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(1)
Yrd. Doç. Dr. Ali TÜRKER1; Öğr. Gör. Sinan KURT2; Öğr. Gör. Dr. Gülay ÖZALTIN TÜRKER3
FAKELORE VE FOLKLORİZMİN TURİZM İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR
İNCELEME4
A CONCEPTUAL REVIEW ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN FAKELORE AND FOLKLORISM
WITH TOURISM
ÖZ
Turistlerin seyahat motivasyonları içerisinde gidecekleri destinasyonun kültürel unsurları önemli bir
yer tutmaktadır. Ancak turistlere ‘folklor’ olarak sunulan her ürün aslında gerçekten bir folklor ürünü
olmamaktadır. Uydurulmuş/İcat edilmiş gelenek olarak da adlandırılabilecek bu unsurlar literatürde ‘fakelore’
ve ‘folklorizm’ kavramları ile yer bulmaktadır. Fakelore, farklı nedenlere bağlı olarak var olmayan
geleneklerin icat edilmesi, doğru olmayan ürünlerin folklormuşçasına sunulması anlamına gelmektedir.
Folklorizm ise ticari amaçlar doğrultusunda gelenek yaratılması, turizm ve kitle iletişim araçlarında yaratılan
bu geleneğin kullanılmasını ifade etmektedir.
Bu makale kavramsal bir çalışma olup, turizmde yaygın olarak kullanılan belli başlı örnekler üzerinden
fakelore ve folklorizm kavramlarını tanımlamakta ve bu kavramların halk bilimi ve ülke imajı üzerindeki olası
etkilerini tartışmaktadır. Turizm literatüründe söz konusu iki kavramın tartışmaya açılması açısından önem
taşıyan çalışmanın sonuç bölümünde ileride bu alanda yapılabilecek alan araştırmalarına yönelik örnekler de
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Folklor, Fakelore, folklorizm, icat edilmiş gelenek, Turizm.
JEL Kodları: L83, Z10.
ABSTRACT
Cultural creations of the destinations are considerably important among the travel motivations of
tourists. But, all ‘folk’ creations shown to tourists may not be real folk creations indeed. These creations -can
also be called fake/invented tradition- are known as ‘fakelore’ and ‘folklorism’ in literature. Fakelore means
inventing new traditions and to showing fake creations as folklore for various reasons. While, folklorism stand
for creating a tradition for commercial purposes and using this tradition which was created in tourism and
mass media.
This article is a conceptual study and defines ‘fakelore’ and ‘folklorism’ by using common cases in
tourism and discusses potential impacts of these concepts on folklore and image of the country. In conclusion
of the study which is important for bringing these concepts up discussion, examples for possible case studies
on this area are suggested.
Keywords: Folklore, Fakelore, Folklorism, Invented Tradition, Tourism
JEL Codes: L83, Z10.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü,
Yrd.Doç.Dr., aturker@mu.edu.tr; Muğla/TÜRKİYE.
2
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3
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4
Bu çalışma aynı isimle 16. Ulusal Turizm Kongresi’nde tam metin olarak sunulan bildirinin düzenlenmiş halidir.
1
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GİRİŞ
Halk bilimi geçmişten geleceğe sözle ve/veya davranışla icra edilen, her icrada yeniden şekillenebilen,
zamana, mekâna, insana göre uyarlanabilen gelenekli kültür ürünleri ile bu ürünleri inceleyen bilim dalının
genel adıdır (Durbilmez, 2013, s.104). Halkın sahip olduğu kültürel ürünlerin derlenmesi ve bu ürünlerin yeni
bağlamlarda varlıklarını sürdürmeleri halk biliminin temel sorumlulukları içerisindedir. Ancak folklor olarak
da adlandırılan halk bilimi ürünlerine, farklı nedenlerle, tamamen yanlış ya da gerçeğe dayanmakla beraber
çarpıtılmış unsurlar karışabilmektedir. Bu tür uygulamalarla karşılaşılması literatürde ‘fakelore’ olarak
adlandırılan yeni ürünleri ortaya çıkarmaktadır. Başta efsaneler olmak üzere, gelenekler, mutfak kültürü,
giyim, halk oyunları gibi pek çok kültürel unsura bilinçli ya da bilinçsiz fakelore unsurular karışabilmektedir.
Geçmişte kalmış, unutulmaya yüz tutmuş folklor ürünlerinin ticarileştirilmek amacıyla ortaya çıkarılması ya
da gerçek olmayan bir unsurun ekonomik kazanç elde edilmek amacıyla folklormuş gibi sunulması ise
‘folklorizm’ olarak tanımlanmaktadır.
Kültürel unsurlar turistlerin tatil yeri seçiminde önemli etkiye sahiptirler. Günümüzde pek çok turist
ziyaret ettikleri destinasyonların yerel kültürlerini öğrenmeye ilgi duymaktadır. Ancak, turizmin yerel
kültürler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, turistik destinasyonlarda sıkça karşılaşılabilecek fakelore ve
folklorizm ürünleri nedeniyle turistlerin gerçek halkbilgisi ürünlerine ulaşabilmesi ya da gerçeği gerçek
olmayandan ayırt edebilmesi mümkün olamayabilmektedir. Turistler edindikleri kişisel deneyimler
doğrultusunda destinasyona ilişkin bir imaj algısı geliştirmektedirler. Her ne kadar ekonomik kazanç sağlıyor
olsa da gerçek olmayan folklor unsurlarına (fakelore/folklorizm) maruz kalarak edindikleri deneyimler sonucu
destinasyona ilişkin gerçek olmayan bir imaj algısına sahip olabileceklerdir.
Yapılan literatür taraması sonucunda halk bilimi alanında fakelore ve folklorizm kavramlarının kısmen
de olsa araştırmacılar tarafından ilgi gördüğü ve tartışıldığı, ancak turizm literatüründe bu kavramlara yer
verilmediği görülmüştür. Bu bağlamda, çalışma her iki kavramın da turizm literatürüne tanıtılması ve bu
alanda ileride yapılabilecek çalışmalara temel oluşturması açısından önem taşımaktadır.
FOLKLOR, FAKELORE ve FOLKLORİZM
İlk defa 1846'da William J. Thoms tarafından ortaya atılan ‘folklor’ terimi Türkçeye halk bilim,
halkiyat, halk bilgisi vb. olarak geçmiştir (Ekici, 2006, s.2). Terimin temelini oluşturan ‘halk’ kelimesinin,
coğrafi keşifler, bilimsel gelişmeler ve milliyetçilik akımlarının etkisindeki 19. yy Avrupa’sında primitif/ilkel
olarak adlandırılan topluluklar ile kendini medeni ve okuryazar gören zümre arasında kalan; şehirde değilse
de şehre yakın bir bölgede, taşrada yaşayan ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan insan gruplarını
nitelemek için kullanıldığı bilinir (Ekici, 2013a, s. 1-10). Başlangıçta ilkel insanı izleme şeklinde ortaya çıkan
folklor hareketi ilerleyen süreçte Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özgeçmişine dönme biçimini alır. 19.yy’da
ortaya çıkan ulusçuluk akımı ile birlikte, folklor çalışmaları de bu akıma hizmet etmeye başlar. Ulus kültürünü
kurmak, ulusal ruhu canlandırmak ve korumak için folklor çalışmaları kullanılır (Çamkara, 2010, s.85-86).
Milli bilinç oluşturma çabası içerisindeki batılı topluluklar kültürel köklerine ulaşabilmek için, başta
destanlar ve masallar olmak üzere, halkbilim ürünlerini derleyip incelemeye başlamış, bu derlemeleri
yaparken de şehirde yaşayanlara göre çok daha az değişmiş ve bozulmuş olduklarına inandıkları kırsal
kesimleri kendilerine alan olarak belirlemişlerdir. Böylece halkbilimi ortaya çıktığı ilk dönemde köyde
yaşayan ve ‘halk’ olarak nitelendirilen toplulukların edebi ürünlerini, gelenek ve göreneklerini, el sanatlarını,
mutfaklarını, çeşitli inanmalarını, festival ve kutlamalarını, vb. halk bilgisi ürünlerini derleyip inceleyen bir
bilim haline gelmiştir (Ekici, 2013a).
Yirminci yüzyıla gelindiğinde köyde yaşayan toplulukların hızla şehirlere göç etmeleri ve halk bilgisi
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ürünlerinin de yeni sosyal şartlara uyum sağlayarak varlıklarını sürdürmeleri, coğrafi sınırlar ve sınıfsal
ayrımlara dayanarak yapılan ‘halk’ tanımının geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur. Günümüzde bu alanda
çalışan akademisyenlerce kabul edilen en geçerli tanımın yirminci yüzyılın son çeyreğinde Amerikalı
halkbilimci Alan Dundes tarafından yapıldığı söylenebilir. Dundes’a göre halk terimi; “… en azından ortak
bir faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Bu grubu birbirine bağlayan faktörün ortak
meslek, dil veya din olabilir ne olduğu önemli değildir. Bundan daha önemli olan ise herhangi bir sebebe
bağlı olarak oluşan grubun kendine ait kabul ettiği bazı geleneklere sahip olmasıdır” (Dundes, 2006, s.10).
Bu yeni tanım ile coğrafi ve sınıfsal sınırlarından kurtarılan halkbilimi, kendine kültürün her alanında çalışma
sahası bulmuştur. Bu alanlardan biri de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük bir endüstri haline gelmiş
olan turizm hareketleri olmuştur. Halkbilimi ürünlerinin geleneksel bağlamları dışında da yaratılıp
kullanılmaya başlaması ‘fakelore’, ‘folklorizm’, ‘icat edilmiş gelenek’ gibi terimlerin bu disiplin içerisinde
tartışılmaya başlamasına neden olmuştur (Gürçayır, 2007, s.7-10).
‘Fakelore’ terimi Richard Dorson’un (1950) ‘Folklore ve Fake Lore’ başlıklı makalesi ile ilk defa
kullanılmıştır (Dundes, 2006, s.92). Dorson, Amerikan halk kahramanları etrafında oluşturulan hikâyelerin
aslında uydurma olduğunu söyleyip, diğer ulusların da sahte halk kahramanları ve bunlarla ilgili hikâyeleri
olduğunu iddia etmektedir. Söz konusu örneklerin ‘folklor’ olarak adlandırılamayacağını ve bu terim yerine
Türkçeye ‘uydurma folklor’ olarak çevrilebilecek ‘fakelore’ terimini kullanmanın daha doğru olduğunu
belirtilmektedir (Gürçayır, 2007, s. 7). Dorson, fakelore terimini tanımlarken; “Fakelore, gerçek oldukları
iddia edilen sahte ve sentetik eserlerin sergilenmesidir. Bu ürünler, alandan toplanmazlar, ancak sürekli bir
tekrarlama zincirinde evvelki edebi eserlerden ve gazete kaynaklarından yararlanılarak yeniden yazılırlar
veya yazınsal sömürüsünün başlangıcında en azından sözlü gelenekten alıntılara sahip olan Paul Bunyan
figüründe olduğu gibi yazılan muhtelif ‘halk kahramanları’ örneklerinde bütünüyle değişikliğe uğrayarak
ortaya çıkmış olabilirler” ifadelerini kullanmaktadır (Dundes, 2006, s.92; Tunç, 2007, s.17). Yukarıdaki
ifadelerden hareketle, Dorson’un kavramı özellikle doğal olmayan yöntemlerle oluşturulan ve halkın
ürünüymüş gibi sunulan eserleri tanımlamak ve gerçek halk bilgisi ürünlerinden ayırt etmek amacıyla ortaya
attığını ifade etmek mümkündür (Şimşek, 2008, s.79).
Dorson (1950) fakelore kavramını ‘olumsuz’ olarak değerlendirmekte ve fakelore unsurlarının gerçek
folklor ürünlerine zarar vereceğini ifade etmektedir. Dorson’la benzer görüşleri paylaşan Fishwick, “Paul’un
Oğulları Folklor mu Fakelore mu?” adlı çalışması ile uydurma kahramanlara değinerek fakelore örneklerini
çoğaltmaktadır. William S. Fox fakelore teriminin ortaya çıkış sebeplerini ve folklorun yerini nasıl aldığını
sosyolojik yönden incelerken, Barbara Kirshenblatt-Gimblett konuya olumlu yönden yaklaşarak fakelore
teriminin aslında uygulamalı folklor olduğunu ifade etmiştir (Gürçayır, 2007). Dundes’de (2006) kavrama
olumlu yaklaşılması gerektiğini düşünen araştırmacılardandır. Dundes gerçek folklor ürünü olarak kabul
edilen pek çok örneğin bile aslında fakelore olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek, bu kavramla
ilişkili olarak ortaya konan ürünlerin doğru metotlarla incelenmesi gerekliliğini savunur. Dundes ayrıca
kendinden önce ele alınan örneklerden farklı olarak sözlü ürünler dışında folklorun giyim, mimari gibi
alanlarında da fakelore örneklerine rastlanabileceğini belirtir.
Fakelore unsurlarının ortaya çıkma nedenlerine yönelik de literatürde farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Hobsbawm ve Ranger (1983) ‘The Invention of Tradition’ adlı çalışmalarında ‘gerçek’ ve ‘icat
edilmiş’ gelenek ayrımını yapılmışlardır. Fakelore kavramı yerine kullanılan ‘icat edilmiş gelenek’ ifadesini:
“açık bir şekilde veya açıkça söylenmeden kabul edilmiş kurallar tarafından normal olarak yönetilen
pratiklerin ve otomatik olarak devamlılığı ima eden, belli değerleri ve davranış kalıplarını tekrarlama
vasıtasıyla aşılamaya çalışan bir ritüelin veya sembolik doğanın kurulumu” şeklinde tanımlayan
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araştırmacılar (Baker, 2007, s. 88-89) eski şekillerin canlı olmadığı yerlerde geleneğin icat edildiğini
vurgulayarak, geleneğin icadının bir ihtiyaç dâhilinde gerçekleştiğini ifade etmişlerdir (Tunç, 2007, s.18).
Dundes (2006, s.97) ise ülkelerin kendi içlerinde ciddi bir aşağılık kompleksine sahip oldukları ve bu
kompleksten dolayı acı çektiklerini vurgulayarak bu acının azaltılması için fakelore unsurlarına
başvurulduğunu belirtmektedir. Yazar, ülkelerin sahip oldukları ve gerçekliliği tartışılan kahramanlık
öykülerinin ortaya çıkışını bu komplekse bağlamaktadır.
Ölçer Özünel (2012) tarihi çizgi romanlarda gelenek icadına ilişkin yapmış olduğu çalışmasında ‘icat
edilmiş gelenek’ kavramına farklı bir boyut kazandırmış ve ele aldığı örneklerden hareketle ‘imha edilmiş
gelenek’ kavramını önermiştir. Yazar Karaoğlan, Tarkan gibi çizgi roman kahramanları üzerinden eleştirdiği
fakelore kavramında söz konusu tipleri oluştururken destan kahramanını oluşturan gelenekden
faydalanıldığına ancak bu sırada gerçek kahramanların bu yeni tiplerin gölgesinde bırakılarak imha edildiğini
ifade etmiştir. Ölçer Özünel’in incelediği konuya benzer bir çalışma Türk mitolojisinin çizgi filmlerde
kullanılması ve aktarılması alanında Fedakar (2011) tarafından yapılmıştır. Ancak Özünel’in aksine Fedakar
incelediği örnekleri geleneğin güncellenmesi ve kültürün güncellenerek aktarılmasının başarılı bir temsili
şeklinde değerlendirmektedir. Ekici ise (2013a, s. 20-21) Hobsbawm ve Ranger, Ölçer Özünel gibi fakelore
kavramına olumsuz yaklaşan araştırmacılardan farklı olarak ‘icat edilmiş gelenek’ terimini eleştirmiştir.
Yazar, mevcut folklor unsurlarının da bir zamanlar birileri tarafından icat edildiğini, bu nedenle, icat edilme
tarihi bilinmeyen unsurları ‘folklor’, bilinenleri ise ‘fakelore’ olarak adlandırmanın doğru olmayacağını ifade
etmektedir. Bu bağlamda halkbilimi ürünlerinin sürekli olarak güncellenen, zamanla değişebilen ürünler
olduğunu ifade etmek mümkündür. Alanda yapılan farklı araştırmaların da gösterdiği gibi halkbilimcilerin
arasında da ‘fakelore’ kavramına karşı geliştirilmiş ortak bir bakış açısı bulunmamaktadır.
‘Fakelore’ terimi yerine ‘Folklorizm’in kullanılmasını öneren Knuts (2007), folklorizmin kavramsal
yönü ve özellikleri üzerinde durmaktadır. Folklorizmin tek biçimciliğe karşı bir tepki olup ticaret ve kültür
politikaları olarak geliştirildiğini belirtmektedir. Yazar bu terimin ilk kullanıcısı olan Alman tarihçi ve
halkbilimci Hans Moser’ın görüşlerini aktardığı çalışmasında; “folklorizm ürünleri turistler için yapılan
reklâmlar, el sanatı dernekleri ve kültür politikaları tarafından desteklenmiştir. Ayrıca Moser, ‘yeniden
canlandırma’ veya ‘yeniden diriltme’ faaliyetlerini de içeren folklorizmin ekonomik boyutunun ‘turizm
endüstrisi, reklâmlar ve kitle iletişim araçları tarafından’ oluşturulduğunu ve özellikle kültürel kimliğin
oluşturulması aşamasında da kullanıldığını öne sürer” (Knuts 2007: 176 -177) ifadelerine yer vererek
folklorizm kavramının ortaya çıkma nedenini turizm olarak açıklamaktadır. Şahin (2009) ise folklorizmin
temelde üç farklı şekilde kullanıldığını vurgulamaktadır. Bu üç şekil; (1) folklor ürünlerinin doğal ortamlar
dışında ticari amaçlar için kullanımı, (2) gelenek icat edilmesi ve (3) edebiyatta ve sanatta kullanımı şeklinde
sıralanmaktadır.
Fakelore ve folklorizm kavramları literatürde birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Knuts (2007)
gibi bazı araştırmacılar söz konusu kavramaların birbirileri yerine kullanılabileceğini savunurlarken
Çobanoğlu (1999) gibi araştırmacılar ise iki kavram arasında bazı farklılıklar yer aldığına dikkat
çekmektedirler. Bu bağlamda literatürde her iki kavramın sınırlarının kesin olarak belirlenebildiğini ifade
etmek mümkün değildir. Ancak Alanda yapılmış çalışmalardan hareketle Tablo 1’deki gibi bazı farklılıkları
ortaya koymak mümkündür.
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Tablo 1. Fakelore ve Folklorizm Arasındaki Farklar
Fakelore
Folklorizm

‘İcat edilmiş gelenek’,

Fakelore ve folklor ürünlerini
‘uydurulmuş gelenek’ gibi isimler alır.
kapsamaktadır.

Genellikle efsaneler, halk

‘Geleneğin
bağlamı
dışında
kahramanlarını anlatan söylenceler gibi kullanımı’ anlamına gelmektedir.
sözlü gelenekte karşılaşılır.

Folklor unsurlarının ticari amaçlar

Genellikle ticari kazanç doğrultusunda kullanımı ya da bu amaçla
kaygısıyla ortaya çıkmaz. İdeolojik amaç fakelore unsuru yaratılmasını kapsamaktadır.
söz konusu olabilmektedir.

Çoğunlukla halkbilimi ürünlerinin
turizmde
kullanımı
folklorizm
olarak
adlandırılmaktadır.
Fakelore ve Folklorizm kavramlarının benzerliğine dikkat çeken Şahin (2009) bu iki kavram arasındaki
farkı gelenek icat etme veya gelenek uydurmanın daha çok ‘fakelore’ kelimesi ile karşılandığı, ‘folklorizm’
teriminin ise genellikle geleneksel yaratmaların ticari amaçlar doğrultusunda, turizmde ve kitle iletişim
araçlarında kullanılmasıyla oluştuğu şeklinde ifade etmiştir. Folklorizm, tarihin belli dönemlerinde halkın
hayatında yer edinmiş, ancak zamanla unutulmuş giysileri veya eşyaları yeniden gelenekselin, otantikliğin,
kültürel kimliğe bağlılığın sembolü olarak üretmek ve geniş kitlelere pazarlamak anlamına da gelmektedir
(Gidoni, 2000). Fakelore ise kültürün yanlış olarak (bilinçsizce) folklor diye sunulan ya da folklormuşçasına
kabul edilen örneği anlamında kullanılmaktadır (Aka, 2009, s.119). İki kavram arasındaki farka değinen
Çobanoğlu (1999) Folklorizm kavramını; “Modernleşme ile başlayan ve folklor ürünlerini kendi doğal
bağlamlarının dışında bir pazarlanabilirliğe iten turizm hareketi” şeklinde tanımlamıştır. Kavram turizm
literatüründe ‘kültürün metalaşması’ olarak karşılığını bulmaktadır. Roney (2011, s.113), dans, kıyafet
gelenek gibi kültür unsurlarının yerel renkler adıyla bir pazarlama unsuru olarak kullanıldığında asıl özelliğini
ve anlamını yitirdiğini, dolayısıyla halkın toplumsal değerlerinin talan edildiğini ifade etmektedir.
Turizm literatüründe kültür unsurlarının turizmde kullanımına ilişkin çalışmalar bulunmakla beraber
fakelore ve folklorizm kavramlarına değinen çok az sayıda çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan birinde
Kurt (2009), Fethiye bölgesinde halk kültürü unsurlarının turizmde kullanımını incelemiştir. Yazar
çalışmasında fakelore kavramına değinmemekle birlikte ‘Ölüdeniz’ Efsanesinin sonradan uydurulmuş bir
efsane olduğunu vurgulamıştır. Bir diğer çalışmada Türker ve Çelik (2012, s.93) Somut Olmayan Kültürel
Miras unsurlarının turizmde kullanımına yönelik yapmış oldukları çalışmalarında kültürel miras unsurlarının
turistik ürüne dönüştürülmesinin bu unsurları koruma yönünde olumlu bir adım olduğu, ancak bu
gerçekleştirilirken turizmin olumsuz etkileri nedeniyle kültürel miras unsurlarının dejenerasyonun söz konusu
olabileceğini ifade etmişlerdir. Benzer bir çalışmada Ölçer Özünel (2011) halkbilimi ürünlerinin turizmde
kullanımında yöreselin turiste sunumundan ziyade ‘yöreselmiş gibi’ sunumun söz konusu olduğunu
belirtmiştir. Hamam, mutfak, gelenek gibi kültürel unsurların turizm ürünü haline dönüştürülmesi bu ürünlerin
doğal ortamlarında turiste sunulması şeklinde değil sadece turizme hizmet veren işletmelerde
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda yöresel olandan uzaklaşma ve turistin daha çok ilgisini çekeceği
düşünülen temaların yöresele dahil edilmesi söz konusu olabilmektedir. Şahin (2009) “Dalyan ve Köyceğiz
Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm” başlıklı çalışmasında yörede anlatılan efsanelerde folklorizm
unsurlarını incelemiştir. Yazar bu efsanelerin geleneğin pazarlanabilirliğini göstermesi açısından önemli
olduğuna dikkat çekmiş, turizmin yerel değerlerin ulusal ve evrensel hale getirilmesine olumlu katkı yaptığı
üzerinde durmuştur. Halk Bilimi alanında çalışmalar yapan Çobanoğlu (1999) ise “şeytan sofrası” örneği
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üzerinden folklorizm kavramını tartışmış ve ülkemizde turizmin gün geçtikçe daha çok ilgi görmesi nedeniyle
folklorizm unsurlarının kaçınılmaz olarak gerçek folklor ürünleri içerisine karışacağını vurgulamıştır. Folklor
ürünlerinin turizmde kullanımına ilişkin ulaşılabilen tek doktora tez çalışmasında ise Çokişler (2013) Doğu
Karadeniz Bölgesinde turizmde kullanılan halk kültürü unsurlarını değerlendirmiştir. Yazar, fakelore ve
folklorizm kavramlarına değinmiş ancak yörede bulunan fakelore unsurlarına yer vermemiştir.
TURİZMDE DE KULLANILAN FAKELORE VE FOLKLORİZM ÖRNEKLERİ
Balıkesir, “Şeytan Sofrası”: Balıkesir, Ayvalık sınırlarında bulunan ve Çobanoğlu (1999) tarafından
“icat edilmiş gelenek” örneği olarak gösterilen Şeytan Sofrası aslında 1965 yılına kadar “Çanaktepe” adıyla
bilinen ıssız bir dağ başıdır. Bölgeye turistik bir gazino açan Muvaffak Girginkardeşler adlı bir girişimci, ıssız
bir dağ başında olması nedeniyle buraya “Şeytan Sofrası” adını verir. Ayrıca, Girginkardeşler’in zirvedeki bir
kaya oyuğunu suyla doldurduktan sonra çevresini demir parmaklıklarla çevirip burasının da “şeytanın ayak
izi” olduğunu söylemesi ve ayak izine bağlı efsanelerin oluşmasıyla bölge çok geçmeden turizm faaliyetlerinin
odağı haline gelmiştir (Çobanoğlu 1999, s.7-12). Görüldüğü gibi Girginkardeşler’in gerçekleştirmiş olduğu
faaliyet aslında tamamen bilinçli ve ekonomik değer yaratma amacı gütmektedir. Bu bağlamda, Şahin’in
(2009) tanımından da hareketle bu örneğin bir fakelore örneği olmaktan ziyade bir folklorizm örneği olduğunu
ifade etmek gerekmektedir.
Fethiye, “Ölüdeniz”: Ölüdeniz Muğla ili Fethiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan coğrafi açıdan
lagün ya da denizkulağı olarak adlandırılan bir kıyı oluşumudur. Ölüdeniz’in biraz ilerisinde ise Belcekız
Koyu bulunmaktadır. Bölgeyle ilgili ciddi çalışmalar yapmış bir halkbilimci olan Dirlik (2005) “Belcekız”
isminin “Belceğiz’den” türetildiğini belirterek; bölgenin buradan çıkan ve şifalı olduğuna inanılan acı bir su
sebebiyle yöre halkı tarafından ziyaret edildiğini aktarmaktadır. Dirlik’e göre, turizmin önem kazanmasıyla
beraber Ölüdeniz ve Belcekız isimlerini açıklayan bir efsane yaratılmıştır. Kamil Koç Turizm’in yayımladığı
dergide açılan bir yarışmaya katılan bir lise öğrencisi tarafından 1980’li yıllarda yazılan bu efsaneye
günümüzde bölgeyle ilgili tüm tanıtım kitaplarında yer verilmektedir. Bir folklorizm örneği olan efsane
aşağıdaki gibi aktarılmaktadır;
“Eski çağlarda buralardan geçen gemiler açıkta demirler ve içme suyu almak üzere kıyıya sandalla
çıkarlarmış. Bir gün yaşlı bir kaptanın genç, yakışıklı oğlu su almak için koya çıktığında güzel mi güzel
Belcekız’ı görür. Görür görmez de vurulur. Kızın yüreğine de ateş düşer. Ama delikanlı suyu alıp dönmek
zorundadır. Gemi uzaklaşıp gider. Belcekız hep kıyıyı, sevgilisini kollar. Delikanlı da geminin buralardan her
geçişinde su almaya gelir. Böylece görüşür, sevişirler. Bir gün gemi buralardan geçerken fırtına patlar. Genç,
babasına burada korunaklı, havuz gibi bir koy olduğunu söyler. İhtiyar kurt ise oğlunun gönül macerasını
bilmektedir. Oğlunun sevgilisini görmek uğruna, gemiyi parçalamayı göze aldığını sanır. Dalgalarla birlikte
kavga da büyür baba oğul arasında. Gemi tam kayalıklara çarpacakken kaptan bir kürek darbesiyle oğlunu
denize atar ve dümene yapışır ki durumu görür. Deniz dönerek çarşaf gibi bir koya girmektedir. Oğlan orada
ölür. Kayaların üzerinde sevdiğini bekleyen Belcekız da kendini kayalardan atıp ölür. İşte o gün bu gündür
kızın öldüğü yere Belcekız, oğlanın öldüğü yere Ölüdeniz denir” (Gezi; Türkiye Tatil Rehberi, 2003, s.365).
Kaz Dağları “Hasan Boğuldu” Efsanesi: Balıkesir ili Edremit İlçesi sınırları içerisinde Akçay’da
anlatılan bir efsanedir. Efsaneye göre; “Yöre aşiretinden bir kız ile ovalı bir delikanlı evlenmek ister. Fakat
töreler uymaz ve töre sınavları yapılmasına kara verilir. Kız, ovalı delikanlıya ‘Benimle evlenmek istiyorsan
aşiret büyüklerinin kararı olarak, 40 okkalık tuz çuvalını bizim dağa sırtından hiç indirmeden getirmelisin’
der. Çünkü dağlı kız, tuz çuvalını hiç nefes almadan ovadan dağa götürebilmektedir. Delikanlı Hasan, Emine
ile evlenebilmek için tuz çuvalını sırtlanır ve dağa çıkmaya başlar. Ne var ki sıcakta terlemiş ve tuz çuvalı
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sırtında derin yaralar açmıştır. Yarı yolda çıkamayacağını anlar ve gölete kendisini atar. Uzun süre
delikanlıdan haber alamayan Emine, daha sonra gölette Hasanın yemenisini bulur. Terk edilmeye dayanamaz
ve dere kenarında Hasana verdiği yemeniyle kendini bir ağaca asarak hayatına son verir.”(www.balikesiredremit.gov.tr). Efsanenin 1800’lü yıllarda yaşanmış bir hikâyeye dayandığı rivayet edilse de bugünkü bilinen
halinin kaynağı Sabahattin Ali’dir. Kendisi de anne tarafından Edremitli olan Sabahattin Ali (1907-1948),
1990 yılında Orhan Aksoy tarafından filme de çevrilen, obalı-kasabalı ve Tahtacı (Alevi)-Sünni ayrımlarının
işlendiği “Hasan Boğuldu” öyküsünün yazarıdır (www.edebiyathaber.net).
Efes Antik Kenti Folklorizm Örnekleri: İzmir ili Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan Efes antik
kenti tarihi boyunca Kroisos, (Karun), Heraklitos, Büyük İskender, Julius Sezar, Kleopatra, Hz, Meryem,
İncil yazarı Yuhanna, Aziz Pavlus, Yedi Uyurlar, Evliya Çelebi vb. gibi hayatları efsanelere konu olmuş
(Türkoğlu, 1999) pek çok kişinin gelip geçtiği bu şehir erken dönemlerinden günümüze turizme konu olmayı
sürdürmektedir.
Antik kentin yakınlarındaki bir tepe üzerinde yer alan bir gözetleme kulesi günümüzde Aziz Pavlus
hapishanesi olarak adlandırılmaktadır. Hıristiyanlığın ikinci kurucusu olarak da kabul edilen Pavlus’un Efes
kentine gelişi, burada üç yıla yakın yaşaması ve kendine karşı yapılan bir ayaklanma nedeniyle kentten
ayrılmak zorunda kalışı gibi bilgilerin İncil’de bulunması onunla ilgili diğer anlatmaları da inandırıcı
kılmaktadır. Herhangi bir yazılı kaynakta geçmese de Pavlus’un bahsedilen gözetleme kulesinde üç ay hapis
tutulduğuna dair bir inanma kente gelen turistlere aktarılmaktadır (www.ephesus.us).
Bölge ile ilgili ikinci bir örnek ise hakkında pek çok menkıbe (anlatı) bulunan Meryem Ana ile ilgilidir.
Meryem Ana’nın son günlerini yaşadığına inanılan ve Hristiyanlarca bir haç merkezi olarak kabul edilmiş
olan Meryem Ana evini her sene yüzbinlerce kişi ziyaret etmektedir. Eve ilişkin fakelore örneği evin altından
çıktığına ve kutsal olduğuna inanılan su ile ilgilidir. Tek bir kaynaktan gelen bu su üçü yan yana bulunan
toplam dört çeşmeden akmaktadır. Anlatıda; bu çeşmelerin yan yana olan üçünün sırasıyla aşk, para ve sağlık
için dileğin yerine gelmesini sağladığı, dileği olan kişinin önce dileğini dileyip sonra dileği aşk para ve
sağlıktan hangisi ile ilgili ise o çeşmeden su içmeleri gerektiği aktarılmaktadır (www.meryemana.info). Hatta
bazı anlatımlarda bir kişinin, sadece bir dilek hakkı bulunduğu aktarılmaktadır. Bu anlatı, Türk Halk
Kültürü’nde suyun kutsallığı (Beydili, 2004, s.503) inanışının bir fakelore ürünü üzerinde turistlere
aktarılmasıdır.
Yukarıda verilen fakelore örnekleri daha çok efsaneleri kapsamakla birlikte turizm sektörü içerisinde
somut kültür unsurları üzerinden de fakelore örnekleri vermek mümkündür. Çobanoğlu (1999) turizm
bölgelerinde folklor ürünlerinin pazarlanabilirliğinin daha yüksek olduğunu ifade ederek; müzik, halk oyunu,
efsane gibi soyut kültür ürünlerinin yanı sıra somut ürünlerin de turizm amaçlı ticarileştirildiğini
vurgulamıştır. Turistik bölgelerde ‘hediyelik’ olarak sunulan pek çok üründe bunun örneğini görmek
mümkünüdür. Örneğin ‘fes’ bir Osmanlı kıyafeti olmasına rağmen hemen her turizm bölgesinde Türk
kültürünü yansıtacak hediyelik bir ürün olarak pazarlanmaktadır. Benzer şekilde turizm bölgelerinde yer alan
ve turistlerin ücret karşılığı fotoğraf çektirebildikleri develer, Türk gecelerinde dansöz gösterisi yapılması gibi
uygulamalar da birer fakelore örneğidir. Halı, seramik gibi ürünlerin satışının gerçekleştirildiği büyük
mağazalarda grupların peş peşe gelmesi, her turistin çay sevmemesi, çayın hem zahmetli hem de maliyetli
olması gibi nedenlerle turistlere elma çayı ikram edilmektedir. Elma çayı hem zahmetsiz, hem pratik bir içecek
olduğu için bu uygulamada bir sorun görünmemektedir. Satış mağazaları bu ürünü ikram ederken turistlere
“geleneksel içeceğimiz” olarak tanıtmaktadır. Herhangi bir maddi kazanç unsuru bulunmamakla beraber bu
ve benzeri uygulamalar da birer fakelore örneğidir.
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SONUÇ
Masal, efsane, yemek, giyim gibi folklor unsurlarının turizm ürünü olarak kullanımı söz konusu
unsurların unutulmasının engellenmesi açısından önem taşımaktadır. Turizmin ekonomik faydasının yerel
halka dağıtılması açısından düşünüldüğünde de bu tip halk bilgisi ürünlerinin turiste sunumu esnasında yerel
halkın ekonomik bir kazanç elde edeceği ve bu nedenle söz konusu geleneği sahiplenme ve gelecek nesillere
aktarma konusunda gönüllü davranabileceği düşünülebilir. Ancak Roney’in (2011) de ifade ettiği gibi böylesi
uygulamalarda kültürün metalaşması sorunu ile karşı karşıya kalınacağı unutulmamalıdır. Turizme konu olan
halk bilgisi ürünleri, bağlamlarında meydan gelen değişikliğin etkisiyle, bir süre sonra geleneğini kaybederek
sadece bir turizm ürünü haline dönüşebilecektir.
Folklorun turizm amaçlı kullanımı ile yaygınlaşan fakelore ve folklorizm unsurları için de benzer
durum söz konusudur. İlk bakışta, fakelore ve folklorizm unsurlarının bir ekonomik değer yaratmaları
nedeniyle hem yerel halka hem de bölge turizmine katkı sağlayacakları savunulabilir. Ancak bir süre sonra
fakelore ürünleri ile folklor ürünlerinin ayırt edilmesinin mümkün olamayabileceği gerçeği göz ardı
edilmemelidir. Halk bilimi; belli bir bölge, ülke veya daha geniş bir alanda geleneksel kültürün araştırılması,
incelenmesi ve yaşatılarak genç kuşaklara aktarılmasını konu edinen bir bilim dalıdır (Ekici, 2013b). Bu
tanımdan hareketle halk biliminin kültürel unsurların turizm ve benzeri uygulamalarla yaşatılması gibi bir
işlevi olduğundan bahsetmek mümkündür. Ancak burada halk bilgisi ürünlerinin güncellenmesi ve yeni sosyal
şartlara adaptasyonu sırasında dejenerasyona maruz bırakılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi şarttır.
Bu bağlamda folklor ürünlerinin turizm nedeniyle ya da başka nedenlerle oluşmuş fakelore ürünlerinden ayırt
edilebilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Turizm amaçlı bilinçli ya da bilinçsizce yaratılmış fakelore unsurları
gelişmekte olan gerçek folklor çalışmalarına zarar verecektir (Güven, 2008, s.79).
Yaygınlaşmış bir fakelore süreç içerisinde gerçek bir folklor ürünü gibi algılanabilecektir. Böylesi bir
durumda gerek halk bilimcilerin ve gerekse turizmcilerin söz konusu fakelore unsurunun gerçek olmadığına
insanları inandırmaları mümkün olamayabilecektir (Dundes, 2006, s.96). Bu durumda temel bir ‘imaj’
problemi doğacaktır. En basit tanımıyla, kısa ve uzun vadede bir kişinin, kurumun, objenin veya ülkenin sahip
olduğu tüm değerleriyle ilgili simgelerin algılanışı (Gültekin, 2005, s.127) olarak tanımlanan imaj, bir nesne,
olay ya da görüşün sembolik ve görsel temsilidir (Lull, 2000, s.240). İmaj bir defa sahip olunan ve ilelebet
sürdürülen bir kavram olmayıp, her bireyin zihninde yavaş yavaş ve birikimsel olarak oluşan imgelerin
bütünüdür (Tunç, 2003, s.39). İmajın oluşumu bireyin edindiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda
gerçekleşmektedir (Türker, 2013, s.16). Oluşmuş bir imajın değiştirilmesi ise mümkün olmakla birlikte uzun
süreç gerektiren bir durumdur. Bir fakelore unsurunun süreklilik gösterecek biçimde turizmde kullanılması
turistler nezdinde gerçek olmayan bir Türk ve Türkiye imajı oluşturacaktır. Örneğin günümüzde turizmde
kullanılan fakelore unsurları üzerinden; deveye binen, fesli, düğünlerde dansöz gösterilerinin yapıldığı, elma
çayı içen bir toplum imajı oluşabilecektir. Oluşabilecek böylesi gerçek dışı bir imajın yerine gerçeğinin
konulması ise, söz konusu imaj unsurları turistlere sunulan fakelore unsurlarına dayandığından, mümkün
olmayabilecektir.
Yapılan literatür taraması sonucunda halk bilimi literatüründe fakelore ve folklorizm kavramlarının
tartışıldığı ancak turizm literatüründe bu kavramların yer almadığı tespit edilmiştir. Çalışma bu iki kavramı
turizm literatüründe tartışmaya açıldığı ilk çalışma olması nedeniyle önem taşımaktadır. Ancak çalışma
fakelore ve folklorizm kavramlarını turizm literatürüne sokmak ve tartışılmasını sağlamak amacını taşıdığı
için herhangi bir alan araştırmasına dayanmamaktadır. Bu alanda ileride yapılacak alan araştırmalarına
dayanan çalışmaların literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Konuyla ilgili olarak; turizm
nedeniyle oluşan fakelore ve folklorizm unsurlarının belirlenmesi, fakelore/folklorizm unsurlarının turist
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davranışlarına etkileri, turist rehberlerinin turlarında kullandıkları fakelore unsurları gibi alanlarda çalışmalar
yapılabileceği düşünülmektedir.
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Dr. Özcan DEMİR5; Prof. Dr. Ahmet ATAN6; Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ7
ÇİZGİ FİLMLERİN İLKÖĞRETİM ÇAĞI ÇOCUKLARININ TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNE
ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ8
THE DEVELOPMENT OF THE SCALE ON THE EFFECT OF ANIMATED CARTOONS TO THE
SOCIALIZATION PROCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
ÖZ
Medya içeriğinin çocukların toplumsallaşma süreci üzerine etkileri iletişim araştırmalarının önde gelen
konuları arasındadır. Çizgi filmler, çocukların en çok izledikleri programlar arasında yer almaktadır. Bu
çalışmada “Türk televizyonlarında yayınlanan çizgi filmlerin ilköğretim çağı çocuklarının toplumsallaşma
sürecine etkileri” ile ilgili ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırma evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan 9 ilçedeki ilköğretim okullarındaki 10-12 yaş grubu öğrencileri oluşturmuştur. Ölçek
geliştirilmesi aşamasında Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) kapsamında 572 öğrenci ile ve Doğrulayıcı Faktör
Analizi (DFA) gerçekleştirmek amacıyla 350 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında çizgi
film ve toplumsallaşma ilişkisinin tespiti için hazırlanan ölçek 150 öğrenciye uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör
analizi sonrasında ölçeğin 35 madde ve 2 faktörlü olduğu sonucuna varılmıştır. Doğrulayıcı Faktör analizi
2
sonucunda ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmış, Ölçeğin uyum indeksleri χ =1770.02, X2/sd= 3.17,
RMSEA=0,079, CFI=0.94, NNFI=0.94 ve NFI=0.91 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çizgi film, sinema, kitle iletişim, televizyon, grafik eğitimi.
ABSTRACT
The effect of media content to the socialization process of children is a major subject of communication
studies. Cartoons are one of the most watched contents of television among children. In this study it is aimed
to develop the scale about the effects of cartoons telecast on Turkish televisions to the socialization process
of elementary school students in Turkey.
The research is a descriptive study. 10-12 years of age group students in elementary schools in 9
counties within the borders of the Ankara city Metropolitan Municipality made up the research population.
In the scale development stage, the application was made with 572 students in the scope of Explanatory Factor
Analysis (EFA) and with 350 students for Confirmatory Factor Analysis (CFA). The scale was prepared to
determine the relationship between cartoons and socialization in the research scope and applied to 150
students. As a result of the explanatory Factor Analysis it is concluded that the scale has a structure of 35
items with 2 factors. The Confirmatory Factor Analysis (CFA) verified the two factors structure of the scale.
The fit indices were found as χ2=1770.02, X2/sd= 3.17, RMSEA=0,079, CFI=0.94, NNFI=0.94 and
NFI=0.91.
Keywords: Cartoon, cinema, mass communication, television, graphics education.
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü, odemir@gazi.edu.tr; Ankara/TÜRKİYE.
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8 Bu çalışma, Türk Televizyonlarında Yayınlanan Çizgi Filmlerin İlköğretim Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma Sürecine
Etkilerinin Değerlendirilmesi (Demir, Özcan [2013]) isimli doktora tez çalışmasından üretilmiştir.
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1.
GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması özellikle çocuk gelişimindeki etkilerinin
sorgulanmasına neden olmuştur. Bu araçların gelişme çağındaki çocukların toplumsallaşma sürecinde aileleri,
arkadaşları ve sosyal çevre gibi faktörler yanındaki, etkileri tartışılmaktadır. Eğitim ve toplumsallaşmanın
tanımları, bu süreçlerin hayat boyu devam ettiğine vurgu yapmaktadır. Eğitim sürecinde “tekrar ya da yaşantı
sonucunda davranışta oldukça devamlı bir dizi değişiklik meydana gelmektedir” (Morgan, 1998: 77).
Toplumsal değerler ve normların içselleştirilmesini sağlayan toplumsallaşma süreci ise insanın içinde
bulunduğu, topluma uyması, birlikte yaşadığı insanlarla geçinmeyi öğrenmesi demektir (Baymur, 1972: 295).
Kitle iletişim araçlarını, okul, aile ve sosyal çevre gibi toplumsallaşma ortamları yanına eklemek mümkündür.
İnsan doğumundan ölümüne kadar diğer insanlarla ve toplumla etkileşim halindedir.
Toplumsallaşmanın bir yönüyle içgüdüsel olduğunu savunan kuramsal görüşler bulunmaktadır. Bunlara göre;
doğuştan gelen birtakım özellikler yaşamak için diğer insanlarla birlikte olmayı gerekli kılmaktadır. Genetik
olarak tüm insanlarla aynı özellikleri taşıyan insanlar, kültürel anlamda da diğer insanlarla uyum sağlamak
durumundadır. "Bir öğrenme olgusu olarak toplumsallaşma, bireyin çevresindeki norm ve değerlere uygun
davranış biçimlerini kabul etmesi anlamına gelir" (Yavuzer, 1995: 49).
Toplumsallaşma süreci de tıpkı öğrenmede olduğu gibi farklı pek çok yaklaşımla açıklanmaya
çalışılmıştır. Psikanalitik yaklaşıma göre çocuklar olumlu davranışları özdeşleşme ile öğrenmektedir. Bu
yaklaşımın öncüleri ve güçlü savunucuları Freud, Piaget ve Kohlberg’tir. “Bu üç ruhbilimci aynı kuramsal
görüşte birleşmekte; buna karşılık toplumsallaşma sürecinde, özellikle çocuğu birim olarak almaları ve
çocuğun ahlak gelişmesinde kalıtımsal (genetic) niteliklerden hareket etmeleri ortak yanlarını
oluşturmaktadır” (Akt:Akay, 2006: 4).
Sosyal öğrenme kuramına göre, çocuğun çevresinde bulunan modellerin olumlu davranışlarını
gözlemlemesi olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olmaktadır. "Çocuklarda yardımlaşma, işbirliği,
paylaşma gibi olumlu sosyal davranışların oluşumundan sorumlu tutulan unsurla, çocuğun muhatap olduğu
ödüller, cezalar ve modellerdir" (Aydın, 2005: 144).
Bilişsel gelişim kuramına çocukların zihinsel olarak bir ahlak anlayışı geliştirebildiği savını
benimsemiştir. Bu ahlak sistemi, bilişsel gelişimleri ile keşfettikleri toplum kuralarının ötesindeki bir olgudur.
"Bu süreç zarfında çocuk somut davranışların ötesinde işbirliği, yardımlaşma gibi davranışlar için kendine
özgü değerler ve kurallar geliştirir" (Aydın, 2005: 144). Davranışçı psikologların uyaranlara ilişkin verilen
tepkilerden oluşan davranışların pekiştirilmesinin onların öğrenilmesini sağladığı düşüncesini,
toplumsallaşma sürecine de uyarlamak mümkündür.
Toplumsallaşmayı açıklayan bu yaklaşımlar yanında öğrenme kuramları da toplumsallaşma etkisini
uzun süre sürdürmüştür. Öğrenme ve davranış kuramlarına göre toplumsallaşma kendisinden önceki
süreçlerden etkilenen ve sonrakileri de etkileyen bir dizidir. "Kişilik, kültürün hem sonucu, hem nedeni olarak
ara değişken niteliğini kazanmaktadır" (Aziz, 1982: 14). Öğrenme kuramlarının ortaya konuluşunda temel
olarak davranışın altındaki çevresel etkilerin rolünü ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışan
davranışçı kuramcılara göre; "öğrenme, uyarıcılara koşullanan ve öğrenilen tepkilerin toplamından
oluşmaktadır" (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2011: 44).
Yeni davranışların öğrenilmesinin sosyal ortam içerisinde gerçekleştiğini düşünen Sosyal Öğrenme
kuramcılarına göre, davranış çevre ve biliş boyutları gelişimin temel faktörüdür. "Bandura'ya göre öğrenmenin
önemli bir boyutu başkalarının davranışlarını gözlemleyerek gerçekleşir" (Akt: Aydın, 2005: 12).
Hümanist kuramlar öğrenme sürecini ele alırken bireyi merkeze yerleştirmişlerdir. "Charlotte Buhler'ın
gelişimsel dönem kuramına göre; yaklaşımına göre bireylerin toplumsal yaşamdaki öncelikli amacı çeşitli
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başarılarla doyum sağlamaktır.
Abraham Maslow'a göre davranışlar bireylerin birtakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik güdülerdir.
Maslow bu amaçla bireylerin ihtiyaçlarını sınıflandıran bir hiyerarşi geliştirmiştir. Buna göre; fizyolojik
gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sevgi ve ait olma gereksinimi, saygı görme gereksinimi ve kendini
gerçekleştirme gereksinimidir (Akt: İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2011: 48).
Bilişsel gelişim kuramı; Jean Piaget tarafından geliştirilmiştir. Bilişsel gelişim bireyin beyninin ve sinir
sisteminin gelişmesi ve çevresine uyum sağlamasıdır. 2, 7 ve 11 yaş dönemleri bireyin düşüncesindeki önemli
değişikliklerin yaşanmasını sağlayan şemaların oluşum dönemidir. Şema, çevredeki bir nesne, durum ya da
problemi temsil eden zihinsel yapı ve düşünme örüntüsüdür" (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2011: 50).
Yapılan araştırmalar, ailenin toplumsallaşma üzerine etkilerinin doğumdan itibaren belirleyici düzeyde
olduğunu göstermiştir. "Çocuklar grup yaşantısına etkin biçimde katılmalarını sağlayacak bilgi, yetenekler ve
hayata ilişkin eğilimlerini ailelerinde kazanmaktadır" (Zanden, Crandell ve Crandell, 2007: 279). Ailedeki fert
sayısı, ailenin sosyoekonomik durumu, anne ve babanın işleri, sosyal yaşantıları, ailenin kültürel tercihleri
toplumsallaşma üzerinde etkilidir.
Arkadaşlar ve okul da en az aile kadar toplumsallaşma sürecini etkilemektedir. "Gelişmekte olan
çocuğun sosyal çevresinde aile bireylerinden sonra en çok birlikte olduğu kişiler, genellikle civarındaki diğer
çocuklardır" (Aydın, 2005: 147). Arkadaşlıkların en fazla geliştiği ve önem kazandığı dönem okul dönemidir.
Okul döneminde arkadaş sayısı okul öncesi dönemden daha fazladır. Okul öncesi dönemde arkadaşlar
genellikle komşu ve yakın çevredendir.
Medyanın toplumsallaşmaya etkisi farklı kuramlar kapsamında ele alınmıştır. Bu kuramlar
çerçevesinde yapılan araştırmalar zaman zaman medyanın toplumsallaşmayı kuvvetli derecede etkilediğini,
bazıları bu etkilerin sınırlı düzeyde olduğunu bazıları ise medya ile toplumsallaşma arasında bağlantı
kurulmasının doğru olmadığını savunmuşlardır. "Televizyon ve çizgi filmleri çocuk gelişimine etki eden
çevresel etkenler arasında belirtmek mümkündür" (Ertürk ve Gül, 2006: 20).
George Gerbner ve arkadaşları tarafından geliştirilen ekme kavramı; psikolojik, kültürel, ya da
ideolojik bir mesajı izleyici bilincine yerleştirme ve besleyip yetiştirmek için yapılan girişim olarak
tanımlanmaktadır" (Erdoğan, 1998). Buna göre; televizyon sadece anlattığı öykülerin içerikleri yoluyla değil,
bu öyküleri anlatırken başvurduğu anlatım biçimleri ve teknikler yoluyla izleyicilere belli bir değerler dizgesi
sunar (Akbulut ve Kartopu, 2005: 257).
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı, izleyicilerin izleyecekleri kanalı ve içeriğini seçerken
sergiledikleri tavırların etkin olduğunu savunmaktadır. "Yaklaşımın önemli isimlerinden Jay Blumler'a göre,
"bu yaklaşım araştırma vurgusunu medya malzemelerini kendi gereksinimleri uyarınca etkin biçimde işleme
tabi tutan izler kitle mensuplarına kaydırmaktadır" (Akt: Mutlu, 1999: 81).
Kullanımlar ve bağımlılık yaklaşımı, izleyici tercihlerinde var olan toplumsal etkenlerin dışlanmaması
gerektiğini savunmaktadır. "Kişi gereksinimlerini gidermek için medyaya daha çok bağlandıkça, medyanın
önemi kişi için daha da artacaktır" (Erdoğan ve Alemdar, 2002: 241).
Televizyonun etkilerinin değerlendirilmesinde yayıncıları ele alan normatif bir yaklaşım da sosyal
sorumluluk yaklaşımıdır. Basın, kamu yararı olduğunda müdahaleyi kabul etmelidir ve topluma karşı belirli
yükümlülükleri olduğunu kabul ederek bunları yerine getirmelidir. "Basın, suça, şiddete veya kamu düzenin
bozmaya yönelik yayınlardan kaçınmalıdır" (Işık, 2002: 33).
"Bandura'ya (1963) göre; gerçek yaşamdan alınan görüntüler, şiddet ve saldırganlık davranışlarının
öğrenilmesinde çizgi film görüntülerine göre daha etkilidir" (Akt: İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2011: 215).
Öğrenme toplumsallaşma birlikte ilerlemektedir. Kitle iletişim araçlarının toplumsallaşmaya
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etkilerinin, karmaşık toplumsal yapı içerisinde incelenmesi gerekmektedir. “Kültürel değerler, taklit yoluyla,
çevredeki insanları örnek edinmekle ve bu insanlarla işbirliği yapmakla edinilebilmektedir” (Baymur, 1972:
295). Çocukların kahramanları ile özdeşim kurdukları çizgi filmlerin, taklit yoluyla öğrenme bağlamında
toplumsallaşma sürecindeki etkileri medya çalışmaları bağlamında ele alınabilir.
Türkiye’de çocuk yetiştirilmesinde, onlara kolay anlaşılır ve ilgi çekici biçimde bilgi veren çizgi
filmlerin rollerinin tespit edilmesi, bu anlamda çizgi filmlerin toplumsallaşmadaki rollerinin etkilerinin
belirlenmesi çalışmanın temel amacıdır.
Bu amaçla; "İlköğretim 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin toplumsallaşmasında Türk televizyonlarında
yayınlanan çizgi filmler etkili midir?" problemi kapsamında “Çizgi Filmlerin çocukların toplumsallaşma
sürecine etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin ölçek” geliştirilmiştir.
Televizyonun özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin tartışıldığı iletişim çağında, çizgi
filmlerin kültürel rollerinin değerlendirilmesi akademik bir gerekliliktir. Çalışma medyanın çocuklar
üzerindeki etki düzeyinin değerlendirilmesi amaçlı bir ölçeğin geliştirilmesi açısından önemlidir. Ölçek
sorularına cevap verenlerin doğru ve tutarlı cevap verdikleri varsayılmıştır.
2.
YÖNTEM
Bu bölümde, “Çizgi Filmlerin çocukların toplumsallaşma sürecine etkilerinin değerlendirilmesine
yönelik Davranış Ölçeği"nin geliştirilmesi, uygulandığı evren ve örneklem ve uygulama sonucu elde edilen
verilen değerlendirmesine yer verilmiştir.
2.1. Evren ve Örneklem
Bu kapsamda çalışmanın ana varsayımı bu ölçeğin 10-12 yaş grubu çocuklarının toplumsallaşma
sürecine etki eden faktörleri ortaya koyabileceği yönündedir. Çalışma kapsamında yer alan soruların
hazırlanmasında çocuklara yönelik olarak tematik kanallarda ve ulusal televizyon kanallarında yer alan çizgi
filmlerin içeriği temel alınmıştır. Ölçek geliştirme çalışması, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 merkez
ilçeye bağlı ilköğretim okulları arasından rastlantısal olarak seçilen 18 okulunun dördüncü, beşinci ve altıncı
sınıf (10-12 yaş grubu) öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Ölçek geliştirilmesi aşamasında Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) kapsamında 572 öğrenci ile ve
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirmek amacıyla 350 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Araştırma
kapsamında çizgi film ve toplumsallaşma ilişkisinin tespiti için hazırlanan ölçek 150 öğrenciye uygulanmıştır.
Araştırma için Türk televizyonlarında yayınlanmakta olan çizgi filmler uzmanlarla toplumsallaşmaya
ilişkin önermeler bağlamında değerlendirilerek ölçek oluşturulmuştur. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf
öğrencileri üzerinde uygulanan ölçek çalışması ile derlenen verilerin değerlendirildiği araştırmada örneklem
“Küme Örneklemesi” yönteminin “Basit Seçkisiz Örnekleme” türüyle belirlenmiştir. Örneklem, Ankara’nın
sosyo – ekonomik açıdan farklı kesimlerine dahil öğrencilerin bulunduğu okullardan seçilmiştir.
2.2. Ölçek Formunun Hazırlanması
Ölçek formunun hazırlanması aşamasında danışman ve uzman görüşleri ile yapılan literatür taraması
sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda katılımcıların demografik bilgilerine ve toplumsal değerlere
ilişkin maddelerin yer aldığı ölçek formu oluşturulmuştur. Toplumsallaşmaya ilişkin maddelerin yer aldığı
bölümün hazırlanması aşamasında 10-12 yaş grubu çocuklarının toplumsallaşmasında etkili olan ve
canlandırma filmlerde işlendiği düşünülen değerlerin davranış olarak gözlenen sonuçlarına ilişkin cümleler
oluşturulmasına çalışılmıştır. Öğrencilerin gelişim ve hazır bulunuşluk düzeyleri de dikkate alınarak uzman
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görüşleri doğrultusunda ölçek için 3'lü likert yapısında oluşturulmuştur. Ölçeğin puan aralığı 0,66'dır. Buna
göre; seçenekler düzeyinde 1 - 1,66 aralığı katılmıyorum (1); 1,67 - 2,33 aralığı kısmen katılıyorum aralığı (2)
ve 2,34 - 3 aralığı katılıyorum (3) aralığı olarak hesaplanmıştır. Ölçek puanlarına göre; 1. Altboyut 26 - 43,3
katılmıyorum (1), 43,4 - 60,7 kısmen katılıyorum (2) ve 60,8 - 78 katılıyorum (3) aralığı olarak hesaplanmıştır.
2. Altboyut için 9 - 15 katılmıyorum (1), 15,01 - 21,01 kısmen katılıyorum (2) ve 21,02 - 27 katılıyorum (3)
olarak hesaplanmıştır.
2.3. Uzman Görüşlerinin Alınması
Ölçek geliştirme sürecinde uzman görüşlerinin alınması aşamasında; "Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi", "Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi","Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi" ve "Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi"nden "gelişim ve öğrenme" ve "ölçme ve
değerlendirme" alanlarında uzman görüşleri alınmıştır.
2.4. Ön Uygulamanın Yapılması
Bu aşamada, "Açıklayıcı Faktör Analizi"ne kaynaklık edecek verilerin elde edilmesi amacıyla, Ankara
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden B.08.4.MEM.0.06.20.01-60599/3604 sayılı izin alınmıştır. Ölçek uygulaması
Tablo 1'de belirtilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı dokuz merkez ilçedeki ilköğretim okulları
arasından rastlantısal yolla seçilen on sekiz ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Ölçek geliştirilmesi
aşamasında Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) kapsamında 572 öğrenci ile ve Doğrulayıcı Faktör Analizi
(DFA) gerçekleştirmek amacıyla 350 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Ön uygulamaların ardından çizgi film
ve toplumsallaşma ilişkisinin tespiti için hazırlanan ölçek 150 öğrenciye uygulanmıştır.
Ölçek, çalışma için belirlenen on sekiz okulun her birinin 4., 5. ve 6. sınıflarından öğrenciler üzerinde
uygulanmıştır. AFA, DFA ve ölçek uygulaması aşamalarında, belirlenen okullara gidilmiş; rastlantısal olarak
belirlenen birer adet 4. birer adet 5. ve birer adet 6. sınıfta uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin
uygulandığı çocukların kendi sınıflarından da rastlantısal yöntemle seçilmelerine önem verilmiştir.
Öğrenciler uygulamaya ilişkin yönerge ile ilgili olarak kapsamlı biçimde bilgilendirilmiştir. Altındağ,
Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan on
sekiz okulda ölçek uygulanmıştır.
Toplumsallaşma Süreci Ölçeği’nin yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi
(AFA), güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.
3.

