sosyal hizmet, tamamen veya kısman kendine bakma yeteneğini
kaybeden ve başkasının bakımına muhtaç olan vatandaşlara sosyal hizmet faaliyetinde
bulunmaktadır. Bu vatandaşlara yaşlarına ve yaşam sağlık koşullarına bağlı olarak

88

Zaynışev İ.G., Tenologiya Soçialnoy Rabotı. Moskova, İzdatelstvo, Vlados, 2002, s.67
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tıbbi, psikoloji, sosyal karakteristik sosyal yardımlar, yemek ve bakım, ayrıca uygun
çalışma faaliyetleri, dinlenme ve eğlence gibi sosyal hizmetler verilmektedir.89
C. Geçici Barınma Hakkı Verilmesi
Uzman kurumlarda geçici olarak barınma hakkı, öksüz çocuklara, ebeveyn
himayesi olmayan çocuklara, sokak çocuklarına, zorlu hayat şartlarındaki çocuklara,
belirli oturma yeri ve işi olmayan vatandaşlara, fiziki ve ya psikoloji şiddete maruz
kalmış vatandaşlara, doğal afetler, silahlı saldırı ve etkin çatışmalar sonucu ihtiyaç
sahiplerine, geçici olarak barınmaya muhtaç sosyal hizmet müşterilerine geçici
barınma hakkı tanınmaktadır.90
D. Danışmanlık Hizmetleri
Sosyal hizmetler kurumu müşterilerine ev, sağlık durumuna göre sosyal - tıbbi
yardım, psiko pedagoji yardım, sosyal ve yaşlı korumalar hakkında danışmanlık hizmeti
vermektedir.91
E. Rehabilitasyon Hizmetleri
Sosyal hizmetler profesyonel olarak malullere, engellilere, reşit olmayan
suçlulara, diğer kötü yaşam şartlarından dolayı rehabilitasyona ihtiyacı olan
vatandaşlara rehabilitasyon yardımı vermektedir. Sosyal hizmetler sistemi ilgili nüfus
gruplarına hizmet etmek için tasarlanmış uzman kuruluşlar ağını içermektedir. Bu
sistemde önemli yeri bölgesel sosyal hizmet merkezleri tutmaktadır. Bölgesel sosyal
hizmetler Rusya Federasyonu’nun bölgelerinin (bölge, il, ilçe, kasaba v.s) çeşitli idari
birimlerinde nüfusun farklı grup ve kategorilerindeki insanlara doğrudan sosyal hizmet
sağlayan uzman kuruluşları ve yönetim organlarını temsil etmektedir.
Kendi sorumluluklarındaki bölgelerde yönetim fonksiyonları sosyal hizmetleri
nüfusun sosyal koruma organları tarafından icra edilmektedirler. Yerel yönetimler (aynı
zamanda lisansı olan özel, sosyal ve diğer organizasyonlar) bölgesel sosyal hizmet
merkezlerinin önderliğinde sosyal hizmetlerin özel kuruluşlarını kurmaktadırlar.
Merkezi sosyal hizmet yönetmeliğine göre (20.07.1993 tarihli 137 nolu Sosyal
Koruma Bakanlığı emriyle) sosyal hizmet merkezi nüfusun sosyal korumasının
kurumlarından biri olup, şehir veya ilçelerde yaşlılara, malullere ve sosyal desteğe
muhtaç nüfus gruplarına çeşitli sosyal yardım sağlamak için örgütsel ve pratik
faaliyetler gerçekleştirmektedir.92
Sosyal hizmet merkezlerinin kendi yapıları içinde çeşitli sosyal hizmet
departmanları olabilir. Aynı zamanda yaşlıların ve malullerin ikameti için, eve yapılan
sosyal yardım için, acil sosyal yardım hizmetleri için, ihtiyaç ve imkanlara göre şubeler
oluşturulmaktadır. Bu merkezlerde kapsamlı sosyal yardım çeşitleri sağlanmaktadır:
psikolojik, hukuki, rehabilitasyon, sosyal-eğitim, sağlık-sosyal, koruyucu v.s gibi. 93
Devlet Sisteminde Sosyal Hizmetlerden Ücretsiz Yararlanma Esası
Nikonov D.A., Stremouhov A.V., Pravo Soçialnogo Obespeçeniya, “Norma”, Moskva.2008.s.324
Udalova A.B., Pravo Soçialnogo Obespeçeniya, Uçebnoe Posobie, 3’e İzdanie, Stereotipnoe,
İzdatelstvo, “Omega-L”, Moskova, 2008, s.150
91
Ob osnovah soçialnogo obslujivaniya naseleniya v Rossiyskoy Federaçii ( 195-FZ, 10.12.1995)
92
Zaynşev İ.G., Teknologiya Soçialnoy Rabotı. Moskova, İzdatelstvo: Vlados, 2002, s.69
93
Smirnova N.L., Pravo Soçialnogo Obespeçeniya.Uçebnoe posobie, Vladivostok, İzd-vo, Dalnevost.
Un-ta, 2000, s.314
89
90
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Devlet sosyal hizmetler sisteminden devlet sosyal hizmetler standartları
çerçevesinde vatandaşlar ücretsiz yararlanmaktadırlar.
Yaşlılıktan dolayı kendine bakamayan, malul olup bakıcısı olmayan, yardım
edecek akrabaları olmayan, veya bu akrabaların gelir seviyesi yaşadığı bölgenin
açıklanmış olduğu asgari geçim ücretinin altında olan vatandaşlardan yapılan hizmetler
için ücret alınmamaktadır. Ayrıca, doğal afetler, facia, silahlı çatışma ve etnik
çatışmalardan dolayı zorlu hayat şartlarında bulunan vatandaşlar ve keza zorlu hayat
şartlarında olan reşit olmayan çocuklardan da yapılan hizmetlerden herhangi bir bedel
istenmemektedir.94
SONUÇ
Devletin temel görevlerinden biri de sosyal risk alanında bulunan farklı
kategorideki insanlara hizmet kümesi şeklinde etkin bir sosyal hizmetler sisteminin
oluşturulmasıdır. Sosyal hizmetler müşterilerine sosyal sorunların çözümüne, özgüven
ve kendine hizmet yeteneklerinin geliştirilmesi yada güçlendirilmesi, onurlu yaşam için
gerekli şartların sağlanmasıdır. Bu sistemin oluşturulmasının amacı sosyal garanti
düzeyinin yükseltilmesi, hedefli yardımın sağlanmasıdır. Öncelikle iş göremez
vatandaşlara bölgesel düzeyde ve sosyal garantileri de dikkate alarak destek
sağlanmasıdır.
Sonuç olarak Rusya Sosyal güvenlik sisteminin gelişim aşaması
tamamlanmadığı için sosyal hizmetler, emeklilik, sosyal yardım ve sosyal sigorta
alanında daha çok günlük problemlerin çözümüne katkı sağlayacak reformlar halen
devam etmektedir. Ancak Rusya ileriye yönelik sosyal programlarla oluşabilecek
problemleri minimuma indirmek için uğraşmaktadır. Çok hızlı büyüyen ülke ekonomisi
uluslar arası krizlerden dolayı reformlarda yavaşlama olmasına rağmen sosyoekonomik, sosyo-politik alandaki gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde yakından
takip etmektedir.
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2.

3.
4.
5.
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(6)
Yaqut MUSTAFAYEVA**
EN SON ANDA
En son anda
Şübheli bir soru içine doldu ... Ben kimim? ... Başı o kadar ağrıyordu ki, sanki
uyxu kafasına çıkmıştı... “Kimim men?” Cevabını bilmedigi bu soru onu sıkıb kovurdu,
kendini tanıyamadı... Bu soruyu defalarla tekrarladı ve yalnız bir cevap bula bildi ...
İnsanların ona verdigi, her kesde sınır, nefret ve korku uyandıran bir sözdü onun adı ...
Kamikadze ! Terrorist! İntiharçı! Terrorçu” Farklı dillerde seslenen bu kelimelerdi onun
adı ... Ama hepsi aynı ... O, ölüm getirir. O, dahşet saçır! Sırtüstü kepenege düşdü,
gözleri kapandı...
Terrorçunun ne veteni, ne de milliyyeti olur...
Toplantıdan çıkdığında saat 4-e varmışdı. Bu günkü toplantı fazla uzun
sürmüştü. He kes yalnız ve gizlice geldigi gibi çıkırken bile yine aynı şekilde ayrı-ayrı
istikametlere yola düştüler. O da kendi sırasında kapıya doğru yürürken sanki vücudu
dona kaldı. Şimdiye kadar hiç kimsenin görmediyi , yalnız sesini duyduğu bu büyük,
mukaddes ve deyerli sayndığı kişi tam karşısında durmuşdu...
O, çok karip hallara düştü. Sassizce keçen bir kaç saniye onu halden-hale saldı...
İlk önce damarlarindeki kan çok hızlı akmaya başladı. Oyle zann etti ki, şu an
damarları patlayacak, suretle beynine vuran kan gözünden, kulaklarından, burnundan ve
ağzından fontan vuracak. Önce yüzü kıpkırmızı oldu, sonra sanki birden-bire kan
çalkanarak dayandı ve geriye akmaya başladı... Ardından rengi beyazlamaya başladı ve
sonunda yüzü mosmora dönüş vemişti. O bütün vucudunun uyuştuğunu hiss ediyordu.
Artık gücü kalmamıştı. Ayakları bile esmeye başlamıştı. Yarıkaranlık odada uğurunda
ölüme bile gitmeye hazır olduğu şahsin bembeyaz, nurlu yüzü parlıyordu.
Yucaboylu bu insan samice gülümsüyor ve mavi gözleriyle şefkat dolu
bakışlarıyla ona bakıyordu. O, bu bakışlara dayanamıyor, huşu gidiyor, dudakları
kuruyordu. Göz kapakları ağırlaşıyordu ve aniden tüm vucudu ile dizi üste yire çöktü.
Sonra neredense türlü sesler eşitir gibi oldu, sanki ona söylüyorlartı : “ Neden dona
kaldın ... hadi, durma, diz çök... diz çök ... Şu sözleri sanki kimse beynine vuruyortu ..
Ve o dizleri üste çökü verti... Başını aşağı egerek sanki köle bir veziyyet aldı ve birden
...
Bütün vücuduna hararet yayıltı. Kalbi sanki yerinden çıkacak kibi çırpınıyordu.
Sevinçten sanki gök yüzünün yettinci katındaymış kibi görünüyordu. Hiç kimseye nasip
olmayan bahtiyarlık ona nasip olmuştu. Hep yüksekte, uzaklarda olan, her kesin bir
melek sandığı bu şahsin yumuşak, ipeke benzer elleri onun saçını okşuyordu. Bu ellerin
sıcaklığından az kala şuurunu kayb edecekti. Sevinçten sanki yüregi dayanacak, beyni
donacak, kulakları duymayacak, dili söz tutmayacak, hayatdan gedi verecekti...
Şu an bir ses tuydu, bu ses hem tanıtık, hem de degişik geliyordu. Önceden bu
ses korkulu, öfkeliyken şimdiyse tamamen zıtdı. Çok mulayım, nazakatlı, yumuşak bir
ses ona sesleniyordu:
**