BULGULAR

3.1. Madde Analizi - Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
"Türk Televizyonlarında Yayınlanan Çizgi Filmlerin İlköğretim Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma
Düzeyine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Davranış Ölçeği"nin yapı geçerliğini istatistiksel olarak
tespit etmek için açıklayıcı faktör analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda 572 öğrenci üzerinde uygulama
gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin öncelikli olarak, faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla
Kaiser-Meyer Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. "Bu kapsamda KMO testi ölçüm sonucunun .50 ve
daha üstü, Bartlett küresellik testi sonucunun da istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir" (Jeong,
2004: 70). Bu çalışma sonucunda KMO testi sonucu .92, Bartlett küresellik testi de (p<0.01) anlamlı
bulunmuştur. "Buna göre, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar mevcuttur, başka bir deyişle veri seti
faktör analizi için uygundur" (Kalaycı, 2009). Ölçeğe faktör analizi yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. İlk
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analizde, öz değeri 1’den büyük olan 9 faktör olduğu görülmektedir. Ancak Şekil 1 incelendiğinde, öz değeri
diğer faktörlerden daha yüksek olan ve açıkladığı varyansı daha yüksek olan 2 faktörün baskın olduğu
anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Faktörlerin Öz Değerlerine Ait Saçılma Diyagramı.
Ölçeğin açıklayıcı Faktör Aanalizine ilişkin Toplam Varyans değerleri (Total Variance Explained)
tablo 1'de sunulmuştur.
Tablo 1. Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
%
of
Component Total
Variance
Cumulative %
1
10,615
22,585
22,585
2
4,538
9,655
32,240
3
1,870
3,979
36,219
4
1,515
3,224
39,442
5
1,356
2,886
42,328
6
1,228
2,613
44,941
7
1,119
2,381
47,322
8
1,093
2,326
49,647
9
1,022
2,174
51,821
10
0,996
2,120
53,941
11
0,980
2,085
56,027
12
0,949
2,020
58,046
13
0,899
1,913
59,959
14
0,867
1,844
61,803
15
0,852
1,812
63,615
16
0,821
1,746
65,361
17
0,799
1,699
67,060
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Extraction Sums of Squared Loadings
%
of Cumulative
Total
Variance
%
10,615
22,585
22,585
4,538
9,655
32,240
1,870
3,979
36,219
1,515
3,224
39,442
1,356
2,886
42,328
1,228
2,613
44,941
1,119
2,381
47,322
1,093
2,326
49,647
1,022
2,174
51,821
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

0,783
0,770
0,720
0,720
0,686
0,666
0,662
0,656
0,624
0,610
0,586
0,568
0,546
0,533
0,531
0,502
0,487
0,473
0,456
0,447
0,440
0,398
0,391
0,372
0,362
0,337
0,330
0,303
0,268
0,254

1,665
1,639
1,533
1,531
1,459
1,417
1,409
1,395
1,328
1,298
1,246
1,208
1,163
1,133
1,130
1,068
1,036
1,006
0,970
0,951
0,936
0,848
0,832
0,791
0,771
0,717
0,702
0,646
0,571
0,541

68,726
70,365
71,898
73,429
74,888
76,305
77,714
79,109
80,437
81,735
82,981
84,189
85,352
86,485
87,615
88,683
89,719
90,725
91,695
92,646
93,581
94,429
95,262
96,053
96,824
97,541
98,243
98,889
99,459
100,000

Ölçeğin faktör sayısı belirlendikten sonra faktörlerin daha iyi açıklanmasını sağlamak amacıyla
varimax dik döndürme işlemi uygulanmıştır. Varimax döndürme işleminde maddelerin içinde yer aldıkları
faktördeki yük değerleri için sınır değer .30 olarak alınmıştır. Faktör yük değeri .30’un altında olan maddeler
ölçekten çıkarılmıştır.
Yapılan analiz sonrasında 2. madde, .30’un altında faktör yüküne sahip olması nedeniyle ölçekten
çıkartılmıştır. Ayrıca, her iki ölçekteki faktör yük değeri arasındaki fark . 10’un üstünde olan (binişik) 5, 10,
12, 14, 27, 31, 32, 34. maddeler de ölçekten çıkartılmıştır. Bununla birlikte, negatif faktör yüküne sahip 6, 7
ve 15. maddeler de ölçekten çıkartılmıştır. Böylece 12 madde ölçekten çıkarılmıştır. Tüm bu işlemlerin
sonunda "Türk Televizyonlarında Yayınlanan Çizgi Filmlerin İlköğretim Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma
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Düzeyine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Davranış Ölçeği"nin açıklayıcı faktör analizine ilişkin
bulguları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Toplumsallaşma Süreci Ölçeği Faktör Analizi Sonucu Faktör Yük Değerleri
Faktör Yük Değeri
Madde
Faktör-1
Faktör-2
M20
0,698
M29
0,660
M45
0,636
M43
0,627
M19
0,605
M41
0,597
M16
0,593
M21
0,585
M42
0,561
M47
0,542
M24
0,529
M46
0,529
M28
0,525
M22
0,522
M13
0,515
M8
0,501
M40
0,498
M35
0,489
M30
0,485
M23
0,459
M38
0,459
M11
0,418
M33
0,401
M36
0,398
M9
0,379
M17
0,358
M3
0,780
M4
0,760
M1
0,693
M44
0,661
M26
0,655
M18
0,632
M25
0,610
M37
0,508
M39
0,497

24

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

Ölçeğe yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 35 madde ve 2 faktörlü olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu faktörler ölçeğe ilişkin toplam varyansın %34.43’ünü açıklamaktadır. Büyüköztürk
(Büyüköztürk, 2002: 119), tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olmasının yeterli
görülebileceğini ifade etmektedir. Bu bulgular, yapılan faktör analizi sonucunda 2 faktörlü bir yapı elde
edilmekle birlikte, ölçeğin geçerliğinin yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir.
Cronbach Alfa İç Tutarlılık Anlamında Güvenirlik Katsayısı: Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek
amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan istatistiklere göre ölçeğin birinci faktörü
için güvenirlik katsayısı .90; ikinci faktör için güvenirlik katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Tezbaşaran
(Tezbaşaran, 1997: 47), likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının olabildiğince 1’e
yakın olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu sonuçlara göre ölçeğin tamamının güvenirliğinin yüksek
düzeyde olduğu söylenebilmektedir.
3.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
Açıklayıcı Faktör Analizi yapılan "Türk Televizyonlarında Yayınlanan Çizgi Filmlerin İlköğretim
Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma Düzeyine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Davranış Ölçeği"nin
çapraz geçerliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA için uygulanan 572 verinin
dışında, DFA için 350 öğrenci üzerinde uygulama yapılmıştır. AFA sonuçlarına göre 12 madde çıkartılması
ile elde edilen 35 madde ve 2 faktörlü yapının doğrulanıp doğrulanmadığı DFA ile analiz edilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), pek çok gözlenebilir değişkenin oluşturduğu faktörlerden (gizil
değişkenlerden) oluşan faktöryel bir modelin gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeyi
amaçlar. İncelenecek model, ampirik bir çalışmanın verileri kullanılarak belirlenmiş ya da belirli bir kurama
dayandırılarak kurgulanmış bir yapıyı tanımlayabilir (Sümer, 2000). DFA’da modelin geçerliliğini
değerlendirmek için çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır. Bunlar içinde en sık kullanılanları (Cole, 1987;
Sümer, 2000); Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness, χ2), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root
Mean Square Error of Approximation, RMSEA), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fıt Index, CFI),
Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index, NNFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed
Fit Index, NFI), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI). Ölçek modelinde gözlenen değerlerin
Χ2/d<3; 0<RMSEA<0.05; 0.97≤NNFI≤1; 0.97≤CFI≤1; 0.95≤GFI≤1 ve 0.95≤NFI≤1 aralıklarında olması
mükemmel uyumu; 4<Χ2/d<5; 0,05<RMSEA<0.08; 0.95≤NNFI≤0.97; 0.95≤CFI≤0.97; 0.90≤GFI≤0.95 ve
0.90≤NFI≤0.95 ise kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Kline, 2005; Sümer, 2000). "Hu ve Bentler (Hu ve
Bentler, 1999) maddelerin model uyumları için kullanılan bu ölçütlerin kritik değerlerini CFI>0.90;
RMSEA<0.05 ve NFI>0.90 olarak belirtmiştir" (Akt: Atılgan, Saçkes, Yurdugül ve Çırak, 2007).
Buna göre;
"Türk Televizyonlarında Yayınlanan Çizgi Filmlerin İlköğretim Çağı Çocuklarının Toplumsallaşma
Düzeyine Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Davranış Ölçeği"nin 2 faktör ve 35 maddelik yapısının
doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla DFA uygulanmıştır. Uygulanan ilk DFA’da
istatistiksel olarak anlamlı olmayan t değerine sahip maddeler incelenmiştir. Bu incelemeye göre anlamlı
olmayan t değerine sahip hiçbir maddeye rastlanmamıştır. Elde edilen path diyagramı Şekil 2’de belirtilmiştir.
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Şekil 2. Ölçeğe Ait Path Diagramı
Şekil 2. incelendiğinde, son hali verilen ölçeğin 35 madde ve 2 faktörden oluştuğu görülmektedir.
Birinci faktör olan “Çocuğun topluma yönelik davranışlarına ilişkin faktör”ün 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 ve 35.; ikinci faktör olan “Çocuğun öznel niteliklerine
ilişkin faktör”ün ise 1, 2, 3, 10, 17, 18, 25, 27 ve 32. maddelerinden oluştuğu belirlenmiştir.
2
Uyum indeksleri χ =1770.02, X2/sd= 3.17, RMSEA=0,079, CFI=0.94, NNFI=0.94 ve NFI=0.91 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin faktöryel yapısını gösteren modelin gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki
ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, belirtilen uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır. DFA ile hesaplanan uyum istatistikleri dikkate alındığında, ölçeğin daha önce belirlenen 2 faktörlü
yapısının toplanan verilerle genel olarak uyum sağladığına karar verilmiştir.
Maddelere ait regresyon değerleri ve t değerlerine Tablo 3’te yer verilmiştir.
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Tablo 31. DFA’ya Ait Regresyon ve T Değerleri
Regresyon
Maddeler
t değerleri
p değerleri
değerleri
M1
0.74
15.22
.036
M2
0.77
16.18
.034
M3
0.73
15.17
.037
M4
0.49
9.52
.043
M5
0.43
8.08
.043
M6
0.46
8.73
.045
M7
0.41
7.83
.044
M8
0.41
7.72
.045
M9
0.26
4.73
.049
M10
0.62
12.10
.037
M11
0.62
12.61
.042
M12
0.62
12.57
.042
M13
0.59
11.78
.042
M14
0.55
10.86
.042
M15
0.62
12.51
.042
M16
0.63
12.75
.041
M17
0.52
9.77
.042
M18
0.51
9.63
.042

Maddeler
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35

Regresyon
değerleri
0.63
0.69
0.56
0.51
0.56
0.51
0.56
0.35
0.56
0.65
0.63
0.68
0.65
0.65
0.67
0.70
0.72

t değerleri
12.89
14.28
11.05
9.89
11.03
9.94
10.74
6.46
10.69
13.22
12.82
14.17
13.41
12.85
13.79
14.38
15.16

p değerleri
.041
.041
.042
.042
.042
.043
.041
.043
.042
.040
.040
.039
.040
.039
.039
.038
.039

Tablo 3'teki veriler incelendiğinde, elde edilen regresyon katsayılarının ve t değerlerinin anlamlı
olduğu ve modelin doğrulandığı görülmektedir.
4.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma kapsamında oluşturulan ölçeğin geliştirilmesinde 10-12 yaş grubu çocuklarının
toplumsallaşmasında çizgi filmlerin etkisi ortaya koymaya yönelik bir ölçek oluşturulması amaçlanmıştır.
Araştırma için Türk televizyonlarında yayınlanmakta olan çizgi filmler uzmanlarla toplumsallaşmaya ilişkin
önermeler bağlamında değerlendirilerek ölçek oluşturulmuştur.
Yapılan geçerlik ve güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin, 35 madde ve 2 faktörden oluştuğu
görülmüştür. Birinci faktör olan “Çocuğun topluma yönelik davranışlarına ilişkin faktör”ün 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 ve 35.; ikinci faktör olan “Çocuğun öznel
niteliklerine ilişkin faktör”ün ise 1, 2, 3, 10, 17, 18, 25, 27 ve 32. maddelerinden oluştuğu belirlenmiştir.
2
Uyum indeksleri χ =1770.02, X2/sd= 3.17, RMSEA=0,079, CFI=0.94, NNFI=0.94 ve NFI=0.91 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin faktöryel yapısını gösteren modelin gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki
ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, belirtilen uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır. DFA ile hesaplanan uyum istatistikleri dikkate alındığında, ölçeğin daha önce belirlenen 2 faktörlü
yapısının toplanan verilerle genel olarak uyum sağladığına karar verilmiştir.
Ölçeğe yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerinin sonucunda ölçeğin, 10-12 yaş grubu ilköğretim
öğrencilerinin çizgi filmlerle toplumsallaşma düzeyinin ölçebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Geliştirilen
bu ölçeğin medya ve çizgi filmlerin çocukların toplumsallaşma düzeyine etkilerinin ortaya konulması
bağlamına veri sağlayabileceği bu alanda Türkiye’de yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği
düşünülmektedir.
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Prof. Dr. Yücel GELIŞLI9; Yrd. Doç. Dr. Elçin YAZICI10
SEKE SEKE BEN GELDİM ADLI OYUNUN ÇOCUKLARIN DİKKAT BECERİLERİNİN
GELİŞİMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF “SEKE SEKE BEN GELDİM” GAME ON THE DEVELOPMENT OF
ATTENTION SKILLS OF CHILDREN

ÖZ
Çocukların oyun sırasında çıkardıkları sesler ve kullandıkları sözcükler oyuna olan dikkat becerilerini
geliştirmelerinde başarılı bir performansın başlangıç noktası olarak görülebilir. Bu durumda önemli olan,
çocukların oyun sırasında hangi noktaya odaklanmaları gerektiğini bilmeleridir. Bu noktadan hareketle
çalışmanın amacı “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerinin gelişimine etkisini
belirlemektir. Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezindeki Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmuştur
Araştırmada, “Genel Bilgi Formu” ve “Oyun Gözlem Formu” kullanılmıştır. Araştırma tek desenli
deneysel bir araştırma türüdür ve araştırmada “Genel Bilgi Formu” ile toplanan veriler frekans ve yüzdeler
halinde sunulmuştur. “Oyun Gözlem Formu” ile toplanan verilerle “Seke Seke Ben Geldim” oyununun
çocukların dikkat becerilerinin gelişimine etkisi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmanın verilerinin
çözümlenmesinde, çocukların dikkat becerilerinin gelişiminde bir farklılık olup olmadığını belirlemek için
Ki-Kare Testi kullanılmıştır. Araştırmada “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerini
geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Eğitim, Dikkat Becerisi, Oyun.
JEL Kodları: I20, I21.

ABSTRACT
Children’s’ sound and words uttered during games can be regarded as a starting point in the
development of attention skills. Then, it is important for children to know selecting the focus points. Within
this framework, the purpose of this study is to examine the effect of the “Seke Seke Ben Geldim” game on the
development of attention skills of children. Study group is composed of 60-72 month-old children who were
attending to kindergartens in Ankara city center during 2014-2015 academic year.
“General Information Form” and “Game Observation Form” were used in the study. The study is an
experimental research and data obtained through “General Information Form” was presented in frequencies
and percentages. The effect of “Seke Seke Ben Geldim”game on the development of attention skills was
analyzed based on data obtained through “Game Observation Form”. Chi square was calculated to in the
data analysis to determine whether development of attention skills differed. Findings showed that “Seke Seke
Ben Geldim” game enhanced the development of students’ attention skills.
Keywords: Pre-Primary Education, Attention Skills, Game.
JEL Codes: I20, I21
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1.
GİRİŞ
Bilişsel süreçler, bir bilgi deposundan diğerine bilgi akışını sağlayan zihinsel eylemlerdir. Her bir bilgi
deposu arasındaki bilgi akışını düzenleyen bilişsel süreçler ve bunların işlevleri birbirinden farklıdır (Öztürk
ve Kısaç, 2010: 289). Bu süreçler algı, dikkat, bellek, düşünme gibi zihinsel bilgi işlem süreçleridir. Birey bu
süreçleri kullanarak, geçmiş olayları hatırlamakta, sorunları çözmekte, kendisi ve çevresi hakkında yeni
bilgiler edinmekte ve edindiği bilgileri kullanarak gelecekle ilgili planlar yapmaktadır (Koçak, Pınarcık ve
Ergin, 2015: 22).
Bu süreçlerden biri olan dikkat, duyusal mekanizmalarla alınan uyaranlardan herhangi birinin,
diğerlerinden belli amaçlara göre seçilip ayıklanması işlemidir. Dikkat, uyarıcılar üzerinde bilinçli bir
odaklaşma sürecidir. Bilinçlilik odaklaşmada sınırlandırılmış bir kapasite miktarı ortaya koyar ve diğer
uyarıcılar bilince ulaşmadan kaybolur. Çünkü daha ileri bir düzeyde bir işleme için duyusal bellekten kısa
süreli belleğe geçecek olan bilgilerin bu geçiş esnasında dikkat yoluyla farkına varılması ve bilinçli olarak
seçilmesi gerekiyor. Bu durum, dikkatin organizmanın duyduğu gereksinimler açısından yönlendirilen ve
yapılandırılan bir süreç olduğunu gösterir (Öztürk ve Kısaç, 2010: 289; Gözalan, 2013: 8).
Dikkat, sosyal ve fiziksel çevreye uyarlanmış tepkinin bir parçasıdır ve aynı zamanda öğrenmenin
başlangıç noktasıdır (Ruff ve Rothbart, 2001: 4). Duyu organlarına gelen uyarıcıların, duyusal kayıtta fark
edilerek işlenmek üzere kısa süreli belleğe gönderilebilmesi için dikkat ve algılama gereklidir. Bilgi seçimi
uyarıcıya verilen tepki ile başlamakta, bu tepkiyi de dikkat ve algılama düzeyi sağlamaktadır. Öğrenmeöğretme sürecindeki çocuk kendisine sunulan bilgileri kullanacağı öğrenme stratejileriyle alabilir. Strateji ise
önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yol anlamına gelir ve aynı zamanda “strateji” kavramı
hangi yöntem, teknik ve taktiklerin ise koşulacağının belirleyicisidir (Tay, 2005: 213; Kurtuldu, 2012: 237).
Bu doğrultuda dikkat stratejisi de çocukların kendisine sunulan uyarıcılara yoğunlaşması ve bu amacı
gerçekleştirmek için yapılan etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir (Tomal, 2008: 116).
Çocuklar, dikkatlerini arttıracak pek çok farklı stratejiye sahiptir ve seçilen yöntem dikkati toplamayla
çok yakın ilişkiye sahiptir (Kurtuldu, 2012: 237). Bu açıdan dikkat, düşünceyi bir yere toplayabilme gibi temel
yetenekleri geliştirmek için kullanılır. Önemli olan; çocukları“içten gelen ilgi ile çalışır” bir halde tutmaktır.
Dikkatin gelişmesi, bir şeye yoğunlaşma ile oluşur (Akçınlı Yurdakul, Çamlıyer, Çamlıyer, Karabulut ve
Soytürk, 2012: 104). Dikkatin davranışsal gelişimi, nörolojik gelişime eşlik eder. Dikkat, beynin pek çok
bölgesine bağlıdır. İlk olarak beyin sapı, kortekste uyarılmanın genel düzeyini kontrol eder. Erken bebeklik
döneminden itibaren uyku uyanıklık düzeyleri dâhil olmak üzere davranışsal durumun kontrolüne katkı sağlar.
İlk birkaç ayda otonom sinir sistemi ile ilgili değişiklikleri ve bilişsel etkinlikler sırasında dikkatin doğadaki
değişiklikleri içeren uyarı fonksiyonları olgunlaşmaya devam eder (Ruff ve Rothbart, 2001: 7). Bu nedenle
görsel, dokunsal ve duyuşsal algıların erken yaşlarda geliştirilmesi çocuklar için çok önemlidir.
Duyular aracılığı ile çocukların çevresindeki uyaranlardan bilgiler seçilerek algılanır. Duyu organları
ile seçilen bilgiler sinirleri uyarır, bu uyaranlar bir saniye kadar duyu tarafından kaydedilir. Belirli noktalar
kısa süreli belleğe geçişi sağlar, diğerleri kaybolur (Arslan, 2008: 4). Çocuklar; çoğunlukla ilk yıllardan
itibaren çevresini tanıma, keşfetme duygusu içindedir. Çevresinde gördüğü, dokunduğu hissettiği her şeyi
algılar. Algının seçici yönüyle ilgili olan dikkat, algının bir anda bir veya birkaç uyarıcıya yönelmesini,
diğerlerini dışarıda bırakmasını ifade eder (Kılıç, 2002: 107; Asan, 2011: 10). Belirli bir yere odaklanmadan
dikkat anlamsız gelir. Seçicilik ve altında yatan süreçler, herhangi bir zamanda geçerli olan stimülasyon
(uyarma) ve bilgilerin büyük oranda yönetme yeteneği için gereklidir (Ruff ve Rothbart, 2001: 17). Seçiciliğin
rastgele olmayışı dikkati, sinir sisteminin otomatik işlemlerinden ayırt eder. Bu seçiciliğin amaçlar ve
gereksinimler doğrultusunda gerçekleşmesi için sinir sistemi, bir denetim mekanizmasına sahiptir. Bu süreçte
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bilginin seçici dikkat ve algı süreçlerinden geçmesi gerekir. Anlamlandırmayı sağlayan algılama
gerçekleştikten sonra bilgi kısa süreli belleğe aktarılır. Bilgiyi işleme sürecinde, duyusal kayıtta gerçekleşen
dikkat ve algının sınıf içindeki öğrenme süreci açısından önemli bir işlevi vardır (Asan, 2011: 2; Onan, 2012:
99). Öğrenme süreci içerisinde ilk olarak çocukların dikkatini öğrenilecek konuya çekmek önemlidir (Tay,
2005: 213). Bu açıdan dikkat bazı farkındalıkların kazanılmasını sağlar. Örnek olarak; bir metin okunurken
gözler kapatıldığında ona ulaşan uyaranlara birey dikkat eder. Oturuş biçimi rahat mı? Duyduğu herhangi bir
koku var mı? İşittiği bir şey var mı? vb. Bu girdilerin daha önce farkında olunmaması bu uyaranlara dikkat
edilmediği içindir. Bu seçim yapma süreci seçici dikkattir. Seçici dikkat sırasında organizma kendisi için kritik
öneme sahip olan özellikleri seçer ve seçici dikkat, bir uyarıcının ayırt edici özelliklerinin farkına varılmasını
sağlar. (Irak ve Karakaş, 2002:170; Gözalan, 2013: 9; Tunç, 2013: 18).
Öğrenme stratejilerinin çocuklar tarafından kullanılması, onların daha iyi ve kalıcı öğrenmelerini
sağlarken, çalışmaya ayırdıkları süreyi azaltır ve çocuklara özerklik kazandırır. Çocukların, öğrenme
stratejilerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri ve kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluklarını edinebilmeleri
için onlara öğrenme stratejilerini seçme, kullanma, izleme, değerlendirme yeteneklerine sahip olmaları
sağlanmalı ve bu stratejileri ne zaman ve nasıl kullanmaları gerektiği öğretilmelidir. Çünkü öğrenme ile ilgili
sorunların pek çoğu, çocukların etkili öğrenme stratejileri geliştirip kullanamamalarından kaynaklanır (Çelenk
ve Karakış, 2007: 36). Öğrenme stratejilerinin başlangıcını temsil ettiği varsayılan dikkat sürecinin etkin bir
şekilde kendini gösterdiği alanlardan biri de oyun sürecidir. Oyun, çocuğun bir gereksinimidir. Çocuklar
kendini oyun yolu ile içinden geldiği gibi ifade eder. Oyun sırasında öğrenilen her şey kalıcı hale gelir, bu
nedenle çocuğa her şey oyun yolu ile verilmelidir (Kurtuldu, 2012: 239; Savaş ve Gülüm 2014: 176). Oyun
yoluyla tekrarlanan deneyimler, yeniliği azaltır fakat aynı zamanda çocukların yeni ve farklı ayrıntıları ve
özellikleri fark etmesine neden olur. Seçici değişiklikler gelişmede yeni bilgi ve beceriler olarak ortaya çıkar
(Ruff ve Rothbart, 2001: 6).
Özellikle eğitim sürecinde, öğretmenlerin çocukta geliştirmek istedikleri beceriyi destekleyecek
öğretim yöntem ve tekniklerini tercih ettikleri birçok beceriyi, davranışı çocuğa oyunla kazandırmaya
çalıştıkları görülür. Bu durum, çocuk oyunlarının; bireysel, toplumsal, bilişsel, dilsel, bedensel vb. pek çok
gelişim alanında çocuğa katkı sağladığına, oyunun eğitici işlevine işaret eder (Kurtuldu, 2012: 239; Fırat,
2013: 887). Bu durum, çocukların sorulara yanıt bulması için bilişsel yeteneklerini kullanmasını, yeni durum
ve sorular için bilişsel gelişim düzeyini artırmasını sağlar (Ayan ve Dündar, 2009: 70). Bu şekilde oyun
çocuklarda mantık yürütme, merak, yaratıcı düşünme, dikkat geliştirme, algılama ve anlama becerilerini
geliştirerek bilişsel gelişime katkıda bulunur (Fırat, 2013: 888).
Sonuç olarak; oyun etkinliklerinin içerisinde, bilişsel süreçlerden dikkat kavramı öne çıkmakta ve
uygulama sürecinde dikkat, büyük önem taşımaktadır. Çocukların oyun sırasında çıkardıkları sesler ve
kullandıkları sözcükler oyuna olan dikkat becerilerini geliştirmelerinde başarılı bir performansın başlangıç
noktası olarak görülebilir. Bu noktada önemli olan, çocukların oyun sırasında hangi noktaya odaklanmaları
gerektiğini bilmeleridir. Çocukların dikkatini toplaması gerektiği hususlar içerisinde seçici olması ve gereksiz
öğeler ile gerekli öğeleri ayırt etmesi esastır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı “Seke Seke Ben
Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerinin gelişimine etkisini belirlemektir.
2.
YÖNTEM
Bu çalışma “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerinin gelişimine etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda geçekleşen çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın
modeli, evren ve çalışma grubu, veri toplama teknikleri, verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlere
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yer verilmiştir.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada tek desenli deneysel yöntem kullanılmıştır. Kategorik bir değişkenin düzeylerine giren
birey ya da nesnelerin bir farklılık gösterip göstermediğini test eden tek örneklem için kay-kare testi, bir uyum
iyiliği testidir. Test gerçekte, değişkenin her bir kategorisinde gözlenen sayıların, kategoriler için beklene
sayılardan farkının anlamlılığını inceler. Analiz, her bir kategoriye ait gözlenen ve beklenen değerler
arasındaki farkın karesinin beklenen değere bölünmesiyle bulunan x2 değerlerinin toplanmasıyla elde edilen
x2 istatistiğinin anlamlılığını test eder. Gözlenen ve beklenen değer arasındaki fark azaldıkça yani birimlerin
kategorilere olan dağılımının uyum düzeyi arttıkça, hesaplanan x2 istatistiğinin anlamlı çıkma olasılığı
düşecektir. Bu testin kullanılabilmesi için, beklene değeri beşten küçük olan kategori sayısının, toplam
kategori sayısının %20’sini aşmaması ve tüm kategoriklerde bu değerin birden büyük olması gerekir. Bu
koşulun sağlanamadığı durumlarda, mantıklı ise kategoriler arası birleştirme yoluna gidilebilir (Büyüköztürk,
2009: 145).
2.2. Evren ve Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezindeki Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın
çalışma grubuna, evren içinden tesadüfî olarak seçilen Ankara ili Keçiören ilçesine bağlı bağımsız anaokuluna
devam eden toplam 20 çocuk dâhil edilmiştir. Çalışma grubunun demografik özellikleri incelendiğinde;
çocukların % 50’sinin kız % 50’sinin erkek olduğu; çocukların annelerinin % 79’unun 30-39 yaş, % 11’ünün
29 yaş ve altında, %10’unun 40-49 yaş olduğu, babalarının ise % 70’inin 30-39 yaş, % 21’sinin 40-49 yaş, %
5’inin 29 yaş ve altında, % 4’ünün 50 yaş ve üzeri olduğu; çocukların annelerinin, % 66’sının lise, % 20’sinin
ilkokul-ortaokul mezunu, % 14’ünün üniversite mezunu olduğu, babalarının % 59’unun üniversite mezunu,
% 20’sinin lise mezunu, % 13’inin ilkokul-ortaokul mezunu, % 5’inin lisansüstü mezunu, %3’ünün okur –
yazar olduğu; çocukların annelerinin % 79’inin ev hanımı, % 13’inin memur, % 6’inin işçi ve serbest, %
2’sinin diğer meslek sahibi, babalarının ise % 37’sinin memur, % 35’ünün serbest meslek sahibi % 19’unun
diğer meslek sahibi ve % 9’unun işçi olduğu görülmüştür.
2.3. Veri Toplama Teknikleri
Bu bölümde veri toplama araçları ve araştırmanın uygulama sürecine yer verilmiştir.
2.3.1. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerinin yer aldığı
“Genel Bilgi Formu” ve çocukların oyun etkinliği sırasında tahminlerini değerlendirmek amacıyla “Oyun
Gözlem Formu” kullanılmıştır. Genel bilgi formları deney grubundaki her çocuk için, araştırmacı tarafından
okullardaki çocuklara ait kişisel gelişim dosyalarındaki bilgilere bağlı olarak doldurulmuştur. Oyun Gözlem
Formu ise, her bir çocuk için yedi hafta boyunca haftada üç gün olmak üzere toplamda 21 kez doldurulmuştur.
Oyun Gözlem Formunda çocukların ad ve soyadları ile haftaları temsil eden yedi adet sütun ve her bir hafta
için üç adet bölme yer almaktadır. Form üzerinde çocukların doğru tahminleri için (+, 1), yanlış tahminleri
için ise (-, 0) puan verilmiştir.
2.3.2. Araştırmanın Uygulama Süreci
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Bu çalışmada; “Seke Seke Ben Geldim” adı oyunun dikkat becerilerinin gelişimine etkisi nedir?
sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma sürecine “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun kurgulanması ile
başlanmıştır. Bu oyunun hazırlama süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.
2.3.2.1. Oyunun Hazırlanma Süreci
Birinci aşama: Araştırmanın amacı doğrultusunda Konya yöresine ait çocuk oyunları taranmış ve bu
oyunlar içerisinden çocuklarda dikkat becerisini geliştirebileceği düşünülen “Seke Seke Ben Geldim” adlı
oyun seçilmiştir. Oyun seçilirken çocukların yaş, gelişim düzeyi ve bireysel farklılıkları dikkate alınmış ve
aynı zamanda oyunun çocukların dikkat, algı, bellek gibi bilişsel süreçlerini destekleyecek nitelikte olmasına
dikkat edilmiştir. Ayrıca oyun seçilirken çocukların önyargılardan uzak ve istekli bir şekilde katılacağı şekilde
olması, çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra uygulanacağı çevrenin özellikleri de önemsenmiştir.
İkinci aşama: Oyunun seçilmesinin ardından planlanan oyun için kullanılacak materyallere karar
verilmiştir. Bu oyun için iki adet sepet ve bir miktar taş temin edilmiştir. Ayrıca çocuk sayısı kadar üzerinde
meyve resimlerinin bulunduğu kartlar hazırlanmıştır. Her bir kartın üzerinde bulunan meyve resimleri farklıdır
ve materyaller araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan materyallerin kaliteli ve güvenli olmasına
dikkat edilmiştir. Ayrıca materyaller çocukların günlük yaşamda ilişki kurabileceği yakın çevresinde bulunan
nesnelerden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Üçüncü aşama: Uygulanacak olan geleneksel oyun için Milli Eğitim
Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ilçelerinde yer alan bağımsız anaokuluna devam
eden 60-72 aylık çocuklara uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca oyunun uygulanması için,
örneklemi oluşturan bağımsız anaokulunun sorumlu okul müdürleri ve müdür yardımcıları ile görüşülerek
gönüllülük ilkesi gereğince tekrar gerekli izinler alınmıştır.
Dördüncü aşama: Çocukların araştırmacıya yabancılık hissetmemesi, araştırmacının da çocukları daha
iyi tanıması ve böylece oyunun etkisini daha iyi sağlamak amacıyla araştırmacı çocuklarla iki gün süresince
sınıf öğretmeni ile yaptıkları etkinlik uygulamalarında birlikte olmuş ve çocukların araştırmacıya alışması
sağlanmaya çalışılmıştır. Çocuklara uygulamadan önce haftanın üç iş günü sabahları birlikte oyun
oynayacakları şeklinde bilgi verilmiştir. Ayrıca çocukların okula geliş ve gidiş saatlerini ve devamlarını
aksatmamaları konusunda ailelerle görüş alışverişinde bulunulmuştur
Beşinci aşama: Uygulamadan önce, eğitim ortamı oyun için uygun bir şekilde düzenlenmiştir.
Uygulama için gerekli masa sandalyeler uygun oturma pozisyonunda düzenlenerek bir alan oluşturulmuştur.
Daha önceden çocuk sayısı kadar hazırlanmış materyaller araştırmacı tarafından sınıfa getirilmiştir. Dikkat
becerilerini geliştirmeye yönelik olduğu düşünülen oyunun uygulanmasına 6 Ekim 2014 tarihinde
başlanmıştır.
2.3.2.2.
Oyunun Uygulanma Süreci
Birinci aşama: Öğrenme süreci sırasında çocuklara “Seke Seke Ben Geldim” adlı bir oyun
oynayacakları belirtilmiştir. Daha önceden düzenlenen eğitim ortamı çocuklara tanıtılmıştır. Eğitim ortamında
sandalyeler karşılıklı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Çocuk sayısı dikkate alınarak hazırlanan resimli kartlar
(her bir kartın üzerinde meyve resmi bulunmaktadır) masanın üzerine ters bir şekilde kapatılmıştır.
Çocuklardan el ele tutuşarak daire şeklinde olmaları istenmiştir. Çocuklar dairede bir-iki, bir-iki şeklinde
saymıştır. Bir rakamını söyleyen çocukların bir araya, iki rakamını söyleyen çocukların bir araya gelmeleri
istenmiştir. Çocuklar bu şekilde iki gruba ayrılmıştır. Gruplar kendi grup arkadaşlarıyla yan yana, diğer grupla
da karşı karşıya gelecek şekilde sandalyelere oturmuştur. Gruplardan birinin dinleyici grup, diğerinin ise sesli
grup olduğu belirtilmiştir. Resimli kartlar çocuklara gösterilerek kartlarda yer alan meyveler hakkında
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konuşulmuştur. Çocuklara her iki grubunda sırayla meyve kartlarından alacağı fakat ilk olarak sesli grubun
başlayacağı söylenmiştir. Sesli grupta yer alan çocuklar sıra ile masa üzerindeki resimli kartlardan bir adet
alarak sandalyelerine oturmuştur. Çocuklardan sıra ile meyvelerin adlarını söylemeleri ve o meyve adı için
özel bir ses çıkarmaları istenmiştir. Örnek olarak; çocuk portakal seçti ise dıtdıt gibi bir ses çıkarması beklenir.
Dinleyici gruptan ise, karşı grubun meyve adlarına ve çıkardıkları seslere dikkat etmeleri ve hafızalarında
tutmaya çalışmaları istenmiştir. Her iki gruptan birer grup başkanı seçilmiştir ve her oyunda bu başkanların
değişeceği belirtilmiştir. Bu oyunun bir tekerlemesinin olduğu söylenmiştir ve oyunun tekerleme kısmı
çocuklarla birlikte tekrar edilmiştir. Daha sonra sesli grup başkanı tek ayak üzerinde sekerek dinleyici gruba
gitmiştir ve sesli grup başkanı “Seke seke ben geldim”. Dinleyici grup başkanı “Çıngıraklım hoş geldin”. Sesli
grup başkanı: “Bir avuç tuza geldim.” Dinleyici grup başkanı: “Tuzum yok”. Sesli grup başkanı: “Öyleyse
kavun karpuza geldim”. Dinleyici grup başkanı: “Geç bahçeye seç” şeklinde tekerlemeyi söylemiştir. Sesli
grup başkanı, dinleyici gruptaki çocukların başına dokunarak sanki karpuz seçiyormuş gibi hareketler yaparak
tek tek kontrol etmiştir. Sonra istediği bir çocuğun gözlerini kapatmıştır ve sesli grupta yer alan çocuklardan
birinin meyve adını söylemiştir. Adı söylenen çocuktan sessiz bir şekilde gelmesi, çocuğun alnına dokunması,
özel sesini çıkarması ve aynı şekilde yerine geçmesi istenmiştir. Bütün gruptaki çocuklar sessiz bir şekilde
beklemiştir ve gözleri açılan çocuk hangi çocuğun olduğunu tahmin etmeye çalışmıştır. Çocuğa iki kez tahmin
etme hakkının olduğu belirtilmiştir. Tahmini alındıktan sonra neden o arkadaşını tahmin ettiği hakkında
konuşulmuştur. Çocuk doğru tahminde bulundu ise grubuna bir taş kazandırmıştır. Doğru tahminde
bulunmadığında ise grup taş alamamıştır. Daha sonra sıra, dinleyici gruba geçmiştir. Grupta yer alan çocuklar
da resimli kartlardan (meyve) birer adet alarak oyuna dinleyici ve sesli gruplar yer değiştirilerek devam
edilmiştir. Bütün grup üyeleri tarafından oynandıktan sonra oyun sonlandırılmıştır. Oyun sonunda grupların
aldıkları taşlar sayılmıştır ve en çok taşa sahip olan grup diğer gruba göre daha güçlü alkışlanmıştır.
İkinci aşama: Oyunun basamakları aşama aşama anlatılarak çocukların oyuna hâkim olmaları
sağlanmıştır. Bu sırada araştırmacı çocukların tahminlerini her bir çocuğun adının yazılı olduğu oyun gözlem
formuna kayıt etmiştir. Çocukların doğru tahminleri için (+, 1), yanlış tahminleri için ise (-, 0) puan verilmiştir.
Üçüncü aşama: “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyun haftanın üç iş günü 40 dakika-bir saat süre ile
toplam yedi hafta (21 kez) araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Uygulama 21 Kasım 2014 tarihinde bitmiştir.
Uygulama esnasında, etkinliklerle ilgili fotoğraf çekimleri yapılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın amacına yönelik toplanan veriler, değerlendirilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır.
“Oyun Gözlem Formu” ile toplanan verilerle “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat
becerilerinin gelişimine etkisi nedir? sorusuna yanıt aranmıştır. Bu soruya yanıt aranırken “İki Değişken İçin
Ki–Kare Testi” kullanılmıştır. Bu test; iki sınıflamalı değişken arasında (bu araştırmada oyun oynanan haftalar
ve doğru tahmin etme sayısı) anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk,
2013; Green ve Salkind, 2008; Kalaycı, 2005). Gözeneklerde yer alan frekans sayısının 5 ve 5’in altına
düştüğünde, bu gözeneklerin toplam gözeneğe oranına bakılmıştır. Toplam gözenek sayısına oranı %20’nin
altında olduğu durumda “Pearson Ki–Kare” değeri, %20’nin üzerinde olduğu durumlarda ise “Pearson Ki–
Kare Exact” değeri dikkate alınmıştır (Özdamar, 2013).
3.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu araştırmada “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerini gelişimine etkisini
gösteren tablo aşağıda verilmiş ve tartışılmıştır.
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Tablo 1. “Seke Seke Ben Geldim” Adlı Oyunun Çocukların Dikkat Becerilerinin Gelişimine Etkisi
(Ki–Kare Testi)
Tahmin
Hepsi Yanlış

Haftalar

2

1

H

Yanlış 1 Doğru Yanlış 2 Doğru epsi Doğru
Frekans (f)
Hafta İçin Yüzde (%)
1. Hafta
Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

7

9

4

0

20

35,

45

20

0,

100,0

0

,0
77,

8

Hafta İçin Yüzde (%)

12

6

1

20

60

30

5,

100,0

11,

6

10

4

20

30

50

20

100,0

,0
17

,6
3

10

7

20

15

50

35

100,0

,0
8,

8
3

11

5

20

15

55

25

100,0

,0
8,

8
1

12

7

20

5,

60

35

100,0

,0
2,

9

20
,6

0

10

10

20

0,0

0,

50

50

100,0

0,0

,0
0,

0

,0
15

,9

29
,4

9

34

63

34

140

6,4

24

45

24

100,0

,3

Toplam
10
0,0

19
,0

0

Hafta İçin Yüzde (%)

,0

0

7. Hafta

Frekans (f)

14
,7

0,0

0,0

Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

17
,5

0

Hafta İçin Yüzde (%)

,0

0

6. Hafta

Frekans (f)

20
,6

5,0

11,

Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

15

1

1

Hafta İçin Yüzde (%)

,0

,9

,0

Frekans (f)

11
,8

0,0

0,0

Hafta İçin Yüzde (%)

15
,9

,0

Frekans (f)

,0

0

4. Hafta
Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

2,
9

0,0

0,0

Hafta İçin Yüzde (%)

9,
5

,0

Frekans (f)

Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

35

0

0

3. Hafta

Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

,0

,3

Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

0,
0

5,0

1

Hafta İçin Yüzde (%)

6,
3

,0

Frekans (f)

5. Hafta

26

0

1

2. Hafta
Tahmin Sayısı İçin Yüzde (%)

,0

,5

Frekans (f)

Topl
am

,0
10

0,0

,3
10

0,0

10
0,0

X2 = 75,281, sd = 18, p<.05

Tablo 1’de “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerinin gelişimine etkisi
verilmiştir. Tablo incelendiğinde; birinci hafta çocukların verdikleri yanıtların %35’inin hepsi yanlış,
%45’inin 2 yanlış 1 doğru, %20’sinin 1 yanlış 2 doğru; ikinci hafta %5’inin hepsi yanlış, %60’ının 2 yanlış
1 doğru, %30’unun 1 yanlış 2 doğru, %5’inin hepsi doğru; üçüncü hafta, %30’unun 2 yanlış 1 doğru,
%50’sinin 1 yanlış 2 doğru, %20’sinin hepsi doğru; dördüncü hafta %15’inin 2 yanlış 1 doğru, %50’sinin 1
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yanlış 2 doğru, %35’inin hepsi doğru; beşinci hafta %5’inin hepsi yanlış, %15’inin 2 yanlış 1 doğru, %55’inin
1 yanlış 2 doğru, %25’inin hepsi doğru; altıncı hafta %5’inin 2 yanlış 1 doğru, %60’ının 1 yanlış 2 doğru,
%35’inin hepsi doğru ve yedinci hafta ise %50’sinin 1 yanlış 2 doğru, %50’sinin hepsi doğru olduğu
görülmektedir.
Tablo 1 incelendiğinde, ilk haftalarda yanlış bilme oranları yüksekken, haftalar ilerledikçe doğru
tahmin etme sayılarının ve oranlarının arttığı görülmektedir. Çocukların ilk haftalarda verdikleri yanıtların
büyük bir çoğunluğunun hepsi yanlış ve 2 yanlış 1 doğru seçeneklerinde yoğunlaşırken haftalar ilerledikçe
yanıtların tamamının 1 yanlış 2 doğru (%50) ve hepsi doğru (%50) seçeneklerinde yoğunlaştığı
gözlemlenmiştir. Seke Seke Ben Geldim oyununun hafta hafta üst üste oynanmasının dikkat ve doğru tahmin
etme oranlarında anlamlı farklılık yarattığı (2(18)=75,281, p<.05) belirlenmiştir.
Asan (2011) araştırmasında, oyunlardan masa tenisi egzersizinin çocuklarda dikkat düzeyini etkileyip
etkilemediğini incelemiştir. Araştırma sonucunda, deney grubuna uygulanan masa tenisi egzersizinin
çocukların dikkat düzeylerinde anlamlı farklılığa neden olduğu bulunmuştur.
Dye, Green ve Bavelier (2009) dikkat becerilerinin gelişmesinde video oyunları adlı çalışmalarında
oyunların çocukların dikkat becerileri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmada Dikkat Eksikliği Ağ Testi
(ANT) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, oyun oynayan deney grubu kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında deney grubunun dikkat becerilerinin geliştiği, ilgisiz bilgileri ayırt ettikleri ve hedeflerine
doğru yanıtlar vererek daha hızlı ulaştıkları tespit edilmiştir.
Di Francesco (2004) çalışmasında çocuklarda odaklanmış dikkat süresini araştırmıştır. Araştırmaya 28
çocuk katılmıştır. Her çocuk iki oyun oturumuna katılmıştır ve zorluk derecesi farklı olan iki tür oyuncak
oynamıştır. Her bir çocuk için odaklanmış dikkat süresi kodlanmış oyun oturumlarının analizi ile
hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, yapı inşa oyunları oynayan çocukların dikkat sürelerinin puzzle
oyunları oynayan çocuklardan daha uzun olduğu tespit edilmiştir.
Guttentag (1984) çalışmasında çocuklara kümülatif tekrarlama strateji kullanarak sözcük listesini
hafızalarında tutabileceği bir eğitim vermiştir. Çocuklara listeyi hafızalarında tutma sırasında parmakları ile
vurma eylemi yapmaları söylenmiştir. Vurma eylemi ile bellek stratejilerinin kullanımının arttığını bulmuştur.
Yapılan bazı çalışmalarda ise etkin çoklu öğe stratejisini kullanmak için eğitilmiş olan çocukların dikkat
becerilerinin geliştiği ve hatırlama performanslarının arttığı görülmektedir (Akt. Robert, Guttentag ve Peter,
1990: 308).
Araştırma sonucunun Tablo 1’de yer alan “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat
becerilerinin gelişimine yönelik ile elde edilen bulgularla örtüştüğü söylenebilir. Bu sonuç doğrultusunda,
çocukların oyun sırasında kendilerini hatırlatacak yönde seçtikleri özel sesler ve kullandıkları sözcükler
çocukların oyun sırasında hangi noktaya odaklanmaları gerektiğine yönelik farkındalık geliştirmesini
sağladığı düşünülebilir. Bu açıdan başlangıçta seçilen “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun her hafta
oynanmasının çocukların dikkat becerilerinin gelişmesini sağladığı ve bunun sonucu olarak doğru tahmin
etme sayılarında ve oranlarında bir farklılık yarattığı söylenebilir.
4.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada “Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerini geliştirdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

“Seke Seke Ben Geldim” adlı oyunun çocukların dikkat becerilerini geliştirmesi, bu oyunun
diğer etkinlik alanları ile bütünleştirilerek okul öncesi çocuklar için dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik
bir araç olarak kullanılabileceği düşünülebilir.
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Oyunların çocukların bütüncül gelişimini desteklemesi düşüncesinden yola çıkılarak seçilen
benzer bir oyunun da çocukların diğer gelişim alanlarına yönelik etkisi araştırılabilir.
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ÖĞRETMENLERİN HAMİLELİK SÜRECİNDE EĞİTİM ÖĞRETİMDE ORTAYA ÇIKAN
SORUNLAR VE OKUL İDARECİLERİNİN BU SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
EDUCATİONAL PROBLEMS DURİNG TEACHERS’PRAGNANCY AND SOLUTİONS OF THE
SCHOOL MENAGERS FOR THESE SİTUATİONS

ÖZ
Bu araştırmada hamile öğretmenlerin izin veya rapor kullandıkları dönemde eğitim ve öğretimde
ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlar için idarecilerin aldığı önlemler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veriler 12 maddelik yapılandırılmış görüşme formu ile toplanıp,
çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin hamileyken derslerde isteksiz davrandıkları, raporlu oldukları
günlerde okullarda nöbet alanlarının boş kaldığı, öğrencilerin boş derslerde ve nöbetçi öğretmenin olmadığı
alanlarda disiplin sorunları yaşadığı, yerlerine derse giren öğretmenlerle öğrencilerin uyum sorunu yaşadıkları,
veliler ile okul idaresi arasında boş geçen dersler için sorun yaşandığı, öğrencilerin başarılarında çok düşüş
olmadığı, ilkokulda hamile öğretmenin sınıfının veliler tarafından tercih edilmediği sonuçları elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hamile öğretmen, Öğretmen, Okul Yönetimi
JEL Kodları: I20, I21.