Ağdaş rayonu Semed Vurğun adına 1 sayılı okulu Azerbaycan dili ve Edebiyatı öğretmeni
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--- Oğlum, hayatının arzusu nedir?
“Hayatının arzusu...” bu söz ona o kadar derin mena kasp etmişti ki, onun içinde
çoktan unutduğu marhamet hissini uyandırmıştı. Çünki onun hayatda sadace bir arzusu
vardı. Bu hakikaten onun hayatının arzusu idi. Şu duyğularla:
--Şehit olmak, alahazret, tanrıya kovuşmaktır, -- dedi.
Şu sözleri söylemek, dile getirmek o kadar hoş, o kadar güzeldi ki, o,
için-için ağlamak istiyordu... ama olmazdı ... eger ağlasaydı, ona inanmazdılar ... Onu
mahv eder, ya da en azı uzun bir yıl yiniden beklemeli olardı ... Bu yüzden içindeki
haykırtını boğarak şöyle dedi:
Evet, bir an önce gitmek istiyorum ...
Oyle ise yarın ... Yarın senin novben ... Sana har şeyi anlatacaklardır,
gerisi sana kalmış bi şey ... Çok dikkatlı olmalısın . Tanrı yar ve yardımcın olsun,
oğlum...
Bir anda tüm dunyaların ona bağışlandığını zann etti ... Gözleri doldu, kalbi
hayacandan çıkacakmış kibi dögünmeye başlatı ...
-Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum, alahazet, -- dedi ve ona karşı
uzanan elleri hararetle öpmege başlatı .
- Ben hazırım, ben çoktan hazırım, ben hep şu anı bekledim. Ben yapa bilirim,
yapacağım ... Size söz veriyorum , çok teşekkür ediyorum ...
Içten dedigi bu sözler onun hakikatan her şeye hazır olduğuna ve bugünü
sabırsızlıkla bekledigine hiç şubhe doğurmuyordu...
--Biz hepimiz sana güveniyoruz, bunu hiç aklından çıkarma ... Bu çok
büyük masuliyyetdir. Sen ve senunle gidecek olan o masum , gunahsız ruhlar ile birlikte
en yüksek zirvede, en yuca yirlerde, -- Tanrının yanında olacaksın ... Bir vakit sonra
ben de orada olacağım, orda görüşücez, oğlum ... Şimdiyse git, hazırlan ...
Ve onu yan odaya aldılar...
Tahminen iki saatden sona o, abartmandan çıkarak eve doğru yürümeye
başladı. Aslında ise sanki uçuyordu. Bir an önce eve çatmak, iyice uyuyub sabahı
beklemek istiyordu...
Hava çoktan karalmıştı . O, mumkun olduğu kadar kimsenin olmadığı ve
ya adamların az olduğu sokaklardan gitmek için uğraştı. Otobus dayanacağına varanda
durdu. Evvela istedi ki, her gün evine gittigi otobusle son defa yine gitsin, ama sonra
fikrinden vaz keçti. Ve ayaklarıyla gitmegi tercih etdi. Ayaklarıyla gitse bir saata
varacaktı . Oyle de oldu...Ve tahminen bir saatden sonra o artık iki yıldan beri kaldığı
hundur, çokmartebeli abartmanın tam karşısındaydı. Başını kaldırıp göklere baktı. Gök
yüzü aydın ve az yıldızlıydı. Bu, yarının güzel olmasından haber veriyordu ... Kendikendine : “Bu, benin son gecem!” – diye düşündü ... Aniden :”lanet olsun!” – diyerek
boyle düşünmemeyi karara aldı. ...
Binaya girdi, asansör ile yukarıdakı tekodalı manziline dahil oldu.
Odanın ışığını yandırdı, etrafa bakındı. Acıkmışdı, bi şeyler yemek istiyordu. Buz
dolabını açtı, dolapda sucuk vadı. Onu götürüb ince-ince doğramaya başladı. Lakin
anidün durdu... Tanrının yanına pak, temiz olarak – hem içten, hem de dıştan – saf gibi
gitmeye karar verdi. Aklına gaip-garip düşünceler geliyor, o yüzden bir şeyler yapmak
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istiyordu. Banyoya keçip teraş oldu ve duş kabul etti. Tam rahatladı. Dolaptan temiz
giyecekler çıkarıp giydi. Beyni çok karışmıştı, sakin olmak istiyordu, ama ne yapsa da,
olmuyordu... Sonra bir bardak soğuk su içti . bu su sanki bütün vucudunu serinletti...
Yatağa doğru gitti , hiç bir şey düşünmeden uyumak istiyordu... Ama diyesen,
yapamıyacaktı ... Gözüne uyku gitmiyordu... Hayal onu nereden nereye aparıyordu ...
Gözünün önüne muhtalif ülkelerin büyük şehirlerinde olan emeliyyatlar canlanıyordu ...
Budur, işte dünyanın en büyük şeheri ... Büyük binalar... Kendilerini
dünyanın en mutlusu sanan insanlar ... ve kahaman, cesur, korkmaz pilotlar ... Bir çok
ayı-ayrı istikametlere giden uçaklar birden-bire dunyanın en büyük binalaına çırpılarak
neler yapmatı ... ne kadar insan şehit oldu ... Onlar bu igrenç dunyadan, , ağır
gunahlardan kurtuldular. Şimdiyse mutlaka Tanrının yanı başında onlara bu iyiligi
yapan pilotların mukaddes ruhlarına teşekkürler bildiriyorlardır ...
Şu tatlı rüyadan diksinerekten ayıldı .. Yüzüne hoş bir tebessum kondu ...
Sola çevrilip o temiz ruhlarla birge olmak arzusuyla tatlı-tatlı gülümseyip gözlerini
kapattı.
Yine bir ses duydu.bu, metro stasyonunun sesiydi ... Dünyanın bir başka
büyük şehiri ... Bir metro stasyonu... Ahiretden habersiz, bu fani dunyada onlardan
korkan, “terrorçu” adıyla tanıyıp onlara kaşı nefret besleyen , lakin şehit olduktan sonra
onların degerini bilip ruhlarını okşayan, şimdiyse ayrı-ayrı yerlerden gelip çabukça
metroya binen insanlar ... Onların içlerinde birileri var, her şeyi göze alan, hiç bir
şeyden korkmayan cesur kişi ... Metro terpenir-terpenmez onun eli düymeye degir ve
büyük partlayış baş verir... ve yüzlerce insan bu azaplı dünyadan köç eder ... Sağ
kalanların bağırtısı etrafa yayılır... Onlar telaş ve heyecan içinde bağırırlar ... Her kes,
hetta kendileri bile öyle zann ediyorlar ki, onlar ölümden, patlayıştan kurtarmak için
bağırıyorlar ... Ama yanılıyorlar ... Onları hayacanla o yan-bu yana kaçıran gunahkar
bedenlerinden ayrılıp Tanrıya kovuşmak isteyen temiz ruhlarıdır... Kendi ruhlarının ne
istedigini anlamayan insanlarsa telaşla dışarı – buralardan oldukça çabuk çıkmak için
çırpınıyorlar. Oysa onlar şu dünyada kalıp ne kadar çok günah işliyeceklerdir ...
Yok, qaliba uyuya bilmiyecek ... Sağa doğru döndü ve gözlerini kapattı.
Çabuk uyumak için Tanrıdan yardım diledi. Bu defa ise bi düdük sesi duydu... Bu, bir
şehirden o biri şehire giden tren sesiydi. Ordakı insanların hepsi kendi işinde ... Kimisi
kitap okur, kimisi yiyecek bişeyler atıştırır, kimisi de geleceginin hayalini kurar...
Gelecekmi? ... Hangı gelecek? Gelecek de, iyi günler de yalnız orda -ahirettedir. Şu fani dünyada hangi güzel gün, hangi plandan konuşula bilir ki? Yine aynı
ssenari... süret teni oyle bir süretle patlıyor ki, bir anda yüzlerce insan şehit oluyor ve
onların temiz ruhları göklere kalkıyor ... Nedense o kendisini o masum ruhlaın
yanındaymış gibi hiss etti ...Şok hafif ve rahatca gök yüzünde dolaşmaya başladı...
Aniden dönüp aşağıya baktı . patlayış yüzünden tren yanıyordu. Etraf da yanıyordu.
Cesetler yan-yana düzülmüştü. Onların bazıleri yanmış, bazıleri param-parça olmuş,
bazılarıysa hala yanıyordu... Yadım için gelen arabalar yaralıları taşıyordu... Bu yandan
da itfadiyeciler kendi işlerini görmekteydi. Polisler de etrafa akışmıştı. Yaralıların
içlerinde yaşlılar, kadınlar, çocuklar da vardı... Dikkatını kenarda sessiz bir şekilde
uzanmış genç bir kadın ve yanıbaşında 2-3 yaşlarında küçük kız çocuğu çəkti. Galiba ,
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annesini kaybetmişti. Gözlerinden akan su çocuğunağzının burnunun suyuna karışmıştı.
Küçük kız bağırıyor, annesinin elini tutaraktan onu sesliyor ve korku, hayacan içinde ne
edecegini bilmiyordu. Bir az uzaklıkta yaralı yaşlı kadın inildiyor, yanı başında beyaz
saçlıadam haraketsiz bi şekilde öylesine duruyordu. Sağ kalanların bazileri korku ve
telaş içinde koşuyor, bazılarıysa yardım etmek için can atıyorlardı. Aniden o öyle sandı
ki bu dahşetli olay onu rahatsız ediyor. Yüegi ağrımaya başladı. Insanlara acıdı.
Özellikle annesinden ayrılmayan küçük kızın yüzü gözlerinin önünden çekimliyordu.
Hatta ona ona oyle geldi ki , mutlu, şanslı sandığı ruhlar da yire inmiş ve rahatsız
şekilde yürümeye başlamışlardı... Kalbine bir korku doldu ve aniden bağırarak yirinden
durdu.
O hönkür-hönkür ağlıyordu, gözlerinden akan su sanki yüzüne degil,
kalbine dökülüyordu...
Kendine gelip etrafa bakındı -- oda karanlıktı. Uykuda olduğunu anladı.
Kalkıb lavobaya çıktı, yüzüne su vurup yirine keçti. Saat 3-tü.
Yine gözlerinin önünde ayrı-ayrı manzaralar canlandı. Ama nedense bu
defa göklerdeki mutlu ruhlar degil, yer yüzünde haraketli-haeketsiz vucutlar, korku ve
dehşet içinde olan insanlar onların rahatsız ruhları aklına gəldi. Sonra o büyük şahsin
parlak, güzel yüzü gözünün önüne geldi ve onun sesini duyarmış gibi oldu. :”Yarın
senin nooben, oğlum, çok dikkatlı olmalısın. Biz sana güveniyoruz.” Bu ses onu azacık
rahatlattı. O derinden nefes alıp gözlerini kapattı. Biraz geçti ki, bir ses
--Mayk! Mayk! Nerdeydin?
Bu, sarışın, güzel bir kızdı. Karşısında durarak ona bakıyor, ondan cevap
bekliyordu. Lakin ne kadar uğraşdıysa şu güzel yüzü tanıyamadı ...
Birden kızın gülümser, güzel, yüzü düştü, gözleri doldu, kederli bakışlarla baktı,
baktı ... Sonra birden geri döndü ve yok oldu.
O, “Gitme, gitme” diyerek bağırdı... Bu sahneyi ortayaşlı bir kadın aldı..
Bu, bir anneydi. O:
-Maykl, Maykl, -- diyerek onu sesliyordu ... Onun gözlerinden yaş
akıyor,yanağından süzülerek üstüne dökülürdü... Maykl, oğlum, nerdesin? Dön
evimize... Kurbanın olayım, oğul, nerdesin ... Sensiz dayanamıyorum! Dön, Maykl,
Maykl!
“Bu kadın kim? ... Ben onu nereden tanıyorum ... Peki, ben ki Arturum. Maykl
da kim?...
Yine kalkıb oturdu. Tanıdık yüzler gözünün önüne geldi. Sanki bunlar çox yakın
insanlardı. Ama hatırlayamıyordu ...
Yine rahatsız oldu. Peki ona ne oldu axı ... Neden rahat olamıyor ...
Neden uyuyamıyor? Sabah onu çok mühim bir iş bekliyor! O, kendisine verilen görevi
mutlaka yapmalıdı! O, söz vermiştir! Aman, tanrım! Bana yardım et! Yardım et ki, hiç
olmazsa, bir az uyuya bileyim... Yorğunluğum çıksın ki, yaın sana kavuşa bileyim ...
Bu düşüncelerle yiniden yattı ve gözlerini kapattı. Bir azdan birisinin:
-“Mikayıl? Salam!” – sözlerini duydu. Bu, siyahgözlü, siyahsaçlı,
siyahsaçlı çok güzel bir kızdı. Gülümseyerek ona bakıyordu..
-Sen neden birden yok oldun? Biliyormusun, seni ne kadar aradık? Biz artık 3-cü
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sınıfız ... gelsene! ...
O, mat-mat bakıyor, güzlerini kızın tanıtık, güzel yüzünden
ayıramıyordu.
-Neden konuşmuyorsun? Yoksa ... artık beni ... unutdunmu ... Ben
Sonayım ...
Bu kelimede kızın birden-bire kaşları çatıldı, utançdan yüzü kızartı, gözleri
doldu, ağladığını hiss etdirmemek için yüzünü gizlemeye çalıştı, sonra dönüp uzaklaştı
...
O, bağırmak, onu çağırmak istiyordu, ama beceremedi, sesi
çıkamıyordu... içinde kovruluyordu. Sanki yerinde patlıyordu, ama ayılamıyordu,
hatırlayamıyordu. Birden o kadar yakın, o kadar güzel, mülayim, içten bir ses duydu ki,
sanki bu sesin büyüsüne kapıldı. Bu, bir annenin yavrusuna söylediyi nini sesiydi...
Ruhunun derinliklerine kadarişleyen bu şarkı onu sakinleştirdi, sanki
bütün bedeni öldü, durğunlaştı, gözlerini aşmak, kımıldanmak, haraket etmek bile
istemiyordu. Kımıldasa, bu sesin kayb olmasından korkuyordu. Sonra birden ninni
söyleyen annenin kederli bakışlarının sanki ona dikildiyini hiss etdi, kederli yüzünü
gördü, titrek sesini duydu.
-Mikayıl, Mikayıl, oğlum, nerdesin? Keşke sesini duysaydim, hiç olmasa
sağ-salim olduğunu bilseydim ... Yüregim parça-parça oluyor, oğlum, nerdesin?...
Oğlunu sesleyen anne için-için ağlıyordu. Onun hüzünlü sesi, feryadı kalpleri
dağlıyordu. Bu dertli gözlerden dökülen yaş sanki annenin degil, çocuğun yüregini
parçalıyordu. O, bu bahtsız anneye yakınlaşmak, onu avutmak, karşısında diz çöküp
ayaklarına kapanmak, titrek ellerinden öpmek, teselli vermek istiyordu...
O, “anne, anne...” deyip ağladı, ağlaya-ağlaya onu sesledi, için-için yandı,
yerinde kavrula-kavrula kaldı ve kendi sesine uyandı... İlk önce ne olduğunu
anlayamadı ... Sonra kendisini bütün bu olanların gerçek olduğuna inandırmak istedi.
Ilk defa annesini, yurdunu hatırlaya bildi. Bu kadın gerçekten onun annesiydimi? Yoksa
bir kabustumu? O, kendi annesinin yüzünü hatırlamaya çalıştı. Gözünün karşısında çok
da net olmayan bozuk şekiller gözüküp sonra kayp oluyordu. Ama aydın bir yüz- hiç
bir karakter düşmüyordu. O, terettütler, şübheler içinde boğuluyordu... Kalkıp oturdu.
Karanlık odanın her tarafına, her köşesine, her yere, yukarıya, aşağıya şaşkın-şaşkın,
terettlü bakışlarla göz gezdirdi. Bu buz gibi soğuk, kimsesiz, yabançı duvarların
arasında sıcak, tanıtık bir nefes aradı, kulaklaı o hezin sesi duymak istedi, gözleri tanıtık
yüzleri görmege can attı, bir yerlerde çoktan unutulmuş güzel kokuları cigerlerine
çekmek istedi ...
Şübheli bir soru içine doldu: “Ben kimim?” Cevabını bilmedigi bu soru onu
sıkıp kavurdu, kendini tanıyamadı.
Başı o kadar ağıyordu ki, sanki uyku kafasına çıkmıştı. “Ben kimim ... Ben
kimim ...” Bu soruyu defalarla tekrarladı. Yalnız bir cevap bula bildi... İnsanlaın ona
verdigi, her kesde sınır, nefret ve korku uyadan kelimelerdi onun adı... Kamikadze!
Terrorist! İntiharcı! Farklı dillerde söylenen bu kelimelerdi onun adı ... Ama hepsi aynı.
O, ölüm getirir! O, dahşet saçır! Sırtüstü kepenege düşdü... Gözleri kapandı. Kafasında