ABSTRACT
This resaearch aims to determine the precautions that the school managers take, about the problems
that occur during the pragnant teachers’ excuse time. This research is a descriptive survey model. In the
resaearch qualitative method is used to determine the problems that occur during the pragnant teachers’
excuse time.
The data is obtained by structured interview form. To resolve the data content analysis technique is
used and charts are formed by frequencies about the proposals. Ideas take place about the managers’ in the
research The research results indicate that pragnancy process of the teachers effect their performance at
schools, pragnant teachers’ excuses causes difficulties at their schools and because of these diffuculties most
of the managers propose a replacable teacher to overcome these difficulties.
Keywords: Pragnant Teacher, Teacher, School Management
JEL Codes: I20, I21.
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GİRİŞ
Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranış değişikliği oluşturma
sürecidir(Ertürk, S. 2013). Bir sistem olarak ele alacak olursak eğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler,
öğretmenler, eğitim programları, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve finansal kaynaklar
oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen, en temel öğedir (Şişman, M. 2007).
Öğretmenin öğretim sürecinde rol ve sorumlulukları vardır. Başarılı öğretmenler öğrencilerinden
akademik beklentisi olan, onları teşvik eden, akademik gelişmelerinden sorumluluk payı çıkaran, konusuna
hakim, derste konusu ile ilgili çalışmalara yönelik olan, aktif ve bilgili kişi olarak belirlenmekledir (Sünbül,
A. 1996). Öğretmen başarısı öğrencinin başarı, tutum, ilgi ve becerisine yansımaktadır. Birçok çalışmada
eğitim öğretimin etkililiğinin büyük oranda öğretmene bağlı olduğu kanıtlanmıştır(Balcı, A. 1993).
Bugün ülkemizde yaklaşık 820 bin öğretmen örgün eğitim kurumlarında görev yapmakta ve bu
öğretmenlerin %51’ini kadınlar oluşturmaktadır (http://www.memurlar.net/haber/515794/). Bahsi geçen
kadın öğretmenlerin bir kısmı hamiledir ve hamile öğretmenlerin hamilelikleri döneminde sahip oldukları izin
hakkı 657 sayılı devlet memurları kanunun değişik 104. maddesinde verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri
kapsamına girmektedir bu madde şöyle düzenlenmiş:
1) (Değişik: 21.07.2004/25529 RG) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı
tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde,
doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin
onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir(...)
Kanunda görüldüğü üzere hamile öğretmen, hamilelik sürecinin ilk 32 haftası için mevcut kanunlara
göre hamilelikten dolayı herhangi bir izin hakkına sahip değildir. Bakanlık ilgili kanunda hamile öğretmenler
için 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta doğum sonrası olmak üzere 16 hafta ücretli izin hakkı tanımıştır. Hamile
öğretmen için doğum öncesi 8 haftalık hakkını doğum sonrasında kullanabilme olanağı sağlanırken bu 8
haftanın hamileliğin herhangi bir başka döneminde kullanılmasına kanunda imkan tanınmamıştır. Hâlbuki
gözden kaçan bir nokta, hamilelikte en tehlikeli ve en sıkıntılı dönemin hamileliğin ilk 3 ayı olduğudur. Birçok
kadında(%50-80); hamilelik belirtilerinden sayılan bulantı, kusma, beslenememe, başdönmesi, yorgunluk,
duygu durum bozuklukları, sıvı elektrolit dengesizliği vb. sıkıntılar yoğun olarak ilk aylarda
görülmektedir(Sucu,M. 2009),(Yücel, P. 2013), (Sarınç Ulaşlı, S. Ve Ünlü, M. 2014). Ayrıca gebelik boyunca
vücut, sürekli değişip bebeği dektekleyerek her zamankinden fazla çalıştığı için dinlenmeye daha çok ihtiyaç
duymaktadır (Sözeri ve ark, 2006). Bu belirtileri hamileliğinin son sekiz haftası dışında yaşayan hamile
öğretmen bu dönemi ya heyet raporu ile uzun dönemli rapor alarak veya art arda tek doktor raporları alarak
geçirmek durumundadır. Hamilelik sürecindeki bu rahatsızlıkların kişiden kişiye farklı sürelerde düzelmesi
uzun süreli heyet raporu verilmesini engellemekte ve bu durum tek doktor raporu alınmasına sebep olmaktadır.
Tek doktor raporu alan bir öğretmenin yerine vekil öğretmenin görevlendirilemiyor olması ve hamile
öğretmenin okuldaki eksikliği, başta o öğretmenin öğrencileri olmak üzere tüm okulu olumsuz etkileyebilecek
bir durumdur. İşte bu eksikliği mümkün olduğunca, önlemler alarak telafi edecek yetkililer okullarda
müdürler ve müdür yardımcılarıdır.
Bu araştırmada müdür ve müdür yardımcılarına hamile öğretmenin eksikliği durumunda, ne tür
sorunlar yaşadıkları, ne gibi önlemler aldıkları ve bu sorunları bertaraf edebilmek için ne gibi düzenlemeler
yapılması gerektiği sorulmuştur. Bu konuya dair idarecilerin görüşleri ve çözüm önerileri belirlenmeye
çalışılmıştır.Araştırma öncesinde yapılan literatürtaramasında hamile öğretmenlerle ilgili herhangi bir
araştırmanın bulunmaması bu çalışmanın gerekliliğine olan inancımıza katkı sağlamıştır.
Bu araştırmada, “Hamile öğretmenlerin izinli ya da raporlu olduğu dönemlerde eğitim ve öğretimde

40

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

ne gibi sorunlar yaşanmaktadır?”sorusuna cevap almak amaçlanmıştır.Hamile öğretmenlerin izinli ya da
raporlu olduğu dönemlerde yaşanan sorunlar ve alınan önlemler, bu okullarda görev yapan müdür veya müdür
yardımcılarının görüşleri ile belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu araştırma, hamile öğretmenlerin izin veya rapor kullandıkları dönemde eğitim ve öğretimde ortaya
çıkan sorunları ve bu sorunlara yönelik okul yöneticileri tarafından alınan önlemleri belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
YÖNTEM:
Bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada hamile öğretmenlerin raporlu
veya izinli olduğu dönemde okullarda yaşanan sorunları belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme kullanılmıştır. Görüşmelerin amacı tutum ve kanaatları meydana çıkarmaktır (Duverger,1990).
Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi “önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve
yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci” olarak tanımlamıştır (Akt: Şimşek, H. ve
Yıldırım, A. 2013).
EVREN VE ÖRNEKLEM
Bu araştırmanın evrenini Ankara ili merkezinde bulunan İlkokul, Ortaokul ve Lise kurumlarının
idarecileri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini ise Ankara Merkez ilçeleri olan Keçiören, Mamak,
Sincan, Altındağ, Etimesgut ilçelerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş 30 okul idarecisi
oluşturmuştur.
VERİLERİN TOPLANMASI
Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş 12 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öncelikle anahtar kodlamalar
yapılmış, daha sonra bu kodlarla ilgili görüşler gruplandırılarak analiz edilmiştir. Ayrıca sorunlar ve önerilerle
ilgili frekanslar çıkarılarak tablolar oluşturulmuş, idarecilerin soruna ve önerilere ilişkin görüşlerine yer
verilmiştir.
İdarecilerden elde edilen verileri idarecilerin kimliklerini açıklamadan sunabilmek ve karışıklığa
sebebiyet vermemek için kodlama yapılmıştır. Bunun için idarecilerin isimleri, bulundukları ilçenin ilk harfi
ve o ilçede görüşme yapılma sırasına göre kodlanmıştır. Örneğin Sincan ilçesinde ilk görüşme yapılan idareci
S1 şeklinde kodlanmıştır.

O

BULGULAR VE YORUMLAR:
Türkiye’de öğretmenlerin eğitim-öğretim dönemlerinde kullandıkları uzun süreli raporlar ve
sık tekrar eden kısa süreli raporlar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına ve çeşitli sorunlar yaşanmasına
neden olmaktadır. Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen veriler ve yorumlarına
yer verilmiştir.
Tablo 1’de araştırma örneklemini oluşturan okullar ve bu okullardaki hamile öğretmenlerin
branşlara göre dağılımları verilmiştir.
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Tablo 1. Öğretmenlerin Branş ve Okullara Göre Dağılımları
DERSLER
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Tablo 1'de okul isimleri, görüşme yapılan idareciye verilen kodun küçük harfi kullanılarak kodlanıp
tabloda yerini almıştır (Örneğin k10:Keçiören ilçesinde görüşülen 10. okul). Tablo 1 incelendiğinde görüşme
yapılan 30 okulda toplam 129 hamile öğretmenin görev yaptığı görülmektedir. 2014-2015 eğitim öğretim
yılında araştırma yapılan okullardaki hamile öğretmen sayılarına bakıldığında birinci sırada 13 hamile
öğretmenle k10 kodlu lisenin, ikinci sırada ise 11’er öğretmenle s4 ve s5 ortaokullarının yer aldıkları
görülmektedir. Ayrıca Tablo 1’de hamile öğretmenlerin branşlarına bakıldığında en fazla hamile öğretmenin
21 öğretmenle ingilizce branşında, sonrasında 20 öğretmenle fen bilgisi branşında olduğu görülmektedir.
Bunları 18 öğretmenle matematik ve 17 öğretmenle türkçe branşları takip etmektedir.
Tablo 2. Hamile Öğretmenlerin Haftalık İş Yükü Dağılımı
Girilen Ders Saati
Öğretmen Sayısı
0-15
6
16-20
25
21-25
62
26-30
36
31-35
35-40
Görüşülen idareciler "Okulunuzda ki hamile öğretmenler haftada ortalama kaçar saat derse
giriyorlardı?" sorusuna Tablo 2'de verilen aralıkları ifade ederek cevap vermişlerdir.
0-15 saat aralığında derse giren öğretmenleri: rehberlik öğretmenleri ve uzun dönem rapor almış
öğretmenler oluşturmuştur. Tabloda öğretmenlerin ağırlıklı olarak 21-25 saat aralığında derse girdiği
görülmektedir. Tablo 2'de 26 saat ve üzeri ders alan öğretmenlerden 15 tanesi anasınıfı, sınıf ve özel eğitim
sınıfı öğretmenidir (Bu öğretmenler için haftada 30 saat derse girmek zorunludur). Dolayısıyla 25 saatin
üzerinde derse giren branş öğretmeni sayısı 21dir. Ayrıca Tablo 2'de hamile öğretmenlerin 30 saat ve üzerinde
derse girmedikleri görülmektedir. Branş öğretmenleri için haftada kurslarla beraber 40 saat derse girme
imkanının olduğu düşünülürse bu tabloya göre hamile branş öğretmenlerinin ek ders karşılığı derse girmeyi
tercih etmedikleri yorumu yapılabilir.
Tablo 3. Rapor Kullanan Hamile Öğretmen Sayıları ve Rapor Aldıkları Gün Aralıklarının
Dağılımı
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Rapor Kullanılan Gün Aralığı
Öğretmen Sayıları
0-5
45
6-10
18
11-15
38
16-20
2
21-25
4
26 ve üstü
22
Tablo 3’te rapor kullanan hamile öğretmenlerin sayıları ve rapor kullandıkları gün aralığı verilmiştir.
İdarecilerin “Okulunuzdaki öğretmenler hamilelikleri süresince kaç gün rapor kullandılar?” sorusuna
verdikleri cevaplardan yararlanılarak oluşturulmuş Tablo 3 incelendiğinde, 45 öğretmenin 0-5 gün; 38
öğretmenin 11-15 gün rapor kullandıkları görülmüştür. Bunlara ek olarak 22 öğretmenin ise 26 gün ve üstü
rapor kullandığı görülmüştür. Dolayısıyla hamile öğretmenlerin uzun süreli rapor kullanmadıkları
söylenebilir.
Tablo 4. Boş Derslerin Nasıl Doldurulduğu ile ilgili Verilen Cevapların Frekans Dağılımı
Boş Derslerin Doldurulma Şekli
Frekans
Nöbetçi öğretmen girdi
26
Nöbetçi idareci girdi
9
Boş geçti
4
Öğrenciler diğer şubelere dağıtıldı
3
Ücretli öğretmen girdi
2
30
Toplam
Tablo 4’te idarecilerin hamile öğretmenlerin raporlu ya da izinli oldukları günlerde boş geçen derslerin
nasıl doldurulduğuna ilişkin cevaplarının frekans dağılımı verilmiştir. Buna göre 26 idareci hamile
öğretmenlerin raporlu ya da izinli olduğu günlerde boş derslerin nöbetçi öğretmenler tarafından
doldurulduğunu ifade etmiştir. Buna ek olarak sadece 2 idareci ücretli öğretmenlerin bu sınıflarda derse
girdiğini belirtmiştir. Tabloya göre hamile öğretmenlerin raporlu veya izinli olduğu günlerde boş derslerin
doldurulması ile ilgili problemin genel olarak nöbetçi öğretmenle giderildiği söylenebilir. Ücretli öğretmen
görevlendirdiklerini ifade eden iki idarecide ücretli öğretmeni ancak hamile öğretmenin uzun süreli heyet
raporu almasından sonra görevlendirebildiklerini ifade etmişlerdir.
Görüşmede idarecilere hamile öğretmenlerle diğer öğretmenlerin girdiği şubeler arasında başarı farkı
gözleyip gözlemedikleri sorulmuş 20 idareci hamile öğretmenlerin sınıflarındaki başarı ile ilgili bir fark
gözlemlemediklerini, 8 idareci bu öğretmenlerin sınıflarındaki başarı farkının olumsuz yönde olduğunu 2'si
ise kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda okullarda hamile öğretmenlerin derslerinde göstermiş
oldukları performansın öğrenci başarısını etkilemediği söylenebilir. Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili
açıklama yapan birkaç idarecinin görüşleri şu şekildedir.
Hamile öğretmenlerin girdiği sınıflarda diğer öğretmenlerin girdiği sınıflara göre başarı farkı
gözlediğini ifade eden K8 kodlu idareci:“Onların girdikleri sınıflarda mutlaka bir başarı düşüşü oluyor.
Çünkü rapor alıyorlar veya yeterli performansı gösteremeyebiliyorlar. Hamilelik onların öğretmenlik
performansını etkiliyor.”
Bu konuda K5 kodlu idarecinin söyledikleri de ele almaya değer: “Tabiki etkiliyor başarıyı ama şöyle.
Bilişim öğretmeninde etkilenmedi ama matematik öğretmeninde konularda geri kaldılar”
Hamile öğretmenlerin girdiği sınıflarda diğer öğretmenlerin girdiği sınıflara göre başarı farkı
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gözlemediğini ifade eden K9 kodlu idarecinin açıklaması ise şöyledir: “Gözlemedik hatta geçen yıl hamile
olan bir matematikçi arkadaşımız 8. Sınıflara giriyordu ve girdiği sınıflar son derece başarılıydı.”
Hamile öğretmenlerin raporlu ya da izinli olduğu günlerde sınıflarında (boş geçen derslerde) ortaya
çıkan sorunlara ilişkin idarecilerin görüşleri incelendiğinde 20 idareci bu sınıflarda herhangi bir problemle
karşılaşmadığını 10 idareci ise aksini ifade etmiştir.
Hamile öğretmenlerinin raporlu olduğu günlerde onların girmesi gereken sınıflarda problemle
karşılaşmadığını ifade eden idarecilerin bazılarının ifadeleri şu şekildedir:
K2 kodlu idareci:“Hayır sorun yaşanmıyor, dersler boşsa idareci girer, idareci yoğunsa sınıflar
birleştirilir. Sağlıklı bir yöntem değil ama başıboş bir sınıftan daha az tehlikeli.”
K4 kodlu idareci:“Sınıfta bir problemle karşılaşmadık ama gelmeyen öğretmenin sınıfı doldurulmadığı
takdirde ders esnasında koridorlarda gezen koşuşan öğrenciler oluyor. Gürültü diğer sınıfları olumsuz
etkiliyor.”
Hamile öğretmenlerin derslerinin boş geçtiği günlerde sınıflarda problemlerle karşılaştık diyen
idarecilerden bazılarının görüşleri ise şu şekildedir:
K5 kodlu idareci:“Ders boş olduğu için öğrenci kontrolden çıkıyor. Sınıfta birbirleriyle kavgalar vb.
hoş olmayan hareketler oldu. Bize bu konular geldi ama disiplin cezası uygulanmadı. O an kızarak veya
uyararak sınıfa gönderdik.”
Y1 kodlu idareci karşılaştıkları problemleri şu şekilde sıralamıştır:“Öğrencileri sonraki derse
toplamakta zorlandık, okuldan kaçmalar oldu, velilerle okuldan kaçtıkları dönemde sorun yaşadık, sınıf içinde
disiplin sorunları oldu, veli dersin boş geçmesini sorguladı.”
“Hamile öğretmenlerin izinli veya raporlu olduğu günlerde nöbet yerlerinde herhangi bir sorunla
karşılaştınız mı?” sorusunun cevabında 18 idareci sorunla karşılaşmadığını, 12 idareci ise sorunla
karşılaştığını dile getirmiştir.Sorunla karşılaştığını ifade eden idarecilerden örnek vermeleri istenmiş ve
karşılaşılan sorunlar açıklanmıştır. Bazı açıklamalar şu şekildedir:
Y1 kodlu idareci: “Tabi ki karşılaştık, nöbet alanı boş kalıyor başka öğretmene gel şurada nöbet tut
diyemiyoruz. Örneğin nöbet alanı bahçeyse çok sıkıntı oluyor. Öğrenci okulun dışına kaçıyor.”
K5 kodlu idareci: “ Özellikle hamileliğin ilk 6 ayında çok sıkıntı oluyor çünkü o dönemde başka
öğretmen görevlendirilemiyor nöbet alanı boş kalıyor.”
K8 kodlu idareci:“İzinli veya raporlu öğretmenin nöbet alanını nöbetçi idareci doldurur ama nöbetçi
idareci zaten çok yoğun her an kontrol edemeyebilir. Başımıza şimdilik bir şey gelmedi ama gelme olasılığı
çok fazla.”
K3 kodlu idareci: “Diğer öğretmenlere çift nöbet yazdık boşluğu doldurmak için, düzene sekte
vuruyor.”
Sorunla karşılaşmadığını ifade eden idarecilerden ikisinin ifadesi ise şöyledir:
K1 kodlu idareci: “Nöbet konusunda öğretmenin sağlığını etkilemediği sürece hiçbir ayrım
yapmıyoruz (…)Biz bir sorun yaşamadık çünkü oraya başka öğretmen görevlendiriyoruz.”
E2 kodlu idareci: “Sorunla karşılaşmadık. Zaten hamile öğretmene çok nöbet vermiyoruz. Nöbet
görevi vermek için yeteri kadar öğretmenimiz var.”
Tablo 5. Hamile Öğretmenlerin Raporlu Olduğu Günlerde Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Verilen
Cevaplara İlişkin Frekans Tablosu
Cevap
Frekans
Sınıf disiplini bozuluyor
4
Veli ile sıkıntı yaşanıyor
3
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Öğretmen değişikliğinde uyum sorunu yaşanıyor
3
Tek hekim raporu bizi çaresiz bırakıyor
3
Branşa göre farkediyor
2
Öğretmenin Performansı düşüyor
2
Sınıf öğretmeni hamileyse tercih edilmiyor.
1
Görüşmede hamile öğretmenlerin raporlu olduğu dönemde yaşadıkları sıkıntılara örnek vermeleri
idarecilerden istenmiş ve genellikle sık ifade edilen sorunlar Tablo 5'te yerini almıştır. Tablo 5 incelendiğinde
en sık ifade bulan sorunun “Sınıf disiplininin bozulması” olduğu görülmüştür. İdarecilerin dile getirdikleri
sorunlardan bazıları da şunlardır.
K6 kodlu idareci “ Öğretmenin son 3 haftaya kadar izne ayrılmaması sorun oluyor bazen, o halde zar
zor okula geliyor. Mesela bizde bir öğretmen vardı son ana kadar izne ayrılmadı ben ona okulda doğurursan
çocuğa okulun adını veririm diye takılıyordum. İzne ayrıldığı günün ertesi doğum yapmış, neredeyse gerçekten
okulda doğuracakmış.”
K7 kodlu idareci: “Tek hekim raporu sıkıntı oluyor. Heyet raporunda yerine görevli öğretmen
verebiliyorsun ama tek hekim raporunda veremiyorsun. Öğretmen tek hekimle 40 gün rapor hakkını
doldurmaya çalışıyor, örneğin kasımdan ocağa arada boş günler koyarak tek hekim raporuyla doldurmaya
çalışıyor. Keşke öğretmenler tüm özel durumlarında heyet raporu alsa. En azından yerine öğretmen isteriz.”
K9 kodlu idareci :“Veliler öğretmenin raporlu olduğu dönemde çok sıkıntı çıkarıyor. (...) Tek doktor
raporu alan öğretmenin yerine başka öğretmenin girmesi mümkün değil. Dolayısıyla eğer öğretmen sık sık
rapor kullanıyorsa topluca heyet raporu almaya yönlendiriyoruz. Aksi halde veli ile sıkıntı yaşıyoruz(...)Bide
branşa göre rapora tepkide değişiyor. Örneğin görsel sanatlar öğretmeninin rapor almasıyla matematik fen
gibi derslerin öğretmeninin rapor alması veli tarafından aynı karşılanmıyor. Temel derslerde daha çok sıkıntı
yaşanıyor.”
K3 kodlu idareci: “İlkokulda hamile öğretmenin sınıfı tercih edilmiyor, veliler öğretmen hamile olunca
öğrenciyi özel okula taşıyor, yada veli rapordan dönen öğretmenle sıkıntı yaşıyor. Öğretmen raporluyken sınıf
diğer sınıflara dağıtılıyor, tabi bu o sınıflarında dersini olumsuz etkiliyor. Ya da diyelim ki yerine vekil
öğretmen geldi öğrenci ilkokulda gelen öğretmene hemen alışamıyor.”
Y1 kodlu idareci: “Hamilelik ilk dönemleri çok sorunlu, öğretmende bulantı baş dönmesi oluyor.
Öğretmen bulantı yaşar dersten çıkar ders bölünür. Yada derste performans gösteremez.”
Hamile öğretmenlerin hamilelikleri süresince okulda yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için ne
yapılabileceğini ve onların ne yaptıklarını tespit etmek için idarecilere konuyla alakalı çözüm önerileri
sorulmuş ve bu öneriler gruplandırılarak Tablo 6' da verilmiştir.
Tablo 6. Hamile Öğretmenlerle ilgili idarecilerin Yaşanılan Sorunlara Dair Çözüm Önerilerine
İlişkin Frekans Tablosu
Öneri
Frekans
Okullarda depo öğretmen bulunmalı
13
Yerine ücretli öğretmen isteme
10
Az ücretle izne ayırma
8
Hamilelik sürecindeki iznin uzatılmalı
8
Az ders yükü verme
7
Basit sınıflarda ders verme
3
Sene başı ya da dönem başında izne ayrılma koşulu
3
Heyet raporu almaya yönlendirme
3
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Rapor alınacak gününü önceden bildirilmesi
2
Ücretsiz izin
2
Zorunlu izne ayırma (doğum öncesi vakti gelince)
2
Boş dersleri dolduracak öğretmenlere ek ücret talebi
2
Okuldaki İdari görevlere atama
1
Tablo 6’da hamile öğretmenlerle ilgili yaşanılan sorunlara dair idarecilerin çözüm önerilerine bakıldığı
zaman 13 idareci okullarda depo öğretmen bulundurulması gerektiğini söylemiştir. Yine tabloya göre 10
idareci bu öğretmenlerin yerine ücretli öğretmen istenmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu duruma göre
idareciler okullarda bu öğretmenlerin sınıflarının doldurulması ile ilgili olarak bu derslere nöbetçi öğretmenin
girmesi yerine sürekli girebilecek bir öğretmenin varlığını istedikleri söylenebilir. Bunlara ek olarak söylenen
diğer önerilerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
M1 kodlu idareci- “Biz bu yıl çok rapor alan bir öğretmenden heyet raporu almasını istedik. Müzik
öğretmeniydi bir dönemde 39 gün rapor aldı bizde ondan heyet raporu istedik. Böylece o raporlu bizde yerine
görevlendirilen vekil öğretmenle çalışıyoruz.”
K1 kodlu idareci: “Öğretmen mağdur edilmemeli, yarım maaşla izne ayrılabilmeli, biz branşlarda
diğer öğretmenlerle işbirliği yaparak 15 saatin üstünü vermek için ısrar etmiyoruz."
Y1 kodlu idareci: “ Hamileliğin ilk dönemi içinde yasal izin tanımlanmalı. Çünkü o dönem hem çok
zor hem çok riskli.”
E3 kodlu idareci: “Hamile öğretmene ya sene başında ya da 2. Dönem başında dersleri aksatmayacak
şekilde izin verilmeli.”
S23 kodlu idareci: “Bence hamileliğin 5. Ayından itibaren 2 yıllığına ücretsiz izne ayrılması uygun
olur.”
S21 kodlu idareci: “Ders programları hazırlanırken hamile öğretmenin isteği dikkate alınmalı, az ders
verilmeli, iş yükleri azaltılmalı. Hamilelik sürecinde öğretmenin ücretli izne ayrılması sağlanmalı.”
SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1)
Hamile öğretmenlerin raporlu olduğu günlerde okullarda nöbet alanlarının boş kaldığı,
öğrencilerin nöbetçi öğretmenin olmadığı alanlarda disiplin sorunları yaşadığı, nöbet alanına başka bir
öğretmen görevlendirmenin zor olduğu, hamile öğretmenler yerine diğer öğretmenlerin nöbet tutmak
istemedikleri, hamile öğretmenlerin raporlu olmadığı günlerde nöbet görevini gerektiği şekilde yapmadığı,
hamile öğretmenin hamilelik esnasında duygusal problemler yaşadığı için iletişim problemleri yaşadıkları,
2)
Öğrencilerin boş geçen derslerde disiplin sorunu yaşadığı, hamile öğretmenlerin yerine derse
giren öğretmenlerle öğrencilerin uyum sorunu yaşadıkları, veliler ile okul idaresi arasında boş geçen dersler
için sorun yaşandığı, öğrencilerin başarılarında çok düşüş olmadığı, sonuçları elde edilmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre;
-Hamile öğretmenlerin yerine raporlu olduğu dönemlerde okullarda ya da ilçelerde oluşturulacak depo
kadrolarda geçici atamalar yapılmalıdır.
-Hamile öğretmenler okuldaki nöbet çizelgelerinden çıkarılmalı yeniden nöbet dağılımı yapılmalıdır.
-Hamile öğretmenlerin kısa süreli sık rapor almaları yerine heyet raporu almaları ya da hamilelik
sürecinde zorunlu izinli sayılmaları sağlanmalıdır
-Dönem bazında hamile öğretmenlerin sınıfları için planlama yapılmalı, bu sınıflarda öğretim
aksatılmamalıdır.
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Öğr. Gör. G. Müge AKPINAR14, Öğr. Gör. Şanser VURGUN15, Öğr. Gör. Zehra GÜLCAN16
KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE REFORM17
CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION AND REFORM

ÖZ
Kamu yönetimi; temel itibariyle vatandaşın beklentilerinin karşılanması, vatandaşa en doğru
hizmetlerin sunulması ve bu bağlamda eldeki kaynakların en verimli biçimde kullanılabilmesi anlayışına
dayanan bir bilimdir. Vatandaşların kamu yönetimi anlamında devlete duydukları gereksinim ve ihtiyaçları
zamanın da değişimi sonucunda farklılaşmakta ve bu farklılık devam ederek sürmektedir. Gerek devlet
politikasının uygulanması, gerekse hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması anlamında önceleri baskıcı
rejimlerde hüküm süren devlet politikası yerini özellikle yeni uyum yasaları ile birlikte vatandaş odaklı
hizmetlere ve çağdaş anlayışlara bırakmıştır.
Bunun bir sonucu olarak da kamu yönetiminde reform yapılması gereği hâsıl olmuştur denebilir. Bu
çalışmada; kamu yönetimindeki reform anlayışları ve reform süreci literatür taraması yolu ile tartışılacak, bu
hususta değişen mevzuatlar bağlamında ortaya çıkan yenilikler değerlendirilerek çözümler üretilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Değişim, Reform.
JEL Kodları: Z0, J50.

ABSTRACT
Public administration; to meet the basic expectations as citizens, provision of services to the citizens
and in this context the right to use the available resources in the most efficient manner is a science based on
understanding. Citizens of the public administration in terms of time requirements and their need for
differentiation state is a result of the change, and this difference is still continuing. Both the implementation
of government policy, but left both of delivering services to the citizens of repressive regimes prevailing in
the first place, especially in the sense of a state policy to citizen-centric services with the new harmonization
laws and contemporary approach.
It can be said is vitally needed reform of public administration as a result. In this study; understanding
of public administration reform and the reform process will be discussed by way of literature, it appeared in
the new issue will be studied in the context of changing legislation to be produced evaluating solutions.
Keywords: Public Management, Change, Reform.
JEL Codes: Z0, J50.
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1. GİRİŞ
Kamu; hem yönetenler hem de yönetilenler açısından etkin bir idareyi gerektirmektedir. Bu hal
içerisinde hem yönetenlerin takındığı tavır ve tutumlar, hem de vatandaşların yöneticilere karşı duyduğu
güven ve bağlılık önemli bir rol oynamaktadır. İkisinin birleşimi hem reformların doğru bir biçimde
uygulanmasını, hem de vatandaşların yeniliklere karşı gösterdikleri direncin kırılmasını ve hatta yok olmasını
sağlayacaktır.
Kamu yönetimi biliminde son yıllarda ortaya çıkan yenilikler ülkemizde de etkili olmuş,
uygulanagelmiştir. Bu bağlamda ülke dışındaki dinamiklerin ülkeye etkisi üst düzeyde gerçekleşmiş, bunun
sonucu olarak da olumlu bir biçimde yönetimde vatandaş odaklı bir anlayış ortaya çıkmıştır denebilir.
Çalışmamızda hem kamu yönetiminde reform, hem de bu durumun ülkemizdeki yansımaları tartışılmaya
çalışılacaktır.
2.Kamu Yönetimi Kavramı:
Kamu; belli bir yerdeki bir halkın bütününü ifade eden, halk, amme anlamlarına gelen bir terimdir. Bu
bağlamda kamu yönetimi ise; kamunun yönetilmesi, yani sözü edilen bütünün sevk ve idare edilmesi anlamına
gelmektedir.
Kamu Yönetimi “interdisipliner” bir bilimdir. Yani kendi konusu ile ilgili bir sorunu çözmek için
birden fazla bilim alanından yararlanarak ortaya çıkan sorunları çözme yoluna gider. Bu bağlamda hukuk,
uluslar arası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji gibi çeşitli bilim alanlarında yararlanarak kamusal sorunları çözüme
kavuşturmaya çalışır.
İlk ortaya çıktığı dönemlerde siyaset bilimi altında incelenerek faaliyet gösteren kamu yönetimi
sonraları (bu konuda bilhassa Thomas Woodrow Wilson’ın da katkıları ile beraber) bilim olma özelliğine haiz
olmuş ve incelenmiştir. Bu bilim dalı ülkemizde faaliyetlerini TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdare
Enstitüsü) altında gerçekleştirmektedir.18
Kamu Yönetiminin temel amacı; vatandaşın yönetimden beklediği kamusal hizmetleri sunabilmek, bu
bağlamda da eldeki kaynakların bu işlerle ilgilenen kişilerce en verimli şekilde kullanımını sağlanmaktır. Pek
tabiî ki bu iş yapılırken bu bilim dalının gerektirdiği temel ilkelere uyulmalı, vatandaşların gereksinimleri
karşılanarak yaşam kalitesinin düzeyi arttırılmalıdır.19
3.Kamu Yönetiminde Reform:
Hızlı ve sürekli bir değişim süreci içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde köklü bir değişim
sürecinden geçilmekte, çok yönlü değişimlerle beraber değişimin kendisi dahi değişme süreci içerisinde
farklılaşmaktadır. Değişim artık insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş, normalleşmiş ve
standartlaşmıştır. (Hammer ve Champy, 1996:20)
Bu bağlamda kamu yönetiminin kapsamını oluşturan faaliyetler ve beklentiler de yaşanan gelişmelere
paralel olarak gün be gün artmakta ve değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak ya da buna sebep olarak da
vatandaşların istek ve ihtiyaçları aynı paralelde değişmekte ve çeşitlenmektedir.
İnsanlar geçmiş yıllarda yönetimden çok daha sınırlı sayıda hizmetler beklemekte ve bunlarla
yetinmekte iken günümüzde yönetimden beklenen hizmetler sayıca çok daha fazla artmış ve ihtiyaçlar birçok
değişikliğe uğramıştır diyebiliriz. Bilhassa eski zamanlarda insanların devletlerden beklediği en önemli
ihtiyaçlar arasında can ve mal güvenliği yer alırken şimdilerde bu temel ihtiyacın yanı sıra çok daha çeşitli
18
19

Eryılmaz Bilal, Kamu Yönetimi, Erkan Matbaası, s.3-9, İstanbul, 1999.
Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.33-34, Ankara, 2013.
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sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlanması en önemli şartlardan biri haline gelmiştir. Yada bir zamanlar
devletin küçük yerleşim yerlerine yol-su-elektrik gibi temel ihtiyaçları götürmesi beklenirken, şimdilerde
gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlar her türlü devlet hizmetine internetten ( özelliklede kişiselleştirilmiş
mobil cihazlardan.. tablet, notebook yada akıllı telefonlar vs.) ulaşmayı önemli bir ihtiyaç olarak
görmektedirler.
3.1.Reform:
Reform sözcüğü genel anlam itibariyle iyileştirme, yenileştirme, düzeltme gibi anlamlara karşılık
gelmektedir. Batı kökenli bir kelimedir. Kamu yönetimi bilimi itibariyle reform ise; yönetimde iyileştirme ve
düzeltme çabaları olarak genelleştirilebilir. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsinde
önemli bir yere sahip olan reform kavramı Türk Kamu Yönetimi için de yeni bir olgu değildir. Bir başka
ifadeyle kamu yönetimindeki reform kavramı devlet ve idare kavramlarının geçmişi kadar köklü bir tarihe
sahiptir denebilir.20
Türkiye’de ortaya çıkan reform ihtiyacı aslen Osmanlı Devleti zamanlarına kadar dayanmaktadır.
Günümüz de dâhil olmak üzere ülkemizde Kamu Yönetimi bağlamındaki reform ihtiyacının giderilmesinde
her zaman Batı’lı devletler örnek alınmış ve bu şekilde bir gelişim yolu izlenmeye çalışılmıştır. Ülkemizdeki
reform hareketi incelendiğinde iki önemli kilit noktası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Tanzimat ve Islahat
Fermanları, ikincisi ise bilhassa 1980 sonrasında hâsıl olan IMF-Dünya Bankası-AB ilişkileri bağlamında
gerçekleştirilen reform hareketleridir.21
Kamu yönetiminde reform süreci dört ana aşamaya bölünerek uygulanmaktadır. Bunlar; “sorun ve
aksaklıkların tespiti”, “strateji geliştirme ve belirlenmesi”, “stratejinin uygulanması” ve
“izleme/değerlendirme süreci” dir. Bu dört ana aşama önderliğinde gerçekleştirilen biçimde ortaya çıkan
reform hem daha kalıcı hem de sorunları çözme odaklı bir biçimde gerçekleştirilebilecektir.22
3.2.Reform İhtiyacı/Nedenleri:
Kamu yönetiminde reform; ülke içersinde yaşanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve teknolojik
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bilim birden fazla alan ile etkileşim içerisinde olduğunda
dolayı yaşanan gelişmelerden bağımsız hareket etmesi de pek tabii ki beklenemez. Bu bağlamda ülke
içerisinde yaşanan gelişmelerin ve beklentilerin gözden geçirilmesi ve yapılandırılmaları gerekmektedir. Bu
durum da sonuç olarak toplumsal talep ve beklentilerin daha doğru bir biçimde gerçekleşmesini
sağlamaktadır.23
Özellikle günümüz itibariyle ele alındığında küreselleşme, insan haklarına duyulan saygıdaki artış,
siyasal ve hükümetler arası sorunlar, bürokratik sorunlar, sivilleşme hareketleri, yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi gibi yeni eğilimler bu bilim dalında reformu gerçekleştiren temel aktörler/nedenler olarak
nitelendirilebilmektedir. Ve fakat tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen reformu gerekli kılan temel etmenleri
dört ana kategoride toplayabiliriz. Bunlar; yönetim teorisindeki değişim, özel sektörün rekabetçi yapısı,
toplumsal eleştiri ve değişim talebi, sivil toplumun gelişimidir.24
Şahin Ali, Türk Kamu Yönetiminde Reform Çabaları ve Uluslar arası Kurumsal Çevrenin Etkisi, Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi Yay., sayı:14, s.47, Konya, 2007.
21
Şahin Ali, Türk Kamu Yönetiminde Reform Çabaları ve Uluslar arası Kurumsal Çevrenin Etkisi, Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi Yay., sayı:14, s.49, Konya, 2007.
22
Parlak Bekir ve Sobacı Zahid, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, s.353, Alfa Aktüel Yay., İstanbul, 2008.
23
Koç Taylan, Kamu Yönetimi, Yargı Yay., s.217, Ankara, 2011.
24
Koç Taylan, Kamu Yönetimi, Yargı Yay., s.218, Ankara, 2011.
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Reform ihtiyacı dendiğinde ise belirli birkaç temel gösterge ile yönetimin reforma ihtiyaç duyup
duymadığı gözlemlenebilir. Bu temel göstergeler şu şekilde temel hatlarla sıralanabilir: Bu bağlamda; Kamu
yönetimi ya da kurumlar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, Yönetim söz konusu ihtiyaçları
giderecek hizmetleri üretemiyorsa, Yönetim yeni gelişmelere ayak uyduramıyorsa reforma ihtiyaç vardır
denebilir.25
3.3.Reformun Amaçları:
Kamu yönetiminde reformun en temel amacı; kamusal hizmetlerin aksamasının en aza indirilmesi ile
beraber süratli, kaliteli ve minimum maliyet dâhilinde vatandaşlara sunulmasıdır. Ayrıca ortaya çıkan yeni
eğilimler bağlamında düşünüldüğünde de (ileride değinilecektir.) ortaya çıkan diğer amaçlar; Demokrasi
kalitesinin iyileştirilmesinin sağlanması, Kamu yönetiminde saydamlığın sağlanması, Bürokrasi ve
kırtasiyeciliği azaltmak, Sivil toplumun güçlendirilmesinin sağlanması, Vatandaşların etkin bir biçimde
yönetime katılımının sağlanması,Teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkan e-devlet projesinin ortaya
çıkarılması ve etkin bir biçimde hayata entegre edilmesi,Hem istihdam edilenlerin hem de vatandaşın
memnuniyetinin sağlanması26 olarak sıralanabilir.
3.4.Reform Türleri:
Kamu yönetiminde genel olarak üç tür reformdan söz edilebilir. Bunlar; Kurumsal reform, Zorlayıcı
reform ve Deneysel reformdur.
Kurumsal Reform: bu reform türünde reform düşüncesi örgütlenmenin en başından beri var olmuştur.
Bu sebeple sürekli olarak örgütlenmenin içerisinde bir reform çalışmasından, yenilenmeden söz
edilebilmektedir. Bu reform yönteminde yenilik süreklilik arz eder ve her zaman ön planda tutulmaya çalışılır.
Zorlayıcı Reform: yönetsel yapının iç ve dış faktörler sebebiyle zorlama bir biçimde yeniden
yapılanmaya gitmesidir. Örneğin; AB’ ye uyum sürecinde yapılan yenilikler.
Deneysel Reform: Reform yapılacak olan duruma dair uygulamaların öncelikle dar bir alanda
uygulanması, akabinde geniş bölgelere uygulanması anlamına gelmektedir. Örneğin; zorunlu ilköğretim
süresinin önceleri dar bölgelerde uygulanarak sonrasında tüm ülkeye yayılması bu türdendir.27
3.5.Reform Direnci:
Kamu yönetiminde her ne kadar reform gerekli olsa da aynı biçimde reforma karşı direnen kişi ya da
kurum sayısı da o denli olabilmektedir. Bu durum yönetim açısından önemli bir husustur. Kişi ya da kurumlar
değişime açık değilse, kendilerini yenileyemiyorsa, risk almaya açık değillerse, yaptıkları iş ile ilgili olarak
körü körüne çalışma hayatında bulunuyorlarsa hem değişime karşı çıkar hem de çalıştıkları kurumda da
değişime karşı bir direnç oluştururlar.28 Değişime karşı direnç hem bireysel hem de örgütsel bağlamda
değerlendirilebilir.
Bireysel Direnme: kişilerin reforma bireysel anlamda direnmesi şu sebeplerden kaynaklanabilir;
Alışkanlıklar, Güvenlik kaygısı, ekonomik nedenler, bağımsızlığın kaybedilme korkusu, bilinmeyene karşı
duyulan korku, statü ve saygınlık durumu gibi.

Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.280-281, Ankara, 2013.
Parlak Bekir ve Sobacı Zahid, Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi, s.351-352, Alfa Aktüel Yay., İstanbul, 2008.
27
Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.279-280, Ankara, 2013.
28
Yüksel 2001:153-154, Şimşek ve ark 2003:342-344)
25
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Örgütsel Direnme: direnmenin örgütsel anlamdaki sebepleri şunlardır; örgüt kültürü, istikrar
sağlanacağı düşüncesi, imzalanmış anlaşmalar/sözleşmeler, sahip olunan etki ve gücün kaybolacağı endişesi.29
Her ne kadar direnç gösterilse de reform gerektiği düşüncesi ile bu sorunlar tek tek aşılması gereken
hususlardır. Bu bağlamda direnci ortadan kaldıracak yöntemler; Direnme eğilimi gösteren kişilerin değişiklik
konusu eylem ve uygulamalara katılımının sağlanması, Direnime neden olabilecek eğitim ve eksikliklerin
giderilmesi, Direnç gösterilen kişilere önleme amaçlı zor kullanımın gerçekleştirilmesi (gerektiğinde ve son
çare olarak) ve olayları saptıracak kişilerle ilgili olarak, bu kişileri sorun ve çözümlerin başrolüne alarak
kooptasyon (kuruluşların belirli işlerde kendi temsilcilerini kendilerinin belirlemesi) yöntemlerinin
uygulanması30 olarak sıralanabilir.
4. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışları:
4.1 Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı:
1980’li yıllardan itibaren gerek postmodern yönetim anlayışının (geleneğin korunması ile ilgili olarak)
gerekse yönetişim kavramlarının önem kazanmasıyla beraber kamu yönetiminde yeni bir anlayış ortaya
çıkmıştır. Bu anlayış esasen; yönetsel yapı içerisindeki faaliyetlerde ortaya çıkan değişimi ve dönüşümü ortaya
koyan, geleneksel yönetime alternatif sunan bir anlayıştır. Bu anlayış yönetimde dört önemli eğilim ile
gerçekleşmektedir. Bunlar; Kamu hizmetlerinin üretim ve dağıtımının geliştirilmesinde bilişim
teknolojilerinden yararlanılması, Her şeyin devlete dayandırıldığı bir anlayıştan özelleştirme yada özelleştirme
benzeri bir yapıya geçilmesi, Kamuda meydana gelen harcamalar ve personel yönünden devletin büyümesinin
minimuma indirilmesi yada durdurulması ve Ulus devlet anlayışından uzaklaşılması31 olarak nitelendirilebilir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı kendi içerisinde yönetime dair önemli anlayışları ve ilkeleri de
beraberinde getirmiştir. Bunlar; postmodernizm, yönetişim, katılımcı yönetim, Halka karşı hesapverebilirlik,
esneklik ve şeffaflık, hizmette yerellik ile vatandaş odaklılıktır. Bu yeni ilkelerin/anlayışların en önemli ortak
özelliği; içinde bulunduğumuz çağ ile ilgili olarak vatandaşların yönetimden/devletten beklediği hizmet
sunum şekli ve kalitesi ile ilgili olmasıdır.
4.2. Postmodern kamu yönetimi:
Postmodernizm; geleneğin korunarak onun sunduğu biçim ve ölçütler doğrultusunda yeni dönüşümler
yaparak, yani eskiyi bir bakıma devralarak, yenilik ortaya çıkarmaktır. Postmodern bir kamu yönetimi olması
gerektiğini savunan kişiler bu yeni yönetim ve örgüt teorisinin merkezi yönetimden ziyade yerinden yönetimin
egemen kılınmasını, yönetimde şeffaflığın ve esnekliğin hâkim olması gerektiğini savunmaktadırlar.32
4.3. Yönetişim:
TODAİE’ye göre; “bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen
sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen.”33 Olarak tanımlanan yönetişim anlayışı “governance” teriminin
karşılığıdır. Kavramın felsefi boyutuna inildiğinde aslen yönetenlerin ve yönetilenlerin eşitliğinin bulunduğu

Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.283-284, Ankara, 2013.
Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.284-285, Ankara, 2013.
31
Ergun T, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Gereği, 2. Kamu Kalite Sempozyumu, s.78, Ankara, 2001.
32
Ergun t, Postmodernizm ve Kamu Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, s.4-14, Cilt.30, Sayı.4, Ankara, 1997.
33
TODAİE, Kamu yönetimi sözlüğü, s.274, Ankara, 1998
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söylenebilir. Bu eşitliğin temel unsurları yönetilenlerin yönetime aktif katılımı, tepki göstermesi,
izlenebilirliği, sorumluluk ve tepki göstermesi olarak betimlenebilir.34
Yönetişim; başka bir deyişle resmi ve özel kuruluşlarda idari ekonomik ve politik otoritenin beraberce
kullanımıdır da denebilir. Bu anlayış içerisinde kişiler karar alma sürecinde oldukça etkidir. Yani
kişilerin/yönetilenlerin yönetimle ilişkili olarak katılımları artmış, bilgiye ulaşmaları kolaylaşmıştır. Bu durum
yönetim ile kıyaslandığında hiyerarşik ilişki yerine hetararşik ilişkinin (ast/üst ilişkisi yerine karşılıklı ilişki
ve bağımlılık bağlamında aktivitelerin eşgüdümü ile ortaya çıkan sistem) egemen olduğunu göstermektedir.
Bu sistemde hukukun üstünlüğü esas olup toplumu güçlendirme, toplumun kalitesinin arttırılması gibi temel
unsurlar belirleyici rol oynamaktadır. 35
Bu anlayış ile beraber; küreselleşme düşüncesi ile ilişkili bir devlet anlayışı (demokratik, insan
haklarına saygılı) oluşmuş olur, yönetimde katılımcılık ve şeffaflık sağlanır, farklı aktörlerin belirli yükleri
yüklenmesi sonucu kamu yönetim sisteminin yükü hafifler ve devlet yönetimine ilişkin verim artacağından
devletin prestiji de yükselmiş olacaktır.36
Bu bağlamda ülkemizde yapılan atılımlar düşünüldüğünde 20.11.2006 tarih ve 2006/3 sayılı
genelgeyle kurulan Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) kuruluş amacında da belirtildiği üzere Türkiye’de
yönetişimin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bugüne kadar özellikle
vatandaş odaklı kurumlarda vatandaşın talep ve beklentilerinin dinlenmediği asimetrik iletişim modeli ve
vatandaşın talep ve beklentileri dinlenmiştir. Fakat pratikte yönetim kararlarında bunun etkin olarak
değerlendirilmediği çift yönlü asimetrik iletişim modeli dikkat çekerken, özellikle Avrupa Birliği uyum
sürecine yönelik düzenlemelerden biri olan BİMER ile şeffaf ve katılımcı bir kamu anlayışını da vurgulayan;
hesap verilebilirliğin üst düzeyde olduğu ve alınan kararlarda vatandaş beklentileri de dikkate alan çift yönlü
simetrik iletişim modeline geçilmiştir.
4.4. Katılımcı Yönetim:
Bir devletin içerisinde bulunan vatandaşlarına yönelik hizmetlerin daha anlaşılır ve işlevsel olması
onların isteklerini dile getirmesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda katılımcı yönetim; vatandaşa, yönetime
ilişkin tüm katılım mekanizmalarının ve yollarının açık olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu katılım türü
demokratik ya da gönüllü biçimde meydana gelebilmekle beraber bireylerin ya da kurum/örgüt içindeki
kişilerin katılımının sağlanması söz konusu olabilir.
4.5. Halka Karşı Hesap Verebilirlik:
Yönetimin sorumluluk ilkesi gereğince sahip olduğu bir nitelik olan halka karşı hesap verebilirlik,
birey ve toplum odaklı yeni bir kamu yönetimi ilkesidir. Her ne kadar literatürde mümkün olup olmadığı
tartışılsa da yöneticilerin görev başına gelmesi ve akabinde yaşananlar açısından denetimin net ve etkili olması
gerektiğinin bir göstergesi olarak sayılmaktadır.37
09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Kanun ülkemizde kamu kurumlarının vatandaşa hesap vermeleri
açısından karşılaşılabilecek en iyi ve dikkat çeken uygulamalardan biridir. İlgili kanunun 1. Maddesinde;
34

http://www.dagyonetisimi.com/index.php/2-uncategorised/73-lorem-ipsum-dolor-sit-amet-csectur-adipiscing-elit-vivamus-3
kisi.deu.edu.tr/efe.cinar/endüstriyel%20demokrasi.ppt,
Ayrıca
aktaran:
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2000-3/5.pdf
36
Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.305-307, Ankara, 2013.
37
Aydın Ahmet Hamdi, Police Organisation and Legitimacy: Casu Studies Of England, Wales of Turkey, Aldershot, Avebury,
s.150 , 1997.
35
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“demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi
edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlenmektedir38” denilerek kanunla halka hesap
verme yönündeki amacı dile getirilmektedir.
4.6. Esneklik ve Şeffaflık:
Yeni kamu yönetimi anlayışının bir parçası olan esneklik ve şeffaflık bilhassa yönetimdeki hiyerarşi
ve denetim açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda esneklik; yönetimin gerek yönetme anlayışına
gerekse yeni gelişmelere kapalı olmaması, katı bakmaması, yönetimin her zaman değişime açık olması,
değişime ayak uydurması demektir. Esnekliğin olmadığı bir yönetimde katı bir hiyerarşik yapı, katı bir
merkeziyetçilik ve ödüllendirme mekanizmaları bulunmamaktadır. Bu da hem çalışanların hem de yönetimin
birbirine karşı sert bir tutum sergilemesine neden olmaktadır. Şeffaflık ise; en temel haliyle bilgi ve belgelerde
açıklık olarak nitelendirilebilmektedir. Şeffaflık halka hesap verebilirliğin en önemli unsurlarındandır. Başak
bir deyişle yönetime ait her türlü bilgi ve belgelerin açıklanabilir bir niteliğe haiz olmasıdır.39
4.7. Hizmette Yerellik:
Özellikle Avrupa Birliği tarafından önemsenen ve uyum sürecinde öne çıkan bir ilkedir. Bu ilke ile
birçok hizmet vatandaşa yakın olan kamu birimleri tarafından yerine getirilir. Bir çeşit sorumluluk ilkesidir
de denebilir. Bu ilkedeki temel amaç yetki ve görev paylaşımının sağlanmasıdır. Avrupa birliğinde
önemsenmesi üye devletlerin kendi içlerinde ortaya çıkan görev ve yetki paylaşımlarından dolayı olmuştur.
Her ne kadar doğru uygulanabilitesi fazla olsa da aynı zamanda bizim ülkemiz gibi çok uluslu devletler
açısından birtakım zararların ortaya çıkması muhtemel olabilir. Bunlar yerel girişimin haddinden fazla
artması, ülke içerisinde kopmalara sebebiyet verilebilmesi, vatandaşın yönetim kademesine fazlaca yakın
olması sayılabilir.40
4.8. Vatandaş Odaklılık:
Vatandaş odaklı bir kamu yönetimi anlayışı esasen; işletmelerdeki “müşteri odaklı yönetim”
anlayışının kamu yönetimine adapte edilmiş halidir. Müşteri odaklılık, bilgi çağında kamu hizmeti anlayışının
felsefi özünü oluşturmaktadır. Küreselleşme ile ortaya çıkan, bireycilik, girişimcilik, rekabetçilik gibi piyasa
temelli değerler çerçevesinde gelişen yeniden yapılanma arayışlarının bir sonucudur. Kamu kesimindeki
savurganlığın ve verimsiz kaynak kullanımının giderek ekonomi için bir yük haline gelmesi ve bu durum
sonucunda ülkelerin rekabet gücünün olumsuz yönde etkilenmeleri söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, kamu
hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yeniden sunumunda özel kesim işletmelerindeki gibi esnek ve yalın
örgütlenme, karlılık ve verimlilik gibi piyasa temelli ve insan kaynaklı ilke ve uygulamalar bir çözüm yolu
olarak görülmektedir 41.
Kamuda bu anlayışın yerleşme sebebi; yönetimin kalitesini arttırmak, hesap verme mekanizmalarını
etkin bir biçimde kullanmak, kamusal hizmetlerin vatandaşa sunumu sırasında şeffaflığı sağlamak ve doğru
bir kamu yönetimi anlayışı geliştirmektir.42

38

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031024.htm#1
Aydın Ahmet Hamdi, Kamu Yönetimi, Seçkin Yay., s.319-322, Ankara, 2013.
40
Eryılmaz B., Kamu Yönetimi, s.106 , Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2011.
41
Saran, Ulvi (2001), “Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri”, Türk İdare Dergisi, Cilt 73, Sayı 433.
42
www.tdpbursa.pol.tr
39
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5.Sonuç:
Kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan yenilik ve reform ile birlikte yeni anlayışlar ortaya çıkmış, bu
anlayışlar neticesinde de özellikle yönetim ile vatandaşın beklenti ve çıkarlarının daha optimum bir noktada
buluşabildi gözlemlenmiştir. Pek tabii ki yeterli olmasa da eskisine nazaran daha vatandaş ve çözüm odaklı
bir anlayış ortaya çıkmıştır denebilir. Yukarıda izahına çalıştığımız sebepler dâhilinde özellikle değişen
teknoloji ve beklentilerle beraber hem bürokratik zorlukların/engellerin aşılmaya çalışıldığı hem de daha
şeffaf ve katılımcı bir yönetimin uygulanmaya çalıştığı söylenebilir.
Yapılan değerlendirme ve açıklamalara ek olarak; ortaya çıkan ve ülkemizde de uygulanan gelişimlerin
arttırılması sağlanmalıdır. Buna ek olarak vatandaşın beklentilerinin daha fazla karşılanması, yönetimde
bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, daha açık ve şeffaf bir yönetimin benimsenmesi, toplumda
oluşabilecek her türlü kayırma ya da olumsuz algıların ortadan kaldırılması gerekir. Kamunun en etkin
yönetilmesinin kamuya duyulan güven ile doğru orantılı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
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(6)
Öğr. Gör. Şanser VURGUN43; Öğr. Gör. Güliz Müge AKPINAR44
TELİF HAKLARI KAVRAMI VE HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME
A SHORT STUDY ON THE CONCEPT OF COPYRIGHT AND LEGAL STATUS

ÖZ
Kişilerin kendi yaratıları ve fikri ürünleri dünyanın evveliyatından beri son derece önemli bir konu
olmuş ve oldukça tartışılmıştır. Bu konuda hukuken tek koruma sağlayan şey ise Telif Hakkı kavramı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle müzik ve sahne sanatlarında ortaya konan yapıtlar; yaratıcılarının bu
alanlardaki birikimleri, duyusal öngörüleri ve şahsi özelliklerinin bir birleşimi olarak eserlere yansıtılmaktadır.
Dolayısıyla da ortaya kişilerin oluşturmaya çalıştıkları eserlerin hukuken korunması gerekmektedir.
Bu çalışmada telif hakkı kavramı, örnek bazı ülkelerdeki hukuki alt yapı, ülkemizde telif haklarının genel
durumu ve ortaya çıkan eserlerim korunma biçimleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Telif, müzik, sahne sanatları, sanat eseri, hukuki korunma yolları.
JEL Kodu: K29.

ABSTRACT
The people who own creations and intellectual products become extremely important issue since the
beginning of background and was highly contested. what emerges as the concept of the Copyright law only
provide protection in this regard. works set out in particular music and performing arts; accumulation in
these areas and the creators are reflected in the works as a combination of sensory predictions and personal
characteristics.
Therefore, should the legal protection of the works they try to build people up. This concept of
copyright in the work, for example, the legal infrastructure in some countries, my general condition of our
country and emerging forms of protection of copyright works are discussed.
Keywords: Copyright, music, performing arts, art work, legal protection paths.
JEL Code: K29.
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GİRİŞ
Müzik ve sahne sanatları alanları; insanların sahip olduğu birikimlerin yaratıya, yaratının ise en üst
kültüre ve en medeni duygulara hitap eden eserlere dönüşmesi anlamında dünyada oldukça önemli bir yerde
bulunmaktadır. bu bağlamda tıpkı yurtdışında gelişmelerin izlendiği önemli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de çeşitli çalışmalar ve mevzuatlar oluşturulmaya çalışmaktadır. Mevzuatımızdan bir deyiş ile başlamak
gerekire; kanunumuza göre eser; “sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve
sinema eserleri türlerinden birine dâhil olan her çeşit fikir ve sanat mahsulü” olarak tanımlamaktadır. Eser;
aynı zamanda sahibinin duygu ve düşüncelerinin dışa vurumuna sahne olmuş en güzel yaratım durumudur.
Hal böyle olunca da, yaratıcısının eser üzerindeki hak ve yükümlülükleri eserin dış dünya ile paylaşılması ile
birlikte azami derecede artmaktadır. Çünkü eser sahibinin şahsi özellikleri ve iç dünyası bir bakıma kamu ile
paylaşılmış olmakta yani kamuya açılmakta ve mal olmaktadır. Söz konusu durumun doğal bir sonucu olarak
da ortaya; eserin temel nitelik ve özelliklerinin korunması, eserin hukuki özellikleri ve eser sahibinin eseri
üzerindeki hakları gibi olgular ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunların oluşumu da bizi telif hakları olgusuna
ve eser kavramının başlangıcına götürmektedir. Bu çalışmada kısaca telif hakları olgusu ve tarihsel gelişimi,
eser, eserin unsurları ve eser sahibinin hakları, hakların devri ve lisansı gibi konulara değinilmiştir.
1Telif hakkı kavramı:
Telif; Türk dil kurumu sözlüğüne göre uzlaştırma, kitap yazma anlamına gelmekte ve “te:lif” şeklinde
yazılmaktadır.45 Telif hakkı ise; kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken
sağlanan haklar olarak tanımlanmaktadır.46
Hukukumuzda telif hakkı kavramına ilişkin tanımlamanın değişik anlamlarda yapıldığına tanık
olmaktayız. Bu bağlamda ele almamız gereken dar ve geniş anlamlar bulunmaktadır. Bu kavram geniş
anlamda, kişilerin fikir ve sanat eserlerin üzerindeki haklarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu
durumda, eser sahibinin oluşturmuş oldukları fikir ve sanat eserleri üzerindeki “fikri hakları” kastedilmek
istenmektedir. Örneğin: “telif hakkım ihlal edildi” ya da “telif hakkı devredildi” gibi kişisel ifadelerde aslen
kişilerin eser sahipliklerinden doğan haklarının ihlale uğradığı ya da başkasına devredildiği anlatılmak
istenmektedir.
Dar anlamda telif hakkı ise; eser sahipliğinden doğan hakların maddi anlamdaki parasal karşılığını
ifade etmek üzere kullanılır. Örneğin; “Telif hakkımı aldım” ya da “telif hakkım ödenmedi” gibi ifadelerde,
eser sahibinin esere sahipliğinden doğan ekonomik nitelikteki haklarının karşılığı ifade edilmektedir. 47
2Telif haklarının Gelişimi
Eski çağlarda telif hakları: (Genel olarak ele alınmıştır.)
İlk ve Orta Çağlarda; bilhassa ilk çağda -yani eski uygarlıklarda- fikri emek ürünleri, üzerinde
cisimlendikleri maddi mallardan ayrı düşünülmemekteydi. Bu bağlamda da ortaya çıkarılan ürünlerin
yaratıcılarına bağlı olmalarından dolayı ekonomik veya manevi yönden ayrıca korunmalarına gerek
duyulmuyordu. Örneğin, ünlü Romalı hukukçular “Gaius” ve “Paulus”, tahta üzerine oyularak yapılan bir
tablo için, “Bu tablonun mülkiyetinin tahtanın mülkiyetine bağlı kalması zorunludur. Çünkü tahta olmasaydı,
tablo da olmayacaktı” demişlerdir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde; bir kitabı satın almakla, o kitaptaki fikri
ürünlere de sahip olunabilmekteydi. Yani, asıl olarak incelendiğinde, cisimlerin fikirlere değil, aksine
45

www.tdk.gov.tr
http://www.telifhaklari.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=394
47
http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2001-1/2.pdf
46
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fikirlerin
cisimlere
bağlılığı
söz
konusu
ediliyordu
denilebilir.
Ortaçağ açısından incelendiğinde ise; bu zaman diliminde özellikle fikri ürünlerin ayrı bir hakkın
konusu olabileceği düşünülmüyordu. Bu anlayışa göre herkes yararlanmak istediği bir eseri serbestçe kopya
edebilir veya ücreti karşılığında yine aynı kolaylıkla başkasına kopya ettirebilirdi. Başka bir deyişle eserlerin
yaratıcılarının eserin kopya edilmesine itiraz edebilmek gibi bir hakkı bulunmamaktaydı.
Modern anlamda Fikri haklar alanında atılan ilk adım “basım imtiyazlarının” kabulü olmuştur.
Matbaanın icadıyla, o zamana kadar sadece el yazısıyla ve sınırlı sayıda kopya edilebilen eserlerin sayısız
çoğaltılması ve satılması imkânı doğdu. Ancak matbaacı ilk önce satılma şansı olan bir müsvedde bulmak ve
bunu basıma hazır hale getirmek için masraf etmek zorundaydı. Oysa başka bir matbaa için bu ilk baskıyı
kullanarak eserin ikinci ve sonraki baskılarını yapmak çok daha ucuza mal olan ve haksız rekabete yol açan
bir durumdu. Bu nedenle, belirli bir bölgede ve belirli bir süre için bir eserin sadece bir matbaacı tarafından
basılabilmesi, idari otoritelerin verdiği “basım imtiyazları” ile sağlandı. Bu yolla, matbaacıların eser sahibine
ödedikleri ücret karşılığında eserin maliki oldukları kabul edilmiştir. İngiltere’de imtiyaz sahibi “owner of
copy” olarak nitelendirilmiş, “copy right” terimi de ilk önce telif hakkı değil, basım ve teksir hakkı anlamında
kullanılmıştır.
16. yüzyılın ortalarında, yazarın da eserden pay alması âdet haline geldi. İlk yazar imtiyazı, 1486
yılında “Sabellicus” adlı bir yazara Venedik’te “Venedik Taciri” isimli bir eser için verilmiştir.(Attali, 1975,
s.95)
Yeni ve Yakın Çağlara baktığımızda ise; XVIII. yüzyıla gelindiğindeyse, eser sahiplerini koruyan ilk
kanunun, İngiltere’de 1709 yılında kabul edilen “Act Anne” adını taşıyan bir kanun olarak görmekteyiz. Bu
kanunun amacı, yazarı ekonomik yönden gözetmek ve bilimin teşvik edilmesini sağlamaktır. İngiltere’de daha
sonra sırasıyla, hattâtlar ve heykeltraşlar ve daha sonra ise, tiyatro eserleri kanun kapsamına alınmıştır.
Avrupa Birliği Hukuku’nda, genel kural olarak, malların topluluk içinde serbest dolaşması ilkesi
geçerlidir. Fakat bu kurala, fikri haklar bakımından istisna getirilmiştir. Fikri haklar, mutlak (tekelci) haklar
arasında kabul edildiği için, ancak eser sahibinin izniyle, eserin serbest veya sınırlı biçimde dolaşması
mümkündür. Ancak fikri hakların ulusal sınırlar içinde korunması yetkisi verilmişti, çünkü bu haklar ihlâle
çok açıktı. Bu nedenle, bazı uluslararası sözleşmeler yapılmıştır. Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinin 27nci maddesi’ ne göre: “Herkes, sahibi bulunduğu her türlü ilim, edebiyat ve sanat
eserlerinden doğan manevi ve maddi menfaatlerinin korunması hakkına sahiptir”,demektedir.48
Telif haklarının dünyadaki gelişimi:
Bu konuda ilk olarak hukuk sistemleri bağlamında bir inceleme yapılması uygun olacaktır. Temelde
Telif haklarının karşılaştırmalı hukuktaki durumunda Anglo-Amerikan (Copyright) ve Kıta Avrupası (Droit
D’Auteur) sistemleri bulunmakta olup, sistemler kendi ekolleri altında gelişmişlerdir. Anglo-Amerikan
sistemi özünü “Common Law” geleneğinden almakta ve gelenekler ve içtihat hukukundan oluşan bir mevzuat
sistemine tekabül etmektedir. Kıta Avrupası sistemi ise “Tabii Hukuk/Doğal Hukuk” yani doğal, olması
gereken hukuk ekolünün etkisinde kalmıştır. Bu bağlamda da temel dayanağı eser sahibinin eserleri üzerindeki
haklarının öneminden oluşmaktadır. Bu konuda bilhassa Fransız İhtilali ile birlikte çıkarılan kanunlar telif
hakları üzerindeki yoğunlaşmayı sağlamıştır.
Dünyadaki gelişimin daha iyi ifade edilebilmesi için farklı hukuk sistemlerinden belirli ülkeleri
örneklememiz mümkündür. Buna göre;
Anglo-Amerikan Sistemine dahil ülkelerde telif haklarının durumu:
48
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Amerika Birleşik Devletleri: Amerikan hukukunda telif haklarına ilişkin ana kaynak Amerikan
Anayasasıdır ve bu ülkede telif hakları, Anayasaya dayanılarak çıkartılan federal kanunlar ile korunmaktadır.
Bugün için, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1976 tarihli Telif Hakları Kanunu (Copyright Act) yürürlükte
olup bu Kanun çeşitli zamanlarda çıkartılan kanunlarla değişikliğe uğramış bulunmaktadır. (Merges, 2001,
s.618)
1976 tarihli Kanun ile koruma altına alınan 8 eser kategorisi bulunmaktadır. Bunlar; Edebiyat
eserleri,Sözlü ve sözsüz tüm müzik eserleri,Sözlü ve sözsüz tüm tiyatro eserleri,Pandomimler ve koreografik
eserler,Resimler, grafik ve heykeller,Sinema filmleri ve diğer sinematografik eserler,Ses kayıtları,Mimari
eserler…49 Bu 8 kategori, Kanunda örnek olarak sayılmış olup, katı bir biçimde sınırlandırılmış mahiyette
değildirler. Bu açıdan Amerikan hukuku, bizim hukukumuzdan oldukça farklıdır. Zira bizim sistemimizde
Kanunda (FSEK) sayılan eser kategorileri kanunen sınırlanmış mahiyette olup, yeni bir eser kategorisi
yaratmak olanaklı değildir (Sınar, 2006, s.50). Ayrıca Amerikan hukukunda; eser sahibinin “Copyright Act”
ile getirilen koruma sisteminden yararlanabilmesi için, meydana getirdiği düşünsel ürününün özgün bir
karaktere (Originality) sahip bulunması yani başka bir deyişle özgün olması gerekmektedir.
Daha sonraları uygulama alanındaki gelişmeler yaşanmış ve özellikle Bern Konvansiyonu’ndan50
doğan gelişmelerin uygulanması amacıyla çıkartılan Bern Kanunu Amerikan telif hakları sisteminde önemli
bir değişiklik yaratarak, bir eserin koruma mekanizmasından yararlanabilmesi için gerekli bulunan şekil
şartlarına riayet edilmesi koşulunu ortadan kaldırarak isteğe bağlı hale getirmiştir. Şu halde bu kanundan önce
şekil şartlarını taşımayan eserler, telif hakları korumasından yararlanamamakta ve kamu malı olarak bir
yaptırım gerektirmeksizin serbest kullanıma konu olabilir iken; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren,
şekil şartlarını taşımayan eserler de telif hakları korumasından yararlanabilecektir.
Bununla birlikte Amerikan hukukunda, eser üzerindeki hakların ihlali iddiası ile bir mahkeme önünde
hak talebinde bulunabilmek için, diğer şekil şartlarından ayrık olarak, eserin yayımlandığı (ilgili) eyalette
tescil edilmesi şeklindeki şekil şartı halen muhafaza edilmektedir (Mahony, 1997, s.398).
ABD hukuk sistemindeki önem arz eden diğer bir nokta ise; “Telif Hakkı Sahipliği” kavramıdır. Buna
göre, yayımlanmamış bir eser, eser sahibinin hangi ülkenin yurttaşı olduğuna ve ikametgâhının nerede
olduğuna bakılmaksızın, bu Kanundaki telif hakları korumasından yararlanacaktır. Bir eserin
yayımlanmasından sonra ise; yabancı uyruklu bir eser sahibi: örneğin, eserin yayımlandığı dönemde
A.B.D.’nde ikamet ediyorsa, eser ilk olarak A.B.D.’nde yayımlanmışsa veya başka bir ülkenin yurttaşı ise
veya başka bir ülkede ikamet ediyor olsa dahi Amerikan Telif Hakları yasasından yararlanır. Hatta bu ülkenin
de Bern Sözleşmesi gibi, A.B.D.’nin de taraf olduğu bir uluslararası telif hakları sözleşmesine taraf olması
halinde, dünyanın neresinde olursa olsun Amerikan telif hakları korumasından yararlanma hakkına sahiptir.51
ABD hukuk sisteminde ayrıca diğer sistemlerden farklı olarak ayriyeten “Work For Hire” anlayışı da
benimsenmiştir. Bu anlayışa göre ise, eserlerin meydana getirilişi tabiri caizse bir iş ilişkisine döndürülmüştür.
Fakat bu durum için yazılı bir anlaşma olması da öngörülenler arasındadır.52 Bu anlaşmanın temeli kira
sözleşmesi türü gibi bir özellik arz etmektedir.53
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Kıta Avrupası Sistemine dahil ülkelerde telif haklarının durumu:
Fransa:Fransız Hukuku’ nda lafzi olarak betimlendiğinde kanun ruhu anlamında her zaman için eser
sahipleri, sanatçılar ve mucitler için en üst düzeyde korumanın sağlandığı bilinmektedir. Fransa’da telif hakları
koruması 11 Mart 1957 tarihli “Telif Hakları Kanunu” ile sağlanmaktaydı ve bu kanunda da 3 Temmuz 1985
tarihinde önemli bir değişiklik yapılarak bilgisayar programları da koruma kapsamına alınmış
bulunmaktaydı.54 Buna karşın, Fransız hukukunda karşılaştırmalı hukuktaki diğer örneklerden farklı bir yol
izlenerek, 1 Haziran 1992 tarihinde düşünsel mülkiyet hukukunun tüm dallarını bir arada düzenleyen
“Düşünsel Mülkiyet Kanunu” (Code de la Propriété Intellectuelle-CPI) yürürlüğe konulmuştur. Dolayısıyla
ülke içerisinde telif haklarının korunması da bu kanun kapsamında yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır (
Lindner, 1994, S.9).
Fransız hukukunda, eser sahibi, aksine bir kanıt bulunmadığı sürece, eserin altında ismi belirtilen
gerçek kişi veya kişilerdir (Maranghidis-Matexas, 1995, S.148).
Türkiye’de telif haklarının tarihsel gelişimi:
Ülkemizdeki tarihsel gelişim matbaanın kurulumu ile oluşmuştur. Bu hususta ilk Türk matbaasının
1727’de kurulmuş olması nedeniyle telif hakları alanında Batıdaki gelişmeler yaklaşık 300 yıl gecikme ile
takip edilebilmiştir. Ülkemizde, Osmanlı döneminde telif hakkıyla ilgili ilk hukuki düzenleme 1857 tarihli
“Telif Nizamnamesi” dir. Bu Nizamnameye göre, eseri basanın basılan nüshalar tükeninceye kadar, eser
üzerinde zilyetliği bulunmaktaydı. Eserin yazarına da hayat boyu imtiyaz tanınmakta ve basan ile anlaşmak
ve satmakla ilgili konular düzenlenmekteydi. Fakat ilginçtir ki; yazar ile basım yapan matbaa anlaşmadaki
sayıdan fazla eser bastıran kişiler cezalandırılmaktaydı.55
Ülkemizde gerçek anlamda ilk fikir ve sanat eserleri kanunu olan “Hakkı Telif Kanunu” 8 Mayıs 1910
tarihinde çıkarılmıştır. Bu kanun Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi ile ve İstanbul Hukuk Fakültesi’nin de
talimatı üzerine, Prof. Hirsch tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu kanun 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 1 Ocak 1952 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Bu bağlamda denebilir ki;
1 Ocak 1952 tarihine kadar önceki kanunun uyumsuzluğundan ötürü uluslararası alandaki gelişime uzak
kalmıştır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ise yine Profesör Ernst Hirsch tarafından hazırlanmış ve
1952 yılında yürürlüğe girmiştir. 1952’de yürürlüğe giren 5846 sayılı kanun ise 1983, 1995, 2001, 2004 ve
2007 ve 2008 yıllarında değişikliğe uğramıştır.56
3-

Türkiyede Telif hakları ile ilgili temel kavramlar:

3.1.

Eser, Eser sahibi, Eserin unsurları:

Eser:
Fikir ve sanat eserleri kanunumuza göre eser; “sahibinin hususiyetini taşıyan, ilim ve edebiyat, musiki,
güzel sanatlar ve sinema eserleri türlerinden birine dâhil olan her çeşit fikir ve sanat mahsulü” olarak
tanımlanmaktadır. ( 5846 sayılı FSK/md.1b-a) Bu bağlamda fikir ve sanat eserleri; beş kategoride
değerlendirilmektedir. Bunlar; ilim ve edebiyat eserleri, musıki eserleri, güzel sanatlar eserleri, sinema
eserleri, işlenmeler ve derlemeler.
54
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Ayrıca literatürde çok çeşitli şekillerde eser ayrımları yapıldığı da görülmüştür. Bunlardan biri de hem
izlenilecek hem de dinlenilebilecek eserler şeklindedir. Bu eserler ise, drama, opera, sesli film ve tiyatro gibi
fikir ürünleridir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda her türlü sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri kabul
edildiği için operalar, melodramlar ve şarkılı oyunlar gibi fikri ürünler de birer musiki eseri olarak kabul
görmekte ve korunmaktadır. (Suluk, 2004)
Eserin unsurları:
Bir ürünün eser kabul edilerek telif hakları bağlamında korunabilmesi için, belli bir fikir ürünü olması,
sahibinin hususiyetini yansıtması ve kanunda belirtilen beş ürün tarzından birine kategorilendirilebilmesi
gerekmektedir.
Eser Sahibi:
Eser sahibi ise; kanunumuza göre “eseri meydana getiren kişi” olarak tanımlanmaktadır. ( 5846 sayılı
FSK, md. 1/b-b.) Herhangi farklı bir düşünce yaratımı sonucunda işlenmiş ya da derlenmiş bir eser içerisinde
ise eserin sahibi; asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak kaydıyla onu işleyendir.57
3.2. Eser Sahibinin hakları:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser sahibinin maddi ve manevi olmak üzere iki temel hakkı
bulunmaktadır. Maddi haklar; Umuma arz hakkı, Adın belirtilmesi yetkisi, Eserde değişiklik yapılmasını men
etme yetkisi ve Eser sahibinin malik ve zilyede karşı haklar iken manevi haklar ise; işleme (eser üzerinde),
çoğaltma, yayma, temsil (eserden faydalanma) ve umuma iletim hakkı(eserin nakledilmesi, yayınlanması
anlamında) dır. ( 5846 sayılı FSK md. 13-25)
3.2.1 Eserden Doğan Hakların devri:
Hukukumuzda eser sahipliği bir bütün olarak devredilemez. Yani bir eserden doğan tüm manevi
yetkilerin ve mali hakların oluşturduğu bütün devredilemez. Böyle bir devir işlemi geçersizdir. (Suluk, 2004,
S.64) Bu durum aslında kanunumuzda da yer alan “bir eserin sahibi onu meydana getirendir” hükmünün bir
yansımasıdır.
Eser sahibi, mali haklarını herhangi bir sınırlama olmaksızın devredebileceği gibi birtakım
sınırlamalarla da devretmesi mümkündür. (Suluk, 2004, S.64) Kanunumuza göre devrin yazılı bir biçimde
yapılması gerekir. ( 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, md.52.) Yazılılık aslen bir ispat şartıdır.
3.2.2 Hakların Lisansı:
Kanunumuzun 48. maddesinde ruhsat kavramı kullanılmıştır. Bu kavram ile lisans kastedilmiştir. Mali
hakların kullanma yetkisinin başkasına devri ruhsat, yani lisanstır. Bir mali hakkın devrinde hakkın kendisi
devralana geçer. Buna karşılık lisans verme durumunda lisans alan sadece kullanma hakkını elde eder; hakkın
çıplak mülkiyeti(sahipliği) yine mali hak sahibinde kalır.
Lisans değişik şekillerde verilebilir. Lisansın, münhasır(sınırlı, belirli bir konuda) olması durumunda
tam; münhasır olmaması durumunda ise basit lisans söz konusudur. Münhasır lisans halinde lisansa konu
hakkı sadece lisans alan kullanır. Bu durumda lisans veren, aynı hakla ilgili bir başkasına lisans veremeyeceği
gibi, saklı tutmamışsa o hakkı kendisi de kullanamaz. Basit ruhsat halinde ise lisans veren aynı hakla ilgili
başkalarına lisans verebileceği gibi kendisi de kullanabilir. Hakka tecavüz halinde münhasır lisans sahibi
57
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tecavüz edene karşı dava açabilir. Buna karşılık kural olarak basit lisans sahibinin dava açma yetkisi yoktur.
Sözleşmede lisans türü belirtilmemişse basit ruhsat olduğu sonucuna varılır.
Hakların Korunması:
Kanunumuza göre eser sahiplerinin haklarının korunması hukuk ve ceza davalarında olmak
üzere iki yönlü olarak ele alınmaktadır. Dava çeşitlerine geçmeden önce belirtilmelidir ki; bu davalarda görevli
mahkemeler genel hukuk kurallarına göre oluşturulmaktadır. Özellikle bu ihtisas alanında kurulan
mahkemeler, eğer yok ise asliye hukuk mahkemeleri bu konuda görevlidir. Yetki (davanın nerede açılacağı)
konusunda ise; FSEK’ ndan doğan davalar açısından da geçerli bulunmakta olup, yetkili mahkeme, davalının
(tecavüzde bulunanın) ikametgâhı mahkemesidir (HUMK md. 9/a). Eğer tecavüz, bir haksız fiil olarak
nitelendirilebiliyorsa bu takdirde, haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesi de yetkili olacaktır (HUMK
md. 21).
3.3

3.3.1 Hukuk davalarında Korunma:
1Eser sahibinin tespiti davası: Eser sahibinin tespiti davası, bir eserin kimintarafından meydana
getirildiğini belirlenmesi amacını taşıyan bir davadır. Ancak bu dava sonucunda ulaşılan karar yalnızca eser
sahibinin kimliğini belirlemekle kalmadığı ve eser sahipliği statüsünün de belirlenen kişiye verilmesi
sonucunu yarattığı için, bu dava bir eda davası(yani tespit edilen hak sonucu bir şey yapılmasının istenmesinin
hukuki şekli) olarak kabul edilir. (Tekinalp, 20014, S.291)
2Tecavüzün kaldırılması davası: Tecavüzün kaldırılması davası, telif haklarınakarşı başlamış ve
halen sürmekte olan bir tecavüzün varlığı halinde açılabilir. Bu açıdan henüz tecavüzün başlamadığı ancak
tecavüz tehlikesinin mevcut olduğu durumlarda açılabilen, tecavüzün men’i (önlenmesi) davasından
ayrılmaktadır. Bu davanın açılması için hakka ilişkin tecavüzün devam ediyor olması gerekir. Tecavüz sona
ermiş ise, artık tecavüzün kaldırılması davası açılması değil, ancak (koşulların oluşması halinde) tazminat
istenmesi söz konusu olabilir. (Ayiter, 1972, S.243) Ayrıca unutulmamalıdır ki; burada sözü geçen haklar mali
(çoğaltma ile ilgili) ya da manevi olabilmektedir.
3Tecavüzün Men’i (Önlenmesi) davası: Tecavüzün önlenmesi davası, malî veya manevî haklara
yönelik olası bir tecavüz tehlikesinin önlenebilmesi amacıyla açılır. (Arslanlı, 1954, S.218) Bunun yanı sıra,
gerçekleşmiş bir tecavüzün devam etmesi veya tekrarlanması olasılığı varsa, yine söz konusu dava
açılabilecektir. (Erel, 1998, S.302)
4Tazminat Davaları: FSEK md. 70, tecavüz eylemi nedeniyle, eser üzerindekimalî ve manevî
hakları zarara uğrayan kişilerin maddî ve manevî tazminat isteyebilecekleri esasını düzenlemektedir. (Sınar,
2006, S.290) Yargıtay kararları incelendiğinde de görülecektir ki; FSEK da yer almayan hususlarda da Borçlar
Kanunu’ muzun göre haksız filer hükümlerince de söz konusu tazminat talepleri yerine getirilebilmektedir.
Söz konusu davalar da yine maddi ve manevi haklara tecavüz edilmesi halinde açılabilecektir.
3.3.2 Ceza Davalarında Koruma:
FSEK ceza kanunu açısından özel bir kural niteliğinde maddeler içerdiğinden dolayı kendine has
olaylarda bu kanundaki maddeler uygulanmaktadır. Ceza davalarındaki koruma türleri suç ve yaptırımlar
olarak dört ana başlığa ayrılarak:
- Manevî haklara karşı işlenen suçlar; eser, çoğaltma ve kaynağa ilişkin suçlardır.
- Malî haklara karşı işlenen suçlar; sözleşmelere, nüshalara ve izinsiz kullanımlar ve esere ilişkin
ruhsata ilişkin suçlardan oluşur.
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- Bağlantılı haklara karşı işlenen suçlar; izinsiz çoğaltım ve diğer hak ihlalleri ile ilgili suçlardır.
- Bandrol suçları (Age, S.299); Bandrol, bandrol kullanımı ile ilgili suçlardan oluşmaktadır.
4.
Sonuç:
Telif hakları ve telif hukuku kavramı ülkemizde özellikle son dönemde gelişmekte olan olgulardandır.
Bu bağlamda sanat eserinin ve sanatçının ortaya çıkardığı düşünsel eser, korunma yolları ve esere ilişkin hak
ve özelliklerin bilinmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar ülkemizdeki gelişimi diğer yurtdışı
örneklerinde olduğundan yaklaşık 300 yıl kadar sonra oluşmaya başlamış olsa da geliştirilmesi hem eser
sahibinin hem de eserlerin hak ettikleri değer ve hukuki korumalarının sağlanması hususunda son derece
önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmada da değinmiş olduğum üzere ilgili hukuk dalının ülkemiz gibi
gelişmekte olduğu ülkelerde verimin arttırılması için öncelikle tarihsel gelişim ve ilgili alanın geçirdiği evrim
ve süreçler bilinmeli, ele alınmalıdır. Akabinde özellikle bu dala hâkim olan ülkelerdeki yasal metin ve
prosedürler incelenmeli, gözden geçirilmelidir. Tüm bunların sonucunda ise ülkemiz sorunlarına odak olacak
biçimde bir gelişimin sergilenmesi amaçlanmalıdır.
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ASKER NEDEN DARBE YAPAR?: KURUMSALLAŞMASINI TAMAMLAYAMAMIŞ
DEMOKRASİLERDE SİVİL–ASKER İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
WHY DOES THE MILITARY ENACT A COUP?: AN ANALYSIS OF CIVILIAN–MILITARY
RELATIONSHIPS IN INCOMPLETELY INDUSTRIALIZED DEMOCRACIES

ÖZ
Devletin üstün yaptırım gücünün araçlarından biri olan silahlı kuvvetlerin/ordunun sürekli sivil
denetim altında tutulması ve sivil otoriteye bağımlı kılınması, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez temel
koşullarından biri olarak kabul edilmektedir. Demokrasinin kurumsallaştığı Batılı demokratik ülkelerde
ordunun (dış politika, milli güvenlik, savunma politikalarındaki görece kısmi etkisi bir tarafa bırakılırsa)
siyaset dışı bu konumu, sivil–asker ilişkilerinde liberal–demokratik bir modelin varlığıyla
açıklanabilmektedir.
Bununla birlikte kurumsallaşmasını tamamlayamamış demokrasilerde sivil–asker ilişkilerinin
zeminin, her zaman için ordunun siyasal alana ve yönetime dolaylı ve/veya doğrudan etki etme potansiyelini
barından bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Bu makalede, ordunun siyasete müdahalesinin en yüksek
noktasını temsil eden “darbe” olgusunun “neden”leri üzerinde durularak, kurumsallaşmış demokrasinin
hüküm sürdüğü ülkeler dışında kalan ülkelerde ordunun siyasal yaşamdaki etkinliğinin derecelerini ve
nedenlerini ele alan genel bir analiz yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sivil–asker ilişkileri, Ordu, Kurumsallaşma, Demokrasi, Darbe
JEL Kodu: Z00.

ABSTRACT
The fact that the military, one of the means of governments’ superior power of sanction, is kept under
civilian control and subject to civilian authority is accepted as one of the key conditions of contemporary
democracies. The apolitical position of the military in industrialized Western democracies can be explained
by the presence of a liberal-democratic model for civilian-military relationships (ignoring the military’s
relatively partial effect on foreign policy, national security and defense policies).
However, civilian-military relationships are observed to always have the potential to directly and/or
indirectly affect politics and governance in incompletely industrialized democracies. This study analyzes the
level of and reasons for militaries’ effectiveness on political life in incompletely industrialized or
unindustrialized democracies based on the causes of military coups, which represent the peak of military
intervention in politics.
Keywords: Civilian–military relationships, Military, Industrialization, Democracy, Coup
JEL Code: Z00.
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GİRİŞ
Asker neden darbe yapar? Ya da daha genel bir soruyla “ordu niçin siyasete karışır?” Bu sorunun
yanıtını siyaset bilimci Samuel E. Finer başka bir soruyla veriyor bize: “Ordu, toplumdaki tüm diğer sivil
güçlerden yüz kez daha iyi örgütlenmiş olduğuna ve modern silahlara sahip bulunduğuna göre, askerlerin
niçin bazen siyasal yaşama karıştıklarını sormak yerine, niçin her zaman karışmadıklarını araştırmak daha
doğru olmaz mı?” (Finer, 1988: 4)
Meseleye böyle bakınca, günümüz dünyasında kurumsallaşmış liberal demokrasinin hüküm sürdüğü
ülkeler (genel olarak Batılı ülkeler) dışında kalan ülkelerde ordunun siyasal yaşamdaki etkinliğinin nedenlerini
sorgulamak, sadece “darbe” olgusuna yönelik suçlayıcı bir tavır ve anlayışla konuyu ele almanın ötesine
geçmeyi gerektirmektedir. Buradan hareketle, sivil–asker ilişkileri tartışmasının en hararetli odak noktasını
oluşturan ve ordunun siyasete müdahalesinin en yüksek noktasını temsil eden “darbe” olgusunu her şeyden
önce sosyal ve siyasal bir “sonuç” olarak görmek gerekir. Eğer bu sonuç üzerinden bir analiz yapılmak
isteniyorsa bunun ötesine geçmek, yani “neden”ler, “nasıl”lar, “niçin”ler üzerinde durmak gerekir. Diğer bir
deyişle, günümüz dünyasında kurumsallaşmış liberal demokrasinin hüküm sürdüğü ülkeler dışında kalan
ülkelerde ordunun siyasal yaşamdaki ağırlığının nedenlerini, hangi durumlarda siyasal iktidara dolaylı ya da
doğrudan müdahale ettiğini, ideolojisini belirleyen unsurlarını, askeri niteliğinin formasyonunu (profesyonel
ya da yarı profesyonel), siyasal ve toplumsal köklerini ayrı ayrı incelemeden, sadece “darbe karşıtlığı”, “milli
irade”, “seçimler” zemini üzerinden yürütülen kısır tartışmaların siyaset bilimi açısından pek bir anlamı ve
değeri yoktur.
Şüphesiz bu hususların her birini bu makalenin içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele almak mümkün
olmasa da, konuyla ilgilenen araştırmacılara bir fikir vermek açısından, kurumsallaşmış liberal demokrasinin
hüküm sürdüğü ülkeler dışında kalan ülkelerde ordunun siyasal yaşamdaki etkinliğinin derecelerini ve
nedenlerini anlamak üzerine genel bir analizde bulunmak bu makalenin temel amacını oluşturmaktadır.
1. Devlet Yapısını Sürekli Olarak Üreten Bir Kurum Olarak “Ordu”
Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, tarihsel olarak “devlet”in ortaya çıkışı aynı zamanda “ordu”
olgusunu/kurumunu da ortaya çıkarmıştır. Zira, toplumlarda sınıfların ortaya çıkışı ve bunların karşıtlıklarının
bir ürünü olan devlet, bir kamu gücü olarak ordu kurumunu da beraberinde getirmiş, ordu kurumuna olan
ihtiyacı doğurmuştur. Denilebilir ki, çağlar boyunca, devlet yapısına sahip olan tüm toplumlarda ordular
iktidarı elinde tutan sınıfın/sınıfların boyundurukları altında tuttukları diğer sınıflar ve öteki ilan ettikleri diğer
toplumlar karşısında bir güvence olagelmiştir.
Modern kapitalist devletin ortaya çıkışı ve gelişimiyle birlikte ordular toplumsal ve siyasal ilişkileri
düzenlemede bir araç olmaktan çıkarak, ordunun kurumsal olarak merkezi bir rol oynadığı siyasal rejimler ve
devlet biçimleri ortadan kalkmaya başlamış ve bunun doğal sonucu olarak da ordu sadece savaş ve savaşa
hazırlık bağlamında devlet-içi bir kurum haline gelmiştir. Modern kapitalist toplumlarda yukarıdaki genel
çerçeve geçerli olmakla birlikte, diğer yandan, ister modern devlet öncesi dönemdeki devlet formlarında
olsun, ister modern kapitalist devlet formunda olsun, bir toplumda yönetici sınıfın silahlı kuvvet yaratmasının
aynı zamanda sürekli devlet yapısını ürettiğini ya da sürekli devlet yapısını üreten şeyin de yönetici sınıfın bir
askeri kuvvet yaratma girişimi olduğunu ileri süren görüşler de vardır. Örneğin, Charles Tilly’e göre, bu
şekilde hem ordu devlet içinde bir örgütlenmiş bir kurum haline gelirken, hem de ordunun kurulması ve
işletilmesinin tamamlayıcı örgütlerinin (hazine, iaşe hizmetleri, askere alma düzenlemeleri, vergi daireleri vs.)
gerekliliği ve buna bağlı siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri etkileri ortaya çıkmıştır (Tilly, 1990: 79).
Gerçekten de, eğer “devlet” dediğimiz varlık “meşru şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran” bir
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yapıysa, bu bağlamda örgütlü şiddet başlığı altında bugün de geçerli olmak üzere devletin dört farklı işlev
yürütmekte olduğu çok açık bir biçimde gözlemlenebilir:
1) Savaş yapma (Bölgesi dışındaki rakiplerini elimine etme/nötralize etme),
2) Devlet oluşturma (Bölgesi içindeki rakiplerini devre dışı bırakma/etkisizleştirme),
3) Koruma (Tebaasının düşmanlarının eliminasyonu/etkisizleştirilmesi,
4) Merkezi yoğunluk oluşturma (İlk üç işlevin sürdürülmesini sağlayacak araçlara sahip olma) (Tilly,
1985: 169-187).
Görüldüğü üzere, bu işlevlerden ilk üçü doğrudan, sonuncusu ise dolaylı olarak bir ordunun varlığına
ve gerekliliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, meseleye hangi açıdan bakılırsa bakılsın, sivil‒asker ilişkilerini
objektif bir şekilde kavrayabilmek ve bu ilişkide ortaya çıkan bir “sonuç” olarak “darbe” olgusunun
nedenlerini anlayabilmek için sosyolojik ve siyasal açılardan “ordunun devlet yapısını sürekli olarak üreten
bir kurum olduğu” gerçeğini gözardı etmememiz gerekmektedir.
2. Kurumsallaşmasını Tamamlayamamış Demokrasilerde Ordunun Siyasal Yaşamdaki Ağırlığı
ve Siyasete Müdahale Etme Nedenleri
Toplumsal gelişimin belli bir aşamasında ortaya çıkan ve temel işlevi toplumda yerleşik düzeni
korumak olan devlet, bu temel işlevi gereği zor kullanma araçlarıyla donanmış bir toplumsal–siyasal
örgütlenme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin zor kullanma araçlarının başında “ordu”
gelmektedir. Ordu, kural olarak, topluma yönelik dış tehditler karşısında “milli savunma”yı sağlamak
amacıyla kullanılır; ancak, bazı istisnai durumlarda, “iç güvenlik”in sağlanmasında da kullanılabilmektedir.
Gerek milli savunma hizmetinin yerine getirilmesinde ve gerekse –istisnai olarak– iç güvenliğin
sağlanmasında kullanılan ordu, bu işlevleriyle siyasal sürecin içerisinde yer almaktadır. Ordunun bu özelliği,
demokratik yönetim olgusu açısından birçok karmaşık sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu alanda ortaya
çıkan temel sorun, ordunun sivil otoriteye bağımlılığının, yani sivil otoritenin üstünlüğü ilkesinin eylemsel
planda nasıl gerçekleştirilebileceği sorunudur. Sorunun çözümüne ilişkin önerilen ve Romalılardan kalma bir
formül olan “silahlar itaat etsin!” (cedant arma togae) formülü, kuramsal olarak çok basit, ancak uygulaması
güç olan bir ilkedir. Siyasal olduğu kadar hukuksal içeriği de olan bu ilkenin uygulanması bağlamında ortaya
çıkan sorunlar, kurumsallaşmasını tamamlayamamış demokrasilerin en zor sorunlarından birini
oluşturmaktadır. Zira, madalyonun öteki yüzünde, silahlı kuvvetlerin sahip olduğu silah gücü nedeniyle,
“koruyorum, o halde emrederim” (protego ergo obligo) düsturuyla hareket etme tehlikesi de mevcuttur.
(Erdem, 1999: 1).
Herhangi bir siyasal sistemde ordunun rolü, siyasal iktidara bağımlılıktan/siyasal iktidarın denetimi
altında olmaktan, siyasal iktidarı dolaylı ve/veya doğrudan kullanmaya kadar değişebilen bir görüntü arz
etmekle birlikte, sivil‒asker ilişkilerindeki temel sorunsal ordu üzerinde sivil denetimin sağlanması olarak
belirginleşmektedir. Buradan hareketle, askerlerin siyasal yaşamdaki ağırlıkları, rolleri ve siyasete müdahale
etme nedenleri üzerine bugüne kadar pek çok görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşler kabaca iki grupta
toplanabilir:
1) Askerlerin siyasal yaşamdaki ağırlıkları, rolleri ve siyasete müdahale etme nedenlerini askeri
kurumların sosyal, örgütsel yapısına ve bazı spesifik özelliklerine (profesyonellik,
ulusçuluk, merkezi
emir-komuta zinciri, askeri hiyerarşi, disiplin, sadakat, ordu içi klikler, subayların mizaçları, ideoloji ve
psikolojik faktörler vb.) dayanarak açıklamaya
çalışan görüşler.
2) Askerlerin siyasal yaşamdaki ağırlıkları, rolleri ve siyasete müdahale etme nedenlerini toplumun
siyasal ve kurumsal yapısına dayanarak açıklamaya çalışan görüşler.
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Görüldüğü üzere, birinci gruptaki görüşler bağlamında askerleri siyasal yaşama müdahaleye iten çok
sayıda objektif ve subjektif faktör vardır. Dolayısıyla, kurumsal ya da örgütsel hiçbir faktör tek başına ordunun
siyasal tavrı konusunda açıklayıcı bir çerçeve çizmeye yeterli değildir. Kaldı ki ordular, tepkileri mekanik bir
şekilde öngörülebilen örgütler de değillerdir. Diğer bir deyişle, bir ordu, askeri bir müdahale için gerekli
psikolojik havaya girmiş olsa bile, askerlerdeki müdahale etme isteğinin realize edilebilmesi ve müdahalenin
başarıya ulaşması bazı objektif koşulların varlığına bağlıdır. Örneğin, savaş dönemlerinde orduya olan sivil
bağımlılığın artması, askerlerin siyasete müdahalesini kolaylaştıran objektif faktörlerden birisidir.
Dolayısıyla, askerlerin siyasete müdahale etme nedenlerini anlamada ikinci gruptaki görüşler (toplumun
siyasal ve kurumsal yapısı) sivil‒asker ilişkilerini anlamada görece olarak daha fazla öne çıkmaktadır. Diğer
bir deyişle, bir toplumdaki sivil‒asker ilişkilerini anlamaya çalışmak demek, aslında yeryüzündeki her
devletin ortaya çıkış süreci, tarihsel gelişimi, toplumsal dinamikleri, siyasal kültürü vb. olarak sahip olduğu
özgül toplumsal, siyasal, ekonomik koşulları göz önünde bulundurmak demektir.
3. Askeri Darbeler ile “Toplumsal ve/veya Siyasal Gelişmişlik” Düzeyi Arasındaki Nedensellik
İlişkisi
Bu bağlamda konuyu ikinci gruptaki görüşler çerçevesinde ele aldığımızda, bu görüşlerin odak
noktalarının genellikle “az gelişmiş” ya da “gelişmekte” olan ülkelerin siyasal, sosyal ve ekonomik
koşullarında modernleşme çabalarıyla ilintilendirdiğini görebiliriz. Örneğin, Samuel P. Huntington, askerlerin
siyasete müdahale etme nedenlerinin, askeri olmaktan çok, siyasal olduğunu ve bu müdahalelerin askeri
kurumların sosyal ve örgütsel yapılarından çok, toplumun siyasal ve kurumsal yapısını yansıttığını ileri
sürmektedir. Huntington’a göre, askeri müdahaleler, az gelişmiş ülkelerde sosyal güç ve kurumların
siyasallaşması sonucu meydana gelmektedir. Diğer bir deyişle, az gelişmiş toplumlarda siyaset özerk, uyumlu
ve esnek değildir. Tüm sosyal sınıf ve güçler fonksiyonel olarak henüz ayrışmamıştır ve hepsi doğrudan
siyasal sürece katılmaktadırlar. Dolayısıyla, az gelişmiş ülkelerde ordu da dahil olmak üzere toplumun tamamı
siyasallaşmıştır. Yani bürokrasi, basın, üniversiteler, sendikalar, dinsel sınıflar vb. dahil olmak üzere
toplumdaki tüm sosyal güç ve kurumlar siyasal bir nitelik taşımaktadır (Huntington, 1969: 194). Dolayısıyla,
bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla karşılaşılan askeri müdahaleler, ordu da dahil olmak üzere
toplumdaki tüm kurumların siyasallaşması sonucu ortaya çıkmaktadır.
Siyasal gelişme ve modernleşme kuramlarına göre, kitle-iletişim araçlarının yaygınlaşması, okur-yazar
oranının artması, kentleşme düzeyinin yükselmesi, sanayileşme gibi modernleşme göstergeleri, toplumu hızla
hareketlendirerek siyasal olarak katılımcı hale getirir. Bu da siyasal gelişmenin, yani rekabetçi, demokratik
siyasal yapıların ortaya çıkışını kolaylaştırır. Acaba, gerçekte, bu doğru mudur? Yani modernleşme ile siyasal
gelişme arasında bir bağımlılık ilişkisi söz konusu mudur? Huntington’a göre, bu her zaman doğru değildir.
Çünkü, modernleşmenin yukarıda sayılan göstergeleri, yeni oluşan uluslarda, çoğu kez beklentileri
arttırmasına karşılık bu beklentilerinin tatmininin düşük olması nedeniyle, “siyasal bozulma”ya neden
olmaktadır. Örneğin, Latin Amerika ülkelerinden Küba’da okur-yazarlık oranı %75’e yaklaşmaktadır, ancak
bu ülkede demokratik değil, komünist bir rejim vardır. Dolayısıyla, bir modernleşme göstergesi olarak kabul
edilen okur-yazarlık, her zaman daha yenilikçi, daha modern, daha demokratik bir toplum yaratmaz, bazen de
yeniliğe karşı bir tepki yaratarak, daha geleneksel güçleri harekete geçirebilir. Haberleşmenin yaygınlaşması,
aynı zamanda, etnik grupların bilinç kazanmasına neden olarak, hem sosyal hem de siyasal oydaşmayı
bozabilir. Ve yine haberleşme, siyasete uzun süredir ilgisiz toplumsal kesimleri, birden katılımcı bireyler
haline getirerek, sistemin aşırı yüklenmesine sebep olabilir. Böylesine yoğun bir katılmaya hazır olmayan
siyasal sistemin kurumları, siyasal olarak aktif hale gelmiş grupları ne yeterince özümseyebilir, ne de temsil
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edebilir. Ayrıca, hızlı sosyal ve ekonomik değişme, geleneksel değerler ile modern değerler arasında sıkışıp
kalmış, soysuzlaşmış, anomik (süreklilik duygusunu kaybetmekte olan, kişisel ve toplumsal yükümlülüklerini
ve bağlarını yitirme durumunda olan bireyin yaşadığı ruhsal bozgunluk durumu) bireyler yaratmaktadır. Bu
soysuzlaşma, mevcut siyasal kurumların özerkliği ve tutarlılığı için ciddi bir tehlike teşkil etmektedir. Bu
nedenle, modernleşmekte olan ülkelerin hemen hepsinde, kurumsal bozulma oldukça yaygındır. Sivil ve askeri
darbelerin modern ülkelerde değil de, modernleşmekte olan ülkelerde sık görülmesinin nedeni de budur
(Huntington, 1966: 107; Örs, 1997: 89-103).
Konuya bu çerçeveden yaklaşan Huntington, ordunun siyasal sisteme müdahalesi ile toplumsal
gelişmişlik seviyesi arasında doğrudan bir bağlantı kurmaktadır. Buna göre; toplumsal gelişmişlik seviyesi
düşük olan ülkelerde (az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler) ordunun siyasal sisteme müdahalesi
olağan karşılanmakta; buna karşılık, toplumsal gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerde ise (modern
kapitalist Batılı ülkeler) bu müdahalenin gerçekleşmesi güçleşmektedir. Daha açık bir ifadeyle, toplumsal
gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkelerde askeri müdahaleler; toplumdaki siyasal kurumların güçsüz olması,
toplum içinde sosyal sınıf, bölgesel, etnik veya dinsel gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların askeri
müdahaleyi teşvik etmesi ve anayasal uzlaşmanın sağlanamaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Benzer bir yaklaşımla Maurice Duverger de, bir ülkenin gelişme düzeyi ile ordunun siyasal sisteme
müdahalesi arasında doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Duverger’e göre, ülkenin gelişme düzeyi yükseldikçe,
ordunun ülke yönetimine el koyma olasılığı azalmakta; ancak, ordu yönetime el koyduğunda da bunun
“tutucu” olma olasılığı artmaktadır. Geri kalmış ülkelerde ise, askerlerin ülke yönetimine karışmaları olasılığı
yüksek olduğu gibi, bu karışmanın da “ilerici” olma olasılığı yüksektir. Diğer taraftan, orta gelişme
düzeyindeki ülkelerde ise, askeri darbelerin gerçekleşme olasılığının yüksek, fakat bu ülkelerdeki askeri
darbelerin “tutucu” ya da “ilerici” olma olasılığı eşit olarak görülmektedir Duverger tarafından (Duverger,
1965: 123).
Charles Tilly’e göre ise üçüncü dünya ülkelerinde askeri güç çoğunlukla kendi ülkesine yönelmekte
ve buna karşı ülke içinde önemsenebilir bir itiraz yükselmemektedir. Bu bakımdan üçüncü dünya
ülkelerindeki sivil‒asker ilişkileri süreci, tarihsel olarak Batı’da gözlemlenen, ordunun iki işlevli (savaş ve iç
baskı) halden, tek işlevli (savaş) hale dönüştürüldüğü ve askerleri sınıf mücadelesinin dışına çıkaran süreçten
farklılık göstermektedir (Tilly, 2005: 310).
Michael Mann’a göre ise, üçüncü dünya ülkelerinin çoğunluğunda siyasi ve toplumsal vatandaşlığın
elde edilememesi, buralarda askeri gücün ülke yönetimleri üzerinde etki sahibi olmasının nedenidir. Zira,
Mann’a göre, siyasal ve toplumsal vatandaşlık haklarının elde edilmesi ile devletin otoriter gücü arasında
kurulan bir dengenin gelişmesine paralel olarak askeri baskı düzeyi ve ordunun siyasal yaşamdaki ağırlığı ve
rolü azalmaktadır (Mann, 1993: 406-412). Neticede, ordunun siyasal yaşama karışmasının neredeyse
alışkanlık haline geldiği bu tür ülkelerde, ordunun siyasal yaşama müdahale biçimleri “baskı yapma/nüfuz
kullanma”, “şantaj”, “pretoryenizm” (ordunun toplumda fiili güç kullanımı veya tehdidi ile bağımsız bir güç
haline gelmesi), “tutuculuk‒ilericilik”, “reformistlik”, “bekçilik”, “hakemlik”, “müdahale”, “darbe” vb.
uzanan çok geniş bir skalada seyretmektedir.
SONUÇ
Çalışma boyunca gözlendiği üzere, sosyolojik ve siyasal bir sonuç olarak askerlerin siyasal yaşama
müdahaleleri ile “az gelişmişlik”, “modernleşme” ve “toplumsal ve/veya siyasal gelişmişlik” arasındaki
bağlantı yadsınamayacak kadar açıktır. Gelişmekte olan ülkeler için de aynı bağlantı geçerlidir. Zira, değişim
sürecine giren bu ülkelerde, bir yandan hızlı bir değişim süreci yaşanırken, diğer yandan da toplumun daha
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geleneksel kesimlerinde bu değişime karşı çok ciddi tepkiler de ortaya çıkmaktadır. Yine, bu değişim süreci,
bazı gelişmekte olan ülkelerde ulusal bütünleşmeyi değil, tersine, etnik ve dinsel farklılıkları siyasal alana
çıkarıp daha da keskinleştirerek ulusal bölünmelere neden olabilmektedir. Yani, bu değişim her zaman daha
“modern” bir toplum yaratmadığı gibi, siyasal olarak daha gelişmiş bir yapı da yaratmayabilmektedir.
Demokratik bir toplum ve buna paralel bir siyasal yapı beklenirken, değişimin yarattığı gerilimlerin
çözülmemesi halinde totaliter, otoriter veya pretoryen rejimler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle de,
modernleşmenin ve özellikle de siyasal gelişmenin “geri çevrilemez” ve “tek yönlü” süreçler olarak değil,
bazen de “geri çevrilebilir” ve “farklı yönlere gidebilir” süreçler olarak algılanması gerekir (Örs, 1997: 6).
Bugün, Batılı liberal demokrasilerin ulaşmış olduğu ve ordunun sivil siyasetin kesin ve etkili kontrolü
altında sadece ulusal güvenlikle ilişkilendirilmiş olduğu bir sivil‒asker ilişkisi modeli, dünyanın geri kalanı
için de ulaşılması gereken bir model olarak kabul edilmekte ve istenmektedir.* * Ne var ki, burada gözden
kaçırılan ya da yanılgıya düşülen nokta, söz konusu ideal modele ulaşılabilmek için Batılı liberal demokrasiler
dışında kalan ülkelerde salt “milli irade”, “çoğunlukçuluk” ya da “seçim” vb. olgularına dayanılarak,
demokrasinin çeşitli özelliklerinin ve araçlarının toplumsal ve siyasal düzlemde adeta bir “toplum
mühendisliği” bağlamında kullanılmasıyla istenilen sonucun elde edilebileceği kanaatidir. Oysa ki, bugün
Batılı liberal demokrasilerin ulaştığı ideal sivil‒asker ilişkisi ve modeli, Batılı liberal demokrasilerin belirli
bir toplumsal, siyasal ve ekonomik değişim süreci sonucunda ulaştıkları bir modeldir. Dolayısıyla, bugün
Türkiye de dahil olmak üzere demokratikleşmeye ve daha da önemlisi kurumsallaşmış bir liberal demokrasiye
dahil umutların beslendiği her ülkede, bireyler siyasal ve toplumsal vatandaşlıklarını elde edemedikleri ve
bunun anlamını kavramadıkları sürece; siyasal seçkinler eliti de hem kendi aralarında hem de siyasal ve
toplumsal güçler, gruplar ve sorunlar karşısında zora/baskıya/otoriteryenliğe dayalı yöntemleri kullanmalarına
gerek bıraktırmayacak şekilde demokratik bir olgunluğa ulaşmadıkları ve uzlaşma kültürünü hakim
kılmadıkları sürece ve nihayet liberal demokratik bir sistemin istikrarlı bir şekilde hüküm sürmesini
sağlayacak olan sosyo–ekonomik bir altyapı ve kurumsallaşma gerçekleştirilmediği sürece, bu ülkelerde sivil‒
asker ilişkilerinin ve liberal demokrasinin geleceği konusunda iyimser olmak “suya yazı yazmak”la eşdeğer
bir durum olacaktır.