şiddetli bir uğultu vardı. Çok halsızleşti. Sanki uyku vücudunu sarıyordu. Bir az sonra
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yine bir ses duydu... Yine onu sesliyorlardı...
Sarı saçlı, mavi gözlü güzel bir kız:
-Mixail, merhaba, - diyordu, ona bakıb gülüyordu- Yurt dışınamı çıkmıştın?
Hangi ülkedeydin?Hangi ilginç yerle gödün? Konuşsana ... Niye konuşmuyorsun?
Onun gözleri büyümüştü. Boğazı kurumuştu. Yakınlaşıp bu güzel, nazlı kızın
ellerinden tutmak, onunla tatlı sohbetler etmek istiyordu. Ama sanki onu yere
kilitlemiştiler. Ne kımıldana, ne de hatırlaya biliyordu.
-Ne oldu sana, Mişa? Tanımadınmı? Ben Sonyayım ...
Yine aynı sırayla olaylar tekrarlanmaya başladı. Korku vücudunu sarmıştı.
Sonya ... Kim bu kız? ... Onu nereden tanıyor? Neden onu kendine bu kadar yakın
biliyor? Niye hatırlıyamıyor? Eger hatırası bir deniz olsaydı, onun derinliklerine atlar,
yüzer, yüzer, yüzer ... onu arayıb bulurdu, kimliyini bilirdi, belki o zaman kendisini de
bulurdu, tanırdı. Kim olduğunu, nereden geldigini neyin nesi olduğunu anlardı. O:
“Sonya ... Sonya ...” – deyip yakınlaşmak, ellerinden tutmak istedi, ondan kimligini
ögrenmek istedi ... Ama artık gecdi ... Sonya yoktu ... O, çoktan gitmişti ... Onun
yerinde saçları zamansız beyazlaşmış, dertten üzülmüş, kalbi kan ağlıyan bir anne vardı
... Hiç bir şey söylemiyordu ...
Ama bakışları ... Bakışları çok şey diyordu... Bakışları her şey söylüyordu...
Annenin büyük kederi, sonsuz derdi gözlerinden okunuyodu... Anne sanki dilsizdi.
Artık onun ağlamaya halı kalmamıştı. Göz yaşları kurumuştu, sözleri tükenmişti...
Birden bu heykele dönmüş anne sanki onu göü gibi oldu. Kaşları bir azcık yukaı
kalkdı. Göz kapakları titremeye başladı. Gözleri bir az büyüdü. Kilitlenmiş dudakları
kımıldar kibi oldu. Çenesi titredi. Heykele dönüp donmuş yüzüne sanki bir ifade,
tebessüm kondu. Eller kalkıp ona taraf uzandı. Anne onu – oğlunu kollarına almak,
bağrına basmak istedi. Ağzı aşıldı ... Sanarım, onu şağımak istedi... Oğluna taaf gelmek
istedi. Ama yerinde adımladı, adım atamadı, gözlerine karanlık çöktü, bayıldı ve yere
düştü. ..
Bu hal çocuğu korkuttu, yanıp-yanıp kül oldu, tir-tir titredi, damarlarındakı kan
sanki kaynamaya başladı. Sanki bütün vücudundan ateş çıktı. Vücudu o kadar suretle
atılıp-düşüyordu ki, az kalsın kanepeden yere düşsün. O: “ hayır, hayır ...” diyip bağırdı
ve uyandı. Gördüklerinin uyku olduğunu anladığında bir az sakinleşti. Bu defa etrafa
şaşkın-şaşkın baktı. O, nerede? Her teraf ona yabançı kibi gözüküyordu. “Çok ağır
uyumuşum... Ne kadar kötü uykuydu... Ne güzel ki, uykuymuş...” – diye düşündü.
Komşu odaya gedip annesine bakmak, sonra su içip uyumak istedi.. Çok güçle yerinden
kalktı... ama komşu odayı bulamadı ...çünki komşu oda diye bi şey yoktu ...
-Annee... ,-dedi, - nerdesin, anne?
Ses gelmedi, işığı açtı. Etrafa baktığında yalnız yaşadığını hatırladı... Balkona
çıktı. Büyük, yabançı şehrin sokakları ona hiç bir şey demedi. Sabah açılmak üzreydi.
Tereddüt içinde odaya geçip televizyonu açtı. Kanallaın birinde hayatına sui-kast
yapılan bir ülkenin cumhurbaşkanı hakkında veriliş gidiyordu. Mermi açılıyor,
cumhurbaşkanı egilip tribünün içinde saklanıyor, sesler yükseliyor, terrorçu haps
ediliyor; cumhurbaşkanı yiniden tribüne kalkıp onu alkışlayan binlerce seyirciye
seslenerek kururla diyor: “ ALLAHIN verdigi canı yalnız onun kendisi ala bilir!” Alkış
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sesleri her tarafi kalplıyor. Ne güzel kelimeler, , aforizma benziyor ...” – diye düşündü...
ve televizyonu kapatıp kanepede oturdu. Geriye yaslanıp gözlerini tavana zilledi. Hayal
onu geçmişe – tahminen 4-5 yıl önceye , ergenlik çağlarına götüdü. Önceler
hatırlayamadığı ve sık-sık gözüne görüken kırık sehifala birleşmeye, aydınlaşmaya, bir
bütüne çevrilmeye başladı...
Işte budur,o, orta okulda ... 16 yaşı var. Dünyalar kadar sevdigi annesi her gün
sabah erkenden onu öperek okula yola salıyor, aynı şəkilde akşamlar karşılıyordur. , o,
babası, annesi ve küçük kardeşi ilə o kadar mutlu, güzel, kaygısız bir aileydi ki ... Ama
bir gün ...
O lanetlenmiş gün ... O, dostlarıyla futbol oynuyor... Birden top yuvarlanıp
kenara düştü. O, topu getirmek için uzaklaşıyor. Bir kadar aralıda oturup derinden onları
seyr eden üç kişi ona yaklaşıyor. Gülümseyerek topu ona verip şakayla bir şey diyorlar.
Onlar tanışıyor ... Oyundan sonra birlikdte sohpet edip arkadaş oluyorlar... Zamanla bu
arkadaşlık onun hayatını tamamen degişiyor; aslında belki bütün hayatını alt-üst ediyor.
O günden sonra yeni dostlar sık-sık onu ziyaete geliyor, her defasında onu misafir edip
çok ilginç, şimdiye kadar duymadığı olaylardan bahsediyorlar. Önceler hiç bir yerde
duymadığı bu sohbetler onu o kadar kendine çekiyor ki, artık evinden, annesinden,
okulundan ve bütün diger dostlarından soyuyup yalnız onlara bağlanıyor. Sonra onu
daha ilginç sohbetler dinlemek için gizli bir yere götürüyorlar.
Bu şekilde iki yıl keçti. Ondakı degişikliyi ilk anlayan annesiydi. Ne kadar
çalıştıysa, da anne oğlunun sırrını öyenemedi. O, orta okulu bitirdi, universiteye girdi,
ama okuduğu ilim yuvasında hiç kimseyle yakınlık kuramadı, kimseyle dost olamadı.
Çünki onun kendi dostları vardı, har kesden farklı, temiz, saf ... Belki de kutsal bildigi
dostları ... O, kendi dostlarıyla girdigi gizli teşkilatla gürur duyuyordu. Okuduğu
universite de, sınıf arkadaşlaı da ona boş geliyordu.
Bir gün dostları ona yakın zamanda bu şehirden gideciklerini söyledi. Artık işe
geçmek zamanıydı. Ona yeni rapor hazırladılar.
Ve bir gün o yok oldu... Tanımadığı bir ülkeye ve şehire geldi. Işte budur, artık
iki yıldır ki, o burada. Bu iki yılda ona öyle şeyler ögretmiş, öyle sözler anlatmışdılar ki,
bütün önceki hayatını – ailesini, arkadaşlarını, egitimini, yurdunu, vatanını, hatta
kendisini de tamamen unutmuştu. Sanki hayatı yalnız bu iki yıldan ibaretmiş... Bu
günse ... artık her şey bitiyor... Bu da son ... – deyip derinden ah çekti. Gözleri yaşla
doldu., ağlamamak için kendini zor tutdu. Kahrı boğazında dondu. Dişmanlık duyğusu
beynini, kalbini, sonra bütün ruhunu kapladı. Kalbinde güclü bir istek onu vatana,
aileye, doğma yerlere doğru çekti.
Peki onu orada ne bekliyor ...? Bunca yıl nerede olduğunu, neyle meşğul
olduğunu sorsalar , ne cevap vericek? Belki hala geç degil? Belki döne billir? Belki onu
anlarlar, aff ederler?
Ama hayır ... Bu, mümkün diyil ... O, dönemez ... iyisi, onu ölmüş bilsinler
...Onun öldügünü düşünsünler... Bir tek akıllarda kazınıp sonsuz kalmış pak, temiz,
güzel yüzü bozulmasın. O, ölsün, bir şey deyil, bir tek onu tanımasınlar, bilmesinler...
Ailesine, yurduna, , ülkesine leke getirmesin. Bu düşünceler kalbinde sevdiklerine karşı
olan son bağları sanki ihtizaza getirdi. Bu bağlar kırık kaman telleri gibi yanıklı sesler
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çıkarmaya başladı. Bu telin her birinin yürekden kopup ayrılması derin sızıltılar, yaralar
oluşturdu. O kadar pişman oldu ki, sözlerle ifade etmek mümkün degildi. Çaresizlik
onu bir yumağa çevirmişti. Talihi sönen insanlar gibi gözlerine qoyu bir duman
çökmüştü...
Başka yol yoktu. Başını elleri arasına alıp ömrünün son anlarını düşünmeye
başladı. ...
Tam bu anda telefon çaldı. Kafil sesden ürpendi. Sanki yüreginde bir şeyler
kıılıp yere düştü. Kendini toplayıp ayağa kalktı ve telefonu açtı. Düşündügü gibi...
Tahmini onu yanıltmadı. .. Onu arıyorlardı... Zaman gelmişti. O, sert bir sesle : “
Geliyorum, hazırım!” – deyip telefonu kapattı. Son derece pişman, şaşkınlıkla ayağa
kalktı, üstünü giydi, kederli bakışlarla odaya baktı. . Derinden bir nefes alıp kapıyı açtı
ve sanki ayaklarını sürütleyerek odayı terk etti.
Geriye yol yoktu. Çıkış yolu bulamıyordu. Sevinerek gidecegini düşündüyü bir
yere çok pişman, çaresiz, gözleri yaşlı, yüregi kırık, sürünerek gidiyordu.
Son an yaklaşıyordu. Artık saatlar kalmıştı. Kendini toplamaya, yol boyu bir
daha düşünmeye başladı...
... Baharın güzel bir günüydü. O, yine kendi yurdunu, onun güzel
doğasını,çiçekli ağaçlaını, şırıl-şırıl çeşmelerini, çağlayan şelalelerini, kokulu çiçeklerini
hatırladı. Hafızasının derinliklerindeki o güzel baharla yabançı ülkenin bu soğuk,
anlamsız baharını karşılaştırdı.. kalbinin kederi misralara, misralar göz yaşlaına, göz
yaşları yeniden kalbine süzüldü.
Bu yıl bahar, çiçek açmış ağaçlar,
Bilmiyorum, niçin manasız olmuş...
Sanki ilk baharda açılan güller,
Öyle ilk baharda saralmış, solmuş ...
Yeşil libasını geyinen orman
Her zamanki yeşil orman degildir...
Ruhları okşayan güller, çiçekler,
Sanki her zamankı çiçek degildir...
O şırıl çeşmeler, o şelaleler,
Nedendir gözümde degişmiş tamam?
Şu doğma torpağa, şu insanlara,
Sanki doğma degil, üvey olmuşam ...
Yaşamayı güzel göen gözlerim
Hayata göz yummak istiyormu, ah!
Her şeye bir mana veren yüregim,
Ne ağlar, ne sızlar, aman, ay ALLAH!
Belki de yüregim dehşet içinde,
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İstemez kayb etsin çoklu günleri ...
Belki de istiyor iten ömürden,
Tek birce yılını qaytara geri ...
Qaytara geri ....
Başını kaldırdığında kendini şu gizli binanın bir kaç adım yakınlığında buldu.
Durup başını silkeledi, sanki başqa bir dünyadan gerçek hayata düştü. Kendini topladı
ve hiç bir şey olmamış gibi içeri keçti.
-Zamanında geldin, çabuk ol, vakit az,-dediler.
-Merak etmeyin, - dedi, - her şey zamanında ve dakik yerine ulaşacak..
Kalbiyse :” Hayır, - diyordu,- o , kimseyi öldürmüyecek....” Ve bu fikrinde çok
qararlıydı.
... Özel olarak hazırlanmış kemeri beline bağladılar ve:
-Tam bir saatden sonra patlayacak, - dediler, - sen bir saatın tamamında
söylenen yerde olmalısın, hadi, oyalanma ..
-Emin olun, elveda ... – dedi ve çabucacık odadan çıktı. Sokağa çıkıp
hızlıca yolu keçti ve emin adımlarla ordan uzaklaştı. Önce insanların arasına karışıp
gözden kayboldu. Ilk maksadı onu izleyenlerden kaşmaktı. Sonraysa söylendigi gibi
insanların çok olduğu ve bir mehşurun karşılanma merasiminde degil, kimsenin
olmadığı yalnız, gizli bir yerde hayatına veda edecekti. ..
Ve bir şekilde yaptı. Yol boyu yalnız: ”Beni affet, Allahım, beni affet,
anne, elvida, anne ...”, - söylüyordu. Tek fikri patlayış saatine kadar kendini şehirden
uzağa – boş bir yere yetiştirmekti ...
Süratla gidiyordu ...Birden sağında karşısı arabalarla ve ünüformalı
adamlarla dolu olan bir bina gördü. Bir anda bütün fikri degişti. Sanki beyni aydınlaştı,
üzerinden ağır bir yük kalktı. Kolundakı saata baktı. Vakite yarım saat vardı. Ani
verdiyi karar bütün ruhunu sardı. Kendisini çok hafif ve rahat hiss etdi. Verdigi kararın
doğruluğuna bir daha emin oldu. Artık vakit kaybedemezdi. Emin adımlarla çok büyük
bir hızla kendisini binaya yetiştirip: “Yardım edin!” - diye bildi.
Bir kaç polis onu tutup içeri götürdü. Önce kemeri açtılar, sonra bombayı
zararsızlaştırmaya başladılar...
En son anda – patlayışa dakiqalar kala onu durdura bildiler....
Bir saat sonra çok hayatlar mahv etmiş , çok genç insanı yoldan çıkarmış
o gizli iblis binası – terror yuvası har tarafdan kuşatıldı...
Polisin araştırması aylarla sürdü... Nihayet, bir gün ona müjde verdiler.
O, kendi ülkesine gönderilecekti...
Yaqut Mustafayeva
Öyretmen, Azerbaycan Respublikası. Ağdaş rayonu.
S.Vurğun adına Lisey-okul.
Türkceye çevirdi: Daşqın Rafikli
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(7)
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GERİ DÖNÜŞLE
İLGİLİ KAYGI DURUMLARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE ANXIETY STATES ON RETURNING TO TEACHING
PROFESSION OF SCHOOL ADMINISTRATORS
Yrd.Doç.Dr. İlhan KAÇİRE*95
Yrd.Doç.Dr. Mehmet METE**
Yalçın UÇAK***
ÖZ
Eğitim kurumlarındaki verimliliği etkileyen ve başarıya ulaşılmasını sağlayan en
önemli etkenlerin başında, okul yönetimi gelmektedir. Bu nedenle okul yöneticilerinin
başarısı ve başarısızlığı çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada ilkokullarda görev
yapan okul yöneticilerinin öğretmenlik mesleğine geri dönüşleri ile ilgili kaygı
durumları çeşitli değişkenler açısından belirlenmiştir. Araştırma Diyarbakır ilinin,
merkez ilçelerine bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 195 okul
yöneticisine uygulanmıştır. Araştırmada, okul yöneticilerinin tekrar öğretmenlik
mesleğine dönmeleri bağlamında demografik faktörlerden cinsiyet, yaş, branş, görev
süresi, mesleki kıdem, yöneticilik kıdemi, ast sayısı ve görev yeri kriterleri açısından
kaygı durumlarında farklaşma olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli kaygı kaynakları
açısından bayanların erkeklere göre daha az kaygı taşıdıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, Öğretmen, Mesleğe dönüş ve Kaygı