Modernleşmekte olan ülkelerde demokratik rejimlere geçiş konusunda şu ana kadar yaygın olan inancı fazla iyimser bulduğunu
ifade eden Huntington’a göre, 19. yüzyıl ile bugün arasında, dünyada demokratikleşme konusunda çok önemli bir fark yoktur. Ona
göre, modern demokratik rejimlerin ortaya çıkışı üç dalga halinde gerçekleşmiştir. Uzun olan birinci dalga, Amerikan ve Fransız
devrimlerinden I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürmüş, özellikle 1920’li yıllar dünyada demokratik rejimlerin doruk noktasına
ulaştığı yıl olmuştur. Ancak, bunu izleyen yirmi yıl boyunca, birçok Avrupa ülkesinde (Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya,
İspanya, Portekiz ve Baltık ülkeleri), bazı Latin Amerika ülkelerinde (Arjantin ve Brezilya) ve Japonya’da, demokrasi sona ererek,
iki dünya savaşı arası dönemde komünist, faşist ve otoriter rejimlerden oluşan bir “ters dalga” gerçekleşmiştir. Kısa olan ikinci
demokrasi dalgası II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’ların ortalarına kadar sürmüş, bu dalgada demokrasiyi Batı Avrupa’nın
çoğuna ilaveten bağımsızlıklarını elde etmiş pek çok Asya ve Afrika ülkesine de getirmiştir. Ancak, Asya, Afrika ve Latin
Amerika’nın büyük bölümü çabucak otoriter ve faşist rejimlere ikinci bir “ters dalga”yla yeniden geri dönüş yapmıştır. Nihayet,
üçüncü demokrasi dalgası 1970’lerin ortalarında demokrasinin Portekiz, İspanya ve Yunanistan ile oradan Latin Amerika ve Doğu
Asya’ya geri dönüşü ile başlamıştır. 1989’da SSCB’nin dağılmasıyla başlayan komünist rejimlerin çökmesi sürecinde demokrasi
yine Doğu Avrupa’nın büyük bölümüne ve Rusya’ya egemen olmuştur. Neticede bu üçüncü dalga sonucunda kağıt üzerinde
dünyanın pek çok ülkesi görece olarak zayıf ya da güçlü demokratik rejimlerle yönetilir hale gelmişlerdir. Ancak Huntington’a göre,
bütün bu gelişmeler, çok da iyimser olmamızı gerektirecek bir tablo çizmemektedir ve bazı zayıf demokratik rejimlerin
otoriteryenliğe geri dönmeleri durumunda [ki Rusya ve Türkiye için böyle bir riskin potansiyel olarak var olduğunu kanaatindeyim]
bir başka “ters dalga”ya dünyanın hazır olması gerekmektedir. Daha geniş bilgi için bkz. (Huntington, 2011)
**
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Gulnara UTYUPOVA ELETAEVNA58
Gulnara TAZHENOVA BATYRBAEVNA59
ETHNO-CULTURAL EDUCATION AS A BASIS FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION OF
STUDENTS OF KAZAKHSTAN IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
KAZAKİSTAN'DA ÇOK KÜLTÜRLÜ ORTAMDAKİ ULUSLARARASI İLETİŞİM
ÖĞRENCİLERİ İÇİN ETNO-KÜLTÜREL TEMELLİ EĞİTİM

ABSTRACT
Modern school of Kazakhstan - a different type of school, which educates the representatives of all
ethnic groups living in the country. Personal development is impossible without a full-fledged relations
between all members of the school community.
The article discusses the issues of education and the problem of international communication in a
multicultural educational environment. On the basis of analysis of current research there is given an
evaluation of the possibilities of improving the teachers’ activity in the ethno-cultural education.
Keywords: multicultural environment, ethno-cultural education, inter-ethnic dialogue, tolerance,
multicultural education model.
JEL Codes: I21, I28.

ÖZ
Kazakistan’da modern okul, ülkede yaşayan tüm etnik grupların temsilcilerine eğitim veren farklı bir
okul türüdür. Kişisel gelişim, okuldaki bireyler arasında yeterli iletişim olmadan gerçekleşemez.
Bu makale çok kültürlü bir eğitim ortamındaki eğitim sorunlarını ve uluslararası iletişim sorunlarını
ele almaktadır. Çalışmada, güncel araştırmaların analizine dayalı olarak, etno-kültürel eğitimde öğretmenlerin
uygulamalarını geliştirme imkânı değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: çok kültürlü ortam, etno-kültürel eğitim, etnik gruplar arası diyalog, hoşgörü, çok
kültürlü eğitim modeli.
JEL Kodları: I21, I28.
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INTRODUCTION
The use of the potential of education for personal development that can strengthen abilities, knowledge
and skills in the changing context of globalization is an issue of current importance for the modern system of
education. Under these conditions, the task of maintaining a common social and cultural space of the country
with an equal coexistence of national cultures is of the most important ones. The education system of the
multinational Republic of Kazakhstan must show its importance in the formation of identity and national
identity, self-identity and ethnic identity in the preservation of culture in the development of languages of
different nationalities who live in one country. The definition in the main international legal instruments and
in the legal system of a multinational state such a general objective of education is very important, because it
implies the rights and freedom without any distinction as to race, religion, language and nationality.
The study used the methods adequate to the tasks: the analysis and synthesis in the field of ethnocultural education research, comparative analysis.
MAIN PART
Globalization and integration as the main characteristics of a changing world influenced the
development of economic, political and social relations and cultural relations in the Republic of Kazakhstan.
These changes have affected the development of the national identity of representatives of various ethnic
groups living in our country, the desire to preserve the culture, traditions, and eventually the identity of the
nation.
The situation is complemented by an objective multi-ethnicity of our country that bring together about
two hundred different ethnic groups. The life in a multicultural society, even in its favorable forms results in
intergroup tensions in the broadest sense of the word. The tension can be expressed not only in the form of
conflict action, but in a hidden, smoldering form when communicating with other cultures is seen as a source
of conflict. Finally, the situation of the world political and economic instability, worsening of inter-ethnic
tensions, armed conflicts increase migration flows, which puts to education a special task - training and
education of migrant children.
It seems that even so briefly enumerated circumstances set the need to develop new educational
approaches based on multi-ethnicity of the social environment in which today the youth of Kazakhstan is
socialized.
The active migration processes in Europe, such as, in particular, in Germany are not comparable in
scale migration in Kazakhstan, however for schools of our country are comparable to topical problems of
social adaptation in a multicultural environment, students who come from other regions. The language
command (in Kazakhstan the command of Kazakh and Russian languages, in Germany the command of
German and English), knowledge and understanding of the traditions accepted in society contributes to the
quick adaption. The solution of social and domestic problems accelerates the adaptation processes.
A huge responsibility rests on the modern education system, because on the one hand, education as a
social institution is a part of our society, which is reflected in the life in all areas, including such important
one as the sphere of interethnic relations. On the other hand, the education system lays the foundation for the
formation of tolerance as a basic culture of personality formed at school age. International communication
acts as a form of implementation of the inter-ethnic relations on a personal level. Pedagogy of international
dialogue aimed at building a culture of human relations, ability to deal with emerging ethnic conflicts not by
force but peacefully.
In organizing the targeted education schools and the entire education system take into account the fact
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that international relations affect individual’s formation in different ways. The harmonious inter-ethnic
relations in the aggregate represent a unity of universal and national, which originally manifested in different
areas, regions, countries. Targeted training, organized by the society (schools, families, community
organizations), proceeds more successfully when the impact that human beings objective conditions of their
life, the social environment fully taken into account.
To implement a new educational paradigm the most important link is teachers’ activities who can not
only take and develop a system of universal values, but also know the basics of national and world culture,
know how to use this knowledge in interaction with different cultures. Modern pedagogical science proposes
to use for this purpose the results of research conducted in the field of ethnopedagogics. At present, the
development of these problems in Kazakhstan is conducted in the following areas:

Methodology of ethnopedagogics (Kaliev S.K., Kozhakhmetova K.J., Nauryzbai
.H.,Uzakbaeva S.A. et al.) [1, 2, 3, 4]

Polycultural education (Munalbaeva W.J. et al.) [5]

Etnopedagogical component in the education of future professionals and educators, in
particular (Aubakirova K.F. et al.) [6]

The development of conceptual documents (Nauryzbai J.J., Kozhakhmetova K.J.) [7]

The interaction of ethnopedagogics and ethnic psychology (Zharykbaev K. Elikbaev N., et
al.)[8, 9].

Comparative pedagogy (Kusainov A.K., Musin K.S. et al.) [10].
Thus, we can say that the research covers various aspects of the preparation of teachers to work in a
multicultural environment, in line with ethnopedagogical approach.
The ongoing events in the world show how disastrous the consequences soulless education. In the
current political, economic, social and cultural situation of pedagogical science and practice there is search
for ways to upgrade the professional pedagogical education, ability to respond to social and moral challenges,
the result of which is the emergence of a new system of values of young people, which has a contradictory
effect on the formation of students’ individuality. In the process of renovation of vocational teacher education
a significant role is given to ethnopedagogical knowledge based on universal values. In this regard, the goal
of teacher education can be represented as a teachers’ continuous general and professional development, which
is characterized by the desire to cultivate a child's comprehension of universal values through folk culture of
their ethnic group and other ethnic groups. It is very important these issues are in terms of the importance of
values in social development in the context of globalization.
However, a well-known scholar from Germany Dr. Susanne Moser argues that the value of property
for the social and economic integration of Europe is highly controversial. On the one hand, the values of a
central role in social cohesion, on the other hand, they are not devoid of emotional explosion. Values are an
integral part of the identity and self-awareness of the people on an individual and collective level. They form
the ethical and cultural background of society. Thus, they are not so easily negotiable, as material items,
processes and phenomena. For this reason, some scientists are very skeptical about the role of values in the
integration of the modern international community. [11]
Perhaps this view of value is associated with a further aspect of the problem: the different types of
socio-cultural society have specific values, which constitute an important factor in the determination of value
orientations and behavior of the person, as well as ways of socialization. For example, each of the two most
significant in the history of mankind value paradigms - eastern and western - reflects the values associated
with specific lifestyle of the society. So, for the Eastern tradition is characterized by the assertion of society
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and the unity of man, the rule of such norms and rules of behavior of the person, justice, humanity, sincerity,
humanity, respect for parents and elders. A special place here belongs to the family, indeed, society itself is
in the process of socialization is seen as a big family. Home installation in the education and socialization of
the individual is not to change the world, but to change ourselves, to self-improvement. West tradition is
characterized by juxtaposition of the individual and society, and the priority of the individual over social
values. In accordance with the socialization of the individual is linked here, especially with the change of
social environment.
For Kazakhstan, national and universal values - the basis of culture of international dialogue. They
allow the individual to assess their actions, actions that determine human behavior, contribute to the analysis
of the behavior of people from other cultures in terms of their specific views, and help to select constructive
ways of international communication. A new paradigm of education attaches the younger generation to the
values of world culture, the culture of the people, it is aimed at education of youth in the spirit of mutual
respect, respect for the native language and national heritage of the people, to the realization of equality and
the equality of all nations and peoples on the basis of the priority of human values.
The culture of interethnic communication as a system specific to the individual, nations, classes and
social groups, and society as a whole of ideas and concepts, methods, forms and types of specific culture
creating activities deepening interaction and mutual influence of people of different nationalities, and national
standards setting. In many studies person’s culture of international communication is seen as a social and
pedagogical phenomenon. Its value-semantic content is based on the socio-philosophical and pedagogical
ideas of continuity of generations in the knowledge of the relationship between education and culture,
subjectivity ethnicity, nationality and education.
The impact of the ethnic factor on the behavior of students - one of the most important factors shaping
the personality. The environment of students - this is one of the most intense areas of inter-ethnic contacts.
Young people come to study from almost all regions to cities. There are representatives of the most diverse
ethnic groups come into contact different systems of attitude and outlook in the educational environment. As
a result of these contacts, many students are assigned ethnic stereotypes of perception and behavior, which
they will carry through their lives.
Since the beginning of 80-ies of the XX century in multi-ethnic countries, highlights the benefits of
multiculturalism and developed the concept of multicultural education, which is slowly conquering the world
educational space. They are based, in particular, lay down the thesis that "no culture is an intruder in the
history of mankind, and no one should be seen as a cultural impostor" - says Perotti [12, c. 55]
What, then, it is understood today as multiethnic society and, respectively, what is represented by the
concept of multicultural education? The ideologists of the movement in support of multicultural education
recognize the erroneous:

Understanding of the multi-ethnic society as a "melting pot", because man, on the one hand, in
most cases, remains committed to its stable base culture, and on the other - can combine the membership in
several cultures;

Understanding of the multi-ethnic society consisting of a "mosaic" of different cultures and
ethnic groups, as the development of any culture cannot be considered in isolation from the processes of
intercultural interference;

Consideration of the problems of a multicultural society only through the opposition "majority
- minority" due to the coexistence of many ethnic minorities within a society, and their interaction with each
other [13, c. 12]. In other words, the interpretation of society as a multiethnic comes from the idea that many
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people in today's world no longer belong strictly to the same ethnic group, they are members of two or more
communities, native of several cultures that are "closed" to each other in a variety of combinations are in
constant dynamics. The society is thus a society of social diversity, and diversity is fundamentally volatile.

Successful socialization in this world should be focused on the discovery of the identity of the
complexity and involves the formation of ability to self-selection (up to the change of identity), the
development of variation of behavior in different cultural settings, increased tolerance to the "other" dissimilar.
Educational institutions, realizing their socializing functions, need to find a "balance" between the tasks of
finding a collective identity and the preservation of the freedom of personal choice.

However, no matter how widely understood intercultural education, the education system is
entirely reducible to a certain set of priority educational objectives

Personal development of each, which implies an individual approach to the student;

The development of ethnic and cultural literacy of students, that is, to achieve a certain level of
knowledge about the features of the history and culture of all ethnic groups represented in the community and its "foreign";

The formation of intercultural competence of the students, that is not only a positive attitude to
the presence in society of different ethnic and cultural groups, but also the ability to understand their
representatives and interact with partners from other cultures in everyday life and in the educational context;

Students’ awareness and the mutual enrichment of cultures in today's world, the development
of integrative processes.
Programs and models of multicultural education should be developed for multi-ethnic institutions,
where different cultures are in constant direct interaction, and that the world is becoming more and for a
relatively homogeneous cultural schools. For example, in Israel, the first form of learning is called "school
integration", and the second - "intercultural learning". In the second case before the teacher is not the task of
intercultural integration team, but the study of the positive aspects of "other" cultures, working to reduce
ethnocentrism, learning and understanding the differences is useful in this case. Basic models and technologies
of multicultural education in the contemporary reality considered in particular in studies of Asmolov A.G.
[14, c. 129]
Models of multicultural education differ in the following aspects:
1. According to the method of training - didactic or experimental.
Didactic models are based on the assumption that cultural understanding comes with the knowledge
of history, traditions and customs, necessary for the effective interaction with its representatives. On the other
hand, the experimental model is based on the belief that much knowledge people derive from their own
experience, for example, a special kind of activity - simulation and role-playing games, which are created in
order to identify problem situations during preparation or during intercultural interaction.
2. According to the content of education - general cultural or cultural specificity.
Culturally-specific approach is typically inform students about how to interact with the representatives
of this particular culture, or - increasingly - on the cultural specifics. While there is general agreement as to
what is culturally specific education, what its goals are, there is no such an agreement concerning a general
cultural learning objectives. Some authors believe that the general cultural approach enables a person to
examine himself or herself as a potential communicator with representatives of any culture.
Other researchers suggest that general cultural training aims to improve students' understanding of how
culture influences their behavior. A third point of view, such training leads to the realization that there are
psychological phenomena (negative stereotypes, prejudices) that interfere with the harmonious inter-ethnic

77

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

relations.
It seems that the general cultural learning process should ideally consist of the steps associated with
awareness: cultural specificity of human behavior and emotions, specificity, which is characterizes native
culture, the importance of cultural factors in the process of communicative interaction.
3. According to the area in which the main aim is to achieve results - cognitive, emotional or
behavioral.
The cognitive approach focuses on getting students' knowledge and information about cultures and
intercultural differences. Emotional approach focuses on the transformation of installations related to
intercultural interaction, people's feelings towards the "other" (from prejudice to tolerance or even active
enthusiasm for the development of close relationships). In addition, focused on emotions training programs
can help students cope with the uncertainty and anxiety in a new culture and a mustache, successfully adapt
to it. The behavioral approach seeks to form skills that will enhance the effectiveness of communication.
4. According to the form of the main types of training programs for individuals who are in a situation
of intercultural interaction or preparing for it, include education, orientation, instruction and training.
Thus, the purpose of the didactic-cultural-specific education, which is called the intellectual model or
"classroom" - the acquisition of knowledge by students of a particular culture or ethnic community. For
effective interaction with other people, at least, it is necessary to listen to lectures, read books, watch movies
on their history, geography, political system, customs and traditions. This emphasis on abstract knowledge.
As a general cultural education didactic techniques lectures and discussions are considered too. Videos
are widely used, for example, for the US system of education made a film series under the title "We appreciate
the differences" among them: "Overcoming the cultural divide", "Beyond the cultural shock", "Make yourself
at home, a stranger."
In Europe, the 80-ies development of didactic models of general cultural education is actively involved
in the youth Centre in Strasbourg. Oriented work with adolescents, it largely sees its activity as an aid in the
awareness of the existence and subsequent release of racial and ethnic prejudice. For this age group deemed
valid emphasis on the objective of the existing cross-cultural differences and ethnic conflicts? Themes of the
training workshops of the Centre involve a very wide range of issues, such as:
1. The history of different peoples;
2. The formation of ethnic identity and the analysis of its origins;
3. The reproduction and transformation of ethnic stereotypes;
4. The impact of acculturation on the fate of individual nations;
5. Ethnocentrism as a certain limitation of perception and human thinking;
6. Individual and collective, explicit and implicit racism and fascism.
According to the study of L.P. Buoys there are two more types of didactic training programs in
education [15, c 21]. Coaching provides a broad view of the possible problems or focus on specific aspects of
adaptation to the new environment. The goal orientation - a quick introduction to a stranger to human cultural
environment, the basic norms, values, beliefs foreign cultural group. Sometimes it is used aids, so-called
"cultural cookbooks", with recipes such as: "Do this and do not do that." Thus, the publishing house "Egmont
Russia" in recent years published a series of booklets designed for tourists "Warning: foreigners", "These
strange English", "These strange French", etc. They are not so much focus on history, geography, and
government of a country, much more is detailed information about the national character, values, nonverbal
behavior, customs, traditions and attitudes towards foreigners of their inhabitants.
All didactic models, increasing ethnic and cultural literacy, are not effective enough for the
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development of ethno-cultural competence as:

They are passive learning because students are provided "ready-to-eat canned information";

Students are offered finished, asked outside a set of solutions to problems, whereas in real life,

People must first identify the problem themselves and then try to solve it;

Students are oriented on impartial research and analysis of information, although in practice it
is necessary to form the skills needed for the emotionally charged interactions with people (people-centered).

Theoretical acquaintance with a foreign culture is not enough, the teaching should be carried
out, according to L.S. Vygotsky on the affective (emotional establish relationships, the ability to give effective
feedback) and behavioral (mastering the skills of non-conflictual interaction), and not only on the intellectual
(knowledge transfer) levels [16, c. 51].
Finally, it is clear that, whatever the volume of transmitted information, students may not be fully
prepared for intercultural interaction, they need to "learn to learn".
FIND OUTS
Implementation of the multicultural model national school will contribute to more rapid development
of socialization and active generation of social maturity, entering into an independent life. According to
Russian researcher V.I. Mathis "This model is based on a new paradigm not only subject-object relations, but
also ethnically sustained and nationally due to the subject-subject relations, the implementation of which
should be ready the teacher of national school, and international cooperation and integration in education act
as a necessary condition of development of modern national school"[12].
Since the formation of the personality of any quality going to activity, the main task of the teacher in
the process of education of culture of interethnic communication in students is to involve them in joint
activities, the main types of which in terms of professional educational institutions are the study, work and
leisure, as well as moral education.
Education is the basis of spiritual development of man is the most important factor in mastering their
cultural heritage. Accordingly, it is enormous role as a factor of education of humanity - one of the most
important, the essential characteristics of a genuine democratic culture. One of the most important factors is
the work of education. In the process of work and the ability to form skills of children, there are certain
relations between them, practical experience is accumulated. Labour activity develops the individual's own
attitude to it, to its results, respect for the working people, to any work. Pedagogically correct set students’
teamwork combines work with different leisure activities. Leisure activities - sports, art and aesthetic should
create conditions for the manifestation of culture of international dialogue, which will encourage students of
different nationalities to interact. Forms of organization: individual, pair, group - help students master the
culture of interrelations. For the teacher it is important to examine the students, their interests, abilities, already
established between the interpersonal relationships in order to combine them into micro-groups according to
their wishes. The ongoing process of educational and extracurricular activities purposeful moral education is
an essential factor in upbringing of tolerant relations. Educational work must be consistent, not be reduced to
a one-time effort. Teacher’s activity in rallying this group is of great importance. The main requirement to it
in modern conditions is the attention to each individual and the representative of an ethnic community.
CONCLUSION
Based on the foregoing, it can be concluded that a significant part of the model of multicultural
education focuses more on educating rather than training. The authors proceed from the thesis that the simple
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transfer of knowledge about cultural and ethnic diversity of the world is not enough, and the student has to
empirically discover the similarities and differences with the "other." In other words, cross-cultural training
programs should focus on the development of ethno-cultural competence - competence in communication
(perceptive, communicative and interactive) with representatives of other cultures. The need to build
appropriate relations with the representatives of various ethnic groups requires teachers’ ethnopedagogical
knowledge and practical skills in the organization of international communication, joint efforts of the teaching
staff in the establishment and implementation of the model of multicultural education.
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Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK60
TERÖRİZMİN BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK KULLANILMASI: ASALA ÖRNEĞİ
THE USAGE OF TERRORISM AS A FOREIGN POLICY TOOL: ASALA EXAMPLE

ÖZ
Devletler diğer uluslararası aktörlerle olan ilişkilerinde her şeyden önce uluslararası hukuk kurallarına
uymakla yükümlüdür. Bir başka ifadeyle devletlerin kullanması beklenen dış politika araçları dışişleri
bakanlıkları ve diplomatlar başta olmak üzere devlet başkanları, hükümet yetkilileri ve diğer aktörleri içine
alan barışçıl ve diplomatik yollardır. Öte yandan, halen devletler terörizmi dış politika hedeflerini
gerçekleştirmek maksadıyla hukuk dışı bir dış politika aracı olarak kullanabilmektedirler. 1973-1985 yılları
arasında uluslararası sistemin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Ermeni terör örgütü ASALA da benzer bir
yolu seçmiş olup çok sayıda Türk diplomatı ve aile mensuplarını şehit etmiştir.
Bu çalışma ASALA özelinde terörizmin yasa dışı bir dış politika aracı olarak kullanımını ve
sonuçlarını tartışmayı hedeflemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre uluslararası terörizm her ne
kadar kısa vadede hedef ülke üzerinde yasa dışı bir baskı unsuru olarak kullanılabilse de uzun vadede hem
aktör ülkenin milli tezlerini sorgulatmakta hem de örgüt içi bir muhalefete sebebiyet verip, örgütün dağılışına
neden olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Terörizm, Dış Politika, Meşruiyet, ASALA
JEL Kodu: D74.

ABSTRACT
Primarily, states are obligated to obey the international law during their relationship with other
international actors. In other words, international politics has to be practiced by the ministries of foreign
affairs, diplomats, state leaders, government officials and the other actors in the frame of peace and
diplomatic instruments. On the other hand, still states might have tendency to use the international terrorism
as an illegal foreign policy tool. Correlatively, between 1973-1985 Armenian terrorist organization ASALA
had chosen the same way and carried out many assasinations to Turkish diplomats and to their families.
This study aims to argue the usage and consequences of terrorism as an illegal foreign policy tool in
particular ASALA case. According to the findings of the study, despite of the fact that international terrorism
might create a pressure on the target state in the short term, in the medium and long term, this illegal choice
does open the actor states’ national thesis to discussion and cause the dissolution of the organization as a
result of inside opposition.
Keywords: International Terrorism, Foreign Policy, Legitimacy, ASALA
JEL Code: D74.
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GİRİŞ
Türkiye-Ermenistan ilişkileri bir takım iyi niyet gösterilerinin haricinde Ermeni tarafının soykırım
iddialarının ekseninde yaklaşık olarak bir asırdır normalleşememiştir. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin bu
denli gergin olması çok (f)aktörlü bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Her şeyden önce 1915 Olayları’na
yapılan atıf günümüzde dahi Ermeni milliyetçiliğinin ana dayanaklarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tarihin önyargılarından kurtularak normalleşmeye başlaması
Ermeni milliyetçiliğinin ana dayanaklarından bir tanesini bozmak suretiyle Ermenistan Ermenileri ile diaspora
arasındaki konsolidasyonu ciddi manada sarsacaktır. Bu nedenden ötürü aslına bakılacak olursa çözümsüzlük
seçeneğinin önümüzdeki dönemde de diğer şıklardan daha baskın olması beklenmektedir.
Ermenistan’ın ve diasporanın uluslararası arenadaki yoğun propaganda faaliyetlerinin neticesinde
Ermeni meselesi sadece Türkiye ile Ermenistan arasında devletlerarası bir sorun olmanın ötesinde,
Türkiye’nin uluslararası arenadaki ilişkilerine dahi tesir edebilen bir uluslararası sorun haline gelmiştir. Bir
başka ifadeyle günümüzde Ermeni Meselesi olarak bilinen olaylar zinciri sistematik bir şekilde
uluslararasılaştırılmış bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede uluslararası kamuoyunun dikkatine
mağdur taraf ve suçlu taraf olmak üzere iki farklı aktör sunulmaktadır ve bu şekilde uluslararası arenada
devletler milli tezlerini kabul ettirme çabası içerisinde girmektedirler. Her ne kadar bu süreç günümüzde
lobicilik faaliyetleri ve propaganda kanalları vasıtasıyla yürütülüyor olsa da zaman zaman devletler terör
odaklı dış politikalar geliştirebilmektedirler veya en iyi ihtimalle uluslararası terör faaliyetlerini kendi çıkarları
doğrultusunda yönlendirme yoluna gitmektedirler.
1.
Uluslararası Terörizmin Bir Dış Politika Aracı Olarak Kullanılması
Savaş ve terörizm her ne kadar insanlık tarihi kadar eski iki olgu olarak karşımıza çıksa da bu
eylemlerin uluslararası politikada meşru bir araç olarak kullanımını yasaklayan metinlerin hazırlanması aslına
bakılacak olursa oldukça yeni bir gelişmedir. 1928 yılında ABD, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Belçika,
Çekoslovakya ve Romanya’nın imzalarıyla beraber kabul edilen Briand-Kellogg Paktı bu konuda hazırlanmış
olan ilk önemli hukuki düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Paktın ilk maddesine göre:
“Taraf devletler, savaşın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde bir başvuru metodu olarak
kullanılmasını kınamaktadırlar ve savaşın bir devletin başka bir devlete yönelik ulusal politikalarını
gerçekleştirmede araç olarak kullanımından vazgeçmektedirler.” (Yale Law School: Kellogg…)
Yakın döneme gelecek olursak Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) uluslararası terörizm suçuna
ilişkin yaklaşımını incelemek yerinde olacaktır. Öncelikli olarak belirtilmelidir ki faaliyetlerine 1 Temmuz
2002 tarihinde UCM’nin yargılama yetkisi sadece şahıslar üzerinde olup devletlerin mesuliyetine ilişkin
herhangi bir yargılama yetkisi söz konusu değildir. Öte yandan Roma Statüsü’nün hazırlanmasına ilişkin
yapılan görüşmelerde her ne kadar terörizm insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmamış olsa da 11
Eylül Saldırıları’nın ardından herhangi bir ek düzenleme yapılmaksızın terörizmin de insanlığa karşı işlenen
bir suç olarak nitelendirilmesi tekrardan gündeme gelmiştir. (Topal, 2005:85-87) Buraya kadar tartışılanlar
bağlamında şu sonuca ulaşılması mümkündür ki uluslararası terörizmin ortaya çıkışı ve bu duruma ilişkin
alınan hukuki önlemlerin zamanlaması arasında önemli bir zaman farklı bulunmaktadır. Hatta uluslararası
terörizmin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak kabul edilmesine ilişkin tartışmaların başlangıcının 11 Eylül
Saldırıları olduğu düşünülürse böylesine ciddi bir tehdidin dahi uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulması
için bu durumdan uluslararası sistemdeki başat bir aktörün zarar görmesi zorunluluğu gibi uluslararası
hukuktaki devletlerin eşitliği ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bu kısmında
uluslararası terör faaliyetlerini sınırlı terör eylemlerinden ayıran unsurlar tartışılacaktır.
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Her ne kadar tanımı üzerinde ortak bir fikir birliğine varılamamış olsa da terörizm siyasi bir takım
kazanımlar elde etmek amacıyla yapılan korku ve şiddet unsuru içeren faaliyetlerdir şeklinde tanımlanabilir.
Hollandalı iki bilim insanı Alex Schimid ve Albert Jongman’ın 109 adet terör tanımı üzerinde yapmış olduğu
araştırmaların neticesinde terörizm nosyonu %83,5 oranında şiddet, %65 oranında siyasi içerik, %51 oranında
korku içermektedir. (Merari,1993:2) Uluslararası terörizm ise hedef grubun kararlarını ve davranışlarını
değiştirmek veya yönlendirmek amacıyla yer ve uyruktan bağımsız olarak küresel ölçekte yapılan şiddet
faaliyetlerini ifade etmektedir. Uluslararası terörizmin ülke içi terörizmden en belirgin farkı, uluslararası
terörizmin hitap etmek isteği grubun diğer sınırlı eylemlere göre çok daha geniş olmasıdır.
(Hinkkainen,2012:162)
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un Terörizmin Dünü, Bugünü, Yarını adlı eserinde incelediği üzere terörist bir
eylemin uluslararası nitelik kazanabilmesi için aşağıdaki üç şarttan birine sahip olması gerekmektedir:
1)
Saldırının yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yöneltilmesi
2)
Hükümetler veya birden fazla devlet tarafından beslenen unsurlarca yapılmış olması
3)
Yabancı bir hükümetin veya uluslararası bir örgütün siyasal mekanizmasını etkilemek amacıyla
yapılmış olması
Uluslararası terörizmin devlet bazında inceleyecek olursak, uluslararası terörizme aktif destekte
bulunan veya uluslararası terörizmi siyasi kazanımlar amacıyla tolere eden devlet(ler) ise bu faaliyetlerden
stratejik birtakım kazanımlar elde etmeyi beklemektedir. (Findley,et.al:2012:235) Bu bağlamda birden çok
düşman devletin diplomatik yollarla gerçekleştiremediği siyasi amaçlarına ulaşmak için terörizmi bir dış
politika enstrümanı olarak kullanabileceğini görmekteyiz. Son tahlilde sosyolojik ilişkileri tanımlamakta
kullanılan “düşmanımın düşmanı dostumdur” şiarının devletlerarası ilişkileri tanımlamakta da
kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
Uluslararası terörizmin hedef gruplarına ve mekanlarına bakacak olursak, uluslararası terörizm çok
büyük oranda sivil unsurların yoğunlukta olduğu metro, havalimanı, otobüs ve tren garı gibi toplu ulaşım
noktalarını, düşman unsuru olarak belirlenen devletin dış misyon temsilciliklerini ve çalışanlarını hedef
almaktadır. Bunun yanında hedef alınan ülkenin uyruğunu taşıyan uluslararası arenada etki doğurabilecek
siyasi suikastler de uluslararası terörizmin araçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son tahlilde, ASALA terör örgütünün de faaliyetlerinin temelinde Türkiye ile Ermenistan arasında
soykırım iddialarının ve Ermeni yayılmacılığının ekseninde oluşan psikolojik çatışma ortamının büyük etkisi
olmuştur. Ermeni milli tezlerinin uluslararası arenada daha bilinir ve kabul edilir hale gelebilmesi için
uluslararası terörizm, bahsi geçen dönemde Ermenistan dış politikasının etkin araçlarından birisi haline
gelmiştir. Örgüt faaliyetlerinin salt sözde soykırım iddialarına karşı verilen bir reaksiyon olmadığı; bunun
yanında örgütün Kuzeydoğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak gibi irredantist eğilimlerinin de olduğu
düşünüldüğü takdirde yukarıda anlatılan uluslararası terörizmin çok büyük oranda dış aktörlerce de
desteklendiği tezi değer kazanmaktadır. Şöyle ki ASALA faaliyet içerisinde olmuş olduğu dönemlerde
Filistinli örgütlerle de fazlaca yakınlaşmıştır.(Zürcher,2004:279) Ortadoğu’da Filistinli örgütlerle
gerçekleştirmiş olduğu işbirliğinin yanında ASALA’nın en büyük dış destekçilerinden birisi de eski SSCB
olmuştur. ASALA lideri Agop Agopyan PKK ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu bir basın toplantısında şu
yönde bir açıklamada bulunmuştur:
“İlk amacımız Türkiye’nin elindeki toprakların bağımsızlığına kavuşturulmasıdır. Sovyetler Birliği’ne
gelince bu bir cumhuriyettir ve Sovyetler Birliği sayesinde orda bir Ermenistan var.” (Aksiyon: Asala’nın…)
2.

Uluslararasılaşmanın ASALA’nın Kuruluş ve Yıkılış Sürecindeki Rolü
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ASALA’nın kuruluş dinamikleri uluslararası ilişkilerde halen tartışmalı bir konu durumundadır. Bir
görüşe göre ASALA, Lübnan Olayları ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nden (FKÖ) esinlenerek ortaya çıkmıştır.
Bir diğer görüşe göre ise ASALA az sayıda radikal Ermeni milliyetçisinin kurduğu ve yapmış oldukları geniş
terör faaliyetleriyle uluslararası arenada ses getiren bir terör örgütü konumundadır. (Karaş,2007:43)
Aslına bakılacak olursa, Ermenistan’ın yakın geçmişteki uluslararası arenadaki terör faaliyetlerinin
altyapısı 1960’lı yılların ortalarına dayanmaktadır. 1965 yılında 1915 yılı olaylarının 50. yıl dönümü
bahanesiyle Ermeni milliyetçiliği ve soykırım iddiaları önceki döneme ilişkin son derece hızlı bir ivme
kazanmıştır. Bunun yanı sıra Ermeni tezlerinin uluslararası kamuoyuna duyurulması da Ermeni dış
politikasının önceliklerinden biri haline gelmiştir. Olaylar ilk önce 24 Nisan 1965 yılında Ermenistan’ın
başkenti Erivan’da patlak vermiştir. Ermenistan Devlet Operası binasının önünde toplanan yoğun kalabalık
ilk başlarda anma havasında geçen mitingi kısa süre içerisinde şiddet eğilimine dönüştürmüştür. Miting
sırasında ise Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi kastedilerek sıklıkla “Bizim topraklarımız, bizim
topraklarımız” sloganları atılmıştır. (A.g.e)
Erivan gösterileriyle başlayan 1965 senesi, Ermeni sorununun uluslararası boyut kazanması açısından
da çok önemli bir yıl olmuş ve bu dönemden itibaren çeşitli ülkelerde gösteriler düzenlenmeye başlanmıştır.
1965 sonrası faaliyetler Lübnan, Yunanistan/Kıbrıs, Habeşistan, Uruguay ve Arjantin olmak üzere özellikle
beş merkezde yoğunlaşmıştır. Lübnan Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. İkinci olarak, bahsi geçen dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar Kıbrıs’a bağlı
olarak derinleşmiştir. Bu durum ise Ermenilerle Rumlar arasında yakınlaşmaya neden olmuştur. Son olarak
ise Habeşistan’da dini farklılıkların siyasallaşması mevzusu Ermeni milliyetçiliğinin bu ülkede de ivme
kazanmasını sağlamıştır.(Laçiner,2005:51) Latin Amerika ülkeleri olan Uruguay ile Arjantin ise coğrafi olarak
bölgeden ve bölge siyasetinden son derece uzak olmalarına rağmen oldukça ilginç bir biçimde Ermeni
meselesine taraf olmuşlardır. Elbette ki bu iki ülkenin Ermeni milli tezlerini benimsemelerinin çeşitli nedenleri
bulunmaktadır.
Öncelikle Uruguay ve Arjantin, Ermenistan diasporasının Latin Amerika’da en yoğun olarak yaşadığı
ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uruguay’da günümüzde yaşayan Ermeni nüfusunun
sayısının 20.000 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Arjantin’de ise bu sayı yaklaşık olarak 130.000 kadardır.
Uruguay’da yaşayan Ermeni nüfusun sayıca düşük olmasına rağmen önemli devlet pozisyonlarını elinde
bulundurduğunu söylemekte yarar vardır. 1965 sonrası dönemde bu iki ülkenin Ermeni faaliyetlerine ev
sahipliği yapmasının en önemli nedeni ise bahsi geçen dönemde her iki ülkenin de kamuoylarının oldukça
tartışmacı ve demokratik bir yapıda olmasıdır. Bunun yanında resmi devlet ideolojisine bağlı olarak
parlamentodaki milletvekillerinin de geçmişiyle yüzleşen ve “ezilen toplum” imajı çizen diğer toplumlara
koşulsuz destek vermesi de bu durumun öncelikli nedenlerinden bir tanesi olarak düşünülebilir.(BBC: 1915
Olayları…)
Bu bilgilerin ışığında 1965’ten 1975’e kadar geçen süre içerisinde Türkiye karşıtı Ermeni
milliyetçiliğinin önemli ölçüde ivme kazandığını söylemek mümkündür. Daha da önemlisi 1965 yılından
itibaren ASALA’nın uluslararası faaliyetleri için uygun siyasal konjonktür de oluşturulmuştur. Örgütün
100’ün üzerinde gerçekleştirmiş olduğu terör eylemlerinin kronolojik analizi bu çalışmanın kapsamı
dışındadır ancak meydana gelen saldırılardan ikisi örgütün dağılma sürecinde çok önemli bir paya sahip
olduğu için çalışmanın kapsamına alınmıştır.
Bu saldırılardan ilki örgütün 7 Ağustos 1982’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 9 kişinin hayatını
kaybettiği ve 72 kişinin yaralandığı bombalı saldırısıdır. Bu saldırı ASALA’nın Türkiye’deki ilk can kaybı
yaşanan eylemidir. Saldırı KLM havayolu şirketinin satış ofisinin yanında yaşanmıştır. Zohrab Sarkisyan ve
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Levon Ekmekçiyan isimli iki ASALA militanı yaşanan patlamanın hemen ardından silahlarını çıkararak
havalimanında bulunan bir kafede bulunan yolcuları rehin almıştır. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmanın
ardından 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 72 kişi de yaralanmıştır. Sarkisyan çatışma sırasında öldürülmüş ve
çatışmadan yaralı olarak kurtulan Ekmekçiyan ise 29 Ocak 1983 tarihinde idam edilmiştir. (Ermeni
Sorunu:Diplomatlar)
Meydana gelen ikinci önemli saldırıda da 15 Temmuz 1983 tarihinde ise terör örgütü tarafından bu
sefer Paris Orly Havalimanı’ndaki Türk Havayolları’nın ofisi hedef alınmıştır. Plastik bombalı saldırı
neticesinde 2’si Türk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i Türk 56 kişi de yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak
Suriyeli Ermeni olan Varujan Karabetyan ve Ermeni asıllı Türk Nayir Soner ve diğer 6 kişi Fransız polisi
tarafından tutuklanmıştır. Daha sonra Karabetyan 2001 yılında Ermenistan’a iade edilmek şartıyla
serbestbırakılmıştır.(NY Times: Paris…)
Yukarıda değinildiği üzere örgütün 1982 ve 1983 yıllarında havalimanlarında gerçekleştirmiş olduğu
saldırılar örgütün dağılış sürecini başlatmada çok önemli bir rol oynamıştır. O tarihe kadar uluslararası
kamuoyunun bir kısmında geçmişte ezilen bir toplumun haklı mücadelesi olarak görülen örgütün imajı artık
sivil ve masum insanları hedef alan bir terör örgütüne dönüşmüştür. Bunun yanında örgütün mücadele biçimi
de örgüt içi ayrışmalara sebebiyet vermiştir ve Ermeni milli tezlerinin sorgulanmaya başlamasına neden
olmuştur. (Milliyet: Asala’yı…) Son tahlilde 1983 yılından 1985 yılına kadar geçen süre örgütün çözülme
sürecine girdiği ve pasifize olduğu dönem olarak adlandırılabilir.
Son olarak ise, ASALA’nın uluslararası arenadaki meşruiyetini kaybettiren hadise ise 18 Şubat 1985
tarihinde Orly Katliamı’nın duruşmasından bir gün önce Atina’da yayınlanan Elefterotipia Gazetesi’nde
yayınlanan ASALA bildirisi olmuştur. Bu bildiride:
“ABD ve Fransa hükümetleri Ermeni örgütlerinin anti-emperyalist ve devrimci karakterini bozmak
için faaliyette bulunmaktadır. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Françoiş Mitterrand’ın bu konuyla ilgili
tutumunu dikkatle ve esefle takip ediyoruz. Ermenilerin vatan olarak bildikleri toprakların yakınında ve
Ortadoğu Bölgesi’nde yaşayan Ermeni nüfusun bulundukları toprakları terk etmemeleri gerekmektedir. Bu
bağlamda Dünya Kiliseler Birliği ve CIA başta olmak üzere çeşitli batılı kuruluşlar Ortadoğu ve çevresinde
yaşayan Ermenileri bölgeden uzaklaştırmak için yoğun faaliyetlerde bulunmaktadır. Ulusal kurtuluş
mücadelesinde eylemciler Sovyet Ermenistanı’nı üs olarak kabul etmektedirler.” (Karaş, 2007:81)
SONUÇ
1965 yılı sonrası dönem Ermenistan’ın uluslararası arenadaki faaliyetlerinin ivme kazandığı dönemdir.
Diplomasinin yetersiz kaldığı bu dönemde düşman objesini geleneksel yollarla yok etme seçeneği
ASALA’nın ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Davies, 2006:268) Bunun yanında, antiemperyalist ve
devrimci kimliğe sahip Ortadoğu hareketlerinden esinlenen ASALA, amacıyla kesinlikle örtüşmeyecek bir
biçimde küresel bir terör örgütüne dönüşmüştür. Terörizm seçeneğine başvurmak Ermeni cemaati ve
Ermenistan hükümeti ile ASALA arasında derin görüş ayrılıklarına neden olmuştur. Edinmiş olduğu iç ve dış
desteği önemli ölçüde kaybetmesiyle beraber örgüt dağılma sürecine girmiştir.
Son tahlilde terörizm, uluslararası ilişkilerde bir dış politika aracı olarak kabul görülmemektedir.
Devletlerin dış siyasetlerini gerçekleştirmek adına yasa dışı unsurlarla işbirliği yapmaları kısa vadede
Makyavelist bakış açısıyla rasyonel bir tercih gibi görünse de unutulmamalıdır ki terörizm bumerang etkisine
sahip bir olgudur.
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Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÜNGÖR*
OSMANLI DEVLETİ’NDE FAİZ ve TEFECİLİĞE KARŞI ZİRÂÎ KREDİ TEŞKİLATLARI*
AGRICULTURAL CREDIT ORGANISATIONS AGAINST INTEREST AND USURY IN THE
OTTOMAN STATE

ÖZ
19. Yüzyılın ikinci yarısına kadar, Osmanlı Devleti’nde çiftçilerin kredi ihtiyacını karşılayacak devlet
eliyle kurulmuş bir zirâi kredi teşkilatı yoktu. Bu sebeple, çiftçiler tefeci ve sarraflardan yüksek faiz oranlarıyla
kredi almaktaydı. Çiftçiler, aldıkları kredileri ödeyemediklerinde, faize faiz eklenerek içinden çıkılmaz bir
duruma sürüklenmişlerdi.
Mithat Paşa, Niş Valiliği sırasında çiftçileri tefecilerin ve sarrafların elinden kurtarmak ve bölgedeki
Osmanlı tebaasının devletle olan bağlarını güçlendirmek için Memleket Sandıkları adıyla ilk zirâî kredi
teşkilatını 20 Kasım 1863 tarihinde Şehirköy’de (Pirot) kurmuştur. Zaman içerisinde Ziraat Sandıkları ve
Menâfi Sandıkları gibi adlarla aynı amaca yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren sandıklar, 1888 yılında
modern bir teşkilat yapısına sahip Ziraat Bankası’nın kurulmasıyla varlığını devam ettirmiştir. Bu makalede
faiz kavramının tarihi gelişimi ve Osmanlı Devleti’nde çiftçileri sömüren tefeci ve sarraf takımına karşı
oluşturulan zirâî kredi teşkilatlarının uygulamalarıyla ilgili örnek olaylar üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Zirâî Kredi, Faiz, Tefecilik, Mithat Paşa, Memleket Sandıkları, Ziraat
Sandıkları, Menafi Sandıkları, Ziraat Bankası.

ABSTRACT
Until the second half of the 19th century, no state-established agricultural credit organizations existed
in the Ottoman Empire to serve the credit needs of farmers. Farmers, in turn, took out high interest rate loans
from loan sharks and moneylenders. When farmers were unable pay their loans, they were thrown into an
inextricable situation of interest being added onto the interest of the debt.
Midhat Pasha, during his governorship of Nis, established “Memleket Sandıkları” (Country Funds)
on November 20th 1863, the first agricultural credit organization in Şehirköy-Pirot, in order to rescue farmers
from the grip of loan sharks and moneylenders as well as strengthen ties with Ottoman subjects. Over time,
establishments with the same objectives, such as “Ziraat Sandıkları” (Agriculture Funds) and “Menâfi
Sandıkları” (Benefit Funds) appeared, followed by the 1888 establishment of the modern organization “Ziraat
Bankası” (The Agricultural Bank), which has maintained its presence. This paper explores in depth the
historical development of the concept of loans as well as interesting events pertaining to the farmer exploiting
moneylenders and loan sharks in the Ottoman State who were against the implementation of credit
organizations.
Keywords: Agriculture, Agricultural Credit, Interest, Usury, Mithat Pasha, Country Funds,
Agricultural Funds, Benefit Funds, Agricultural Bank.

*
*

Giresun Üniversitesi; Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Bu makale “Osmanlı Devleti Zirâî Kredi Teşkilâtları (1863-1888)” adlı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.
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FAİZ KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ
Faiz kavramı zaman içerisinde borç verme işlemlerinde farklı adlar altında değişik tutumlarla karşı
karşıya gelmiştir. Bu kavramlardan ilki faiz, diğerleri ise ribâ ve kârdır. Faiz, ödünç işlemlerinde ve alışverişte
karşılığı bulunmayan hukukî veya hükmî fazlalık anlamına gelmektedir. Ribâ, borç verilen bir parayı ya da
malı belli bir süre sonunda belirli bir fazlalıkla veya borç ilişkisinden doğan ve süresinde ödenmeyen bir
alacağa ek vade tanıyıp adı geçen süreye karşılık onu fazlalıkla geri almaya ve bu şekilde alınan fazlalığa
denilmektedir61. Kâr ise, ticaret ve sanayi ile ilgili olan olağanüstü bir işyerinin belli bir dönemdeki geliri
olarak tanımlanmıştır. Gelirin içinde alınan faiz de bir kâr unsuru sayılmıştır62.
Tarihin ilk dönemlerinden itibaren faiz, bazı kayıt ve sınırlamalar getirilerek kontrol altına alınmaya
çalışılmıştır. Ayrıca faizin ahlaka ve insan doğasına aykırı bir adet olduğu konusunda ortak bir fikir ve tavır
birliği oluşmuştur. Mısır, Sümer, Babil, Asur, eski Yunan63, Roma gibi toplumlarda faizle mücadele edilmiştir.
Cahiliye devri Arapları dahi faizi çirkin bir kazanç olarak değerlendirmişlerdir64.
Dinî esaslara bağlı olmayan hukuk sistemlerinde genel olarak borçlu lehine bazı kolaylıklar
getirilmiştir. Faiz haddini sınırlama şeklinde kendini gösteren faize karşı bu mücadele, Musevilik ve
Hıristiyanlık gibi semavî dinlerde faizin tamamen yasaklanması şeklinde görülmektedir. Fakat Yahudiler faiz
yasağını yalnız kendi aralarında uygulamıştır. Yabancılardan faiz almakta hiçbir sakınca dahi görmemişlerdir.
Onların bu tavrı, faizin günümüze kadar sürüp yaygın hale gelmesinin ve onu meşrulaştırma gayretlerinin en
önemli sebebidir. Martin Luther başta olmak üzere Hıristiyan din adamları ise, faizi haram saymakta uzun
yıllar direnmişlerdir. Ancak zaman içerisinde, farklı bir tutum sergilenmiştir. Kapitalizmin doğuşunda, ribâ
ve faizi birbirinden ayırma yöntemi etkili olmuştur. Bununla birlikte riba ile faiz ayrı hükümlere tabi
tutulmuştur. 1789 Fransız İhtilali sonrasında kanunî çerçevede faizli işlemlere resmen izin verilmiştir65.
İslamiyet, Hıristiyanlık gibi faizi ayet ve hadislerle kesin bir şekilde yasaklamıştır66. Hz. Muhammed
(S.A.V.), bir mal veya paranın kendi cinsinden bir mal veya para ile aynı miktarda bile olsa vadeli satışını faiz
olacağı gerekçesiyle yasaklamıştır67. Borç verilen paraya eklenen faiz, bir hizmet karşılığı olarak görülmediği
için haram sayılmıştır. Fakat uygulamada birtakım şer’i hilelere ve hukukî formüllere başvurularak para
ticareti (faiz ve ribâ) bütün Ortaçağ boyunca varlığını devam ettirmiştir. Bunun yanı sıra, para ticaretinin daha
ileri boyutunu oluşturan banka işlemleri, havale senetleri ve sarraflık İslâm dünyasının ticarî faaliyetlerinde
önemli bir etkendir68.
Türklerde faiz uygulamaları, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğol İlhanlıların hâkimiyetinde olduğu
dönemde karşımıza çıkmaktadır69. Osmanlı Devleti’nde bankacılığın başlamasında para vakıfları ilk adımı

İsmail Özsoy, “Faiz”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 12, TDV Yay., İstanbul 1995, s. 110.
İsmail Otar, “Osmanlı Devleti’nde Faiz”, Yönetim, S. 33, Mayıs 1999, s. 57.
63
“Paranın kullanılmaya başlaması ile soylular topraklarının önemli bir bölümünü paraya dönüştürmüşler ve bu paraları çiftçilere
faiz
karşılığında
vermişlerdir.”
Berna
Şirvan,
“Fenike
ve
Yunan
Ticaret
Kolonileri”,
https://www.academia.edu/15579358/Fenike_ve_Yunan_Koloni_Çağı, Erişim Tarihi: 10.08.2016, s. 5.
64
İsmail Özsoy, a.g.e., s. 110.
65
İsmail Özsoy, a.g.e., s. 110-111
66
Osman Turan, “Selçuklu Türkiyesi’nde Faizle Para İkrazına Dair Hukukî Bir Vesika”, Belleten, C. XVI, S. 62, TTK Basımevi,
Ankara 1952, s. 251.
67
İsmail Özsoy, a.g.e., s. 111.
68
Osman Turan, a.g.e., s. 251.
69
İsmail Otar, a.g.e., s. 55. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Turan, a.g.m., s. 251-260.
61
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oluşturmaktadır70. Bu vakıfların temeli II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerine dayanmaktadır 71. Para
vakıfları, 16. yüzyılda tüketicinin ve küçük üreticinin ihtiyaçlarını karşılayan küçük kredi kuruluşları şeklinde
faaliyetler sürdürmüşlerdir. 17. yüzyılda kurulan para vakıfları piyasaya önceki yüzyıla göre daha çok kredi
sağlamıştır. Ayrıca daha büyük projelere destek vermiş, elde ettiği faiz gelirinin bir bölümünü, hayır işlerine
harcamanın yanı sıra, kendi sermayesine ekleyip daha da büyümüşlerdir. Bu şekilde sahip oldukları sermaye
miktarını arttıran para vakıfları, piyasada etkili finans kurumları haline gelmiştir. Adı geçen vakıflar,
kurumsallaşmaya başlamasıyla birlikte Avrupa bankacılık sistemine yaklaşmıştır72.
Osmanlı Devleti’nde, hileli satış yolu ile veya kâr getirici rehin verme yoluyla faiz işlemi
yapılmaktaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısı başlarında dolambaçlı faiz işlemlerinden ayrı bir şekilde düşük
orandaki faizi resmen kabul etmişti73. Ancak Osmanlı Devleti’nde devlet eliyle bankacılığın temeli Mithat
Paşa tarafından 20 Kasım 1863 tarihinde Şehirköy (Pirot)’de kurulan Memleket Sandıkları vasıtasıyla
atılmıştır. Ziraat Sandıkları, Menâfi Sandıkları ve Ziraat Bankası, birbirinin devamı niteliğinde kurulan diğer
zirâî kredi teşkilatlarıdır.
OSMANLI DEVLETİ’NDE FAİZ VE TEFECİLİĞE KARŞI ZİRÂÎ KREDİ TEŞKİLATLARI
UYGULAMALARI
Memleket, Ziraat ve Menâfi Sandıkları kurulmadan önce ve daha sonra bu sandık sermayeleri yetersiz
kaldığında, Osmanlı Devleti’ndeki çiftçiler, genellikle sarraf, tefeci (murâbahacı), tüccar (selemci) ve toprak
ağalarından kredi almışlardır.
Sarraflar, Osmanlı ekonomisinde önemli bir sermaye gücünü temsil etmiş ve köylüye cari piyasa faiz
sınırı üzerinden kredi vermişlerdir. Bu kredi türü, özel kredi piyasasının geliştiği ve zirâî kredi ihtiyacının
fazla olmadığı bölgelerde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Tefeci ve tüccar kredisine göre daha düşük faiz
miktarına sahip olan sarraf kredisinin miktarı kimi zaman %20 gibi yüksek oranlara ulaşmıştır.
Çiftçilere borç para veren diğer bir kaynak tefeci ya da murâbahacı denilen ve yüksek faiz karşılığında
borç para vermeyi devamlı bir iş ve gelir sağlama yolu edinen kişilerdir. Osmanlı Devleti’nde tefeci kredisinin
faiz oranı %20 ile %40 arasında değişmiştir74.
Çiftçilerin ürettikleri tarım ürünlerinin, iç ve dış pazarlamasıyla uğraşan tüccarlar da onlara borç para
verenler arasındadır. Tüccarlar, hasat mevsimi sonunda elde edeceği ürünü piyasa fiyatının altında belirlenen
bir fiyatla kendisine satması karşılığında üreticiye kredi vermişlerdir. Selem denilen bu usul, bir bakıma ürünü
tarlada satmak anlamına gelmiştir. Üretici, bu şekilde yapılan satışta mevsimin risklerini üstlenmemiştir.
Selem usulünde kredinin hasat mevsiminden altı ay önce verilmesi durumunda, bu süre için alınan faiz
%200’dür75.
Çiftçiler bazı durumlarda ise, mal veya ortakçılık şeklinde kredi veya benzer yardımlar almışlardır.
Osmanlı Devleti’ndeki küçük üretici, kimi zaman çift hayvanı, tarım aracı ve vasfı dolayısıyla aile işletmesi
içinde üretemediği bazı mallara ihtiyaç duymuştur. Bu malları tüccar ve murâbahacıdan veresiye almak
Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Riba-Faiz Konusu Para Vakıfları ve Bankacılık”, Vakıflar Dergisi, S. 9, 2006, s.
46.
71
İrfan Türkoğlu, “Osmanlı Devletinde Para Vakıflarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 18, S. 2, 2013, s. 190.
72
İrfan Türkoğlu, a.g.e., s. 194.
73
Neşet Çağatay, a.g.e., s. 44.
74
Tevfik Güran, “Ziraî Kredi Politikası’nın Gelişmesi, 1840-1910”, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı Üzerine Araştırmalar, Eren Yay.,
İstanbul 1998, s. 135.
75
Tevfik Güran, a.g.e., s. 136.
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zorunda kalmıştır. Bu durumda bahsedilen mallar, piyasa değerinin en azından %50 üzerinde bir fiyatla
alınmıştır.
Osmanlı Devleti’nde küçük üreticilerin bir bölümü de ortakçı konumundadır. Ortakçıların borç
ilişkileri, kaynakları ve aldıkları kredilerin çeşidi farklılık göstermiştir. Ortakçı veyahut yarıcı, çoğunlukla
başkasının toprağında mahsulden bir pay alarak tarım yapan küçük üreticilerdi. Toprak sahibi ise buna karşılık,
ortakçıya temelde kredi sayılabilecek bazı yardımlarda bulunmuştur. Çiftliğini ortakçılıkla işleten çiftlik
sahipleri, ortakçılarına toprağın yanında demirbaş olarak anılan üretim için gerekli tohum ve koşum hayvanı
ile tarım araçlarını sağlamışlardır. Bazı çiftliklerde ise ortakçılara, tohumdan başka kuvvet akçesi adıyla para
dahi verilmiştir. Bunun yanı sıra, tohum ve hayvan verilmesine dayalı ortakçılık sistemi de bulunuyordu76.
Çiftçiler, tarım yapabilmek için belli bir malî güce sahip olmak zorundadır. Aksi halde, bazı menfaatçi
kişilerin eline düşmeleri kaçınılmazdır. Mesela, bir çiftçinin, çift aletleri ve öküz gibi çift hayvanları eksik
olur da, onu sağlamak için istediği vakitte para bulamaz ise işi dururdu. Hâlbuki çiftçinin bir gün işinin geri
kalması, o günkü işinden dolayı bir senelik durgunluğun meydana gelmesi demekti. Çiftçiliği birçok şey
etkilemektedir. Örneğin, nadas yapılması, tohum atılması, orakla ekin biçilmesi ve harman dövülmesi hep bir
mevsime mahsustur. Ekini biçilmiş bir tarlanın başlangıçta nadas olmak için sürülüp açılması, sonra toprağın
gereğine göre sürülüp karıştırılması, tohum vakti geldiği zaman ekilmeye hazır olan tarlaların yoklanıp tohum
isteyenlere gün geçirilmeksizin tohum atılması, hep mevsim gözetmekle ve mevsiminde iş görmekle olan
şeylerdir. Mevsiminde hayvanına ve ziraat aletlerine zarar gelen bir çiftçinin tohum ekemeyeceği ve mevsimi
geçtikten sonra ekse bile gerekli ürünü elde edemeyeceği açıktır. Bunun için ziraatı birinci derecede öneme
değer görmek ve çiftçiler hakkında her türlü kolaylıkları artırmak, hükümetin önemli bir görevidir77.
Selemci ve vurguncuların halka verdikleri zararlar ile ilgili olarak, Trablusgarp Vilayeti’nden
sadrazam müsteşarına bir dilekçe yazılmıştır. Adı geçen dilekçede, Trablusgarp Vilayeti’nin bazı
kasabalarında selemci ve vurguncu takımının halkı zarara uğrattığı açıklanmıştır. Aynı zamanda bu kişilerin,
insafa aykırı işlemiş faizler ile halkın hanelerini harap ettikleri ifade edilmiştir. Halk, selemciler tarafından
işlemiş faizin faizi alınarak zor durumda bırakılmıştır. Bundan dolayı, halkın mecburi ihtiyaçlarında
kendilerine yardım etmek gerekmiştir. Bunun için, vilayet içinde izin verilen yere göre bir iki Memleket
Sandığı tasarlanmasının onlar için faydalı bir tedbir olduğu açıklanmıştır. Bu işin, bir düzen içinde
yapılmasının borç hükmünde bir görev olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca, bu usulün Tuna Vilayeti’nde kabul
edilerek yerine getirildiği haberinin alındığı açıklanmıştır. Bu uygulama ile ilgili adı geçen yer tarafından
yürürlüğe konulan düzenlemelerin ve yapılan işlerin hemen gönderilmesi istenmiştir. Müsteşar tarafından, adı
geçen vilayette oturanları selemci takımının aşırı işlemiş faizinin zararından kurtarma konusuyla ilgili olarak,
Trablusgarp Vilayeti’ne bir tezkere yazılmıştır. Adı geçen tezkerede, yukarıda ifade edilen dilekçenin
kendisine ulaştığı açıklanmıştır. Adı geçen vilayette kurulması gerekli görülen Memleket Sandığı için, daha
önce Tuna Vilayeti tarafından yürürlüğe konmuş olan düzenlemelerin bir nüshasının gönderilmesi talep
edilmiştir. Bunun üzerine, Tuna Vilayeti’nde yapılan işleri içine alan ve bölümler halinde anlatılmış olan
layihasının elde olan basımı örnek olmak üzere, gönderilmesine karar verilmiştir. İstenen nizamnamenin bir
nüshası iliştirilmiş olarak sunulmuştur78.
İzmir’den 13 Ramazan 1283 (19 Ocak 1867) tarihinde gelen özel yazıda, tefecilerin halka verdiği
zararlardan bahsedilmiştir. Osmanlı ülkesinde ziraatçılara akçe borç verecek şirketlerin bulunmaması
sebebiyle meydanın tefecilere kaldığı ifade edilmiştir. Tefecilerin, aylık %2-3 ve daha fazla faiz ile akçe borç
Tevfik Güran, a.g.e., s. 138-139.
“Zirâa’t”, Rumeli, Nr. 19, 4 Cemaziyelevvel 1290 (30 Haziran 1873), s. 1.
78
BOA, Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM), 354/49, 24 Zilkade 1282 (10 Nisan 1866)
76
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verdiği anlatılmıştır. Tefeciler, halkı vakitsiz bir baskı ile faize faiz ekleyerek rahatsız etmişlerdir. Böylece,
kısa sürede halkın çoğunun ocağını söndürmüşlerdir. Tefecinin aldığı para her ne kadar senede bağlı olsa da,
borçlu tarafından, belirlenen düzenden aşırı faiz alınıp verildiğine dair iddialar ortaya atılabiliyordu. Böyle bir
durumda ise, daha önceden belirlenmiş şartlara göre, iddianın uygunluğu ispat olunduğunda, geriye doğru
hesap görülebiliyordu. Bu şekilde, faizin belirlenen düzen sınırına indirilmesi ve iddia edenin ispatı imkânsız
ise borçlu, alacaklıyı yemin ettirmeye yetkiliydi. Bu konuda, devlet tarafından özel bir düzenleme yapılmış ve
bunun da halk tarafından oldukça faydası görülmüştür. Ancak bahsedilen faiz konusundan daha zararlı bir
selem meselesi bulunmaktadır. Bu iki yıkıcı usul birleşmiş ve Aydın, Denizli ve Manisa Sancakları’nın çoğu
kazalarında zararlı etkisi görülmüştür. Şöyle ki, tüccar adındaki bazı adamlar malikâneleri gibi birkaç köye
sahipti. Bu kişiler, köy halkına kışın akçe verip, buna daha ucuz faiz koymuşlardır. Böylece, köylüler
yetiştirecekleri ürünlerini belirledikleri fiyat ile selemcilere vermek zorunda kalmıştır. Çünkü başkalarına
satmaya yetkileri yoktur. Selemcilerin başvurduğu başka bir yol da, ürün zamanında hükümet kaç kuruş fiyat
keser ise öylece vermek üzere köylülerin senede bağlanmasıydı. Böylece, ürün zamanı gelince köylüler
senetlerinde adı geçen fiyattan önce ürünlerini vermiş, ya da yerli müdürlerin ve meclis üyesinin koyacakları
daha ucuz fiyata zorunlu olarak mühür basılmıştır. Bu konuda, İzmir Ticaret Mahkemesi’nde görülen bir
davanın dosyası araştırılmıştır. Yukarıda ifade edildiği üzere, bu konunun açıklanmasının uygun olduğu
düşüncesine varılmıştır79.
Tefecilikle ilgili diğer bir olay, Aydın Sancağı’na bağlı Keles (Kiraz) kazasındaki bir köyde
yaşanmıştır. Adı geçen yerdeki bir kişiye, tüccarın biri, adamı aracılığıyla içinde bulunulan zamandan birkaç
ay önce borç vermiştir. Buna karşılık, yetiştirdikleri ürünlerinden her bir kantarı yirmi birer kuruş hesabıyla
altı yüz kantar palamut verilmek üzere senet almış ve daha sonra dava açmaya kalkışmıştır. Borçlular da bu
amaçla senet vermişlerdir. Köye vergi tahsili için giden zaptiye çavuşu, köylülere vergilerini vermeleri
gerektiği ve paraları yok ise yetiştirecek ürünlerini almak üzere, yanında onlara para verecek tacirin geleceğini
söylemiştir. Köylüler de adı geçen zaptiye çavuşunun kendilerine baskı yaptığı yönünde bir dilekçe
sunmuştur80. Bunun üzerine, ilgili vali bu konunun tamamen araştırılarak, gereğinin yapılmasını emretmiştir.
Bunun dışında, işin açıklandığı doğrultuda meydana geldiği ifade edilmiştir. Ayrıca, adı geçen senedin
yapıldığı zaman palamudun yerine göre kantarının 45-50 kuruş, o günkü durumda 65 kuruş değerinin
bulunduğu açıklanmıştır. Bundan dolayı, selem konusunun kanuna aykırı olmasından başka, zorunluluk
nedeniyle borcun kabul edildiği dile getirilmiştir. Böylece, halkın ürünlerini yarı fiyata ellerinden almaya
çalışmakla ticaret kurallarının dışında bir haksızlık yapıldığı belirtilmiştir. Bundan dolayı, adı geçen senet
hükmü kastedilip, daima borçlanan kişilerin verdiği akçenin kendilerine geri verilmesi hakkında ilamın
verildiği ve gereğinin yerine getirildiği ifade edilmiştir81.
Rumeli gazetesinde tefeci ve vurguncuların Osmanlı ziraatındaki etkileri hakkında önemli bilgiler
verilmiştir. 1873 yılından 10-15 sene öncesine kadar, ziraatın mevcut derecesinin içinde bulunulan
zamandakinin yarısı miktarında olduğu belirtilmiştir. Ziraatın gelişememesinin başlıca sebepleri, vurguncu ve
tefeci gibi iki baskının devamlı onun yükselmesini engellemesiydi. Tefeci, çiftçiye parayı verdikten sonra,
%20-30 bazen %40’a kadar faiz alırdı. Vakti gelir çiftçi parayı veremez ise, borç senedi değiştirirdi. Ayrıca,
faize faiz yükletirdi. Vurguncu, vakitsizce zahireyi değerinin yarı miktarı değeri ile alırdı. O da, faize faiz
yükletirdi. Kısacası, çiftçiler vurguncu ve tefecilerin kölesi hükmündeydi. Yaz kış onların menfaati uğruna
çalışırdı. Çiftçilerin ömrü böyle acımasız kişilerin eline bırakılmıştı. Bir ara, tefecilere bazı düzenli kayıtlar
“Eyâlât”, Tasvir-i Efkâr, Nr. 406, 27 Ramazan 1283 (2 Şubat 1867), s. 3.
Tasvir-i Efkâr, Nr. 406, s. 3-4.
81
Tasvir-i Efkâr, Nr. 406, s. 4.
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ile devlet tarafından bir hareket sınırı belirlenmişti. Ancak ondan sonra da, işlemlerde hile kullanmaya alıştılar.
Mesela, bir çiftçiye beş yüz kuruş para borç verecek olan tefeci, belli kurallara kadar faizsiz ya da faizinin
düzenli işlemesi için sözleşmesini senede yazardı. Usul ve düzenine uygun düşürür ise de parayı verirken,
alışıldığı gibi %20-30 işlemiş faizi asıl mal içinde saymadıkça ve hesabını doldurmadıkça parayı vermezdi.
Vurguncu da, selem yoluyla zahire alırken, borç olarak daha öncekini on kuruşa pazarlık ettiği buğdayın
teslimine bir vade koyardı. Buğdayı on beşer kuruştan hesapla satıcıdan alacağını ve her bir ölçeği bahsedilen
fiyata hangi vurguncu ağaya satıp parasını aldığını senede yazdırırdı. Ayrıca, hangi ayın hangi gününde
buğdayı aynen teslim edeceğine ve teslim edemez ise, sattığı fiyattan akçesini kanunda belirtilen faiziyle
ödemeye borçlu olduğu taahhüdünü yazdırarak borç ettirirdi. Vakti gelir buğday değerinde ise aynen, değil
ise kâğıttaki karşılığı olan fiyatına zam yapılan aşırı bedelden başka bir de faiz doğururdu. İşte böyle
hilekârlıklar içinde ziraatın yükselmesi zordu. Fakat çiftçiler, tefeci ve vurgunculara başvurma
mecburiyetinden kurtulamamıştı. Çünkü başka vasıta yoktu82.
Meclis-i Hass-ı Vükelâ müzakerelerine has bir zabıt yaprağında, muhtaç ziraatçıların selemcilere
müracaatından bahsedilmiştir. Ziraatçıların, 150 kuruşa satacağı afyonu daha önceden üçte bir değer ile
selemcilere verip akçe borç aldığı ifade edilmiştir. Mevcut nizamnameye uygun olarak Menâfi Sandıkları
sermayelerinin muhtaç çiftçilere borç verilmesi hakkında görüş istenilen bir yazı, 8 Muharrem 1303 (17 Ekim
1885) tarihinde Bursa Vilayeti’ne gelmiştir. Bursa Menâfi Sandıklarının mevcudunun 926.000 kuruştan ibaret
olduğu ifade edilmiştir. Buna cevap olarak, adı geçen akçenin acele hazineye gönderilmesi Maliye
Nezaretinden bildirilmiştir. Bununla ilgili görüşün sorulup anlaşılması ile birlikte, en son gelen iki nüsha
telgraf okunmuştur. Bunun sonucunda verilen kararda, ziraatçı halkın yukarıda açıklanan ihtiyacına göre
selemcilere müracaat mecburiyetinde bırakılmasının, sandığın kuruluş maksadına uygun olamayacağı
açıklanmıştır. Bursa Menâfi Sandıklarından, mevcut olan 926.000 kuruştan, 500.000 kuruşun hazineye
gönderilmesine karar verilmiştir. Geriye kalanın ise, yerlerine göre usulü gereğince muhtaç çiftçilere borç
verilmesi gerekeceği hakkında Ticaret ve Nafia Nezaretine bilgi verilmiştir83.
Namık Kemal, İbret gazetesindeki “Ziraatimiz” başlıklı yazısında, çiftçiliğin beline sarılmış iki yılan
gibi sürekli maliyenin zenginliğine kast eden selem ve murâbahadan kurtarılması gerektiğini savunmuştur.
Bununla beraber, çiftçiliği ilerletmek ve çiftçiler için her türlü ihtiyaca yetecek bir yardım sağlamak için
devamlı çalışmanın farz olduğunu ifade etmiştir. Namık Kemal, Menâfi-i Umûmiyye Sandıklarının kanun
hükümleri layıkıyla yerine getirilen, sermayesinin hazırlanmasına ve borç verilmesine suiistimaller
karışmayan yerlerde epeyce faydasının görüldüğünü açıklamıştır. Fakat bu tedbirlerin, memleketin hemen her
yerinde selem ve murâbahayı tamamen bertaraf etmek gibi göze görünecek şekilde gerçekleşemediğini
belirtmiştir84.
1877 yılında Midilli Adası’na sürgün edilen ve 1879 yılında aynı sancağın Mutasarrıflığına getirilen
Namık Kemal, ada hakkındaki bazı izlenimlerine yer vermiştir. Namık Kemal, saraya gönderdiği layihalar ve
yazdığı mektuplarla Midilli’nin sosyal, ekonomik ve kültürel durumuyla ilgili önemli bilgiler vermiştir.
Midilli halkının geçimi uzun yıllardır zeytinciliğe ve bağcılığa bağlıdır. Ancak 1264 (1849) yılında şiddetli
bir kış yaşanmıştır. Nerdeyse bütün zeytin ağaçları donmuştur85. Daha sonra, ağaçların kütüklerini üretken
kılmak, zeytin yetiştirmek veya yabani zeytinlikler açıp aşılamak pek kolay olmamıştır. Bir de bunun üzerine,
82

Rumeli, Nr. 19, s. 1.
BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV), 8/87, Zabıtname Nr. 716, Evrak Odası Nr. 4, 29 Muharrem 1303 (7 Kasım 1885)
84
Namık Kemal, “Ziraatimiz”, İbret, Nr. 61, 25 Ramazan 1289 (26 Kasım 1872), s. 1.
85
Zeki Arıkan, “Midilli-İstanbul Arasında Zeytinyağı Ticareti”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih
Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 40, Ankara 2006, s. 21.
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halkın başına murâbaha derdi çıkmıştır. Zeytinciliği geliştirmek için uygulanan borç-faiz yöntemi fazla
verimli olmamıştır. Midilli halkı, ağır borçlar altında kalmıştır. Ada halkını murâbaha çilesinden kurtarmak
için hükümet, yararı bilinen Menâfi-i Umûmiyye Sandığının kurulmasına liderlik etmiştir. Fakat istenilen
fayda sağlanamamıştır. Bilgisizlik, parasızlık yalnız tarımda değil ticarette de kendini göstermiştir. Namık
Kemal’e göre, zeytinciliği ilerletmek ve hatta çöküşünü durdurmak için yapılması gereken şeylerin en
önemlisi Midilli Adası’nda bir banka açmaktır86.
SONUÇ
Faiz, İslamiyet tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, idarecileri ve halkının büyük bir çoğunluğu
Müslüman olan Osmanlı Devleti’nde düşük oranlarda dahi olsa uygulanmıştır. Tefeci ve sarraflar halkı yüksek
faiz oranları altında baskı altına almış ve ödenmeyen borçların da faizine faiz ekleyerek çiftçileri kendilerine
bağımlı hale getirmişlerdir. Devlet ise, tefeci ve sarrafların başvurduğu yöntemden farklı olarak, düşük oranlı
kredilerle üreticilerin yardımına koşmuştur. Çiftçilerin kendi imkânlarıyla bir zirâî kredi kurumu
oluşturmalarına ve ondan faydalanmalarına uygun zemin ve şartları hazırlamıştır. Böylece hem çiftçileri
içinde bulunduğu faiz batağından kurtarmış hem de sosyal devlet olma özelliğinin gereğini yerine getirmiştir.
Memleket, Ziraat ve Menâfi Sandıklarının gelişimiyle modern ve özgün bir yapıya sahip Ziraat Bankası
kurulmuştur. Çiftçiler, tefeci ve sarraflara muhtaç olmaktan kurtarılmıştır.
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(11)
Öğr. Gör. Güliz Müge AKPINAR87
TÜRKİYE’DE KLASİK MÜZİK ve SAHNE SANATLARI EĞİTİMİ ve İSTİHDAM SORUNU88
MUSIC AND PERFORMING ARTS EDUCATION AND EMLOYMENT PROBLEM IN TURKEY

ÖZ
Bir milletin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biri sanattır. Atatürk,
1 Mart 1923’te Mecliste yaptığı konuşmasında güzel sanatlara ilişkin görüşlerini dile getirmiş ve ülkenin
önemli merkezlerinde modern kitaplıklar, müzeler, güzel sanat sergileri ve konservatuarların kurulması
gerekliliğini ortaya koymuştur.
Bu çalışmada ülkemizde müzik ve sahne sanatları alanında verilen eğitimler incelenerek,
konservatuarlardan mezun olan bireylerin istihdam edilebilirlikleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, sahne sanatları, istihdam.
JEL Kodu: Z00.

ABSTRACT
Art is one of important elements for a nation to achieve contemporary level of civilization. In his speech
at the parliament on 1 March, 1923, Atatürk expresses his opinions about fine arts and underpinned the
necessity of modern libraries, muesums, fine arts exhibitions and conservatory bıildings in the main centers
of a country.
In this study by analyzing the schooling in music and performing arts in our country, the employment
possibilities of graduate conservatory students’ will be studied.
Keywords: Music, performing arts, employment.
JEL Code: Z00.
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GİRİŞ
Klasik Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Tiyatro, Opera, Bale,
Türk Halk Oyunları gibi sanatın çeşitli dalları ülkemizde akademik eğitim verilerek istihdam alanı yaratılmaya
çalışılan farklı branşlardır. Türkiye’de bu belirtilen alanlarda 38’i devlet üniversitesi, 10’u özel üniversite ve
4’ü de denkliği kabul edilen yabancı üniversite olmak üzere toplam 52 üniversitede 32 ayrı bölümde
öğrencilere eğitim hakkı sağlanmakta ve her yıl ortalama 3000 öğrenciye bu bölümlere kayıt hakkı
tanınmaktadır. 2016 ÖSYM verilerine göre YGS’den en az 150 puan alabilen ve üniversitelerin açtığı özel
yetenek sınavlarına girerek bu sınavları geçebilen öğrenciler sanat eğitimi almak konusunda önemli bir adım
atmaktadır. Okullarda verilen eğitimin özel nitelikli ve maliyetli olması, ayrıca öğrencilerin beşeri ve teknik
bilimlerde okuyan diğer öğrencilere oranla mezun olabilmek ve kendilerini kanıtlayabilmeleri adına daha fazla
zaman ve emek harcamaları bu bölümlerin önemini arttırmaktadır.
Her türlü zorluğa karşın öğrencilerin mezuniyetle birlikte nerede ve hangi koşullarda istihdam
edilebilecekleri tartışması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Alanların farklılığı ve konunun genişliği
göz önüne alınarak bu çalışmada bir sınırlandırılmaya gidilerek yalnızca klasik batı müziği ve opera bale
eğitimi üzerinde durulacaktır.
1.
Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimi
Müzik ve sahne sanatları temelli branşlar, bireysel yetenek alt yapısına dayanan ve bu yönde eğitimler
verilmesi suretiyle çalışanların yetiştirilmesi hedef alınan mesleklerdir. Enstrüman ve bale eğitimi çok küçük
yaşlarda başlaması gereken eğitimler oldukları için, bu eğitimler bölümlerine göre ilköğretim ve ortaöğretim
sonrasında başlamaktadır. Halen yaylı çalgılar, nefesli çalgılar ya da bale gibi fiziksel gelişimden
etkilenebilecek branşlar Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu
ve Müzik ve Sahne Sanatları Liselerinde verilmektedir. 22.11.2012 Tarih ve 28475 Sayılı Yönetmelikte Müzik
ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liselerine giriş şartları düzenlenmiştir. Yetenek
sınavlarıyla konservatuvarların bu bölümlerine yerleşen öğrenciler ortaöğretimi tamamladıktan sonra önce
YGS’ye girip yeterli taban puanı (2016 yılı için tabanm puan 150’dir) almak, daha sonra da yetenek sınavına
girmek suretiyle farklı programlara kabul edilmektedirler
1982 yılı itibariyle YÖK bünyesine alınan konservatuarlarda, Müzikoloji, Yaylı Çalgılar, Temel
Bilimler, Nefesli Çalgılar ve Vurma Sazlar, Kompozisyon, Şeflik, Ses Eğitimi, Çalgı Yapım, Şan- Opera,
Piyano-Arp, tiyatro, bale ve halk oyunları gibi çeşitli branşlarda ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak
nitelikte; alanında araştırmalar yapacak kapasiteye sahip olacak; müzik alanında çalışacak sanatçıları
yetiştirmek üzere profesyonel alanda eğitimler verilmektedir. Konservatuvar eğitimi pahalı bir eğitimdir.
Ayrıca konservatuar eğitimi, sadece tarihleri üniversitelerce belirtilen zaman dilimleriyle sınırlı kalan bir
süreçten ibaret olmamaktadır. Yani normal şartlarda bir öğrencinin okula devam etmesi gereken süre ve sınav
zamanları eğitim – öğretim yönetmelikleriyle belirlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin aldıkları derslerden
başarılı olabilmeleri adına ders çalışmaları gereken asgari ve azami süreler de az çok bellidir. Ancak fiziksel
yetenek temelli eğitim alan bu öğrenciler, edebi – teknik ya da mesleki eğitim alan öğrenciler kadar şanslı
değillerdir. Çünkü mesleki fizyolojik uyumsal gelişimin devam etmesi hatta gerilememesi adına bu
öğrencilerin kişisel çabalarıyla da; sınırlandırılmamış çalışma yer ve zamanlarında çalışmaları önemlidir.
Diğer bir deyişle konservatuvar eğitimi içinde tatilin olmadığı, başladığı günden mezun olunan güne kadar
öğrencinin kampüsten ayrılamadığı ya da okulu dört duvarın dışına taşıdığı bir süreç niteliği göstermektedir.
Ancak ne yazıktır ki mezuniyet sonrası yaşanılan istihdam sorunundan dolayı bu eğitim artık eski cazibesini
yitirmektedir.
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Eğitimler hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıl sürmektedir. Hazılık sınıfında başarılı olamayan öğrencinin
okulla ilişkisi kesilmektedir. Konservatuvarda armoni, form bilgisi, ses eğitimi, ritmi uygulaması, nota yazım
bilgisi, solfej, partisyon bilgisi, enstrüman bilgisi, oda müziği, Türk sanat müziği, Klasik batı müziği ve Türk
halk müziği, orkestra ve koro şefliği, müzik tarihi, diksiyon ve fonetik, şan ve eşlik, atölye ve teknoloji gibi
dersler okutulur, şan opera programı, yaylı ve nefesli sazlar, piyano ve harp programlarında, beceri geliştirici
uygulama ağırlıklı dersler okutulmaktadır ( Kocaoğlu, 2013).
2.
İstihdam
Konservatuvarı bitiren kimselere “Konservatuvar Diploması” verilmekte ve diplomada eğitim gördüğü
alan belirtilmektedir. Konservatuvar mezunları, Müzik İcracısı, “Kompozitör” veya “Şef” unvanı ile şan opera
programını bitirenler “Korist” ve ya “Opera” Sanatçısı unvanı ile çalışırlar. Konservatuar mezunları, başta
Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi olmak üzere çeşitli kültür kurumlarında, TRT’de görev
alabilirler veya serbest çalışabilirler. Temel bilimler ve müzikoloji bölümünden mezun olanlar
konservatuvarlarda öğretim elemanı olarak görev yapabilirler (Kocaoğlu, 2013).
Türkiye’deki konservatuvarların amacı senfonik orkestra, opera ve balelere sanatçı yetiştirmektir.
Konservatuvarların programları, ders içerikleri ve verilen eğitimler buna göredir. Klasik müzik, klasik bale,
opera şarkıcılığı dallarında eğitim alan öğrencilerin istihdamı da bu dallarda olmalıdır. Bu dallarda eğitim
aldıkları için ancak senfoni orkestraları, opera, korolar ve sahne üstünde istihdam edilebilecek olan bu sanat
dallarının icra edilmesinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı, devlet tarafından sübvanse edilmesi
zorunludur. Bu da ancak Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Opera ve Balesi ve çok sesli korolar aracılığıyla
olabilir. Yani örneğin konservatuvarda opera üzerine eğitim alan bir öğrenci mezun olunca Caz söyleyemez.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Senfoni Orkestrası, Opera ve Balelerinde sanatçıların istihdamı; üç
şekilde gerçekleşmektedir.
i)
Sözleşmeli Sanatçı Kadrosu:
Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli; 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun Ek
Geçici 12,13,14 ve 16 ncı maddelerine istinaden istihdam edilmektedirler (Mevzuat, 2014)89. Bu personelin
çalışma usül ve esasları 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar” ile düzenlenmiştir
(Memurlar.net, 2012)90. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci maddesinin (A)
bendinde; stajyerler, sahne uygulatıcıları (uzman memurlar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar)
ve sanatkâr memurlar sayılmış olup, söz konusu Geçici Maddenin (B) bendinde de; “Devlet Tiyatro, Opera
ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları
Kanununun (1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümler hariç) bütün
hükümleri uygulanır” denilmektedir. Söz konusu 12 nci maddede zikredilen sahne uygulatıcıları (uzman
memurlar), sanat uygulatıcıları (uygulatıcı uzman memurlar) ve sanatkar memurların kimler olduğu hususu
ise, 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 5 inci ve 14.7.1970 tarih ve
1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde
düzenlenmiş olup, belirtilen maddelerde yer verilen başrejisör, müzik işleri yöneticisi, sanat teknik müdürü,
baş dramaturg ve dramaturg, orkestra şefi, sanat teknik müdürü vb. kadrolarda sanatçıların, bu kadrolar
karşılık gösterilmek suretiyle sözleşme ile istihdam edilebilecekleri anlaşılmaktadır. Bu kadrolara girebilmek
89

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
http://karar.memurlar.net/gorus/opinion.aspx?id=505
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için kurumların sınav açması gerekmektedir. Ancak burada eleştirilmesi gereken husus, sınavların belirli bir
periyoda göre açılmıyor olmasıdır. Öyle ki; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, trombon pozisyonu için
1995 açtığı sınavı iptal etmiştir. Aynı pozisyon için yeni sınav ancak 2005 yılında tekrarlanabilmiştir. Bu süre
içerisinde pozisyondaki açık, takviye sanatçılardan yararlanılarak doldurulmaya çalışılmıştır. Bu kadroda
çalışan sanatçıların idari sözleşme limitleri aynı kanunun ek geçici 12nci maddesinde düzenlenmektedir.
Örneğin Sanatkar Memurlar için ücret limiti 2000-7000 ¨ olarak belirlenmiştir. Türkiye genelinde bu
kadrolarda istihdam edilen sanatçılara yaklaşık olarak 2500-3000 ¨ arasında maaş ödenmektedir.
ii)
Yevmiyeli Sözleşmeli Sanatçı:
Bir sanatçının sadece çalıştığı gün sayısı karşılığında para alması durumu; karşımıza “yevmiyeli
çalışan” kavramını çıkarmaktadır. Bu pozisyonda çalışan sanatçılar, sezon bittiğinde, yeni sezon başlayana
dek, yani yaklaşık olarak 2-3 ay gibi bir zaman dilimi süresince maaş alamamaktadırlar. Sanatçıları yevmiyeli
olarak çalışmaya iten en birincil sebep şüphesiz ki kadrolar ve atamalarla ilgili sıkıntılar olmaktadır. Öyle ki
Devlet Opera ve Bale (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Mersin) kurumuna hemen hemen 3-4 yılda
bir 50 kadro verilmektedir (Erdoğan, 2011). 91. Bilindiği üzere kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya
alınması, 04.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak yevmiyeli sanatçıların
kurumlarla yaptıkları sözleşmelerin içerikleri nedeniyle (12 ay maaşlı olarak çalışmadıkları için) bu sanatçılar
aynı kadro haklarından yararlanamamışlardır. Bu durum da bu kadroyla istihdam edilen sanatçılar için çok
ciddi bir problem olarak kalmaya devam etmektedir. Yevmiyeli sanatçılar, sezon başında kuruma başvuran
sanatçılara yapılan sınavlarla seçilmektedirler. Bu sanatçılar sezon boyunca kurumun provalarında ve
konserlerinde yer almaktadırlar. Ancak prova ve etkinlik başına ücret (yevmiye) almaları (bu ücret yaklaşık
olarak 1500-2000 TL arasında değişmektedir), bu kadroda çalışanlar için büyük bir problem arz etmektedir.
Orkestraların prova ya da konserlerinin olmadığı dönemlerde, bu kadroda çalışanlar ücret alamadıkları gibi
bu çalışanların sigorta primleri de yatırılmamaktadır. Bu durum bahsi geçen dönemde sanatçıların maddi
anlamda sıkıntı yaşamalarına ek olarak iş güvencesizliği yaşamalarına da neden olmaktadır.
iii)
Kadrosuz Misafir Sanatçı (Takviye Sanatçı)
Devlet orkestralarında, haftalık ya da aylık sözleşmelerle istihdam edilen sanatçılardır. Bu sanatçıların
istihdam şekline zemin hazırlayan durum; Devlet Opera ve Balesi’ndeki Eylül – Temmuz ayları arasını
kapsayan sezonluk sözleşmenin aksine, orkestralarda sezonluk sözleşmeyle istihdam şeklinin resmi olarak
bulunmamasıdır. Bu neden kadrosuz sanatçıların, haftalık / aylık sözleşmeyle çalışmasına neden olmaktadır
(Editör, 2014). 92. Takviye sanatçılar genellikle o haftanın konser programına göre, provalarıyla birlikte
konsere dahil olmaktadırlar. Konser başına ortalama olarak 600 TL almaktadırlar. Sürekli olarak bir orkestrada
çalışamıyor olmaları hem sanatçı için hem de orkestra için olumsuz neticelerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Sürekli farklı takviye sanatçıdan yararlanan orkestraların performansları düzensizlik gösterirken;
sanatçıların aidiyet duygusu yaşamamaları ve istihdam edilmelerindeki belirsizlikler hem işteki
motivasyonlarını düşürmekte hem de asıl meslekleri dışında farklı alanlara kaymalarına sebebiyet
vermektedir.
3.

91
92

Sonuç ve Öneriler

Derin Erdoğan, Perde Arkası, Kor Haber http://www.korhaber.com/yyazar.asp?haberid=538
http://sanattanyansimalar.com/kadro-kapsamina-alinalim/79/
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Bir ülkede sanata verilen değer ve sanat çalışmaları en az ekonomi kadar, ülkenin gelişmişlik düzeyini
etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle ekonomi, sanayi ve ticaret alanında yüzünü Batı’ya dönmüş
olan bir ülkenin, sanatta da benzer etkilerden esinlenmesi beklenen bir gerçektir. Savaş sonrası yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nde sanat özellikle siyaset ve politikanın etkisiyle devletten ilk olarak destek alan
alanlardan bir haline gelmiştir. Ancak zamanla değişen devlet politikaları, ekonomik yetersizlikler; ülkenin
sanata olan yaklaşımını da olumsuz etkilemiştir.
Opera – Bale ve Klasik Müzik gibi temelini Batı kültüründen alan sanat dallarının icra edilebilmesi
için uzun ve zorlu eğitimler gerekmektedir. Ülkemizde de bu eğitimler başta devlete bağlı ilköğretim okulum
ve liseler olmak üzere; devlet üniversitelerinee bağlı konservatuarla ve artık özel üniversitelerde de
verilmektedir. ÖSYM’nin 2015 verilerine göre sadece klasik müzik ve sahne sanatları temelli alanlarda 16 sı
devlet, 4’ü özel, 1’i yabancı olmak üzere toplam 21 üniversitede 1237 kişilik kontenjan açılmıştır. Nüfusu 77
milyona yaklaşan bir ülke için alandaki yükseköğrenim bazında bu sayı, aslında oldukça yetersizdir. Ancak
bu bölümlerden mezun olan kişilerin kendi mesleklerini icra edebilecekleri ortamın yetersiz olması açısında
günümüz Türkiye şartları açısından bu sayı oldukça yüksektir. Öye ki; klasik müzik orkestraları ve opera bale
gibi sahne sanatlarına ait eserlerin ortaya konulabilmesi için oldukça yüksek bütçeler gerektirmektedir.
Örneğin bir konserin ortaya konulabilmesi için en az 60 tane sanatçının bir araya gelmesi gerekmektedir. Yani
bir konser; sanatçıların ücretleri, şef ücreti, telif hakkı ücreti gibi farklı birçok kalemdeki maliyetin etkisiyle
ortaya konulabilmektedir. Her ne kadar konser maliyetleri çok yüksek olsa da ülkemizdeki konser bilet
satışları yurt dışındakilerle kıyaslanamayacak kadar düşüktür. Örneğin gösterinin programına, gösterinin
yapıldığı tarih, gösterinin yapıldığı mekan ve satın alınacak koltuğun yerine göre konser fiyatları değişiklik
göstermektedir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı salonlarda yapılan gösterilerin ederi 10 TL
ile 40 TL arasında değişmektedir. Çocuklar için bu bedel 7.5 TL ye kadar düşerken, eğitime katkı etkinlikleri
ise 3 TL ye kadar inmektedir (DOB, 2016). Ancak özel sektörde gösterime giren sahne sanatlarına ait bilet
satışları 50 TL ile 360TL (Biletix, 2016) arasında değişmektedir. Yurtdışı muadillerine bakıldığında bu fiyat
skalası örneğin İngiltere’de ortalama 38£ ile 111 £ arasında (Tickets, 2016), Avustralya’da ise 30$ ile
150$(Ticketmaster, 2016) arasında değişiklik göstermektedir. Normal şartlar altında konserlerin
maliyetlerinin büyük kısmını bilet satışlarından karşılanması beklenirken; Türkiye’de bilet satışlarından elde
edilen gelirler bu maliyetleri karşılamamaktadır. Maliyet unsurundan dolayı konserler ya da gösteriler devlet
tarafından sübvanse edilmelidir. Çünkü devlet sübvansiyonu olmadan bu maliyetlerin altından kalkmak çok
zor olacaktır.
Ülkemizde konser biletlerinin düşük olmasının en önemli sebebi şüphesiz halkın klasik müzik
kültürüne yönelik alışkanlıklarının düşük olmasıdır. Bu kültür ve alışkanlığın oluşarak devam etmesi açısından
bilet fiyatlarının düşük tutulması gereklidir. Ülkemizde çoğu dinleyici gittiği konserin programının ne
olduğunu bilmeden, yalnızca boş zaman aktivitesi olarak olarak değerlendirmektedir. İnsanlar neden konsere
geliyor? İnsanlara konsere gelme alışkanlığı nasıl kazandırılır? gibi sorular yanıt bulduğunda aslında
sektördeki istihdam sorunu da bir bakıma ortadan kalkacaktır. Çünkü devlet özellikle halen tasarı özelliği
taşıyan TÜSAK yasasıyla; devlet tarafından desteklenen sanat dallarının özel sektöre kaydırılmasına
çalışmaktadır. Halen var olan sistemde bile sanatçıların istihdam şekillerinin insan onuruna yakışmayan
özellik taşıması; bu alanda verilen eğitimlerin azalmasına neden olacaktır. Çünkü kadrolu olamayan konser
başına ya da sözleşme başına ücret alan sanatçılar aç kalmamak ve sosyal haklardan mahrum kalmamak adına
başka alanlara yönelmeye çalışacaktır. Ancak şu yadsınamayacak bir gerçektir ki; çok küçük yaşlardan
başlayarak fiziksel olarak bu sanat dallarında eğitim alan sanatçıların özel sektörde kendi branşlarında
çalışmaları neredeyse imkansızdır. Çünkü opera şan eğitimi alan bir sanatçı amiyane tabirle piyasa şarkıcılığı
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mı yapacaktır? Ya da arp eğitimi almış bir başka sanatçı bankada gişe memuru olarak mı iş bulmaya
çalışacaktır?
Ayrıca bireysel boyutunun ötesinde örgütsel anlamda da sanatçıların çalışma şekilleri sorun
yaratmaktadır. Orkestralar yapısal olarak yaşayan ve gelişen organizmalardır. Bu organizmaların sanat
yapıtlarını etkin ve verimli bir şekilde ortaya koymaları ancak örgütsel bağlılığın oluşmasıyla
gerçekleşebilecektir. Şüphesiz orkestra üyelerinin daimi olarak istihdam edilerek birbirleriyle bir bütün ve
uyum halinde çalışmalarının sağlanması bu etkinliği en üst düzeye taşıyacaktır. Ancak takviye sanatçı
getirmek gibi konser ya da gösteri başına getirilen çözümler sanatçıların performansını olumsuz etkileyecektir.
Örneğin bir orkestrada çalacak müzisyenlerin uyumu yakalayabilmeleri için uzun süre birlikte çalışmaları ve
birbirlerini tanımaları elzemdir. Takviye sanatçı ya da yevmiye sanatçı sisteminin getirisi olarak orkestradaki
müzisyenlerin sürekli değişmesinden dolayı, orkestraların başarı grafiği düzenli bir eğride
yükselememektedir.
Bu çalışma ortaya konmaya çalışılarken; başvurulan kaynaklarda sanat ve sanatçıdan çok; kadrodaki
sıkıntıların getirisi olarak maaş ve sosyal haklardaki yetersizliklerden ötürü gündeme gelen konularla
karşılaşılmıştır. Sanatçıların halkın önüne istihdam, üvret ve sosyal haklar konusundaki yetersizlikler yerine
sanatlarıyla çıkabilmeleri önemli bir noktadır. Bu nedenle yaşam standartları iyileştirilmiş, ekonomik
sıkıntılardan arınmış; sanatı sanat için yapan; üzerinlerindeki siyasi baskılardan kurtulmuş sanatçıların olduğu
çağdaş sanat dallarının hak ettiği değeri kazanması en büyük temennidir.
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(12)
Alp ÜÇBUDAK93; Öğr. Gör. Şanser VURGUN94; Öğr. Gör. Güliz Müge AKPINAR95; Yrd. Doç. Dr.
Sultan SALUR96
TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERE YAPILAN DEVLET YARDIMLARININ SON BEŞ YILDAKİ
GÖRÜNÜMÜ
GOVERNMENT AIDS TO THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY IN THE LAST FIVE YEARS