ABSTRACT
One of the most important parts, affecting the efficiency in the educational
institutions and leading to achievement, is school administration. Therefore, the success
or failure of administrators of school is of great importance. In this research, primary
school administrators’ anxiety about returning to teaching profession was determined in
terms of various parameters. The research was applied to 195 school administrators
working in primary schools in the central district of Diyarbakır. In this research, it has
been determined that there is difference on demographic factors such as gender, age,
branch, tenure, seniority in work, seniority in administratory, the number of subordinate
coworker and criteria for work location in the context of returning to the teaching
profession. It is found out that women had less anxiety than men in terms of various
source of anxiety.
Keywords: School administrators, Teacher, Return to the profession and
Anxiety
* Dicle Ünivesitesi Ziya Gökalp Eğ.Fak.Eğitim Bilimleri Öğr. Üyesi, il.ka.1010@hotmail.com
** Dicle Ünivesitesi İİBF İşletme Bölümü Öğr. Üyesi, mmete@yahoo.com,
*** Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, yucak013@gmail.com
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1. GİRİŞ
Hızlı bir şekilde gelişen ve değişen dünyada bir örgütün yaşamını sürdürebilmesi
için entelektüel sermaye boyutlarından biri olan insan kaynaklarının (Şimşek ve Kıngır,
2006:79) en iyi şekilde kullanması ve çağı yakalamak için değil, çağ ötesi vizyona sahip
olmak için sürekli kendisini yenilemesi gerekmektedir. Bu durum örgütlerin amaçlarına
ulaşmasında, yönetimde görev alan kişi veya kişilerin ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Eğitim örgütleri olan okulların, amaçlarını gerçekleştirebilmesi okul bünyesinde
var olan maddi ve beşeri kaynakları en üst düzeyde kullanılmasıyla gerçekleşecektir.
Eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanması olan okul yönetiminin sınırlarını,
eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirlemektedir.
Okul yönetiminin görevi, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. Örgütü
amaçlarına uygun olarak yaşatmak, örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli bir
biçimde kullanmakla gerçekleşir. (Bursalıoğlu,1982: 6)
Bir okul yönetimde, rol oynayan öğeler iç ve diş olmak üzere ikiye ayrılabilir. İç
öğeler okulu meydana getiren ve onun yapısında yer alan öğelerdir. Yöneticiler,
öğretmenler, öğrenciler, memurlar ve diğer personel bunlar arasındadır. Dış öğeler ise,
okulun yapısında olmayıp, onu etkiler ve böylece yönetimde rol oynamış olur. Anababa, çevredeki baskı grupları ve liderleri, yönetim yapısı, iş piyasası ve merkez örgütü
bu dış öğeler arasındadır. (Bursalıoğlu,1982: 58) Okuldaki başarıyı etkileyen ve gelecek
hedeflerine ulaşmasını sağlayan en önemli güç odaklarından biri okul yöneticisidir.
Okul yöneticisi okulun gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için okulun iç ve dış öğeleriyle
koordineli bir şekilde çalışmak ve onlardan yeterince yararlanmak birinci önceliği
olmalıdır.
Bu bağlamda bir okulun başarılı olması; iç ve dış öğelerin koordineli hareket
etmesi, özellikle de iç öğelerin, yani eğitim sistemini doğrudan etkileyen öğretmenler ve
okul yöneticilerinin başarısıyla paralel gösterdiği tezi ağırlık kazanır.
Okullarda yönetici olarak çalışmak isteyen bireylerin çağın ihtiyaçlarını
karşılayacak vizyon ve misyona sahip, görevinin başında ve yöneticilik alanında bilgi ve
becerisi ile bu görevi gönüllü olarak istemesi gerekmektedir. Okul yöneticisi olmak hem
sorumluluk, hem de yetenek isteyen bir alandır.
Bu araştırma, ilkokullarda görev yapan yönetici öğretmenlerin cinsiyet, yaş, branş,
görev, meslek kıdemi, yöneticilik kıdemi, okuldaki öğretmen sayısı ve görev yerine
bağlı olarak öğretmenlik mesleğine geri dönüşündeki kaygı düzeylerini ve varsa
farklılıkları araştırmayı amaçlamaktadır.
2. Yönetim ve Okul yöneticiliği kavramı
"Uygulamalı bir sosyal bilim" (Bentley, 1949: 29) olan yönetim, “başkaları
vasıtasıyla iş yapma” (Örücü, 2003: 73) “amaçları, insan aktivitelerini ve kaynakları
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yönetme tarz ve becerisi” (Koç ve Topaloğlu, 2010:25), “ekonomik bir amaca dayalı
olarak kurulan işletmelerin, parasal, mekanik ve işgücünden meydana gelen kaynakların
en uygun biçimde sevk ve idare edilmesi” (Ertürk, 2012: 9), “önceden belirlenen amaç
ve amaçlar dizisine başkalarının ortak çabalarıyla ulaşma sanatı” (Şimşek, 2007: 211,
Şimşek ve Çelik, 2011: 191), “belirli bir işbirliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen
insanların ortak amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi
süreci” (Dinçer ve Fidan, 1996: 4) şeklinde tanımlanmaktadır.
Yönetici ise, “başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşmaya çalışan kişi” (Şimşek ve
Çelik, 2011: 9), “önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşabilmek için elde bulunan
kaynakları (insan, bilgi, tabiat ve sermaye) anlamlı bir şekilde bir araya getiren,
planlayan, örgütleyen koordine eden, yönelten ve denetleyen kimse” (Koç ve
Topaloğlu, 2010 :29), “yönetimindeki insanlar için özel planlar yapan, çalışmalarını
organize eden, gerçekleşen çalışmaları kontrol eden ve böylece geleceği kontrol etmek
isteyen kimse” (Erdoğan, 1996: 44), “belirli bir süre içinde emrine verilmiş olan maddi
ve beşeri üretim faktörlerini, belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için çevredeki
gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sorumluluğu altındaki kaynakların
verimliliğinden sorumlu kişi” (Dinçer ve Fidan, 1995: 33) “üretim faktörlerini uygun
ortamda bir araya getirerek onları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere iktisadi
mal ve hizmet üretimine yönelten kişi” (Ertürk, 2011:15) "işleri, kişiler aracı ile
yaptırma sanatı (Bridge, 2003:3) olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanımlar perspektifinde bir kurumdaki yönetici,"hem yönetimi kolaylaştırmak,
hem de gelecek kuşaklara aktarmak için kayıt ve rapor işlerinden sorumlu"(Allen,1958:
9) "teknik ve sembolik talepleri dengelemeyi içiren karmaşık bir sürece" (Deal and
Peterson, 1994: 141)liderlik eder.
Hizmet üreten bir birim olarak okullarda, okul yöneticiliği denilince akla genel olarak
okul müdürleri gelmekle beraber, okul müdürünün dışında müdür yardımcıları, zümre,
şube başkanları, bölüm başkanları ve belirli konuda görev yapan koordinatörler de okul
yöneticileri olarak nitelendirilebilir (Erdoğan, 2000: 89).
Balcı’nın (2013:120) ifade ettiği gibi yönetici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek düzeyde stratejik planlama kapasitesine sahip olmalı; büyük resmi
görebilmeli,
Yüksek düzeyde pazarlama kapasitesi olmalı,
Okula yeni pazarlama imkanları ve mali kaynak sağlamalı,
Okulun, geniş bir öğrenci kesiminin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek
program ve hizmetler sunabilmesini sağlamalı,
Okulun, hayat boyu eğitimin bir parçası olmasını sağlamalı,
Okulun, okul destek hizmetleri dağıtımının merkezi olmasını sağlamalı,
Okulun otonomisinin, ulusal program çerçevelerinin ortaya çıkışı ile bir derece
azaldığının bilincinde olmalı,
Toplumun okulun karar alma süreçlerine, geçmişe göre daha aktif bir katılım
göstermelerini sağlamalı,
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•