ÖZ
Düzgün bir siyasal hayatın işlerlik kazandığı en önemli yönetim biçimi demokrasilerdir. Demokrasiler
ise ancak siyasi partilerin işlerliğinin arttırılması sayesinde amaçlarına ulaşabilmektedir. Diğer ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezleri olarak tarih sahnesinde yerini
almıştır. Her ne kadar ülkemizdeki hukuki statüsü geç oluşmuş olsa da, günümüz Türkiye’sinde demokrasinin
yerine getirilmesinde en önemli görev siyasi partilerdedir.
Siyasi partilerin finansmanı gerek siyasi hayat içerisinde gerekse sosyal hayat içerisinde bu alanla ilgili
tartışılan en önemli konudur. Bu bağlamda devlet yardımlarının hukuki boyutu, yapılan yardımların kamu
harcaması niteliğine haiz olup olmadığı oldukça tartışılmış ve literatürdeki yerini almıştır. Bu çalışmada;
siyasi partilerin ülkemizdeki hukuki statüsü ele alınmış, finansman kaynaklarına değinilmiş ve son olarak da
siyasi partilere son beş yılda devletçe yapılan yardımlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Kamu Harcaması, Demokrasi.
JEL Kodu: H60.
ABSTRACT
Democracy is the most important form of government where a proper political life has become
functional. On the other hand, democracies can achieve their objectives by increasing the functions of political
parties. Political parties have taken part in history as an essential part of democratical life like in the other
countries. Even though the legal status of political parties has a late existance, parties have the most important
role to construct the democracy in today’s Turkey.
Financing political parties is one of the most discussed topics in both political and social life in this
area. From this point of view; legal status of government aids, whether they have government spending
structure or not have been widely discussed and took its place in the literature. In this study, the legal status
of political parties in Turkey and their source of finance is handled at the beginning. After that, the government
aids to political parties in the last five years are evaluated.
Keywords: Political Parties, Public Expenditure, Democracy.
JEL Code: H60.
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GİRİŞ
Siyasi partilerin, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu görüşü üzerinde literatürde
oldukça yaygın bir kanaat vardır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Siyasi Partileri” düzenleyen
hükümlerinde de bu ifade aynen yer almaktadır. Siyasi partilerin kamusal finansmanı noktasında ise -ülkeler
arası farklı uygulamalar olsa da- demokratik ülkelerde bir görüş birliği olduğunu görmek mümkündür.
Bu çalışmada siyasi partiler, Türkiye'de siyasi partilerin geçmişi ve bugünkü hukuki statüsü üzerine
genel tanımlamalarda bulunduktan sonra bir “Kamu Harcaması” kalemi olarak siyasi partilere yapılan devlet
yardımlarının son beş yıldaki miktarı, partilerin aldıkları yardım miktarları, devlet yardımının bütçe gelirleri
ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı incelenecektir.
1. SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ
1.1. Siyasi Partiler
Günümüz dünyasında çağdaş toplumlarda partisiz bir siyaset düşünülememekte, siyasal sistemlerin
niteliği her ne olursa olsun (demokrat, otoriter veya totaliter) siyasal partiler siyasal hayatın vazgeçilmez
unsurları olarak öne çıkmaktadırlar. Değişik ülkeler ve siyasi sistemleri göz önüne alarak, kapsayıcı ve
fonksiyonel bir tanım yapmamız gerekirse, Kapani’ye göre siyasal partiler: ''Bir program etrafında toplanmış,
siyasal iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlardır'' denmektedir
(Kapani, 2006: 176).
Ülkemizde halen uygulanmakta olan 2820 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu” siyasi partileri; ''Siyasi
partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve
programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin
oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine
ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardır' 'şeklinde tanımlamaktadır (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Md.23).
Yurttaşların siyasete katılımı için en eski araçlarından biri olan siyasi partiler; demokratik rejimlerin
olmazsa olmaz bir unsuru olarak kabul edilirler (Uysal-Topak, 2010: 12). Nitekim 1982 Anayasasının siyasi
partileri düzenleyen 68. maddesinde, ''Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.''
diyerek, ülkemiz siyasal rejimi açısından bunu doğrulamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Md.68).
İnsanlık tarihi boyunca iktidar mücadelesi ve devlet idaresinde söz sahibi olma adına siyasal
gruplaşmalara her zaman rastlanmıştır. Bilhassa Fransız İhtilali sonrasında halk meclislerinin kurulmasıyla
birlikte milletvekillerinin gruplaşmaları görülmüş, ancak modern anlamda siyasal partilerin tarih sahnesine
çıkışı 19. yüzyılın ikinci yarısında, ilk olarak ABD'de gerçekleşmiştir (Çam, 2005: 418).
Ülkemizde ise; 1876 yılında Kanun-i Esasi'nin ilanı ile parlamenter sisteme geçilmiştir. Bununla
birlikte; Kanun-i Esasi'nin 120. maddesi uyarınca dernek kurma hürriyeti bulunmadığından dolayı siyasi
partilerin siyasi hayatımıza girmesi ancak 8 Ağustos 1909 yılında ikinci meşrutiyetin ilanı ile söz konusu
olabilmiştir (Dağ-Irk, 2012: 45). İkinci meşrutiyet sonrası kurulan önemli partiler İttihat ve Terakki Partisi
(1889 yılında kurulan ve gizli bir cemiyet olarak çalışan, daha sonrasında ise 31 Mart Ayaklanmasının
bastırılmasını sağlayan ve İkinci Meşrutiyetin ilanı ile siyasi parti tüzel kişiliği olarak devam eden) ve Hürriyet
ve İtilaf Partisi'dir.
29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin İlanı’ndan 1945 yılına kadar geçen süre içinde “Tek Parti” yönetimi
yaşanmıştır. 1945 yılı ve sonrasında ise hem toplumsal yapıda meydana gelen gelişmelerle, hem de dış
baskıların dayatmasıyla birlikte çok partili siyasi düzene yeniden geçilmiştir. Bu zaman sürecinden itibaren
ise yaşanan siyasi partiler, yaşanan askeri darbeler haricinde ülkemizde demokratik hayatın vazgeçilmez bir
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parçası olmaya devam etmektedir (Dağ-Irk, 2012: 47).
1.2. Türkiye'de Siyasi Partilerin Hukuki Statüsü
Siyasi partilerin ortaya çıkışı hemen hemen 19. yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Fakat siyasi
partilerin diğer özel hukuk tüzel kişilikleri olan dernek ve vakıflardan ayrı bir hukuki statüye kavuşmaları ise
İkinci Dünya Savaşı sonrasına tekabül etmektedir. Bu durumun sebebi ise; “İkinci Dünya Savaşı” esnasında,
Almanya ve İtalya'daki despotik tek parti yönetimlerinin etkisidir. Gerekli literatür çalışması yapıldığında;
yaşanan tecrübeler beraberinde, savaş sonrası dönemde bu duruma bir tepki olarak Avrupa'da siyasi partilerin
anayasal ve yasal bir temele oturtulduğu görülmektedir (Yüksel, 2007: 12).
Türkiye'deki duruma bakıldığında ise; Avrupa'daki gelişmelere benzer bir şekilde, 1961 yılına kadar
siyasi partiler alanında devletin ayrı bir düzenleme yapmadığı görülmektedir. Bu zamana kadar siyasi partiler,
dernekler hakkındaki mevzuata tabi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir (Eren, 2009: 45). Siyasal partilere
“Anayasal Temel” ilk olarak 1961 Anayasası ile verilmiştir. Yasal düzenleme ise yine 1961 Anayasası
döneminde çıkarılan 13 Temmuz 1965 tarih ve 648 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu” ile gerçekleştirilmiştir.
1982 Anayasasında da bu uygulama aynı biçimde devam etmiş ve 22.4.1983 tarih ve 2820 sayılı “Siyasi
Partiler Kanunu” ile siyasi partiler ayrı bir statüye tabi kavuşturulmuştur (Eren, 2009: 52).
2. TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN FİNANSMANINA İLİŞKİN MEVZUAT
Ülkemizde siyasi partilerin finansman yöntemleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 61.
maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Bunlar:
''a) Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı,
b) Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı,
c) Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday
adaylarından alınacak özel aidat,
d) Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler,
e) Parti yayınlarının satış bedelleri,
f) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında alınacak
paralar,
g) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,
h) Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
i) Bağışlar.
j) Devletçe yapılan yardımlar.'' olarak sayılabilir.
İlgili kanunun birinci fıkrasında ''Siyasi partiler aşağıda belirtilen gelirleri elde edebilirler'' denilerek
partilerin başka gelir kaynaklarına başvurmasının önüne geçilmiştir. Yine aynı kanun maddesinin üçüncü
fıkrasında (h) bendinde “yazılı parti mal varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer bentlerde
yazılı kaynaklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz'' denilmiştir. Bu
bağlamda kanun koyucunun ilgili gelir kalemlerini vergi dışı bırakarak “siyasetin finansmanına ilişkin olumlu
bir katkı” yaptığı söylenebilir (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Md.61).
İlgili kanun maddesinden hareketle, Türkiye'de siyasi partilerin finansmanını ''özel finansman
yöntemleri'' ve ''kamusal finansman yöntemleri'' olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Bu ayrımı bir tablo
halinde gösterebiliriz:
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Tablo1: Siyasi Partilerin Özel-Kamusal Finansman Yönetmleri Ayrımı:
Siyasi Partilerin Özel Finansman
Siyasi Partilerin Kamusal Finansman
Yöntemleri
Yöntemleri
-Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile
üyelik aidatı
-Partili milletvekillerinden alınacak
milletvekilliği aidatı
-Milletvekili,
belediye
başkanlığı,
belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği
aday adaylarından alınacak özel aidat
-Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri
rumuzların satışından sağlanacak gelirler
-Parti yayınlarının satış bedelleri
-Üye kimlik kartlarının ve parti defter,
makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında
alınacak paralar
-Partice tertiplenen balo, eğlence ve
konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler
-Parti mal varlığından elde edilecek
gelirler
-Bağışlar

-Devletçe yapılan yardımlar

Kanun, bazı özel gelir kalemlerini tanımlama yoluna gitmiştir. Bunlar:
-Giriş ve üyelik aidatı: Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst
sınırları parti tüzüğünde gösterilir. Her üye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde
kabul etmek zorundadır. Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olmak
şartıyla, kayıtlı bulunduğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir. Partiye borçlu olduğu
yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkında, partiden geçici veya kesin olarak
çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı tebligata rağmen belirtilen
süre içerisinde ödemede bulunmayan üye hakkında yapılacak işlem ve uygulanacak yasaklamalar parti
tüzüğünde gösterilir.
-Milletvekili aidatı: Bir siyasi partiye mensup milletvekillerinin, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu
suretle toplanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi parti grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir
aylık tutarını geçemez. Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıdaki fıkrada belirtilen
miktarın yarısını geçmemek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir.
-Milletvekili aday adaylığı aidatı: Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat, milletvekili
ödeneğinin net bir aylık tutarını aşmamak kaydıyla parti iç yönetmeliklerinde gösterilir (2820 Sayılı Siyasi
Partiler Kanunu, md.64).
-Satış bedelleri: Bu Kanunun 61 inci maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen satış bedelleri,
merkez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Md.62-64).
- Bağışlar: Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi
teşebbüsleri, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer
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kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veya bu
fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, siyasi partilere hiçbir suretle
taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını
bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine
dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ile
bunların üst kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarında yer alan hükümlere uymak
koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta bulunabilirler. Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek ve
tüzel kişilerin her birinin bir siyasi partiye aynı yıl içerisinde iki milyar liradan fazla kıymette ayni veya nakdi
bağışta bulunması veya yayınları kullandırması yasaktır. Bağış veya bağışların bağışta bulunana veya yetkili
temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir
belgeye dayanılmaksızın siyasi partilerce bağış kabul edilemez.
Siyasi partilerin adına açılmış banka hesaplarına yapılan bağışlar için ayrıca gelir makbuzu
düzenlenmez. Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan
gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar (2820 Sayılı Siyasi
Partiler Kanunu, Md.66).
Kanunun ek 1. maddesinde, çalışmamızın da konusunu oluşturan hazine yardımının miktarını
belirtilmektedir. Buna göre; ''Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı
tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi
partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplamının beşbinde ikisi
oranında ödenek mali yıl için konur'' denmektedir ( 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Md. Ek-1).
2.1. Türkiye'de Siyasetin Kamusal Finansmanı
Daha önce de belirttiğimiz üzere; siyasi partilerin, diğer özel hukuk tüzel kişiliklerinden ayrışarak
anayasal ve yasal ayrı bir statüye kavuşmaları, 1961 Anayasası ile gerçekleştirmiştir. Siyasi partilerden
bahseden ilk anayasa 1961 Anayasası olmakla birlikte, ilk siyasi partiler kanunumuz, 1965 yılında çıkarılan
648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'dur. Söz konusu kanun ile birlikte, siyasi partilere devlet yardımı da
hukukumuza girmiştir (Yüksel-Nahit, 2007:37).
Türkiye'de siyasi partilere hazine yardımı yapılmasının anayasal temeli bulunmaktadır. Anayasanın
siyasi partileri düzenleyen 68. maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde: ''Siyasi partilere, Devlet, yeterli
düzeyde ve hakça mali yardım yapar.'' denilerek siyasi partilere yapılacak devlet yardımının anayasal statüde
olduğu görülmektedir. İlgili fıkranın devamında ise ''Partilere yapılacak yardımın, alacakları üye aidatının ve
bağışların tabi olduğu esaslar kanunla düzenlenir. '' denilerek siyasi partilere yapılacak devlet yardımlarına
ilişkin “usul ve esasların kanunlar vasıtasıyla düzenleneceği” öngörülmüştür (Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası, Md.68).
2.2. Türkiye'de Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarına İlişkin Hükümler
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun yapılacak devlet yardımlarını düzenleyen hükümleri şunlardır:
-Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl
Hazineden ödenmek üzere o yılki genel bütçe gelirleri "(B) Cetveli" toplamının beş binde ikisi oranında
ödenek mali yıl için konur.
-Bu ödenek, yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler arasında, bu partilerin
genel seçim sonrasında Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak
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bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir.
-Bu ödemelerin o yılki genel bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde
tamamlanması zorunludur. Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar sadece parti ihtiyaçları veya parti
çalışmalarında kullanılır.
-Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan siyasi partilere de
Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci fıkra gereğince almış olduğu
yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır.
-Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir milyon Türk Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye
Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.
-Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım miktarları; bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere,
milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir.
Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez. Bu fıkra gereğince
yapılacak katlı ödemeler, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararının ilanını izleyen 10 gün
içinde yapılır.
-Bu Kanunun 76 ncı maddesi hükmü dairesinde gelirleri hazineye irat olarak kaydedilen ve taşınmaz
malları hazine adına tapuya tescil edilen siyasi partilere, bu madde gereğince yapılacak devlet yardımından,
hazineye irat kaydedilen gelirin hazine adına tapuya tescil edilen taşınmazların toplam değerinin iki katı
indirilir (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, Md. Ek-1).
3. BİR KAMU HARCAMASI OLARAK SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMI
İnsanların toplum halinde yaşamaya başlamalarıyla birlikte, doğal olarak birtakım ortak ihtiyaçları
oluşmuştur. Bu ihtiyaçlara “Kamusal İhtiyaçlar” denir (Yüksel-Tuncer, 2011: 214). Kamusal ihtiyaçları
gidermek adına yapılan harcamalar ise genel olarak “Kamu Harcamaları” olarak adlandırılır. Çeşitli iktisadi
görüşlerde, kamu harcamalarının sınırı üzerine farklı görüşler ortaya konulmaktadır. Klasik iktisadi düşünceye
göre kamu harcamaları, devlet tarafından sunulan tam kamusal mal ve hizmetleri (ulusal savunma, adalet,
yargı, diplomasi, büyük altyapı harcamaları) karşılama adına yapılan harcamalardır. 1929 Buhranı sonrası
yükselişe geçen “Keynesyen” iktisatta ise devlete bakış farklıdır: Devlet, Klasik görüşün savunduğu gibi
minimal ölçekli ve piyasaya müdahil olmayan pasif bir unsur değil, bizzat piyasada var olan ve uygulayacağı
politikalar vasıtasıyla “genel ekonomiyi yönlendirebilen ve yönlendirmesi gereken” aktif bir aktördür. Kamu
harcamaları açısından baktığımızda ise; Keynesyen iktisatta devlet tam kamusal mal ve hizmetleri sunmakla
yetinmemelidir. Aksine kamu harcamalarını iktisadi ve sosyal hayata müdahale amacıyla bir “politika aracı”
olarak kullanmalıdır.
Bu bilgilerden hareketle genel ve kuşatıcı bir tanım yapmamız gerekirse, ''Kamu Harcamaları, kamu
makamlarının toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve/veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak
üzere, belirli usullere uyarak yaptıkları parasal harcamalardır'' denebilir (Türk, 2011: 31).
Siyasi partilere yapılan devlet yardımları da kamu harcaması olarak kabul edilebilir. Yukarıda
yaptığımız tanımdaki unsurlardan hareket edecek olursak;
-Kamu harcamaları kamu makamları eliyle yapılır: Siyasi partilere yapılan devlet yardımları, devlet
bütçesinden Maliye Bakanlığı'na ayrılan ödenek vasıtasıyla yapılır.
-Kamu harcamaları, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve/veya ekonomik ve sosyal hayata müdahalede
bulunmak üzere yapılır. Siyasi partilere yapılan devlet yardımları ile devlet, bütçe gelirleri ile siyasi partilerin
önemli bir finansman yükünü karşılar. Devlet yardımları ile hem siyasi partilerin büyük sermaye gruplarının
etkisi altına girmesi önlenmekte, hem de toplumdaki farklı sınıfların da siyasal katılımı kolaylaşmaktadır

107

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

(Aydın, 2005; 236).
-Kamu harcamaları belirli usullere uyarak yapılır ve parasal harcamalardır: Yukarıda da belirttiğimiz
üzere siyasi partilere yapılan devlet yardımına ilişkin usul, siyasi partiler kanununda ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir ve bu yardım parasal olarak yapılmaktadır.
4. SİYASİ PARTİLERE YAPILAN DEVLET YARDIMLARININ SON BEŞ YILDAKİ
GÖRÜNÜMÜ
Bu bölümde, devlet bütçesinden siyasi partilere yapılan devlet yardımlarının son beş yıldaki miktarı,
partiler bazında ayrılan payların miktarı ve bu payların bütçe gelirleri ve GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)
içindeki payı incelenecektir.
4.1. Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarının Yıllara Göre Miktarı
Tablo ve grafikten de görüldüğü üzere; siyasi partilerin devletten aldıkları yardımların, siyasi partiler
kanununda da belirtildiği gibi seçim olmayan yıllarda daha az, seçim olan yıllarda ise daha çok olduğu ortaya
çıkmaktadır. 2011 yılında milletvekili genel seçimleri yapılmış, partilere mevzuat gereği “ek yardımlar”
yapılmıştır. 2012 ve 2013 yılları ise, 2011 yılı ile karşılaştırıldığında partilerin aldıkları yardımlar neredeyse
yarıya yarıya azalmaktadır. 2014 yılına geldiğimizde, 2011 yılına benzer bir rakama ulaşılmakla birlikte; 2015
yılı yardım miktarının yaklaşık 215 milyon TL daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise 2015
yılında “iki tane genel seçim” yaşamamızdan kaynaklanmaktadır.
Tablo 2: Siyasi Partilere Yapılan Hazine Yardımlarının Yıllara Göre Miktarı (Maliye Bakanlığı,
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)

2011
2012
2013
2014
2015

327.301.110 TL
129.153.970 TL
141.635.551 TL
315.707.522 TL
531.103.614 TL

Şekil 1: Siyasi Partilere Yapılan Hazine Yardımlarının Yıllara Göre Miktarı
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
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4.2. Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarının Partiler Bazında Dağılımı
Siyasi partiler, milletvekili genel seçimlerinde aldıkları oy yüzdelerine göre devlet yardımı
almaktadırlar. Dolayısıyla partilerin aldıkları yardım miktarların yıllara göre değişimi de, bir önceki tablo ve
grafikte anlattığımız şekilde gerçekleştiğinden dolayı grafiksel bir gösterim yapma gereği duymadık. 2015
yılında beş ay ara ile iki milletvekili genel seçimi yapıldığı göz önüne alındığında, 2015 yılında yapılan ilk
genel seçim olan 7 Haziran 2015 seçimlerinde %13,1 oy alarak dördüncü parti olan Halkların Demokratik
Partisi'nin, 1 Kasım 2015 seçimlerine devlet yardımı almadan girmesini ise adil bulmamaktayız. Siyasi Partiler
Kanunu gereği yapılacak yardım, seçimi izleyen yılın Ocak ayında yapılmasını emrettiğinden bu durum
yaşanmak zorunda kalmıştır. Lakin bu durumun demokratik ilkelerle bağdaşmayacağı açıktır. Diğer üç parti
ile karşılaştırıldığında HDP adına dezavantaj yaratan bu durumun yeniden yaşanmaması için Siyasi Partiler
Kanunu'ndaki ilgili hükmün revize edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Tablo 3: Siyasi Partilere Yapılan Hazine Yardımının Partiler Bazında Dağılımı

AK Parti

2012

2013

2014

2015

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

(TL)

Yardım
Seçim yardımı

186.544.715
62.181.572
124.363.143

72.462.908
72.462.908

81.456.806
81.456.806

177.130.328
88.565.164
88.565.164

297.980.095
99.326.698
198.653.397

83.608.383
27.869.461
55.738.922

37.777.049
37.777.049

38.917.177

Yardım
Seçim yardımı

92.343.260
46.171.630
46.171.630

155.345.804
51.781.935
103.563.869

57.148.012
19.049.337
38.098.675

18.914.013
18.914.013

21.261.568

Yardım
Seçim yardımı

46.233.934
23.116.967
23.116.967

77.777.715
25.925.905
51.851.810

327.301.110

129.153.970

141.635.551

315.707.522

531.103.614

CHP

MHP

TOPLAM

2011

4.3. Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarının Genel Bütçe Gelirleri İçerisindeki Yeri
''Devlet bütçe gelirlerinin ne kadarı siyasi partilere aktarıldı?'' ya da ''Vatandaşın ödediği vergilerin ne
kadarı siyasi partilere yardım olarak aktarıldı?'' sorularına cevap olarak hazırladığımız tablo ve grafik; “seçim
yıllarında siyasi partilere yapılan devlet yardımlarının arttığını, seçim olmayan yıllarda ise sabit kaldığını”
göstermektedir.

Tablo 4: Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımları ve Genel Bütçe Gelirleri
(Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)
(Oranlar yuvarlanmıştır.)
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Net
(Bin TL)

Bütçe Geliri

Siyasi
Partilere
Devlet
Yapılan Devlet Yardımı Yardımı / Net Bütçe
(Bin TL)
Geliri*

2011

272.750.926

327.301,11

% 0,12

2012

322.884.924

129.153,97

% 0,04

2013

362.960.518

141.635,55

% 0,04

2014

394.634.401

315.707,52

% 0,08

2015

442.586.345

531.103,61

% 0,12

Şekil 2: Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarının Bütçe Gelirleri İçindeki Payının Yıllara
Göre Değişimi
0
0
0
0
0
0
0
0
2011

2012

2013

2014

2015

4.4. Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımlarının GSYH içindeki payı
Devletin ekonomideki ağırlığını ölçmek için kullanılan araçlardan biri olan Kamu Harcamaları/GSYH
rasyosunu bu çalışmanın konusu itibariyle Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımı/GSYH olarak türetmemiz
mümkündür. ''Ülke sınırları içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri'' olarak tanımlayabileceğimiz
GSYH içinde siyasi partilere yapılan yardımların oranına yıllar itibariyle bakıldığında, ilgili grafik seçim
olmayan yıllarda sabit, olan yıllarda ise artış göstermektedir.
Tablo 5: Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımının GSYH İçindeki Payı
(Kaynak: Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu)
(*2015 GSYH rakamı henüz açıklanmadığından, Orta Vadeli Program'daki tahmini rakam
kullanılmıştır. )
(**Oranlar yuvarlanmıştır.)
Cari Fiyatlarla
Siyasi
D
GSYH (Milyon TL) Partilere
Yapılan evlet
Devlet
Yardımı Yardımı /
(Milyon TL)
GSYH**
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2011

1.294.893 TL

327,3 TL
%0,025

2012

1.416.817 TL

129,16 TL

%
0,009

2013

1.561.510 TL

141,6 TL

%
0,009

2014

1.749.782 TL

315,7 TL

%
0,018

2015*

1.927.567 TL

531,1TL

%
0,028

Şekil 3: Siyasi Partilere Yapılan Devlet Yardımı/GSYH Oranının Yıllara Göre Değişimi
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0
2011

2012

2013

2014

2015

5. SONUÇ
Bu çalışmada; öncelikle siyasi partilerin tanımı yapılarak, siyasi partilerin ülkemizdeki tarihsel arka
planına kısa bir bakış yapmayı uygun gördük. Ardından ise siyasi partilere yapılan devlet yardımlarının hukuki
boyutunu, devlet yardımlarının kamu harcaması olup olmayacağını; kamu harcaması tanımındaki unsurlar
çerçevesinde değerlendirdik. Son olarak ise; son beş yıl içinde siyasi partilere yapılan devlet yardımlarının
“Türk Bütçe Sistemi”nde ve Türkiye ekonomisi üzerindeki payını çeşitli rasyolarla oran analizine tabi tuttuk.
Her ne kadar siyasi partilere yapılan yardımlar kadar, kamu yönetiminde şeffaflığı sağlamak adına denetim
unsurunu da göz önünde bulundurmamız gerekirse de, bu çalışmada denetim boyutu ele alınmamıştır.
Sonuç olarak denebilir ki; özellikle Türkiye'nin yaşadığı son iki seçim göz önünde bulundurulduğunda,
siyasi partiler kanununda siyasi partilere yapılacak yardımın zamanına ilişkin bir yenileme yapılması
gerekmektedir. Nitekim Kasım 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi bu yüzden rakip üç büyük
parti karşısında dezavantajlı konuma geçmiştir. Bu durum ise demokrasi açısından oldukça sakıncalı
görünmektedir.
Devlet yardımı konusunda bir başka boyut ise; 2013 yılında kamuoyunda demokratikleşme paketi

111

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

adıyla anılan bir dizi mevzuat değişikliğinden biri olan “devlet yardımı için son milletvekili seçiminde
alınması gereken oy oranının %7'den %3'e düşürülmesi” dir. Bu husus demokrasi adına olumlu bir gelişme
olmakla birlikte; Türkiye'nin siyasi atmosferinin yaratmış olduğu kutuplaşma sonucunda küçük partilerin daha
da küçülmesine sebep olmuştur. Böylelikle mevzuat değişikliği ile amaçlanan demokratik kazanım elde
edilememiştir. Bu da yardım almak için gereken oy yüzdesi kıstasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini
ortaya çıkarmıştır.
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(13)
Prof. Dr. Kamalbek BERKIMBAYEV97; Yrd. Doç. Dr. Dudarisha SARTBAYEVA98; Aygerim
TINEYBAYEVA99
TÜRK HALKININ ÇOCUK EDEBİYATININ FLASH ŞİİRİ TÜRÜ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ШАҒЫН ЖАНРЛАР ЖӘНЕ
ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК СИПАТЫ
FLASH POETRY GENRE OF CHILDREN'S LITERATURE OF TURKIC PEOPLE AND THE
METHODS OF TEACHING
ÖZ
Bu makalenin amacı, Türk halklarının çocuk edebiyatı türlerinden ninni ve tekerlemelerin tipolojik
analizini yapmaktır. Araştırmada nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Veriler için öncelikle alan yazın
incelenmiş, daha sonra veriler ninni ve tekerlemelerin yer aldığı dergiler, kitaplardan içerik analizi yöntemi
ile elde edilmiştir. Çocuk folkloru araştırırken iç analize dikkat edilmeli ve bazı koşullar göz önünde
bulundurmalıdır. Öncelikle, eserler kimin tarafından ve nasıl hangi durumu gerçekleştirmek için yazıldığı
incelenmelidir. Örneğin, ninniler ebeveynleri tarafından oluşturulup, kendileri tarafından söylenir. Çocuklarla
ilgili eserlerin birçoğu geleneksel uygulamalardan oluşmaktadır.
Sonuç olarak, Türk halklarının çocuk edebiyatının flaş şiir türleri çocukların folklor kökenlerinden alır.
Genel tür ve Türk halklarının çocuk edebiyatının flaş şiir türlerinin benzer unsurları, Türk halklarının
özelliklerine bağlı olarak Türkleri türlerin çocuk edebiyatı flaş şiirlerini benzer unsurları tipolojik analiz
yapılmıştır.
Anahtar Kelimer: Çocuk folkloru, tür, tipoloji, ninni, bir put, tekerlemeler, çocuk tekerlemesi.
JEL Kodları: L21, L29.
ABSTRACT
The present study aims to explore the lullabies and rhymes of Turkic people, which are the types of
flash poetry genre of children's literature by using typological analysis. Qualitative analysis techniques were
used in this descriptive study. Data were collected via analyzing appropriate books and magazines in the
sphere of children’s literature by using the method of inner analysis. It should be noted and paid attention to
the inner analysis of children's folklore and to remember the following conditions. First, must be identified
the creator of the works and then by whom and how they are performed. For example, lullabies have been
composed by parents and performed by them. A great number of children's literature works are based on
customs and traditions of people.
The flash poetry genres of children's literature of Turkic people take their origin from children's
folklore. According to typological analysis of flash poetry of children's literature of Turkic people general
genre and similar elements were determined.
Keywords: children's folklore, genre, typology, lullaby, cutting of fetters, counting rhymes, fosters.
JEL Codes: L21, L29.
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КІРІСПЕ
Әлемдегі қай елде болмасын балалар әдебиетіне, балалар ақын-жазушыларына деген көзқарас
пен құрмет ерекше. Өйткені, балаларға арнап қызықты шығармалар жазу екінің бірінің еншісіне тие
бермейді. Балаларға арналған өлеңдер барлық жырдың нәрі, барлық жырдың басы. Өйткені, ол бала
бойына ана сүтімен таралатын «Бесік жырынан» бастау алады. Осы орайда балалар әдебиетін
зерттеуші Қ. Ергөбектің (2011):
“Жалпы әлем әдебиетінде балалар әдебиеті деген ұғым келте жатады.
Әсіресе біздің түркі халықтарында. Тақырыбы ашылмаған туынды болса,
балаларға арналған болып шығады. Көркемдігі көңілдегідей болмаса,
балаларға арналған ғой дей саламыз. Ол дұрыс емес. Ел боламыз десек, ең
асылымызды балаларға арнауымыз керек. Ең көркем жазылған дүниемізді
балаларға арнап жазуымыз керек. Өйткені, бүгінгі бала – қоғамның ертеңгі
келешегі. Келешегіне енжар қараған елдің болашағы кемел дегенге сенуге
болмайды” (б.5 )
деген пікірі иісі түркі халықтарының балалар жазушыларын бей-жай қалдырмасы анық.
Түркі халықтарындағы ұлттық мұраның тәрбиелік, танымдық мәні шексіз, шектеусіз терең
дүние. Оның ішінде тікелей бала тәрбиесіне бағытталған, сәбидің жан-дүниесінің қалыптасуына,
рухани марқаюына негізгі ұйытқы болатын шығармалар өзінше арна түзеді. Балалар фольклоры деген
ұғымның ауқымы кең. Оның ішіне ауыз әдебиеті үлгілерінің көптеген жанрлары мен жанрлық түрлері
жатады. Сондықтан жұмыстың мақсаты түркі халықтары балалар әдебиетіндегі шағын жанрлар, бесік
жыры және алдарқату жрларына типологиялық анализ жасау болып табылады
Әдістемесі
Түркі халықтары балалар әдебиетінің ішіндегі бесік жыры мен алдарқату жырының
типологиялық анализі жасалған бұл жұмыс сипаттау арқылы жасалған бір зерттеу жұмысы болып
табылады. Бұл зерттеуде сапалық зерттеу техникалары қолданылған. Мәліметтер түркі халықтарында
пайда болған бесік жыры және алдарқату жырлары кездесетін журналдар мен кітаптардан іштей
анализін жасау арқылы жинақталды.
НӘТИЖЕСІ
Балалар әдебиетінің бастау көзі - балалар фольклорында. Бесік жыры, әбилік салт жырлары,
мәпелеу, уату жырлары, тақпақтар мен сұрамақтар, арнау-тілек өлеңдер, қызықтамалыр, өтірік
өлеңдер, мазақтамалар, жұмбақтыр, жаңылтпаштар, ертегілер т.б. түрлерінің қай-қайсысы болмасын
халық тіршілігімен тығыз байланысты. Бұл жанрлық түрлердің бірі ерте, бірі кеш туғанмен оның кезкелгенінде халық өмірініңбелгілі бір кезеңі жатады.
Балалар фольклорын өзінше кіші әлем ретінде тұтастай бөліп алып, әдебиеттанудағы
классикалық саралау үлгісімен “лирикалық, эпикалық, драмалық” деп жіктеушілер де бар. Тұтастай
алғанда балалар фольклорын іштей топтап, жанрлық түрлерге саралауға біржолата қалыптасқан,
айнымас ұстам әзірге орныға қойған жоқ. Бұл жалпы, бүлдіршіндер мұрасының өзіндік табиғатының
аса күрделілігінен болса керек.
Балалар фольклорын іштей саралауда назар аударып, есте ұстайтын шарттар мыналар болмақ.
Оның алғашқысы - шығармаларды кім шығарып, кімдердің орындайтындығын және қалай
орындайтындығы. Мәселен, бесік жырын ата-аналар шығарып, негізінен солар орындайды. Көптеген
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шығармалар балаға байланысты әдет-ғұрып, салттар негізінде болып келеді. Ал мазақтамаларды
балалар өздері шығарып, өздері орындайды. Осыған орай бұл шығармалар түрлі топтарға жіктелмек.
Екінші ескеретін мәселе шығармалардың атқаратын қызметі. Бұл шарт балалар фольклорын іштей
саралауда маңызды міндет атқарады. Мәселен, бесік жырын да, алдарқату жырын да ересектер
орындайды, бірақ екі шығарманың атқаратын міндеті екі басқа. Бірі - баланы тыныштандырып,
ұйықтатуды мақсат етсе, бірі алдандырып, көңілін сергітуді мұрат тұтады. Немесе, тақпақ пен
драмалық ойындардың қай-қайсысын болмасын балалар өздері орындайды, бірақ шығармалардың
міндеті әр түрлі. Сондай-ақ шығармаларды саралауда балалардың жас ерекшелігін де ескерген жөн.
Мәселен, ата-аналар сәбилерге олардың табиғатына лайық шығармалар айтса, келе-келе бала әрбір
жанрлық түрді жас ерекшелігіне қарай біртіндеп игереді. Төртінші ескеретін негізгі шарттың бірі шығармалардың поэтикасы. Яғни шығарманың тақырыптық, мазмұндық, сюжеттік, композициялық
құрылымы, сөз саптасы, тіл кестесі т.т. Фольклортанушы К.Ісләмжанұлы осы шарттар бойынша қазақ
балалар фольклорын мынандай топтарға жіктеп, ішкі жанрлық түрлерге бөледі:
1.Әлпештеу поэзиясы (бесік жыры, сәбилік ғұрып жырлары, мәпелеу жырлары, уату-алдарқату
жырлары)
2.Жеткіншектер поэзиясы (маусымдық жырлар, арнау-тілек өлеңдері,балалар өлеңдері:тақпақ,
сұрамақ, қызықтама, өтірік өлең,мазақтама)
3.Ойындық фольклор (ойын өлеңдері: тәжікелесу, жаңылтпаш, жұмбақ, балалар айтысы,ойынға
байланысты жырлар: ойынға шақыру, қаламақ, санамақ, драмалық ойындар) (Мәмбетова, 2006).
Әлпештеу поэзиясына жатқызылатын жырларды шығарушылар да, орындаушылар да ересектер. Ол жырлар сәбидің шыр етіп дүниеге келген күнінен бастап оны бағып-қағуға арналған
түрлі салт-дәстүлерді сүйемелдейді. Ата-ананың, қалың жұртшылықтың сәбиге деген сүйіспеншілігі,
арман-тілегі жыр тілімен өрнектеледі. Әлпештеу поэзиясының бір түрі – бесік жыры десек, бесік
жырларын дәстүрлі бесік жырлары және суырып салма бесік жырлары деп екі топқа бөліп қарастырған
жөн. Дәстүрлі бесік жырына ұзақ жылдар бойы айтылып әбден қалыпқа түскен жырлар жатады. Бұл
жырлар тікелей балаларға арналған. Жырдың негізгі мазмұны баланы ұйықтатуға тыныштандыруға,
оның жарқын болашағына ақ тілек білдіруге құрылады. Суырып салма бесік жырлары адамның жеке
басындағы, тұрмыстағы, тарих пен қоғамдағы түрлі оқиғалардың әсерінен туып тарап отырған. Бала
тербетіп отырған адам бесік жырының дәстүрлі нұсқасын пайдалана отырып, өз ой толқынысын,
күйініш-сүйінішін сыртқа шығарады. Бесік жыры көбінесе тілек айту мәніне құралады да, жыр айтушы
бөбектің келешегіне сенім артып, қуанышқа бөленеді. Түркі халықтарының фольклорында кездесетін
әдет-ғұрыптардың ортақ екені айтпасақ та түсінікті. Ибраевтың (1988) құрастырған жинағында
халықтың:
Әлди, әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем.
Жілік шағып берейін,
Байқұтанның құйрығын
Жіпке тағып берейін, (б. 27)
деген жолдарын түркі халықтарында ақындар былайша түрленткен Қарақалпақ халық
қосықлары, (1965:105)
Айналайын аппағым,
Қызлар қойған тұлымым.
Излегенде тапқаным,
Айналайын қозышам,
Гүл ішінде жапрағым.
Мөлдир көзли құндызшам,
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Айналайын құлыным,
деп келетін қарақалпақтардың бесік жырында кездесетін бейнелі салыстырулар қарашай,
балқар, қырғыз, түркімен, татар фольклорында да жиі қолданылады. Салыстырып көрейік, қарашай
халқының «Къарачай халкь джырла» (1969) кітабындағы «бешик джырларында»:
Белляу-белляу, джлама,
Акь еютюмю береме,
Көзлерими гинджиси.
Джукчла, кийик улаччым,
Белляу-белляу, тынч джукчла,
Джаным кибик кереме,
Джюрегими инджиси.
Ньюр джаурхардан чыраччым (б.121)
деп берілсе, қырғыздарда «Қырғыз эл ырларында» (1967) көрсетілгендей:
Алдей, алдей ақ бөбек,
Ак бешикке жат, бөбек.
Қунан койду сой, бөбек,
Куйругуна той, бөбек (б.21)
деген сипатта тақырыбы да, ішкі айтар ой мазмұны да бір-біріне жақын, туыс, тамырлас екенін
байқаймыз.
Балалар поэзиясын зерттеуші А.Мамбетованың айтуынша балалар поэзиясындағы
фольклорлық дәстүрге балалар поэзиясының бесік жырынан басталатын көркемдік құралдар, әдістәсілдер, қалыптасқан түрлер, пішіндер, көркем ұғымдар мен түсініктер кіреді. Бұлардың бәрі де
баланың тіршілігіне, тұрмысына, дүниетанымына, көркемдік ойының өзіндік қалыптасу мен даму
дәрежесіне, туысқан елдер балалар әдебиетімен, мәдениетімен байланысына және өзгешелігіне сәйкес,
сабақтас өріс алады. Сөйтіп балалар поэзиясының ұлттық бітіміндегі балалық сипатын танытатын да,
құрайтын да осы нышан белгілер болып табылады (Мәмбетова, 2006).
Қазақ халқы арасында кең тараған этнографиялық астары мол өлеңдердің бірі «тұсау кесу»
(резание пут) жыры. Өлеңнің аты халықтың «тұсау кесу» ырымына байланысты шыққан. Аяғын қаз
басқан баланың аяғын апыл-тапыл жүріп кетуіне аяғын байлап тұрған тылсым күш бар, соны қиып
жіберсе бала жүгіріп кетеді деген көне магиялық ұғымнан туған деп түсінік бар. Көршілес қазақ пен
қырғыз халқында аяғын жаңа басып жүрген баланың аяғын ала жіппен майлы тоқ ішекті араластырып
тұсайды да, тұсауды аяғы жеңіл, ширақ жүрісті адамға кестіреді. Содан соң:
Тәй, тәй балам, тәй балам,
Жүре қойшы жәй балам.
Қарыс сүйем қаз бастың,
Қадамыңнан айналдым... (Ибраев, 1988:32)
деп жетектей әндетеді.
Бұл жерде баланың аяғын ала жіппен байлауда да мән бар. Халық
тірлігінде ала жіпке байланысты біраз салттар сақталған. Қазақ фольклорының тарихилығына (1993)
сүйенер болсақ, соның бірі – араздасқан екі адамды татуластырған кезде ертеректе билер оларға ала
жіпті ұстатып тұрып ортасынан қиып жіберетін болған. Оның мәнісі, егер уәде бұзып бір-бірімізге
жаулық жасасақ, тәңірі жазалап, осы ала жіптей қиылып қалайық деген сөз. Қазақ халқында кісіге
қиянат жасамадым деудің орнына «ешкімнің ала жібін аттаған жоқпын» дейтіні сондықтан.
Бұл ырым қарашай-балқар халықтарында «жанғы атлан» деп аталады (Юшков, 1948). Бала
алғаш жүре бастаған сәтте жүгері ұнынан күлше пісіріп, оны сәбидің аяғының арасынан домалатады.
Нанды ұстап алуға тырысқан бала әрекетін қызықтаған әйелдер:
Хайда, хайда, топ, топ...
Қане, қане топ, топ...
Балачығым, топ, топ...
Балашығым топ, топ...
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Хайда, хайда, топ, топ...
Қане, қане топ, топ...
Балачығым, топ, топ...
Балашығым топ, топ...
Онг жаныңа топ, топ...
Оң жағыңа топ, топ...
Сол жаныңа топ, топ...
Сол жағыңа топ, топ...
Ерге, энше, топ, топ...
Жоғары, төмен топ, топ...
Балачығым топ, топ...
Балашығым топ, топ... (Аджиев, 1985:101)
деп әндетеді. Бұл дәстүрлер баланың тілі шыққанға дейін үлкендер тарапынан орындалатын
өлең-жырлар, жанрлық ерекшеліктер. Ендігі кезекте баланың тілі шығып, логикалық таным-түсінігін
дамытуда тағы бірнеше жанрлардың көмекке келетінін білеміз. Соның бірі – санамақ.
Халқымызда бес саусақтың әрқайсының бөбектерге ыңғайланып алынған қызғылықты,
күлдіргі аттары бар. Осы атаулар негізінде балаларды алдарқатып, уатуға арналған «Қуырмаш» ойынөлеңі шыққан. Мұндай атаулардың қандас түркі халықтарында да кездесуі ежелден пайда
болғандығын айғақтаса керек. Мәселен, зерттеуші М.П.Чочкина алтай балалар фольклорының
жанрлары туралы зерттеуінде алтайлықтардың әр алуан диалектілерінде түрлі нұсқада ұшырайтынына
мысалдар келтіреді:
Башпарақ,
Бажы- қырлу,
Орто- мерген,
Обо- чечен,
Кичинек- бобый (Чочкина, 1995:10).
Ә.Дүйсенбиевтің «Бес саусақ» атты өлеңі «Қуырмаш» ойынын желі ету арқылы туындағаны
анық көрінеді:
Балаларым, тұрыңдар,
Құйып берем ақ айран...
Сөзге мойын бұрыңдар.
Кішкене бөбек.
Бас бармақ.
Жатып бекер жеп, ішпе,
Жатып алдың талайдан,
Үй жұмысын сен істе.
Бұзауыңды бақ, айнам.
Кешке қарай өзіңді
Кешке үйге келгенде
Тойдырамын жеміске
(Әлімбаев, Баянбаев, 1977:149).
Зерттеуші В.П.Аникиннің (1957) ойынша, санамақтардың арғы тегі есепте, оның негізінде
қандайда бір архетип–есеп (құпия) жатыр, бірақ уақыт өте келе әуелгі мазмұнын жоғалтқан.
Санамақтар жай ойын ғана емес, жаңа тілі шыққан бүлдіршіндерді санауға үйретеді, әрі
тәлімдік-тәрбиелік қызмет атқарады. А.Асылбековтің (1985) төмендегі өлең үзінділерінде
тағылымдық ойлар ұшқындары сезіледі:
Бір дегенің – бас бармақ,
Үш дегенің – ортан терек.
Барлық істі басқармақ.
Төрт дегенің – шылдыр шүмек,
Екі дегенің – балалы үйрек,
Бес дегенің – кішкене бөбек,
Ақ қағазға салады ирек.
Үлкендерден үйрене бермек (б.64).
Саусақ ойындары – барша түркі халықтарына ортақ, кең таралған ойын, олардың
айырмашылығы халық педагогикасымен жымдаса өрілген ел өмірінің, шаруа тұрмысының халық
дүниетанымының көріністерінде. Мәселен, татарларда:
Баш бармақ бау ише,
Бас бармақ жіп еседі,
Имен бармақ имен кисе,
Сұқ саусақ емен кеседі,

117

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

Урта бармақ ут әзли
Ортан қол отқа кетті,
Атсыз бармақ ат жиге
Аты жоқ қол ат жегеді,
Чэнче бармақ чай эче,
Шынашақ шәй ішеді,(Ягафаров, 1985:41)
деп келетін жолдардан саусақ ойындарына қатысты типологиялық жақындықты ған емес, әр
елдің тұрмыс-тіршілігінен туындаған ұлттық ерекшеліктерді де аңғарамыз.
Санамақтардың мақсаты – сан үйрету, фольклорда санды есте қалдыру үшін басқы әріптері
қандай дыбыстан басталса, оған тең етіп алынған заттың атауы сол дыбысқа ұйқас болады, санамақтар
айтылуы жеңіл, буын саны үндес, ырғақ жасайтындай етіп алынады. Бағдарға алынатын сандардың он
болатыны жайдан-жай емес. Сан үйретудің ең жеңіл тәсілі саусақтар болса, олардың саны – он. Содан
он фольклордағы тұрақты санға айналған. Терме, толғаулардағы «бірінші тілек тілеңіз деп
басталатын» жолдар онмен түйінделеді. Е.Өтетілеуовтің «Жаңаша жыл санау», «Бүркіт» атты
этнографиялық қырлары бар, алғашқы өлеңінде жануарлар таласына негізделген он екі жылдық
санауды, ондағы атауларды балалар есінде қалдыру мақсаты діттелсе, екіншісінде бүркіттің жасына
қарай қойылатын аттары: балапан, қан түбіт, тірнек, тас түлек, мұз балақ, көк түбіт, қана, жаңа, май
түбіт, баршын, барқын санамаланып берілген, осыларды балғындарға ұғындыру, үйрету көзделген.
Сонымен, қазақ баласының ғұмырындағы «алғашқы теориялық әрекет» саусақ санау ойындары
арқылы жүзеге асады екен. Соның кең тараған түріне үңіліп көрейік:
Бір дегенім – білеу,
Жеті дегенім – желке,
Екі дегенім – егеу,
Сегіз дегенім – серке,
Үш дегенім – үскі,
Тоғыз дегенім – торқа,
Төрт дегенім – төсек,
Он дегенім – оймақ
Бес дегенім – бесік,
Он бір – қара жұмбақ
Алты дегенім – асық,
(Ибраев, 1988:135)
Мұндағы дыбыстық үйлесімге құрылған ұйқасты сөздер баланы қызықтырып қана қоймайды,
сонымен қатар жаттауға да жеңілдік туғызады. Баланы алдарқата отырып, санауға үйретудің мұндай
тәсілі көп халықтарда кездеседі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Балалар фольклоры ересек фольклорының ажырамас бір бөлігі болып табылады. Атабабаларымыз қалыптастырып келген ұлттық мәдениеттің өзіндік бір бейнесі. Өзінің жанрлық
сипатына, тақырыптық және функционалдық топтарына қарай балалар фольклоры ересектер
фольклорына дес бермейді. Түптеп
келгенде балалар
фольклоры
бала
дүниетанымын
қалыптастыратын негізі. Оның көмегімен ұлттық бейне, ұлттық ерекшеліктер қалыптасып, ұлттық
менталитеттің негізі қаланады.
Ойымызды қорытындылай келгенде, түркі халықтарына ортақ балалар әдебиетіндегі шағын
жанрлардың шығу тегі балалар фольклорынан бастау алады. Оларды типологиялық талдау кезінде
түркі халықтары балалар әдебиетіндегі ортақ жанр мен ұқсас белгілері айқындалды. Сондықтан
мақалада шағын жанрлардың мазмұны мен көлемі жайлы, оның жіктелуі, негізгі жанрлары және
оларлың қызметі, генезисі және көркемдік ерекшеліктері туралы жалпы түсінік берілді.
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(14)
Yernat ABDRAKHOV100, Arailym MENDUALİYEVA101
KAZAK MİTLERİNDEKİ DEĞİŞME MOTİFLERİ
CHANGE IN KAZAKH MYTH MOTIVES

ÖZ
Mitler, ilk insanlar yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Onlara göre, mitler uydurulmuş
hayaller, bilimsel kural, sembolik işaret ya da dini inanç değildir. Mit, söz kudretine inanan insanın kültürel
yapısı ve tarihi / zamanıdır. Mitsel zaman söz konusu olurken onun sözlü kültürle birleşmesini dikkate
almamız gerekir. Mitsel anlayışlara, tahminlere, yorumlar ve kavramlara dayanan sözlü kültür kendi
faaliyetini insana bağımsız olarak sürdürebildi. Kolektif deneyimler ve gelenekleri esas alan toplumun güçlü
bir tahmin geleneği olması şart.
Bu da tabiatı, özellikle gökyüzü cisimlerini sürekli takip etmeyi teşvik ederek aynı zamanda kuramsal
düşüncenin gelişmesine neden oluşturmaktadır. Mitsel kavramın zaman ve mekânı işleme aracı olduğu
anlaşılmaktadır. Yazılı bilgiler yokken mit bu fonksiyonu yerine getirmiş, insan ile dünyaya aracılık etmiştir.
Anahtar kelimeler: Mit, değişme motifleri, etiyolojik mitler, halk düşüncesi.