Söylemin, okulun amaç ve ürünleri üzerinde olduğunu hatırlamalı, eğitim düzeyi
oldukça yüksek bir toplumda öğrencilere en iyiyi sunmanın, toplumun temel
ilgisi olacağını unutmamalıdır.
Eğitimde yöneticiliğin meslekleşme ve kurumlaşmasına en büyük engel,
öğretmenlik ve yöneticilik görevleri ve değerlerinin karıştırılması olmuştur. Bu karışma
öğretmen-yönetici tipinin doğmasına ve aynı kişinin değişik iki değer sisteminin
gerektirdiği rolleri oynamasına yol açmıştır (Bursalıoğlu, 2014: 14).
Bu rollerin aykırı düştüğü durumlarda meydana gelen rol çatışmaları, eğitim
yöneticisinin gücünü azaltmasıyla beraber, yönetim motivasyonunu da olumsuz olarak
etkilemekte, kaygı ve strese neden olmaktadır.
3. Kaygı Kavramı
Kaygı, (anksiyete) sözcüğünün kökü eski yunanca “anxietas” olup endişe, korku,
merak anlamına gelmektedir (Köknal, 1988:138). Araştırmacılar, kaygının hoş olmayan
duygusal bir deneyim olduğu konusunda uzlaşır. Kaygılı olduğumuzda, sıkıntı, panik,
korku ve dehşet duyguları yaşarız (Burger, 2006: 201).
Duygular daha çok yüz ifadeleriyle temsil edilmektedir. Ekman ve Friesen (1976)
göre, özgün yüz ifadeleri bulunan altı temel duygu olduğunu ileri sürmektedir;
kızgınlık, korku, üzüntü, mutluluk, hayret, tiksinme. Bu bilim adamlarına göre diğer
duygular bu altı duygunun çeşitli bileşenleridir (Grey, 1991:229). Plutchik (1980) ise,
sekiz temel (birincil) kalıtsal duygu olduğunu ileri sürmüştür; korku, kızgınlık, neşe,
hüzün, yakınlık, nefret, umut ve hayret. Diğer duygular, bunların karışımından
oluşmaktadır (Martin, 1991: 232). Örnek olarak, kıskançlık; sevgi, kızgınlık ve
korkunun karışımıdır. (Coon ve Mitterer, 2009: 395).
Görüldüğü üzere duygu ve heyecanların tanımlanmasında olduğu gibi, kaygının
tanımını da yapmak oldukça zordur. Kaygı; üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu,
çaresizlik, sonucu bilememe ve yargılanma duygularından birini veya çoğunu içerebilir
(Cüceloğlu, 2000: 276). Endişeyle karışık tasa olarak tanımlanan kaygı (anxiety), bir
tedirginlik hali olup, kişinin bir hedefinin gerçekleşmeyeceği veya amacına
ulaşamayacağını düşündüğü durumlarda ortaya çıkmaktadır (Cevizci, 1999: 502).
Genel anlamda, bireyin çevresinde yaşanan ve psikolojik olaylara karşı göstermiş
olduğu bir duygu olarak tanımlanan kaygı, belirli şartlarda evrensel ve olağan kabul
edilir. Kaygının hoş olmama özelliği, kaygıyı olumsuzlaştırmış ve onun normal
olmayan davranışlar grubunda ele alınmasına neden olmuştur. Kaygı, hem normal hem
de patolojik insan davranışlarında önemli bir yere sahip olması nedeniyle psikolojide
çok yaygın olarak incelenen kavramlardan biri haline gelmiştir (Duman, 2008:11).
Kaygı sübjektif bir korku olup, solunum hızının değişmesini, kalp atışının
hızlanmasını, benzin sararmasını, ağzın kurumasını, terlemeyi, kas sistemlerinde bir
gerginliği ve titremeyi içeren karakteristik ve otonom bir sinir sistemi faaliyeti olup,
kişinin bilinçli tarafı ile duyulan ve kavranılan bir tehlike sinyalidir. Kaygıyı doğuran
olay, bir dış motiv tarafından uyarılmış kişiliğin içinden gelen bir tehlike, tehdit
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işaretidir ( Erdul, 2005:20).
Kaygı çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bireyler arası ilişkilerden kaynaklanan
güdüleyici ve ket vurucu etkileri bilinen kaygı, çok boyutlu olarak bireylerin
davranışları üzerinde etkili bir faktör olup çeşitli duygularla birlikte yaşanan,
kararsızlık, korku ve geleceğe yönelik güvensizlik durumlarını içeren bir duygudur
(Yorgancı, 2006:54). Kaygı, stres, genel uyarılmış hali vb. duygular, bazen insanda
psikolojik eşiğine bağlı olarak, istenmeyen davranış kalıplarını (saldırganlık veya kendi
kabuğuna çekilme gibi) bireye kazandırabilir. Bu durum ise, bireyde denge kaybına
neden olmaktır.
3.1 Kaygı türleri
Akboy (1990:20) kaygıyı, hissedilme zamanı açısından durumluk ve sürekli kaygı
olarak iki başlık altında toplamıştır.
Durumluk kaygı: Bireyin içinde bulunduğu stresli durumdan dolayı hissettiği
kaygıdır. Terleme, sararma, kızarma, titreme gibi fiziksel belirtiler ve gerilim,
huzursuzluk gibi duygusal belirtiler gösterebilir. Spielberger’e (1983:4-5) göre
durumluk kaygının özellikleri şunlardır:
•
•
•
•
•

Bireyin içinde bulunduğu durumu tehdit eden, tehlike yaratan biçimde
algılanmasından, yorumlanmasından kaynaklanır.
Bu durum bireye elem verir, bireyde hoş olmayan bir duygulanım oluşturur.
Bu duygulanım durumu algılanır, anlaşılır, duyumsanır.
Bu süreç içinde bilinç açık, haberdar ve uyanıktır.
Sinir sisteminin işlevinde değişmeler olduğunu gösteren belirtiler ortaya çıkar.

Sürekli kaygı ise; bireyin kaygı yaşantısına yatkınlığıdır. Kişi içinde bulunduğu
durumları genelde stresli, tehlikeli olarak algılar. Bunun sonucunda bireyde; mutsuzluk,
karamsarlık ve kolay incinme görülebilir. Bu tipler, durumluk kaygıyı diğerlerine göre
daha fazla yaşarlar.
3.2. Kaygının nedenleri
Tüm heyecanlarda olduğu gibi kaygıda da bireyi çevresini algılayış tarzından
ayırmak mümkün değildir. Belirli bir ortam içinde kendisini güven altında ve huzurlu
hisseden bireyde korku ya da kaygı olmaz. Diğer yandan aynı çevredeki başka biri
çevreyi tehlikeli bulabilir ve bu algılamayla ilgili sorunlar yaşayabilir. Hangi ortamın
nasıl algılanacağı yetişilen kültürün kişiye öğrettiği şeylerdir. Bu nedenle hangi ortamın
hangi düzeyde kaygılar yaşatacağı değişiklik arz edebilir ve toplumlar içinde bazı
genellemeler yapılabilir. Bu genellemeler kaygı duygusunun ortaya çıkmasına yol açan
ortamlardaki bazı yönleri belirtir (Cüceloğlu, 1994:277-278). Bu nedenle, hangi ortamın
ne tür kaygı ortaya çıkaracağı bir kültürden diğerine farklı olabilir. Ancak, kaygının
nedenleri için bütün toplumlarda geçerli olabilecek bazı genellemeler de vardır
(Cüceloğlu, 1994: 277-278).
• Desteğin Çekilmesi: İnsan yeni bir çevreye gittiği zaman o ana kadar alışageldiği
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destekleri kaybeder. Böyle durumlarda insanlar kaygı duyar.
• Olumsuz Bir Sonucu Beklemek: Birey yaşamında olumsuz uyaranları beklediği
durumlarda kaygı yaşayabilir. Pek hazırlanmadan sınava girme, bir mahkemede
duruşma sonucunu bekleme gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkabileceği durumlarda
kaygı duyulur.
• İç Çelişki: İnanılan ve önem verilen bir fikirle yaptığımız davranış arasında bir
çelişki ortaya çıktığı zaman bir gerginlik yaşanabilir. İçsel çelişki önemli bir güdü ve
heyecan kaynağıdır. Bu tür durumlarda çelişkiyi giderecek çözüm yolları aranır; çözüm
yoluna ulaşıncaya kadar kaygılar yaşanır. Örneğin bilgisayarların, bir gün insanlığı yok
edeceğine ve tüm dünyayı etkisi altına alacağına inanan birey, bir mikroişlemci
geliştirilen laboratuarda çalışmak zorunda kalırsa, kendisini sürekli bir gerginlik ve
kaygı içinde bulabilir.
• Belirsizlik: Gelecekte ne olacağını bilememek insan için kaygı yaşatıcı
nedenlerden biridir. Gelecekte olumsuz türden olayların olacağını bilmek ne olacağını
hiç bilmemeye tercih edilir. Tarih içinde insanoğlunu keşfetmeye ve düşünmeye sevk
eden nedenlerin başında belirsizlik gelmiştir.
Bireylerin sürekli kaygı, gerilim ve huzursuzluk hâli içinde yaşamaları onların
işlerinde beklenilen yüksek performansla uyumlu davranış göstermelerini olumsuz
etkileyerek, kendilerini yenileme, yeni bilgilerle besleme ve alanlarında ustalaşmaktan
vazgeçmelerine yol açabilecektir. Bu bağlamda kaygıyla ilgili yukarıdaki bilgiler
doğrultusunda ilkokullarda görev yapan yöneticilerin öğretmenlik mesleğine geri
dönmeleri halinde yaşayabilecekleri kaygılar incelenmiştir.
4. Araştırmanın yöntemi
Araştırma, literatür taramaları sonucu araştırmacılar tarafından geliştirilen ve
adayların mesleğe geri dönüşte yaşayabilecekleri düşünülen kaygı düzeylerini ölçmeye
yönelik geliştirilen yargı cümleleri ve ayrıca kişisel bilgiler bölümünde yer alan
demografik özelliklere ilişkin sorulara verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Veriler
SPSS18.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde
demografik faktörler için frekanslar hesaplanmış, iki değişkenli durumlar için t testi, üç
ve daha fazla değişkenli durumlarda ise ANOVA testi kullanılmış, farklılığın tespit
edildiği durumlar için ayrıca PostHoc (Tukey HSD) testleri yapılarak yorumlanmıştır.
İstatistiksel hesaplamalarda anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
İlkokullarda görev yapan okul yöneticilerinin öğretmenlik mesleğine geri
dönmeleri ile ilgili yapılan araştırmada anket, 205 okul yöneticisine uygulanmış olup,
10 adedi geçersiz sayılmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik testi sonucunda Cronbach
Alpha güvenilirlik katsayısı 0.809 olarak gerçekleşmiştir. Bu bulgu araştırma anketinin
iç tutarlılığının oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.
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4.1. Araştırmanın örneklemi ve sınırlılıkları
Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini 20122013 eğitim öğretim yılında Diyarbakır İli merkezindeki dört ilçede (Bağlar, Kayapınar,
Yenişehir ve Sur) görev yapmakta olan okul yöneticileri; örneklemini ise, bunlar
asından rastgele yöntemle seçilen195 okul yöneticisi oluşturmuştur. Katılımcıların 180’i
erkek 15’i kadındır. Cinsiyet değişkeni açısından farklılık analizlerinde kadın yönetici
sayısının azlığı bir kısıt oluşturmakla birlikte ilgili durum Türkiye gerçeği nedeniyle göz
ardı edilmiştir. Ayrıca diğer bir kısıt olarak daha çok okul yöneticilerinin öğretmenlik
mesleğine tekrar dönüşlerinde yaşanabilecek davranışsal psikoloji boyutlu kaygıları
içermekte olup, yeni araştırmacılar bu konunun ders materyal metotları boyutunda ve
okul yöneticilerinin hem kendileri hem de yetiştirdikleri öğrenciler açısından
oluşturabilecekleri sakıncalar incelenmemiştir.
Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, branş, vs..) tespit
etmeye yönelik sorular sorulmuş daha sonra ilkokullarda görev yapan yöneticilerin,
öğretmenlik mesleğine geri dönüşlerinde yaşayabilecekleri düşünülen kaygı
durumlarıyla ilgili yargı cümleleri literatür okumaları sonucu araştırmacı tarafından
geliştirilmiştir. Araştırma soruları öncelikle 30 katılımcı üzerinde bir ön teste tabi
tutulmuş, faktör yükleri düşük olan yargı cümleleri yeniden kurgulanmış ya da anketten
çıkarılmıştır. Araştırmanın yöntemi bölümünde belirtildiği üzere Cronbach Alpha
katsayısıyla geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır.
4.2. Araştırmanın Bulguları
4.2.1 Araştırma Katılımcılarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Aşağıda tablo 1’de de görüldüğü üzere; araştırmaya katılan okul yöneticilerinin;
%92,3(180)’ü erkek,%7,7(15)’si kadındır.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin;%59(115)’u 31-40, %20,5(40)’i 4150,%13,3(26)’ü 51 ve üzeri ve%7,2(14)’si de 20-30 yaş grubunda yer almakta olup,
yöneticilerin %80’e yakını 31-50 yaş aralığında yer almaktadır.
Katılımcılar; %65,6(128)’sı sınıf öğretmeni, %34,4(67)’ü diğer alanlardaki branş
öğretmenlerinden oluşturmaktadır.
Görev unvanlarına göre katılımcıların;%51,8(101)’i müdür yardımcısı,
%39(76)’u Okul müdürü ve %9,2(18)’si de Müdür başyardımcılarından oluşmaktadır.
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Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular tablosu
Değişkenler /
Frekanslar Yüzde
Değişkenler /
Frekanslar Yüzde
Cinsiyet
(n)
(%)
Okuldaki Görevi
(n)
(%)
Değişkeni
Kadın
15
7,7 Okul Müdürü
76
39,0
Erkek
180
92,3 Müdür Başyardımcısı
18
9,2
Toplam
195
100,0 Müdür Yardımcısı
101
51,8
Yaş Değişkeni
Toplam
195
100,0
20-30 yaş aralığı
14
7,2 Mesleki Kıdem
31-40 yaş aralığı
115
59,0 1-5 yıl
17
8,7
41-50 yaş aralığı
40
20,5 6-10 yıl
41
21,0
51 ve üzeri yaş
26
13,3 11-20 yıl
91
46,7
Toplam
195
100,0 21 yıl ve üzeri
46
23,6
Branş Değişkeni
Toplam
195
100,0
Sınıf Öğretmeni
128
65,6 Yöneticilik Kıdemi
Diğer Alanlar
67
34,4 1-5 yıl
94
48,2
Toplam
195
100,0 6-10 yıl
56
28,7
Öğretmen Sayısı
11-20 yıl
29
14,9
1-5 arası
25
12,8 21 yıl ve üzeri
16
8,2
6-15 arası
15
7,7
Toplam
195
100,0
16-30 arası
Görev Yeri Değişkeni
147
75,4
41
21,0
İl veya İlçe Merkezi
31 ve üzeri
114
58,5 Köy
48
24,6
Toplam
195
100,0
Toplam
195
100,0
Kıdemlerine göre katılımcıların;%46,7(91)’si 11-20 yıl, %23,6(46)’sı 21 yıl ve
üzeri, %21(41)’i 6-10 yıl ve %8,7(17)’si de1-5 yıllık kıdeme sahip öğretmen
gurubundan oluşmaktadır.
Görev yaptığı okuldaki öğretmen sayısına göre katılımcıların; %58,5(114)’i 31
ve üzeri, %21,8(41)’i 16-30, %12,8(25)’i 1-5 arası ve%7,7(15)’si de 6-15 arası
öğretmeni bulunan okullardan oluşmaktadır.
Görev yaptıkları yerleşim alanına göre katılımcıların; %75,4(147)’ü il veya
ilçelerde ve %24,6(48)’sı köylerde görev yapan okul yöneticilerinden oluşmuştur.
4.2.2 Katılımcıların kaygı düzeylerini ölçmeye yönelik Sorulara İlişkin
Bulgular
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden “Öğretmenlik mesleğine dönüşte
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etkimin azalacağına inanıyorum” yargısına %31,3(61)’ü katılmıyorum, %26,72(52)’si
kesinlikle katılmıyorum, %21,5(42)’i katılıyorum, %10,8(21)’i kararsızım ve
%9,7(19)’si de kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplandırmışlardır. Bu bağlamda
katılımcıların %58’i mesleğe dönüşte etkisinin azalmayacağını, %31,2’si ise mesleğe
dönüşte etkisinin azalacağını düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden “Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
kişisel işlerimi yapmada sorun yaşarım” yargısına %42,6(83)’sı kesinlikle
katılmıyorum, %39(76)’u katılmıyorum, %8,2(16)’si katılıyorum, %6,7(13)’si kararsız,
ve %3,6(7)’sı kesinlikle katılıyorum görüşlerinde bulunmuştur. Bu bağlamda
katılımcıların %82’si mesleğe dönüşte kişisel işlerini yürütmede sorun yaşamayacağını
düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, okul
içi disiplin kurallarına uyma konusunda sıkıntı yaşarım” yargısına %40,5(79)’i
katılmıyorum, %40(78)’ı kesinlikle katılmıyorum, %9,2(18)’si katılıyorum, %6,7(13)’si
kararsızım ve %3,6(7)’sı kesinlikle katılıyorum görüşlerinde bulunmuştur. Bu bağlamda
katılımcıların daha önce emredici ve uygulayıcısı oldukalrı emir ve talimatlar açısından
%81’i mesleğe dönüşte okul içi disiplin kurallarına uyma konusunda sıkıntı
yaşamayacağını düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden “Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
maddi sıkıntılar yaşarım” yargısına %36,4(71)’ü katılmıyorum,%29,7(58)’si kesinlikle
katılmıyorum, %14,9(29)’u katılıyorum,%10,3(20)’ü kesinlikle katılıyorum ve
%8,7(17)’si kararsızım şeklinde cevaplandırmışlardır. Bu bağlamda katılımcıların
%66’sı mesleğe dönüşte maddi sıkıntı yaşamayacağını düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticilerinden “Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
meslektaşlarımla uyum sorunları yaşarım” yargısına %37,9(74)’u kesinlikle
katılmıyorum, %36,9(72)’u katılmıyorum, %12,3(24)’ü katılıyorum,%9,2(18)’si
kararsızım ve %3.6(7)’sı da kesinlikle katılıyorum görüşlerinde bulunmuştur. Bu
bağlamda katılımcıların %75’i mesleğe dönüşte meslektaşlarıyla uyumda sıkıntı
yaşamayacağını, kalan %25’i ise sorun yaşayacağını düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticileri “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, öğretmen
arkadaşlarım benimle çekinmeden iletişim kurabilirler” yargısına %45,6(89)’sı
katılıyorum ve %31,8(62)’i kesinlikle katılıyorum, %9,7(19)’si katılmıyorum,
%7,7(15)’si kesinlikle katılmıyorum, %5,1(10)’ide kararsızım görüşlerinde
bulunmuştur. Bu bağlamda katılımcıların %77’si mesleğe dönüşte öğretmen
arkadaşlarının kendileriyle iletişim kurabileceklerini, bu konuda sıkıntı
yaşamayacaklarını düşünmektedirler.
Araştırmaya katılan okul yöneticileri “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, öğretmen
- amir ilişkisi içerisine girmek beni rahatsız eder” yargısına %27,7’si kesinlikle
katılmıyorum, %37,9’u katılmıyorum, %9,2’si kararsız, %20,5’i katılıyorum ve %4,6’sı
da kesinlikle katılıyorum görüşlerinde bulunmuştur. Bu bağlamda katılımcıların %75’i
mesleğe dönüşte öğretmen - amir ilişkisi içerisine girmenin kendilerini rahatsız
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etmeyeceğini, kalan %25’i ise ilişkilerinde sorun yaşayabileceğini düşünmektedir.
Araştırmaya katılan okul yöneticileri “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, yöneticiöğretmen çatışması nedeniyle iletişim sorunu yaşarım” yargısına %25,1’i kesinlikle
katılmıyorum, %42,1’ikatılmıyorum, %15,9’ukararsız, %13,8’i katılıyorum ve %3,1’i
kesinlikle katılıyorum görüşlerinde bulunmuştur. Bu bağlamda katılımcıların %83’i
mesleğe dönüşte yönetici- öğretmen çatışması nedeniyle iletişim sorunu
yaşamayacağını, kalan %17’i ise sorun yaşayacağını düşünmektedir.
4.2.3 Katılımcıların kaygı durumlarının cinsiyet değişkenine göre ilişki analizi
Tablo 2: Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre kaygı düzeylerinde farklılık
olup olmadığının analizi
Yargı cümleleri

Cinsiyet

N

Ort.

Std.
Sapma

Std.Hat
Sd
a Ort.

Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
kişisel işlerimi yapmada sorun
yaşarım
Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
öğretmen - amir ilişkisi içerisine
girmek beni rahatsız eder
Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, yönetici- öğretmen
çatışması nedeniyle iletişim
sorunu yaşarım

Bayan

15

2,466

1,245

0,321

193

2,107

0,036

Erkek

180

1,866

1,043

0,077

15,679

1,812

0,089

Bayan

15

3

1,362

0,351

193

2,126

0,034

Erkek

180

2,311

1,192

0,088

15,838

1,898

0,076

Bayan

15

2,866

0,990

0,255

193

2,219

0,027

Erkek

180

2,227

1,077

0,080

16,882

2,383

0,029

t

p

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların cinsiyet değişkenine göre
“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, kişisel işlerini yapmada sorun yaşayıp
yaşamayacağına” ilişkin yargı cümlesinden duydukları kaygı durumlarının %95
güvenilirlikte farklılaştığı ve farklılığın kadın yöneticiler lehine olduğu tespit edilmiştir
(x=2,466, t=2,107; p<0.05). Bu durum kadın yönetici öğretmenlerin öğretmenlik
mesleğine geri dönüşte kişisel işlerini yapmada erkek yöneticilere göre sorun yaşama
konusunda daha az kaygı taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir.
Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların “Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
öğretmen - amir ilişkisi içerisine girmenin kendilerini rahatsız edip etmediği”
konusundaki kaygı durumları %95 güvenilirlikte farklılık arz etmektedir (t=2,126;
p<0.05). Farklılığın kadınlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın yönetici
(X=3.0) öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine geri dönüşte ast-üst ilişkisine girmeleri
erkek yöneticilere göre daha az kaygı oluşturmaktadır.
Cinsiyet değişkenine göre katılımcıların “Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
yönetici- öğretmen çatışması nedeniyle iletişim sorunu yaşayıp yaşamayacağı”
konusundaki kaygı durumları %95 güvenilirlikte farklılık arz etmektedir (t=2,219;
p<0.05). “Farklılığın kadınlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Bunu manası kadın
yönetici (X=2.866) öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine geri dönüşte yönetici-
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öğretmen çatışması bağlamında erkek yöneticilere göre iletişim problemi yaşarım
kaygısını daha az taşıdıklarıdır.
4.2.4 Katılımcıların yaş değişkenine göre kaygı durumlarının farklılık arz edip
etmediği analizi
Tablo 3: Katılımcıların kaygı durumlarının yaş değişkenine göre kaygı
düzeylerindeki farklılık analizi
Yargı Cümleleri
Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, otoritem zayıflar

Yaş
Değişkeni

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası
Gruplar içi

12,863
242,808

3
191

4,287
1,271

Toplam

255,671

194

F

p

3,372 0,019

Tablo 3’te görüldüğü üzere katılımcıların yaş değişkenine göre “Öğretmenlik
mesleğine dönüşte, otoritesini kaybetme” konusundaki kaygı durumları%95
güvenilirlikte anlamlı bir farklılık arz etmektedir(F=3,372; p<0.05). Bu farklılığın kimin
lehine olduğu Post Hoc analizine tabi tutulmuş, analiz sonucunda 51 ve üzerindeki
yaştaki okul yöneticileri lehine,41-50 yaş aralığındakiler aleyhine bir farklaşma söz
konusu olduğu, 41-50 yaş aralığındaki okul yöneticilerinin otoritesini kaybedeceği
konusunda daha çok kaygı taşıdıkları şeklindedir.
4.2.5 Katılımcıların okuldaki görevi değişkenine göre kaygı durumlarının
analizi
Tablo 4: Katılımcıların kaygı durumlarının okuldaki görevi değişkenine göre
analizi
Yargılar
Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, maddi sıkıntılar
yaşarım

Görev
Değişkeni
Gruplar
arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Df
Toplamı

Kareler
F
Ortalaması

18,290
322,304
340,594

6,096
1,687

3
191
194

p

3,612 0,0142

Tablo 4’te görüldüğü üzere “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, maddi sıkıntılar
yaşarım” yargısı açısından katılımcıların duydukları kaygı durumları %95 güvenilirlikte
anlamlı bir farklılık arz etmektedir (F=3,612; p<0.05). Bu farklılığın Müdür
Başyardımcıları lehine Müdürler aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Mesleğe geri dönüşte
Müdürlerin, Müdür Başyardımcılarından daha fazla kaygılı oldukları söylenebilir. Diğer
gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.
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4.2.6 Katılımcıların Meslek Kıdemi değişkenine göre kaygı durumlarının
analizi
Tablo 5: Katılımcılarının öğretmenlik kıdemi değişkenine göre kaygı
durumlarının analizi
Yargı Cümleleri

Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
öğretmen arkadaşlarım benimle
çekinmeden iletişim kurabilirler

Öğretmenlik Kareler
Kıdemi
Toplamı

Sd

Kareler
F
Ortalaması

Gruplar arası 16,762

3

5,587

Gruplar içi

261,309

191

1,368

Toplam

278,071

194

p

4,084 0,007

Katılımcıların “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, öğretmen arkadaşlarının
kendisiyle çekinmeden iletişim kurup kuramayacakları” yargısı açısından kaygı durumu
%99 güvenilirlikte anlamlı bir farklılık arz etmektedir (F=4,084; p<0.01, Tablo 5) . Bu
farklılığın 6-10 yıllık mesleki kıdemi olan okul yöneticileri lehine, 11-20 arası ve 21 ve
üzeri yıllık mesleki kıdemi olanlar aleyhine olduğu tespit edilmiştir. Diğer gruplar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
4.2.7 Katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre kaygı durumlarının
analizi
Tablo 6: Katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre kaygı durumlarının
farklılık analizi
Yöneticilik
kıdemi
Öğretmenlik mesleğine dönüşte, Gruplar arası
meslektaşlarımla uyum sorunları Gruplar içi
yaşarım
Toplam
Gruplararası
Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
Gruplar içi
otoritem zayıflar
Toplam
Öğretmenlik mesleğine dönüşte, Gruplararası
verilen görevi yerine getirememe Gruplar içi
kaygım olur
Toplam

Yargı Cümleleri

Kareler
Toplamı
10,277
239,8559
250,133
18,704
236,967
255,671
11,224
236,263

247,487

Kareler
F
Ortalaması
3
3,425
2,728
191 1,255
194
3
6,234
5,025
191 1,240
194
3
3,741
3,024
191 1,236
Sd

p

0,045

0,002

0,030

194

Katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre“Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, meslektaşlarıyla uyum sorunları yaşayıp yaşamayacakları” yargı cümlesi
açısından duydukları kaygı %95 güvenilirlikte anlamlı bir farklılık arz etmektedir
(F=2,728; p<0.01, tablo:6). Bu farklılığın 21 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan okul
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yöneticileri lehine, 11-20 arası yıllık mesleki kıdemi olanlar aleyhine bir durum söz
konusu olduğu tespit edilmiştir. Diğer gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı
farklılık bulunmamıştır.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, otoritesinin zayıflayıp
zayıflamayacağı” sorusundan duydukları kaygı durumu açısından %99 güvenilirlikte
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (F=5,025; p<0.01). Bu farklılığın 21 yıl ve üzerinde
yöneticilik kıdemi bulunan okul yöneticileri lehine,1-5 yıl, 6-10 yıl ve 11-20 yıl
yöneticilik kıdemi bulunan okul yöneticileri aleyhine olduğu bulunmuştur.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, verilen görevleri yerine
getirmede sorun yaşayıp yaşamayacağı” yargı cümlesi açısından duydukları kaygı
durumu puanı ile yöneticilik kıdemi değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (F=3,024; p<0.05). Bu farklılığın kimin lehine olduğu Post Hoc analizine tabi
tutulmuş, analiz sonucunda elde edilen bulguların tesadüfî bir farklılık olduğu
görülmüştür.
4.2.8 Katılımcıların görev yaptığı okuldaki öğretmen sayısı değişkenine göre
kaygı durumlarının analizi
Tablo 7: Katılımcıların görev yaptığı okuldaki öğretmen sayısı değişkenine göre
kaygılarının analizi
Öğretmen
sayısı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
20,233
320,361

Toplam

340,594

194

Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, kişisel işlerimi
yapmada sorun yaşarım

Gruplar arası 9,707
Gruplar içi
211,810

3
191

Toplam

221,517

194

Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, parasalkaygılar
içerisine girmem

Gruplar arası 15,868
Gruplar içi
268,777

3
191

Toplam

194

Yargı Cümleleri
Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, maddisıkıntılar
yaşarım

284,646

Sd
3
191

Kareler
F
p
Ortalaması
6,744
4,021 0,008
1,677

3,235
1,108

2,917 0,035

5,289
1,407

3,758 0,011

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre“
Öğretmenlik mesleğine dönüşte, maddi sıkıntılar yaşayıp yaşamayacağı” yargı cümlesi
açısından kaygı durumlarının %95 güvenilirlikte farklılık arz ettiği tespit edilmiştir
(F=4,021; p<0.01). Bu farklılığın öğretmen sayısı 31 ve üzeri olan kurumdaki okul
yöneticileri lehine, 16-30 arası öğretmeni olanlar aleyhine bir durum söz konusu olduğu
tespit edilmiştir.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, kişisel işlerini yapmada sorun
yaşayıp yaşamayacağı” konusundan duydukları kaygı durumu açısından %95
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güvenilirlikte farklılık olduğu tespit edilmiştir (F=2,917; p<0.05).Bu farklılığın Post
Hoc testi sonuçlarına göre tesadüfî bir farklılık olduğu görülmüştür.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, parasal kaygıları olup
olmayacağı” açısından kaygı durumları %95 güvenilirlikte farklaşmaktadır(F=3,758;
p<0.05). Post Hoc testi sonucunda öğretmen sayısı 16-30 olan kurumlar lehine ile31 ve
üzerinde olanlar aleyhine bir durum söz konusu olduğu tespit edilmiştir.
4.2.9 Katılımcıların görev yaptığı okulun yeri değişkenine göre kaygı
durumlarının analizi
Tablo 8: Katılımcıların görev yaptığı okulun yeri değişkenine göre kaygı
durumlarının analizi
Yargı Cümleleri
Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
maddi sıkıntılar yaşarım
Öğretmenlik mesleğine dönüşte,
öğretmen arkadaşlarım benimle
çekinmeden iletişim kurabilirler

Kareler
Sd
Toplamı
Gruplararası

7,034
Gruplar içi
333,560
Toplam
340,594
Gruplararası 6,528
Gruplar içi 271,543
Toplam
278,071

1
193
194
1
193
194

Kareler
Ortalaması

F

p

7,034
1,728

4,069

0,045

6,528
1,406

4,639

0,032

Katılımcıların görev yaptığı okulun yeri değişkenine göre “Öğretmenlik
mesleğine dönüşte, maddi sıkıntılar yaşarım” yargı cümlesi bağlamında duydukları
kaygı düzeyi %95 güvenilirlikte anlamlı bir farklılık arz etmektedir(F=4,069; p<0.05,
Tablo:7). Yine katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, öğretmen arkadaşlarıyla
çekinmeden iletişim kurup kuramayacağı” yargı cümlesinden duydukları kaygı düzeyi
%95 güvenilirlikte anlamlı bir farklılık arz etmektedir (F=4,639; p<0.05, Tablo: 8).
Sonuçlar
Araştırma, İlkokullarda görev yapan yöneticilerin, öğretmenlik mesleğine geri
dönüşlerinde karşılaşabilecekleri kaygı durumlarını belirlemek ve yönetim süreçleri
açısından yaşayabilecekleri problemleri tespit etmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
• Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin; %92’sini erkek yöneticiler
oluşturmaktadır. Bu bulgu, kadın yönetici adayı sayısının azlığı ve kadınların yöneticilik
eğilimlerinin erkeklere göre daha alt düzeyde olduğu veya bu mesleğin daha çok ağır,
külfetli ve erkek işi olduğu şeklinde yorumlanabilir.
• Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin %80’e yakını 31-50 yaş aralığında
yani orta yaş kuşağında yer almaktadır.
• İlkokul yöneticilerinin yaklaşık %30’u öğretmenlik mesleğine dönüşte
etkisinin azalacağına inanmaktadır.
• Katılımcıların yaklaşık %80’i mesleğe dönüşte; kişisel işlerini yürütmede,
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okul içi disiplin kurallarına uymada, meslektaşlarıyla uyumda, öğretmen arkadaşlarıyla
iletişim kurmada, kişisel işlerini yapmada, öğretmen - amir ilişkisi içerisine girme gibi
kaygı oluşturabilecek alanlarda sorun yaşamayacağını bulgularına ulaşılmıştır. Bu
bağlamda özellikle 6-10 yıllık mesleki kıdeme sahip olan okul yöneticileri “öğretmenlik
mesleğine dönüşte, öğretmen arkadaşlarıyla iletişim kurma açısından daha az kaygı
taşımaktadırlar. Aynı şekilde, 21 yıl ve üzerinde yöneticilik kıdemi bulunan okul
yöneticileri “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, meslektaşlarıyla uyum sorunları açısından
daha az kaygılıdırlar. Geriye kalan yaklaşık %20’lik kesim ise sorun yaşayabileceğini
düşünmektedir. Bu kesim içerisinde, yaşı 50’den küçük okul yöneticileri öğretmenlik
mesleğine geri dönüşte, otoritesinin zayıflayacağı kaygısını daha fazla taşımaktadırlar.
• Araştırmaya katılan erkek okul yöneticileri, öğretmenlik mesleğine geri
dönüşte, öğretmen - amir ilişkisi içerisine girmekten daha fazla rahatsızlık
duymaktadırlar.
• Müdür statüsünde çalışmakta olan okul yöneticileri “öğretmenlik mesleğine
dönüşte, maddi sıkıntılar yaşarım” kaygısını daha fazla taşımaktadırlar. Lakin, 31 ve
üzerinde öğretmeni olan kurumların okul yöneticileri ise “Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, maddi sıkıntılar yaşama” düşüncesinde daha az kaygılanmaktadırlar.
Cinsiyet değişkenine göre “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, kişisel işlerini
yapmada sorun yaşayıp yaşamayacakları” “öğretmen - amir ilişkisi içerisine girmenin
kendilerini rahatsız edip etmeyeceği”, ve “yönetici- öğretmen çatışması nedeniyle
iletişim sorunu yaşayıp yaşamayacaklarına” ilişkin kaygı düzeylerinin kadın yöneticiler
lehine farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda kadın yönetici öğretmenlerin
öğretmenlik mesleğine geri dönüşte kişisel işlerini yapmada yaşayabilecekleri sorunlar
açısından, erkek yöneticilere göre daha az kaygı taşıdıkları, ast-üst ilişkisine
girmelerinin (X=3.0) erkek yöneticilere göre daha az kaygı oluşturacağı ve yöneticiöğretmen çatışması bağlamında erkek yöneticilere göre iletişim problemi yaşarım
(X=2.866) kaygısını daha az taşıdıkları şeklide yorumlanabilir.
Katılımcıların yaş değişkenine göre “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, otoritesini
kaybetme” konusundaki kaygı düzeylerinin 51 ve üzerindeki yaştaki okul yöneticileri
lehine, 41-50yaş aralığındakiler aleyhine bir farklaşma söz konusu olduğu, 41-50 yaş
aralığındaki okul yöneticilerinin otoritelerini kaybetme konusunda daha çok kaygı
taşıdıkları şeklindedir. Bir diğer ifade ile 51 ve üzeri yaştaki yöneticiler emekliliğe
yakın olduklarından daha az kaygı taşımaktadırlar şeklinde de yorumlanabilir.
Katılımcıların “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, maddi sıkıntılar yaşayıp
yaşamayacağı” yargısı açısından kaygı durumlarının Müdür Başyardımcıları lehine
Müdürler aleyhine farklılaştığı tespit edilmiştir. Mesleğe geri dönüşte Müdürlerin,
Müdür Başyardımcılarından daha fazla kaygılı oldukları söylenebilir. Bir diğer ifadeyle
müdür pozisyonundaki yöneticiler öğretmenlik mesleğine geri dönmek
istememektedirler.
Katılımcıların “Öğretmenlik mesleğine dönüşte, öğretmen arkadaşlarının
kendisiyle çekinmeden iletişim kurup kuramayacakları” yargısı açısından duydukları
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kaygı, 6-10 yıllık mesleki kıdemi olan okul yöneticileri lehine, 11-20 arası ve 21 ve
üzeri yıllık mesleki kıdemi olanlar aleyhinedir. 11-20 arası ve 21 ve üzeri yıllık mesleki
kıdemi olan okul yöneticilerinin arkadaşlarının kendileriyle rahat iletişim
kuramayacakları noktasında 6-10 yıllık kıdemlilere göre daha çok kaygı taşıdıkları
söylenebilir.
Katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre“Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, meslektaşlarıyla uyum sorunları yaşayıp yaşamayacakları” yargı cümlesi
açısından duydukları kaygı 21 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan okul yöneticileri lehine,
11-20 arası yıllık mesleki kıdemi olanlar aleyhine bir durum söz konusu olduğu tespit
edilmiştir. Bu durum, 11-20 yıllık mesleki kıdemi olan okul yöneticilerinin öğretmenlik
mesleğine tekrar dönüşlerinde meslektaşlarıyla uyumsuzluk yaşayacaklarını
düşündükleri şeklinde yorumlanabilir.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, otoritesinin zayıflayıp
zayıflamayacağı” sorusundan duydukları kaygı durumu açısından 21 ve üzerinde
yöneticilik kıdemi bulunan okul yöneticileri lehine,1-5yıl, 6-10yıl ve 11-20yıl
yöneticilik kıdemi bulunan okul yöneticileri aleyhine olduğu bulunmuştur. Bu
bağlamdan 21 yıldan az yöneticilik kıdemi bulunan okul yöneticilerinin otoritelerini
kaybedecekleri kaygısı taşıdıklarıdır.
Katılımcıların yöneticilik kıdemi değişkenine göre“ Öğretmenlik mesleğine
dönüşte, maddi sıkıntılar yaşayıp yaşamayacağı” yargısı açısından öğretmen sayısı31 ve
üzeri olan kurumdaki okul yöneticileri lehine, 16-30 arası öğretmeni olanlar aleyhine bir
durum söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Bunun anlamı kalabalık okullarda
yöneticilik yapanlar daha objektif davranışlar sergileyerek daha etkin yönetimde
bulunabilmekte, bu nedenle de daha az kaygı taşımaktadırlar denilebilir.
Katılımcıların“Öğretmenlik mesleğine dönüşte, parasal kaygıları olup
olmayacağı” açısından öğretmen sayısı 16-30 olan kurumlar lehine ile 31 ve üzerinde
olanlar aleyhine bir durum söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda
kurumlarındaki öğretmen sayısı 30’u aşan okullarda çalışan yönetici pozisyonundaki
öğretmenlerin mesleğe geri dönüşleriyle maddi kaygılarının artacağıdır. Bu tespitlerden
sonra mesleğin saygınlığının artırılması ve çalışanlarının kaygı düzeylerinin
dengelenmesi adına aşağıdaki önlemler alınabilir.
Bayan öğretmenlerin, okul yönetiminde görev almak istememe nedenleri
belirlenerek, konu ile ilgili gerekli tedbirler alınmalı ayrıca İlkokullardaki yönetici
normuna en az bir kadın yönetici olması şartı getirilebilir.
İlkokullarda görev yapan okul yöneticililerin öğretmenlik mesleğine geri
dönmemelerinde önemli etkisi olan maddi sıkıntılar, mesleki yetersizlik, sosyal statü,
çevre baskısı, iletişim gibi faktörlerin üzerinde durulmalı, okul yöneticiliğinden
öğretmenlik mesleğine geri dönenlere, mesleki eğitimler verilmelidir. Bununla beraber,
iletişim, sosyal statü ve çevre baskısı gibi faktörlerin etkilerini en aza indirmek için de
isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilebilir.
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Okul idarecilerinin öğretmenlik mesleğine geri dönmelerinde kaygıya sebep olan
temel etkenlerin başında, yönetim kavramına faklı yaklaşım gelmektedir. Okul
yönetimin asıl amacı olarak, “öğrenme-öğretme sürecinde etkin rol alan öğretmenlere
emirler yağdırmak değil, onlara yardımcı olmaktır” anlayışının benimsenmesi
durumunda, bir çok problem kendiliğinden çözümlenebilecektir.
Araştırma daha çok okul yöneticilerinin öğretmenlik mesleğine tekrar
dönüşlerinde yaşanabilecek davranışsal psikoloji boyutlu kaygıları içermekte olup, yeni
araştırmacılar bu konunun ders materyal metotları boyutunda oluşturabileceği
problemler üzerine odaklanabilirler. Çünkü değişim odaklı bir dünyada her gün her şey
yeniden şekillenmekte olup, kendisini yenileyemeyen okul yöneticilerinin hem kendileri
hem de yetiştirdikleri öğrenciler açısından oluşturabilecekleri sakıncalar
incelenmemiştir.
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KİTAP TANITIMLARI ve REKLAMLAR
1.

"TÜRK BİRLİĞİ PROJESİ"

2.

Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk
milliyetindenim diyen insanlar, her şeyden önce mutlaka Türkçe konuşmalıdırlar.
Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna
inanmak doğru olmaz. M.Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki: “ Bugün
Sovyetler birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat
yarın ne olacağına kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya –
Macaristan parçalanabilir, ufanalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler
avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne
yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuz idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir,
kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi
köprüleri sağlam tutarak Dil bir köprüdür… inanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür…
Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların
(soydaş Türk kardeşlerimizin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara
yaklaşmamız gerekli.”
“Türk birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile
gözlerime dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK Birliği’ne inanıyorum.
Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarına TÜRK birliği ile açacak. Dünya
sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar
açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta yegane varlığım
ve servetim Türk olarak doğmamdır.
Kitap isteme: Yrd.
emikail@turansam.org
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2. “TÜRKİYE ile AZERBAYCAN SİYASİ ve EKONOMİK İLİŞKİLERİ”

Türk Dünyasının ulvi ve ölmez lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Gazi
Mustafa Kemal Paşa ATATÜRK’ün “Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci
sevincimizdir” kelimesi hakikat payını sadece yirminci yüzyılın başlangıçlarında değil,
günümüzde de kendi kanıtını bulmaktadır. Modern Azerbaycan Cumhuriyetinin
kurucusu Haydar ALİYEV’in “Türkiye ile Azerbaycan iki dost ve kardeş ülkedir.”
sloganı halen eskimeyen ve iki devlet arasında kadim kardeşliği canlandıran klasik bir
slogandır. Bu kitapta, zaman-zaman tarihin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine nasıl ayna
tuttuğuna canlı şahit olacaksınız. Bazen kederlenecek, bazen sevineceksiniz…
Kitapta 15 yıllık dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sermaye yatırımı,
işçi gücü dolaşımı gibi alanlarda toplam 25 milyar dolarlık bir yatırımın
gerçekleştirildiği TİKA ve DPT verileriyle analiz edilerek, güncel yatırım miktarının
daha da arttırılması öngörülmektedir. Bunun yanında Türkiye Azerbaycan’da daha
ziyade inşaat alanında yatırım yaptığı anlaşılmakta. Toplam olarak inşaat sektöründe
Azerbaycan’da 5 milyar dolarlık bir Türk müteahhit gücünün yatırım yapıldığı
gözlemlenmektedir. Diğer taraftan Azerbaycan’ın zengin doğalgaz ve petrol
rezervlerine sahip olması da dış emperyalist güçlerin iştahını kabartmakta ve jeostratejik ve jeopolitik açıdan Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ne kadar önemli bir adım
olduğunu gözler önüne sermektedir.
Kitap isteme: Yrd.
emikail@turansam.org
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3. Atatürk Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkileri
(1919-1938)

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri Bakü’de bulunan Devlet
Arşivlerinde, Ankara’daki Cumhuriyet Arşivinde ve Moskova’da bulunan Rusya Devlet
Arşivlerinden getirtilen belgeler ışığında aydınlatmayı hedefleyen bu kitap çalışması
eseri okurken hayret edeceksiniz. Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle araştırılan bu
çalışmayı diğerlerinden ayıran en temel özellik, yazarın Türkiye ve Azerbaycan
Türkçelerine hakim olması, aynı zamanda Rusça ve İngilizce de bilmesidir. TürkiyeAzerbaycan İlişkileri bilimsel alanda çok araştırıldı. Ama bu kitabın yazarı Azerbaycan
ve Türkiye’deki arşivlerde eşzamanlı araştırmalar yapmıştır. Yazar sadece Türk
kaynaklarına değil, hem Azerbaycan hem de Rus kaynaklarına da atıflarda bulunarak bu
eseri hazırlamıştır.
Öncelikle Osmanlı-Safevi savaşının çıkış nedenlerini gün yüzüne çıkaran bu
çalışmada, ta-rihsel süreç içerisinde yakın dönem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri
araştırılarak farklı açılardan yaklaşımlarda bulunulmuştur. Menfaat ve çıkarlara dayalı
bir dünyada Türk dünyasının üstünde esen tehlike çanları zama-nında her zaman tek
yumruk olduğu ve geleceğin Türk Birliği’nin de Türkiye-Azerbaycan stratejik
işbirliğinden geçeceğini iddia eden bu çalışma özgünlüğü ile sizi etkileyecektir.
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4. KARAPARA: Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları ve PKK Örneği

Gelişim Üniversitesi Öğ. Gör. Av. Filiz DEĞER
2013 yılında Kuzey Irakta yapılan saha araştırması sonucu hazırlanan eserde,
PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin yasa dışı ekonomik faaliyet ve bu yolla elde
edilen gelirle işledikleri suçların devletlere verdiği zarar ortaya konularak, ulusal ve
uluslararası boyutta devletin milleti üzerindeki hâkimiyet yetkisinin örgütlerce taciz
edilmesinin nedenleri sorgulanmaktadır. “Devlet kasasının yedek anahtarı komşu ülkede
olursa korumak için verilen uğraşların takdire şayan olduğunu gözler önüne seren bir
çalışma...”
Kars Kafkas Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Özellikle 11 Eylül El-Kaide’nin ABD’ye yapmış olduğu saldırılardan sonra
devlet yönetimlerinde, devlet güvenliği öncelikli sırada olmuştur. Çünkü terör
tehlikesinin boyutları farklılaşmış, etkisi ise daha da artmıştır. Böyle bir zamanda bu
eserin Irak saha araştırılması ile gerçekleştirilmesi dikkate değer bir durum
sergilemektedir.
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GENEL BİLGİLER
TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK
DERGİSİ, EP-EBSCO-HOST, ICI(Index Copernicus International, GOOGLESCHOLAR, ASOS-INDEX, ProQUEST, Ulrich's-WEB(GLOBAL SERIALS
DIRECTORY), ARAŞTIRMAX(ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi), ToKAT(Ulusal Toplu Katalog), Akademik Dizin(Akademik Türk Dergileri İndeksi),
TEİ(Türk Eğitim İndeksi), CEEOL(Central and Eastern European Online Library),
Journal-Index.net Uluslararası Bilimsel Dergi Endeksleri Tarama Sistemlerince
Taranmaktadır.
“TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR
DERGİSİ” İÇİN MAKALE ÇAĞRISI
TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz.

MERKEZİ

Dergi Yazım Kuralları
*TURAN-SAM,
ULUSLARARASI-BİLİMSEL-MEVSİMLİK
DERGİSİ
HAKEMLİ bir Dergidir. TURAN-SAM'da yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin
özgün-orijinal olmasına dikkat edilmelidir. Başka Dergilere Değerlendirilmek,
Yayımlanmak üzere gönderilen Makalelerin dergimize gönderilmemesini rica ediyoruz.
Lütfen, başka Dergilerde veya Çevrimiçi-Online Şebekelerde veya İnternet üzerinden
daha önce yayımlanan Makalelerinizi TURAN-SAM'a göndermeyiniz. Bu durumun
ihlalinin tespiti halinde yazara karşı Hukuksal çerçevede Yasal yollara başvurulacaktır;
*Makaleler word formatında 7 sayfayı geçmemelidir.
*Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen TÜRKÇE ÖZET'i ve ENGLISHABSTRACT'ı bulunmalıdır.
*Makaleler 12 punto ile "Times New Roman" ile yazılmalıdır. Alttan, üstten,
sağdan ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır.
*Makalelerde Yazarların Adı, Soyadı, Babasının adı, Bağlı Bulunduğu(Çalıştığı)
Kurum, Telefonu ve Açık Adresi belirtilmelidir.
*Kullanılan dipnotlarda Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli,
APA(American Psychological Association ) - http://www.apastyle.org standartlarına
uyulmalıdır.
*2013 yılı itibariyle; Dergimiz, EBSCO-HOST, PRO-QUEST VE ULRICH'SWEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye
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başlandığı için, gönderdiğiniz makalelere ayrıca "JEL CODE"-Journal of Economic
Literature (JEL) da eklemek zorunlu olmuştur. JEL CODE bilgisi bulunmayan
makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak
isteyen
yazarlarımız
bu
siteden
ayrıntılı
bilgi
alabilirler:
http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
*Makaleler genel olarak: ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, Alt Bölümler, SONUÇ
ve KAYNAKÇA şeklinde hazırlanmalıdır.
"TURAN-SAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerde
Türkçülüğe, Türk Milliyetçiliğine, Turancılığa, Ülkücü değerlere önem vererek bilimsel
nitelikte hazırlanmasına dikkat etmelisiniz.
Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş,
ı, ö, ç” harflerinin yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri
yayınlanmayacaktır.
Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun
dipnotlar ve KAYNAKÇA verilmelidir.
Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde
hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca TDK-Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna
uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Misyon, vizyon gibi Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde
kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak
makale göndermenizi rica ederiz."
Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en
geç 17 MART, 2015 tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında
*.doc veya *.docx uzantılı olarak gönderilmelidir.
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