ABSTRACT
Myths, first become an integral part of people's life. According to them, they imagine made up
scientific principles, not the symbolic sign or religious belief. believing people wield cultural need to consider
the merger. Mythic understanding, estimates based on the concept of oral culture, reviews and activities of
people able to continue independently of their own. based on the collective experiences and traditions be a
strong estimate of society tradition.
This is of especially by promoting to the constant pursuit of sky objects but also to the development
theoretical thinking. It is understood that the time and venue of mythic concept processing tool. Myth without
written information fulfilled this function is mediated by the human world.
Keywords: Myth, changing motifs, etiological myths, folk thought.
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GİRİŞ
Mitlerdeki değişme üç nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, insan çok yorulunca derin
bir uykuya dalar ve taş kesilir, hayvana ya da kuşa dönüşür. Bu tür mitler Afrika ve Avustralya’nın yerel
kabilelerinde de yaygındır. Kazaklar arasında da bu tür mitler bulunabilir. Örneğin, “Uyumuş Kahraman”
mitinde savaştan yorulan Ceke isimli askerin uyuduğu zaman taşa dönüşmesi anlatılır102.
İkinci sebep insanın suçlu olmasıdır. Bunda değişme ceza olarak algılanır. Mesela, “Sın taş”103,
“Kelinşek tau”104 mitlerinde babasına karşı saygı duymadığından kızlar kocaman taşlara dönüşür. Sonraki
dönemlerde insanın suçluluğu günah kavramıyla değiştirildi. Örneğin, kara böceğe dönüşen Karınbayla ilgili
mitte insanın Tanrı’ya karşı günah işlediğinden dönüştüğü anlatılır105.
Değişmenin üçüncü sebebi büyük tehlikeden kurtulma yöntemidir. İnsan büyük bir felakete uğrar.
Ondan kurtulmak için kişi ya taşa, ya da yıldızlara dönüşür. Kazak halkında Kazığurt dağındaki “Kırk Kız”
kayasıyla ilgili mitler bundan bahsetmektedir:
“Çok eski zamanda bir zengin kişinin evinde kına gecesi düzenlenir. Tören sırasında gelin kırk kızla,
damat ta arkadaşlarıyla geziye çıkar. Birisi “Düşman geldi!” diyerek seslenir. Kızlar bağırarak “Ah, Tanrım!
Bizi düşman götürmesin, hepimizi taşa dönüştür” diye yalvarır. Böylece hepsi de kayalara dönüşür106”.
Bu mitin dikkatimizi çeken bir tarafı var. İnsanın taşa dönüşmesi de “Tanrı’nın kudretiyle” gerçekleşir.
Şüphesiz bu İslam dininin etkisindendir. Eski mitlerde büyük belalardan kurtulmak için insan kendi isteğiyle
taşa veya hayvana dönüşürdü. Örneğin, Melanezya’da yaşayan kabilelerin Venüs’le ilgili mitlerinde Mandi
isimli kız kendisinin kurban kesileceğini öğrenir ve ölümden kaçıp yıldıza dönüşür107.
Buna benzer mitler Kazak halkında da varmış. Yazar H. Abişev onun bir örneğini Gökyüzü Sırı adlı
kitabında açıklamaktadır:
“Ülker, aslında yedi yıldızdan ibaretmiş. Bunlardan altısı parlayıp geceleyin gökyüzünde
gözüküyormuş. Büyükayı ansızın saldırdığı zaman ürküp gider. Dolayısıyla Ülker adlandırılmıştır. Onların
içinde birisi kız olduğundan dolayı Ülker kızını korumak için onu saklar, diğerlerini de bir yere toplayıp bakar.
Aksi takdirde onları Büyükayı çalar108.
Bu mite göre insan doğrudan yıldıza dönüşmez, fakat mitin içeriğine göre Ülker ve Büyükayı
arasındaki ilişki kız ve kovucuyu hatırlatır. Nitekim Ülker yıldızına ilişkin bu mitin eski olduğu şüphesiz.
Aynı zamanda bunun mitsel bilincin ikinci aşamasına ait değişme motifiyle ilgili olduğu da kesindir. Fakat
burada dikkat edilecek bir husus daha var: Kazak mitlerinde insanın kendi iradesiyle hayvana, kuşa veya taşa
dönüşmesi yok denecek kadar nadirdir. Bu mitler değişme motifinin en eski türünü temsil etmektedir.
Genellikle arkaik mitlerde değişme motiflerine birçok şekilde rastlanır, bu da birçok nedenlerle
ilgilidir. Bunların en eskisi insanın kendi iradesiyle başka şekil almasıdır. O, çoğunlukla ya bir tehlikeden
sığınarak ya da çok yorularak başka şekle dönüşür. Değişmenin bu türleri mitsel bilincin ilk aşamasındaki
insanın kendisi ile doğayı bir bütün olarak değerlendiren, “ikisi aynı varlık” düşüncesinden
kaynaklanmaktadır.
Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, Cilt 2, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu
Yayınları, Ankara 1997, s.623.
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Dükenbay Doscanov, Kelinşektavdağı Tas Tüyeler (Kelinşektav’daki Taş Develer), Cazuvşı, Almatı 1979, s. 7.
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Metin Ergun, s.628.
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Babalar Sözü, Cüz Tomdık,78.Tom, Kazak Mifteri (Babalar Sözü, Yüz Ciltlik, 78.Cilt, Kazak Mitleri), Foliant, Astana 2011, s.
151.
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Seyit Kaskabasov, Kazaktın Halık Prozası (Kazak Halk Nesri), Foliant, Astana 2014, s. 73.
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Hasen Abişev, Aspan Sırı (Gökyüzü Sırrı), Cazuvşı, Almatı 1966, ss. 84-86.
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Aynı zamanda kutsal yasaları çiğneyen insanın kendi suçu yüzünden hayvana, taşa vb. mahlûkatlara
dönüşü anlayışını içinde barındıran mitler mitsel bilincin sonraki gelişen aşamasıyla ilgilidir. Bu mitlerde
insan kendisi ile ölü tabiatın arasında kopukluğun var olduğunu hissederek insan ve hayvanları ayrı yaratılışlar
zannetmiş. Dolayısıyla insanın hayvan ya da taş şeklini alması onun kendi iradesi dışında gerçekleşen iş diye
bilinmiştir. Yani o, ceza veya beddua, sonraki dönemlerde ise Tanrı, Allah işi kabul edilmiştir. Fakat bunların
hepsi ilkel toplumdaki sözün kudreti inanışının izini taşımaktadır.
Mitsel bilincin gelişimindeki ikinci aşamada insanın kendi çevresinden ayrı tutulması söz konusu
olmaktadır. Dolayısıyla bu dönem mitlerinde insanın hayvana dönüşmesi kasıtlı değişme olarak göz önüne
serilmektedir. Bunda insanın hayvana dönüşmesi kesinlikle bir nedenle ilgili olarak ortaya çıkmaktadır.
Tabiatın bir olayının vuku buluşunu açıklayan veya Yer-Su, hayvan ve kuşların çıkışını, ya da başka
bir sırrını anlatan mitlerde değişme motifleri büyük bir önem taşımaktadır. Ölü ve canlı doğanın meydana
gelişinden bahseden böyle mitler etiyolojik (köken) mitler olarak adlandırılır ve onlar sadece mitolojik anlayış
çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Masallarda böyle değişme nedenleri hiçbir zaman açıklanmaz. Fakat
etiyolojik mitlerde belli bir hayvanın niçin böyle olduğu, nasıl hayvan haline düştüğü anlatılır. Bu tür mitlerde
tam değişme olayı söz konusu hayvan ve insan arasındaki bazı benzerliklerle alakalıdır. Biçim, hareket,
davranış ve huy benzerlikleri vb.
Örneğin Kazak halkının köstebekle ilgili mitini ele alalım.
“Bir zengin kişinin iki kızı, iki oğlu varmış; o dönemde yeryüzünde başka insanlar yaşamıyormuş.
Babası bir yere gidince büyük kız bacısına: “Kardeşlerimizden başka erkekler yok, onlarla zina yapalım!”
der. “Yapma, Tanrı’nın gazabına uğrarsın” demiş bacısı. “Tanrı’nın kulağı yok!” demiş büyük kız. Bundan
sonra büyük kardeşini davet eder, o da vazgeçer. Kız onu tehdit eder, ama delikanlı korkmaz. Çok kızmış kız
kardeşinin iki gözünü keserek onu da yere gömer. Delikanlı kör köstebeğe dönüşüp yer altında yaşamak
zorunda kalır. Babası eve gelince olayı öğrendikten sonra kızını lanetleyerek beddua eder. Tanrı büyük kızı
vaşağa (yabani kedi) dönüştürür. İki hayvan da insana çok benziyor, özellikle köstebeğin iki bacağı insanın
elleri gibidir109”
Bu mit mitsel bilincin gelişiminin ikinci aşamasında ortaya çıkmıştır. Bunda insan kendisinin doğadan,
hayvandan farklı bir mahlûkat olduğunun farkındadır ve insanın hayvan haline gelmesi önceki gibi meşru
olarak algılanmaz. İnsanın hayvana ya da başka yaratıklara dönüşmesi doğrudan bir nedenle alakalıdır. Bu
nedenden birisi de insanın suç ve günah işledikten dolayı ceza olarak hayvana dönüşmesidir. Cezanın bu türü
ilkel adamın büyüsel inancına, yani sözün kuvvetine inanmaktan kaynaklanmaktadır. Mesela, Güney
Kazakistan’daki Karatau dağının kuzey tarafında yaşayan Kazaklar arasında “Kelinşektav” adlı zirvesiyle
ilgili çok eski bir mit mevcuttur. Yazar Dükenbay Doscanov’un eserinde bu mit aşağıdaki şekilde ifade
edilmektedir.
“Belki yüz, belki de bin yıl önce Teriskey’de meşhur bir ağa varmış. Bu adam ağzı dualı, aklıyla devleti
denk görünen biriymiş. İyi huylu, güzel bir kızı varmış. Boy sürüp, büyüyüp, boy-hosa yetmiş. Yuvarlak gözleri,
görenin içine ateş düşürmüş. Nihayet sonunda güney ellerinden dengi bulunmuş. Ağa, “yalnız yavrumdan
başka gönlümün eğlencesi yok”, diyerek iki gence dua edip, kızının çeyizini hazırlamış. Çeyizi gören “akın”
(şairler), kaç gün çeyizi anlatmışsa bitirememiş, denir. Otağın üst keçesi, etraf keçesi beyaz kuzunun yününden
basılmış, ipi-sicimi ipekten örülmüş. Çadırın şanırağını (çatısı) altınla bezenmiş; oku (Direği) gümüşle
kaplanmış. Adam bütün çeyizi develere yüklemiş ve “Haydi, yavrum, razı ol” deyip, kervanın dizginini kızına
vermiş. Kervan salına salına Karatav’ın arka tarafına geçmiş. Kız körolası dünyaya biraz daha yakından
N.S. Smirnova, Kazahski Folklor v Sobrani G.N. Potanina (G.N. Potanin’in derlediği Kazak Folkloru), Nauka, Almatı 1972, s.
48-49.
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bakar. Bu arada develere ve çeyizi yeniden göz gezdirir. Baksa, it yalağı erik ağacından yapılmış. Bunu gören
kız: “Babam cimrilik yapmış, it yalağımı gümüşten yaptırmamış” deyip damadı tekrar göndermiş. Gümüş it
yalağı getirmesini buyurur. Var mal-mülkünü, servetini toplayıp gönderen görgülü baba, kızının bu sözünü
duyunca çok üzülmüş. Kızına: “Taş kalplisin, taş ol” deyip beddua etmiş. Hemen o an, bedduanın etkisiyle
çöküp yatan develer, yola çıkmış olan kızı hemen taşa dönüşmüş110.”
Yukarıda anlatılan mit asırlar boyunca halk arasında söylenerek Kazak toplumunun sonraki
dönemlerde takip eden hayat tarzı ve ideolojisine, gelenek ve göreneklerine göre değiştirilmiş, şimdiki şartlar
itibariyle değerlendirilmiştir. Yani Kazaklar inancına göre babanın bedduası hemen gerçekleşir. Bu da ailedeki
babanın rolünü kutsallaştırmakla ilgilidir. Bu görüşü aşağıdaki Kazak atasözü de kanıtlamaktadır: “Annenin
bedduası yok olur, babanın bedduası ok olur”. Demek buradan sözün büyüsel gücünün de büyük önem taşıdığı
görülmektedir.
Yukarıda geçen mitte kızın taşa dönüşmesi suçlu olan kişinin cezası diye anlatılır. Bu özellik mitsel
bilincin gelişim sürecindeki ikinci aşamaya aittir.
Mitlerin söylediklerine göre belli bir kabilenin totem kurallarını bozmuş ya da onlara saygı duymamış
insanı dehşetli bir ceza beklemektedir. Böyle cezalardan birisi de insanı hayvana, ya da cansız kaya, taşlara
dönüştürmek sayılmıştır. Böyle ceza şeklindeki değişme sözün kutsal gücü var denen inançla doğrudan alakalı
ve bu da mitolojik bilincin çerçevesinde kalmıştır. Cezanın sonucu olarak bilinen değişme mitte her zaman
totem inancını bozmakla ilgili ortaya çıkmamaktadır. Adamlıktan çıkmanın sebebi çoğunlukla bütün kabilenin
ahlakî düzenini bozmakla bilinmektedir111.
İşte, bu ahlakî düzeni bozduğu için “Kelinşektav” mitinde babası kızını taşa dönüştürerek cezalandırır.
Hayat yoluna devam edip toplum sürekli gelişirken insan yaratılışı, tabiatın sırlarını anlamak için artık
önceki mitsel anlayışların yanı sıra günlük tecrübelere de dayanmaya başlar. Sonuçta insan bilmeye,
öğrenmeye çaba göstererek gökyüzü cisimlerini tanımaya, doğayı, çevreyi anlamaya, çeşitli hayvanlar ve
canavarların gizemini çözmeye çalışmıştır.
Böylece bu gelişme, çeşitli mitlerin meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu tür mitler grubu
gökyüzü cisimleri, hayvanlar ve kuşlar, insanlar ve kabilelerle ilgili açıklamalı mit ve öyküleri ihtiva
etmektedir. Yalnız dikkat edilecek husus sadece hayvanlarla ilgili mitler değil, sonuçta mitlerin hepsi
etiyolojik, yani nedensel niteliğe sahiptirler. Hayvan mitleri açıklamalı biçimdedir: mitin olay örgüsü “niye?”
sorusunu cevaplandırır. Mesela, “Kırlangıcın Kuyruğu Niye Çatal?”, “Bıldırcının Kuyruğu Neden Kısa?”,
“Tavşanın Dudağı Niye Yırtık?” vb112.
Mitlerin bu niteliğini, özellikle gökyüzü cisimleri ile yani Yeryüzü, Güneş, Ay, Yıldızlarla ilgili mitler
açığa vurmaktadır. Gerçi, biz onları mit zannetmeyebiliriz, çünkü onlar folklor sanatı içerisinde farklı nitelik
kazanmış, halk yaşamıyla ilintilendirilmiştir. Bir-iki örnek verelim. Yedi Harami (Büyükayı) yıldızına ilişkin
mit:
“Yedi haramiler halkına çok zarar veren hırsızlarmış. İnsanlar artık onlara dayanamadan ceza vermek
için yakalamayı düşünmüştür. Fakat yedi harami bunu sezerek gökyüzüne kaçmış. İlk dördü öne geçmiş, son
üçü onları takip etmiş. İki kenardaki iki parlak yıldız iki kahramandır. Onların yanındaki iki yıldız Akbozat ve
Kökbozat, yani kahramanların atlarıdır. Onlar Demirkazık’a bağlanmıştır. İyice bakılırsa uzun ipi de
gözükür. Atlar Demirkazık’ı dolaşıp otlar. Onları takip eden hırsızlar gece boyu çalmanın yollarını ararlar.
Fakat uyanık muhafızlar onları gözlerini kırpmadan gözetir. Böylece güneş de doğar. Sabah olunca yedi
Dükenbay Doscanov, s. 7.
V.İ. Eremina, Mit i Narodnaya Predaniya (Mit ve Halk Anlatıları), Nauka, St. Petersburg, 1978, s. 11-12.
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Nimet Mıncanulı, Kazaktın Miftik Angimeleri (Kazak Mitik Anlatılar), Sincan Basımevi, Ürimşi 1996, s. 13.
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harami de gökyüzünden kaybolur. Bu olay her gece tekrar geçmektedir113”.
Bu Kozmogonik mitte gökyüzündeki yıldızların hareket düzeni Kazak halkının yaşam tarzına uygun
bir şekilde ifade edilmektedir. Gündüz hayvanları otlatıp geceleyin onları bekleyen göçebe halk gökyüzündeki
her yıldızın hareket yollarını, gökyüzündeki yerleşim yerini çok iyi bilmiş. Onları anlatmak için kendi hayatını
örnek almış. Yedi Harami (Büyükayı) isimli yedi yıldız ile Demirkazık yıldızının dolaşım düzeni yukarıda
geçen mite doğru ve güzel bir biçimde anlatılmaktadır.
Gök kuşağıyla ilgili mit de Kazak halkı yaşamının gökyüzüne yansımasıdır. Koyun sağımı göçebe
halkın alelâde işidir. Bu anlayıştan yola çıkarak günlük yaşamın, hayvancılığın yağmurdan sonraki doğa
olayını anlatmada kullanılması basit bir hayal olmaktan çok gerçek hayatı esas almaktadır.
Bu düzen Ülker yıldızıyla ilgili mitlerde de bulunabilir. Demek, insanoğlu mitsel bilinçten uzaklaştıkça
dünyayı, çevredeki olayları bilip öğrenmek için önceki gibi insan ve tabiatı eşit tutan kavramdan mitler
meydana gelmez. Artık yaratılış güçleri ve gökyüzü olaylarını anlatmak için kendi yaşam deneyimlerine,
hayatına, varlığına dayanmakta, böylece kendi yaşamını gökyüzüyle ilgili mitlere yansıtmaktadır. Bu da
mitlerin kutsal niteliğinden ayrılmaya başladığı dönemdir. Bundan sonraki gelişim aşamasında böyle mitler
bilgi vermek için, aynı zamanda sanatsal işlevi yerine getirmek için kullanılır.
Sonuçta Kazak mitolojisi alanında mitler ayrıca bir yer tutmaktadır. Onlar yaş bakımından en eski
türdür. Mitler dünya halkları mitlerine tipolojik bakımdan benzemektedir. Aynı zamanda kendine has
özellikleri de bulunmaktadır. Çevrim itibariyle Kazak mitleri ilkel topluma ait Avustralyalı ve Afrikalıların,
Kuzey Asyalılar ve Amerikalıların eski mitlerinin, antik Yunanistan, Roma, aynı zamanda eski Mısır,
Hindistan, Çin, Babil ülkeleri mitolojisinin ortasındaki karışık türdür. O, ilk başta klasik türden türemiş de
tarihi ve toplumsal gelişime göre mitoloji olarak sınıflandırılmadan diğer türe dönüşmüştür. Bunun da temel
nedeni eski dönemde Kazakistan’da yaşayıp Kazak halkını oluşturan kabile ve soyların kölelik düzeni
kurmadan kabile toplumundan direkt feodal topluma geçmesidir. Hiyerarşi sistemli, istikrarlı merkezli, uzun
yaşayan kölelik düzenli devletlerde eski mir mitolojiye dönüşüp estetik görev üstlenmiştir.
Mitlerin belli başlı özellikleri gökyüzü cisimlerinin bir zamanlar insan olduğu ve onların bazı
nedenlerle aya, güneşe, yıldızlara, bitkilere dönüşmüş olmasıdır. Kazak mitlerinde insanların neden doğa
olaylarına dönüştüğü hakkında derin bir bilgi yoktur ama onların hala insanların görevlerini yapmaya devam
ettikleri açıkça ifade edilmektedir.
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STUDENTS’ VIEWS OF VIDEO TELECONFERENCE LESSONS ACCORDING TO THEIR
GENDERS
CİNSİYETLERİNE GÖRE VİDEO-TELEKONFERANS DERS UYGULAMASINA
ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞLARI

ABSTRACT
In this study, the views of the third year Medical School students at Hoca Ahmet Yesevi International
Turkish-Kazak University on the video teleconference classes they took have been analysed regarding their
genders. The attendance differs according to genders. Girls have taken less than 50% of the classes and this
is less than the boys.
Girls have chosen more compulsory subjects than boys. It is found that video teleconference has not
met the expectations of girls or boys. It is also concluded that the language concept, which is one of the six
golden rules, have diversified and the medical terms used in Kazakhstan and Turkey have differentiated. The
main reason of the failure is stated as the limitation of the study by only the language problem.
Keywords: Medical students, Yesevi, Video conference, Genders.

ÖZ
Bu çalışma Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf
öğrencilerinin cinsiyetlerine video-telekonferansla almış oldukları derslere bakışlarının analizi yapılmıştır.
Derslere katılım oranları cinsiyete göre değişmektedir. Öğrencilerin erkeklere göre kızların derslere katılım
oranı %50’nin altında tespit edilmiştir.
Kızlarda zorunlu ders seçme, erkeklerden daha yüksektir. Video telekonferansın kız ve erkek
öğrencilerinin beklentilerini karşılamağı belirlenmiştir. Altı-altın kuralın özelliklerinden olan dil kavramın
farklılaştığı belirlenmiş ve özelinde ise Kazakistan’da kullanılan tıp terimleri ile Türkiye’deki tıp terimlerin
farklılaştığı tespit edilmiştir. Başarısızlıkların temel sebebi dil sorunu ile uygulamanın sınırlı tutulması olarak
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi Öğrencileri, Yesevi, Video Konferans, Cinsiyetler.
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1. INTRODUCTION
Education is one of the most indispensable activities in human history. It is undeniably institutional
for the communities who sustain their educational activities according to their own needs, dynamics and
values. The educational models that have been used so far have varied according to the development degree
and sociological status of the society. In the global world, communities have preferred to use the models
which have proven to be more successful than theirs. Education has been affected by the changes and
transformations through the history but has never lost from its importance, and is the top insitution that requires
to be modified in time. Education needs to adapt the changes in short time. Especially the changes that happen
and the new areas that are built by the improvements in technology, educational activities gain more
importance.
The use of technology in education as a result of the scientific and technological advancements
symbolize a revolutionary change. Using technology in education and other areas cause economical burden
for the budgets of the countries. Even if this is not a big problem for developed countries, there are stil
problems in implementation. Developing or underdeveloped countries face both economical and
implementation problems and this has negative results in the use of technology in education. On the other
hand, technology provides equal opportunities in educaion as well as it eases daily life, eliminates the time
and place problems and affects development and advancement. As a result, it may increase or decrease the
difference between the scientific development or technological advancement levels of countries.
Since technological developments bring up new fields of activities, educational institutions need to
rearrange their plans and programs. These programs have to be in accordance with the change and also
consider bringing up qualified people. The integration of education to change is faster than other institutions
due to the urge to raise qualified people.
The advancements in science and technology have brought up alternative teaching systems some of
which are teleconference, videoconference, and computer assisted education and Internet based education
systems. Distant learning applications are usually based on human feelings scenario. Social existence of people
is based on the video teleconference scenarios, which are expressed, only by the mimics and voice. Fully
understanding body movements and communication patterns plays a vital role in teaching – learning scenarios.
Body movements, especially head movements give contextual clues to get the information in conversations
[1]. Body language is always an important factor in face to face communication, so two main structures have
risen about the distance learning outside the campus. One of them is learner’s pleasure and the other is
academic control and e-learning [2]. These two approaches provide discipline in e-learning [3].
The attending students seem to be more successful in student based learning process and it is stated in
detail that the unattending students have not been successful or pleased. Differences in the success levels and
priorities between two groups with different internet based open University backgrounds have been detected
[4].
The use of video conferencing according to the genders is aimed to find out the differences between
adults’ learning principles. The theoretical basis of this study is the andragogy theory of Knowles (1980). The
aim is to provide motivation, student participation and experience, determine students’ needs and prepare
students for learning. The use of video conferencing according to the genders is chosen by Knowles among
the adult learning principles. Researchers should do further studies with a larger sample from different
institutions and look at other adult learning theories regarding gender differences. Girls and boys should have
same opportunities in technology assisted teaching and learning process [5].
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The main aim in distance learning is not to eliminate face to face education but to provide equal
opportunities in education. It is used to improve the growing employment shift and facilities. E-learning is a
part of distance learning [6]. It is a technique used to benefit from the experts in a more economical way. The
purpose is to use the infrastructure of the technology and use the experts’ service in a broader and cheaper
way. Distance learning systems are rarely used on their own. Using only the distance learning does not provide
the desired success.
Distance learning can be used to provide equality of opportunity for those who live in rural areas [7].
These people are communicated in mostly two ways; online or by video conferencing [7]. The material and
method used in distance education may have positive or negative effects on total learning [8].
New ideas and suggestions are being produced in order to improve the quality in distance learning
programs in higher education level. Distance learning has recently become an indispensable part of the global
education system. Every institution is trying to present their distance learning programs in the market, however
high quality distance learning programs are still needed [9].
Delone and McLean models are used in successful learning. Success is determined as the six golden
factors in this model [10-12]. These are, the quality of the system, the quality of the information, the user, the
proficiency level of the user, individual effect and the effect of the organization. That there are other factors
to affect the students’ learning is given in the bibliography [13]. Also, the ideas on how to assess the success
in distance learning are given in the bibliography [14].
Distance education is used in medical teaching for different purposes [15-18]. The success, failure,
benefits and performance of the distance learning has been discussed widely. The six golden rules [19] need
to be fully applied and student needs need to be met in a system so that distance learning could be successful
[20]. Success can only be gained this way.
Gender inequality is very obvious in some universities and faculties. However, distance teaching can
provide supporting environment for female academicians to develop. Distance education is widespread in the
world and the new strategy is important for women who apply from new areas. Distance learning has increased
intrapersonal sensitivity, understanding, open-mindedness, good listening skills and cooperation compared to
traditional female relationships [21]. Whether distance learning is consistent with the pedagogic goals of
critical learning and the connections in between has been researched [22].
2. THE AIM METHODOLOGY AND FINDINGS OF THE STUDY
This study is limited with the classes that third grade students at Hoca Ahmet Yesevi University
medical faculty follow through video teleconferencing. The sample which is the 92% of the third year students
is chosen randomly and consists of 64 female and 35 male students. A seven stage questionnaire has been
given to the sample group as well as the observation technique.
Before the process is initiated, the medical school students were informed. After that, a meeting was
held in the conference hall at the determined date and time and the questionnaires were given to the students
to complete between 30 to 60 minutes. The data was classified and analyzed afterwards. Young doctor
candidates were given the opportunity to benefit from well developed academicians’ knowledge and
experience. The analysis of some data is given below.
3. FINDINGS OF THE STUDY
When the answers to the question “What is your Turkish language level?” are analyzed, boys are
found to be 40,00% good, 48,57% medium and 5,71% low and 5,71% bad. Girls are 20,37% good, 65,62%
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medium, 7,86% low and 6,25% bad. The “good” level of boys are 100% better than girls; the “medium”
level of girls is 35,21% better than boys; the “low” level of girls are 37,65% lower than boys and the “bad”
level of girls is 19,96% worse than boys. In general, the language competence level is 88,57% for boys and
85,99% for girls. Boys are approximately 3% more successful than girls in Turkish language competence.
When the answers to the question “What is your general academic success level?” are analyzed, the
academic success is found to be 11,43% “very good”, 80% “good”, 8,57 % “average” in boys. The academic
success level for girls is 18,75 “very good”, 64,00% “average” and 3,12% “low”. According to this data, the
“very good” level of girls is 64,04% more than boys and the “good” levels of boys is 20% more than girls.
However, the success of boys in general is 9,84% higher than of girls.
When the answers to the question “What is your success level in video teleconferencing classes?”
are analyzed, boys have 20% “very good”, 71,20% “good”, 8,57 % “average” and 14,42% “low”.These rates
are 31,25% “very good”, 50,00% “average”, 9,37% “low” and 9,37% “bad” for girls. In general, boysa refound
to be 12,35% beter than girls.
When the answers to the question “How many teleconferencing classes did you take?” are analyzed,
it is found that 45,71% of boys took one, 20% of boys took two, 8,57% of boys took three, 14,28% of boys
took four, and 14,42% of boys took five lessons. The attendance rates of girls are 35,25% one, 50,00% two,
5,30% three, 4,20% four and 5,25% five. In taking one class boys are 29,67% higher than girls, in taking two
classes girls are 250% higher than boys, in taking three classes boys are 61,69% higher than girls, in taking
four classes boys are 240% higher than girls and in taking five classes boysa re 52,31% higher than girls. It
can be concluded that girls mostly want two classes however boys tend to take one.
When the answers to the question “Did teleconferencing classes meet your expectations?” are
analyzed, 37,14% of boys said that they did, 34,28% said they did not and 28,57% said they did not have an
idea. These rates are 47,14% “yes”, 34,28% “no” and 18,57% “no idea” for girls. It is seen that video
conferencing is not enough to meet the needs of neither girls nor boys. The reason fort his needs to be deeply
investigated and the source of the problem needs to be found.
When the answers to the question “How did you make choice of your teleconferencing classes?”
are analyzed, 40% of boys took them as compulsory classes, and 60% took them as elective. In girls, this rate
is 72% compulsory, 28% elective. The rate of girls taking the course as obligatory is 75% more than the boys.
The rate of boys taking the course as elective is 53,33% higher than girls. It can be concluded that girls took
these classes under pressure and this is not suitable with the student based learning principles.
When the answers to the question “How do you find the rate of attendance to teleconference classes
?” are analyzed, 20% of boys said “good”, 22,85% “average”, 40% “low and 17,14 “no idea”. Girls answered
the same question as 12,5% “good”, 34,37% “average”, 37,50 “low” and 15,62% “no idea”. It can be
concluded that girls attend more classes than boys.
4. CONCLUSION
Yesevi University which was founded as Turkish – Kazak partnership symbolizes the togetherness of
the history and culture of the two nations. Economical or academic insufficiency cannot be shown as a reason
in such a university founded to build the future. The findings of this study are:
1. The attendance rate differs for boys and girls. The attendance rate is below 50% for both girls and
boys. However, the exams show a better success rate. This assessment technique may not be well fit, or another
assessment method should be used for video conferencing classes.

129

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

2. The classes are taken as compulsory by more girls than boys. This is not suitable for student centered
learning.
3. It is determined that video conferencing does not meet the needs of boy sor girls. The reasons for
this are that they do not have the class notes in advance, that they do not have the expert to ask for the repetition
of the class or to direct their questions, and that the Turkish terminology level is low.
According to this study, it is observed that the six golden rules of distance learning has not been
applied. The use of the national language Russian as academic language and the use of western terminology
in Turkish teleconference medical education are the reasons of this failure. The differences between the Soviet
and Western education systems that the use of two different languages brings up have effect on the failure. In
order to minimize the failure, technical terminology needs to be standardized and the application should be
more broadly used. Moreover, an assistant expert needs to be put to work in the process of instructor or student
replacement. If these issues are fixed in a short time, the system will be successful.
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Prof. Dr. Selim BAŞAR115; Yrd. Doç. Dr. Serkan KÜNÜ116
TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ YURT İÇİ FİYATLARA GEÇİŞKENLİĞİ
PASS-THROUGH OF EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS TO DOMESTIC PRICES IN TURKEY

ÖZ
Finansal globalleşme ile birlikte birçok ülke ekonomisinde dış kaynaklı önemli dalgalanmalar
yaşanmaktadır. Bu dalgalanmalar özellikle döviz piyasalarında daha fazla hissedilmektedir. Döviz
kurlarındaki değişim çeşitli iktisadi değişkenleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Bu etkiler arasında
en önemlilerinden birisi enflasyon üzerindeki etkilerdir.
Bu çalışmada döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişki
Türkiye için asimetrik olarak incelenmiştir. Çalışmada, küresel ekonomide önemli gelişmelerin yaşandığı
2003:01-2016:02 yılları arasını kapsayan dönem için aylık veriler kullanılarak döviz kuru dalgalanmalarının
Türkiye’deki yurt içi fiyatlara etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla kurun fiyatlar üzerindeki etkisi parametrik
olmayan ARDL (NARDL) yöntemi ile tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Tüketici Fiyat Endeksi, Asimetri.
JEL Kodları: E31, F31, C01, C10.

ABSTRACT
With financial globalization, many economies have been experiencing important fluctuations which
have been stemming from abroad. These fluctuations are particularly felt in foreign currency markets.
Changes in exchange rates have direct and indirect effects on various economic variables. One of the most
important of these effects is that on inflation.
In this study, the relationship between exchange rate fluctuations and general level of prices in Turkey
is asymmetrically investigated. Monthly data from the 2003:01-2016:02 period, which includes important
developments in the global economy, was used to determine the effect of domestic prices in Turkey. In this
respect, Non-parametric ARDL (NARDL) method was employed to estimate the effect of exchange rates on
prices.
Keywords: Exchange Rate, Consumer Price Index, Asymmetry.
JEL Codes: E31, F31, C01, C10.
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GİRİŞ
Reel ve finansal piyasalarda sınırların kalkması ile birlikte bir ülkede meydana gelen ekonomik
istikrarsızlık doğrudan veya dolaylı bir şekilde diğer ülkeleri de etkilemektedir. Ekonomiler arasındaki bu
etkileşim ile birlikte gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından enflasyon ekonomilerin en temel
sorunlarından biridir. Fiyat istikrarını sağlamayı hedefleyen ülkelerde dalgalı kur rejiminin uygulanması
enflasyon ve kur değişkenlerinin etkileşimi sebebiyle politika yapıcılar tarafından dikkat edilmesi gereken bir
husustur.
Literatürde döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların yurt içi fiyatlara yansıması “pass-through”
olarak tanımlanmaktadır. Döviz kuru geçişkenliği (Exchange rate pass through) genel itibariyle döviz kurunda
meydana gelen yüzdelik şokların ithalat ve ihracat fiyatları üzerindeki yüzdelik değişmeler olarak ifade
edilmektedir (Goldberg and Knetter (1997; 1248). Kırılganlığı yüksek olan ülkelerde döviz kurunda meydana
gelecek değişimler ulusal ekonomi için önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Türkiye ekonomisi üzerine
yapılan birçok çalışmada döviz kuru ve ithal edilen malların fiyatlarının enflasyona geçişkenliği araştırılmakla
beraber konu ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı methodoloji ve değişkenler kullanılmıştır. İlgili literatür
incelendiği zaman döviz kurunda meydana gelen değişimlerin yurt içi fiyatları iki farklı şekilde etkilediği
görülmektedir. Bunlar, döviz kuru ve yurtiçi fiyatlar arasındaki ilişki, ithal edilen malların tüketici fiyat
endeksini doğrudan etkilemesi, ithal girdilerin maliyetlerin artması ile yurt içi fiyatlar üzerinde etki yaratması,
döviz kuru değişimlerinin cari işlemler vasıtasıyla toplam talebi etkilemesi ve ithalata rakip olarak üretilen
malların fiyatlarının diğer ülkelerdeki malların fiyat artışından etkilenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır (Woo,
1984).
Döviz kuru geçiçkenliğini ele alan çalışmalarda ithalat fiyatları ve döviz kuru üzerine oturtulmuş olsa
da literatür genelinde yapılan çalışmalar iki farkı grup olarak ele alınabilmektedir. Bunlardan ilki döviz kuru,
ithalat ve ihracat fiyatlarını ele çalışmalar (Ghosh (2009); Junttila ve Korhonen (2012); Karoro ve diğerleri
(2009)). Diğer grupta ise döviz kuru ve genel fiyat seviyesini (enflasyon) ele çalışmalar (Choudhri ve Hakura
(2006); Giannellis ve Koukouritakis (2013); Kara ve diğerleri (2007)) bulunmaktadır. Döviz kuru geçişkenliği
ve fiyatlar arasındaki ilişkiye ek olarak, ülkelerin uygulamış oldukları döviz kuru rejimleri ile döviz kuru
geçişkenliği arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarda literatürün geneline hâkimdir (Beirne ve Bijsterbosch
(2011).
Diğer taraftan, döviz kuru geçişkenliği üzerine yapılan çalışmalar ülkeler açısından değerlendirilecek
olursa tek ülke için (Samara ve diğerleri (2013); Karoro ve diğerleri (2009); Mallick ve Marques (2010) ) ve
ülke grupları (Al-Abri ve Goodwin (2009); Korhonen ve Wachtel (2006)) Beirne ve Bijsterbosch (2011);
Choudhri ve Hakura (2006); Bandt ve Razafindrabe (2014); ) için olmak üzere gruplandırılabilmektedir. Tek
ülke için yapılan çalışmalardan bazıları asimetrik modeller kurularak incelenmiştir (Al-Abri ve Goodwin
(2009); Junttila ve Korhonen (2012); Karoro ve diğerleri (2009)). Ülke gruplarını ele çalışmalar ise genel
olarak zaman serisi modelleri kullanarak incelenmiştir (Korhonen ve Wachtel, (2006); Maria-Dolores, (2010).
Ülke için yapılan çalışmalara paralel olarak, döviz kuru geçişkenliğinin ihracatçı firmalar düzeyinde ele alan
çalışmalar da bulunmaktadır (Berman ve diğerleri (2012)).
Samara ve diğerleri (2013), Suriye ekonomisi için yaptıkları çalışmada ARDL modeli kullanarak döviz
kuru geçişkenliğinin ithalat fiyatları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Elde edilen bulgular neticesinde,
döviz kurunda meydana gelecek değişmelerin ithalat fiyatlarına geçişkenliğinin yüksek ve hızlı bir biçimde
olduğunu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Al-Abri ve Goodwin (2009), 16 OECD ülkesi için threshold
eşbütünleşme yöntemi kullanarak döviz kuru geçişkenliğinin ithalat fiyatları üzerindeki etkisini test
etmişlerdir. Elde edilen bulgular, ithalat fiyatlarının, döviz kurudaki meydana gelecek şoklara hızlı ve yüksek
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bir şekilde tepki verdiği tespit edilmiştir. Giannellis ve Koukouritakis (2013), Latin Amerika Ülkeleri için
yaptığı çalışmada ev sahibi ülkenin para birimindeki oynaklığın yüksek olması durumunda enflasyonun
sürekli olduğunu tespit etmiştir.
Junttila ve Korhonen (2012), 9 OECD ülkesi için (Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya,
Kanada, İngiltere, İsveç, Danimarka, İspanya ve Avusturalya) döviz kuru geçişkenliğinin ithalat fiyatları
üzerinde etkisini Liner-Olmayan Threshold ve Yumuşak Geçiş yöntemlerini kullanarak analiz etmiştir.
Ampirik bulgular sonucunda döviz kuru geçişkenliğinin ülkedeki enflasyon ortamıyla pozitif korelasyon
gösterdiği ortaya koyulmuştur. Karoro ve diğerleri (2009) ise Güney Afrika’da döviz kuru geçişkenliğinin
asimetri olup olmadığını test etmek için Wickremasinghe ve Silvapulle (2004) tarafından önerilen modeli
takip edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, uzun dönemde Güney Afrika para birimi olan Rand’dın
değerinin düştüğü zaman döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, Kara ve
diğerleri (2007), Türkiye için yaptıkları çalışmada incelenen dönemde para ve döviz kuru rejimlerinin döviz
kuru geçişkenliğini etkileyen en büyük faktörler olabileceğini ifade etmişlerdir.
Korhonen ve Wachtel (2006), Bağımsız Devletler Topluluğu için döviz kuru geçişkenliğini VAR
modeli kullanarak incelemiştir. Döviz kurundaki değişmelerin enflasyon üzerinde görülebilir bir etkisi olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Saha ve Zhang (2013) Yapısal VAR analizi kullanarak Avusturalya, Çin ve Hindistan
için döviz kuru geçişkenliğinin ithalat, ihracat ve tüketici fiyatları üzerindeki etkisini araştırmışladır. Ampirik
bulgular sonucunda, Avusturalya dolarında meydana gelen düşüş ihracat ve tüketici fiyatlarını yükseltirken;
Çin Renminbi’si ve Hindistan Ruble’sinde meydana gelen düşüşün ihracat fiyatlarını düşürdüğü fakat iç
fiyatlar üzerinde enflasyonist bir baskı yarattığını tespit etmişlerdir. Diğer yandan, Shu ve Su (2009), Si
Mohammed ve diğerleri (2015), Takhtamanova, (2010), Winkelried (2014) döviz kurundaki değişmelerin
enflasyonun düşük ya da yüksek olmasını etkilediğini ortaya koymuşlardır.
Maria-Dolores (2010) Avrupa Birliğine aday ülkeler için ithalat fiyatlarında döviz kuru geçişkenliğini
incelemiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, döviz kurunda meydana gelecek %10 oranında bir değer
düşüşünün ara mal tüketimi ve nihai tüketim fiyatlarını etkilemesinin iki kaynağı ( i) ülkelerin dış açıklık
seviyeleri, ii) ülkelerin ithal mal kompozisyonlarındaki farklılık) olabileceğini ifade edilmiştir. Parsley (2003)
ise 1992-2000 döneminde Hong-Kong’un en fazla dış ticaret yaptığı 8 ülkenin 21 kalem ithal mal
kompozisyonunun yerel para birimine geçiş etkisini incelemiştir. Hong-Kong için geçişkenliğin hayli hızlı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
El bejaoui (2013) ise döviz kuru geçişkenliğini asimetrik olarak incelemiştir. El bejaoui, (2013) 4
gelişmiş ülkeyi 1981:1 ve 2011:2 döneminde asimetrik ARDL modeli ile döviz kuru geçişkenliğini ele
almıştır. Uzun dönemde, nominal döviz kuru değerlendiği zaman geçişkenlik katsayının istatistiki olarak
anlamlı olduğu ortaya koyulmuştur.
Korkmaz ve Bayır (2015) yapmış oldukları çalışmada 2003:01-2014:11dönemi için nominal efektif
döviz kuru, üretici ve tüketici fiyat endekslerinin değişken olarak kullanmış, döviz kurundan üretici fiyat
endeksine ve tüketici fiyat endeksinden döviz kuruna tek yönlü nedensellik ilişkisi bulmuşlardır.
Yöntem ve Model
Bu çalışmada döviz kurunun fiyatlara geçişkenliği Shin, Yu ve Greenwood-Nımmo (2011) tarafından
önerilen NARDL (Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) yöntemi kullanılarak
incelenmiştir. Shin v.d (2011) tarafından önerilen NARDL yöntem gelen itibariyle Pesaran, Shin ve Smith
(2001) geliştirmiş oldukları ARDL yönteminden farksızdır. ARDL yönteminden farklı olarak NARDL
yönteminde bağımsız değişkenin pozitif ve negatif şoklarının kümülatif toplamları bağımsız değişken olarak
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kullanılmaktadır. Şöyle ki,
dolart = dolar0 + dolart+ + dolart−
(1)
+
Eşitlik (1)’de dolar çalışmada kullanılan bağımsız değişken olmak üzere dolart + dolart− sırasıyla
pozitif ve negatif şokları göstermektedir. Pozitif ve negatif şoklar bağımsız değişken olan doların pozitif ve
negatif şoklarının kümülatif toplamından oluşmaktadır.
Aşağıdaki çalışmaya uyarlanmış denklemde pozitif ve negatif şoklar açıklayıcı değişkenler olarak
kullanılmıştır:
pt = β+ dolart+ + β− dolart− + ϵt
(2)
Eşitlik (2)’de p tüketici fiyatları endeksini, dolar ise dolar endeksini ((Amerikan Dolar +Euro /2)) ifade
etmektedir. β+ , β− ve ϵ ise sırasıyla pozitifin şokun uzun dönem katsayısını, negatif şokun uzun dönem
katsayısını ve hata terimlerini temsil etmektedir.
Döviz kurunun fiyatlara asitmetrik geçişkenliği aşağıdaki eşitlik (3) ile gösterilen NARDL modeli ile
tahmin edilmiştir:
p−1
+
−
∆pt = α0 + upt−1 + θ+ dolart−1
+ θ− dolart−1
+ ∑i=1 φi ∆pt−i +
q
+
+
−
∑qi=0 π−
(3)
i ∆dolart−i + ∑i=0 πi ∆dolart−i +εt
Eşitlik (3)’teki NARDL modeli oluşturulmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan ilki
bilgi kriterlerince (Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn, FPE) uygun NARDL modelinin belirlenmesidir. Bir
diğer yöntem ise genelden özele (general to specific) yaklaşımıdır. Bu çalışmada uygun NARDL modelinin
belirlenmesinde genelden özele yaklaşımı kullanılmıştır. Uygun NARDL belirlenmesinin ardından serilerin
eşbütünleşik olup olmadığı dair t BMD : u = 0 ve FPSS : µ = θ+ = θ− = 0 sıfır hipotezleri Wald testine tabi
tutulmaktadır. Wald testi sonucunda elde edilen test istatistikleri Pesaran v.d (2001)’den elde edilen tablo
değerleriyle karşılaştırılarak serilerin eşbütünleşik olup olmadığına karar verilmektedir. Uzun dönemli
θ+

simetrik ilişkinin varlığının tespiti için WLR : L+y = L−y (L+y = − u , L−y =
reddi durumunda uzun dönemli simetrik bir ilişki olduğuna işaret edilir.

θ−
u

) hipotezi test edilir ve hipotezin

Ampirik Bulgular
Bu çalışmada Türkiye’de döviz kurunun fiyatlara geçişkenliği 2003:1-2016:2 aylık veri seti
kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada p, tüketici fiyatları endeksinin doğal logaritması, dolar ise Amerikan
Doları ve Euro’nun ortalamasını ifade etmektedir. Çalışmada kullanılan veri setleri TCMB elektronik veri
dağıtım sisteminden (EVDS) alınmıştır.
Çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlık seviyeleri belirlenmiştir. Hem ARDL hem de NARDL
modelinin uygulanabilmesi için serilerin seviye (I(0)) veya birinci farklarında (I(1)) durağan olması
gerekmektedir. Bu bakımdan ARDL ve NARDL modeli diğer eşbütünleşme testlerine (Engle-Granger,
Johansen-Juselius, Gregory-Hansen) nazaran daha kullanışlıdır. Çalışmada serilerin durağanlık analizleri
Dickey ve Fuller (1989) tarafından önerilen Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi ve Zivot ve Andrews
(1992) tarafından önerilen yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılmıştır. Tablo 1’de birim kök testleri
sonuçları görülebilmektedir.
Tablo 1. ADF ve Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları
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ADF
Sab
itli
pt

1.117

dolart

0.30
8

∆pt

9.325*
-

∆dolar t

9.264*
%1

K

3.47
-

ritik
Değerler

%5
%1
0

2.87
2.57

Sab
itli-Trendli
4.113*
2.986
9.351*
9.479*
4.01
3.43
3.14

Zivot-Andrews
Sab
Kırı
itli
lma Tarihleri
200
5.776*
6:4
200
3.996
6:7
200
9.526*
8:12
200
9.675*
9:4

Sab
itli-Trendli
6.223*
4.115
9.551*
.9.690*

-5.34

-5.57

-4.80

-5.08

-4.58

-4.82

Kırı
lma Tarihleri
200
9:4
201
0:4
200
8:11
200
9:4

Not: * ve ** sırasıyla % 1, % 5 önem düzeyinde boş hipotezin reddedildiğini göstermektedir. ∆ simgesi
değişkenlerin birinci fark değerlerini gösterir.
ADF ve Zivot-Andrews birim kök testlerinden elde edilen sonuçlara göre tüketici fiyatları endeksini
gösteren p ve dolar endeksini gösteren dolar serilerinin sırasıyla I(0) ve I(1) seviyelerinde durağan olduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgu serilere NARDL modelinin uygulanabileceğini göstermektedir. Tablo
2’de NARDL modeli sonuçları sunulmuştur.
Tablo 2. NARDL Modeli Sonuçları
NARDL (Bağımsız Değişken: ∆pt)
Değişkenler
Kat Sayı
Std.Hata
Olasılık
0.067576
0.0000
pt-1
0.365201
0.010970
0.0006
−
0.038443
dolart−1
+
0.002019
0.010384
0.8462
dolart−1
0.354185
0.091884
0.0002
∆pt-1
0.179728
0.090083
0.0480
∆pt-2
0.178971
0.091319
0.0520
∆pt-3
0.131224
0.090707
0.1503
∆pt-5
0.327072
0.084639
0.0002
∆pt-6
0.063172
0.025750
0.0154
∆dolart+
0.044084
0.1037
−
0.072201
∆dolart−6
1.660732
0.306251
0.0000
c
0.002063
0.000398
0.0000
trend
0.005528
0.028345
0.8495
L+y
−
0.021930
0.0000
Ly
0.105265
R2 = 0.271
χ2SC =
0.632 [0.426] χ2FF =
1.477 [0.224]
Düz. R2 =
χ2HET = 10.64 [0.473] χ2NOR = 7.1414 [0.028]**
0.2135
Akaike: Kritik
k=1
k=2
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Değerler

7.025
Schwarz:6.7843

tBDM

WLR =
7.065 [0.009]*
WSR
=
6.892 [0.009]*
tBDM = 5.4043*
FPSS
=
9.8124*

FPSS

%1
3.96- -4.26

%5
3.41- -3.69

8.749.63

%1
3.96- -4.53

6.567.30

%5
3.41- -3.95

6.347.52

4.875.85

Not: * ve ** sırasıyla % 1, % 5 önem düzeyinde boş hipotezin reddedildiğini göstermektedir. ∆ simgesi
değişkenlerin birinci farkını; köşeli parantez içindekiler olasılık değerlerini göstermektedir. χ2SC, χ2FF,
χ2HET, χ2NOR sırasıyla LM, Ramsey-Reset, Breush-Pagan-Godfrey, Jarque-Berra testlerini ifade
etmektedir. Shin v.d (2011) takip edilerek eşbütünleşmenin tespiti için k=1 (ihtiyatlı yaklaşım) kritik değeri
kullanılmıştır.
Tablo 2’de genelde özele yaklaşımı kullanılarak oluşturulan optimal NARDL görülebilmektedir.
Seriler arasındaki eşbütünleşmenin tespiti için t BMD : u = 0 ve FPSS : µ = θ+ = θ− = 0 hipotezleri
sınanmıştır. FPSS=9.81 ve tBDM = -5.40 olarak tespit edilmiş ve her iki değerde Pesaran v.d (2001)’den
alınan k=1 ve k=2 %1 tablo üst kritik değerinden büyük olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar seriler
arasında eşbütünleşik ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan seriler arasındaki uzun dönemli
asimetrik ilişkinin tespit edilmesi için WLR : L+y = L−y hipotezi sınanmış ve elde edilen test istatistiği (7.065)
%1 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ortaya konulan bu sonuç incelenen
dönemde Türkiye için dolar ve euro kurunda ((USD+EURO)/2) meydana gelecek pozitif veya negatif şokların
fiyatlar (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinde farklı etkileri olduğu göstermektedir. Pozitif ve negatif şokların
uzun dönem katsayıları sırasıyla L+y = 0.005(0.84) ve L−y = −0.10(0.00)’dır. Bu sonuçlara göre dolar
kurunda meydana gelecek azalışların fiyatları düşürdüğü söylenebilmektedir. Modelin tanısal istatistiklerine
bakılacak olursa değişen varyans ve otokorelasyon problemleri içermediği (χ2SC =0.632 [0.426] , χ2HET
=10.64 [0.473]) tespit edilmiştir.
SONUÇ
Dışa açık ve dalgalı kur politikası uygulayan bir ekonomi için döviz kurunda meydana gelecek
değişimler ithalat ve ihracatı etkileyeceğinden dolayı yurt içi fiyatlar üzerinde de etkili olacaktır. Döviz
kurunda meydana gelecek dalgalanmalar gelişmekte olan ülkelerin finans piyasası ve fiyat istikrarı hedefleyen
ekonomi için politika seçimini ve döviz kuruna müdahaleyi gerektirecek politikaları da etkileyici bir unsurdur.
Türkiye ekonomisi içim döviz kurunun fiyatlara geçişkenliğinin 2003:1-2016:2 aylık veri seti kullanılarak
incelendiği bu çalışmada, seriler arasında asimetrik ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye ekonomisi
için Dolar ve Euro kurunda meydana gelecek pozitif ve negatif değişimler fiyatlar üzerinde etkili olacaktır.
Ulusal paranın dolar ve Euro karşısında değer kaybettiği ve değer kazandığı dönemler dikkate alındığı zaman
kurda meydana gelecek azalma fiyatlar genel seviyesinde bir azalışın ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Elde
edilen bulgulara göre, dolar kurunda meydana gelecek azalışların fiyatları düşürdüğü fakat artışların fiyatlar
üzerinde istatistiki bir etkisi olmadığı söylenebilmektedir. Diğer bir ifade ile kurda meydana gelecek %1’lik
bir negatif şok fiyatları % 0.10 oranında azaltmaktadır.
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TÜRK YÖNETİM/ EĞİTİM YÖNETİMİ TARİHİ AÇISINDAN YÖNETİM/ EĞİTİM
YÖNETİMİ BİLİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR
ADMINISTRATIVE /EDUCATIONAL ADMINISTRATION SCIENCE AND NEW
APPROACHES IN TERMS OF HISTORY OF TURKISH ADMINISTRATION /EDUCATIONAL
ADMINISTRATION
ÖZ
Türk yönetim/eğitim yönetimi alan yazında modern yönetim, yönetimde yerelleşme, yenilik yönetimi,
yönetimde yaratıcılık, örgütsel bilgi yönetimi, yönetimde yerelleşme, yalın yönetim, stratejik yönetim ve
stratejik liderlik, duygusal zekâ ve liderlik, dağıtılmış liderlik, eğitimsel liderlik, örgütlerde sosyal güç,
farklılıkların yönetimi, değerlerle yönetim, örgütsel kimlik, örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel
vatandaşlık davranışı, izlenim yönetimi, kaos kuramı ve örgütsel kaos, kriz yönetimi, örgütsel sinizm,
örgütlerde yıldırma, toplam kalite yönetimi, vizyon, örgütsel çatışma, örgütlerde değişimin yönetimi, etkili
okul, öğrenen örgütler gibi kavramların büyük çoğunluğuna rastlamak mümkündür.
Bu çalışmada yönetim/eğitim yönetimi bilimi kavramları ve yeni yaklaşımları örnek olay yöntemi ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Türk yönetim/ eğitim yönetimi tarihinde karşılaşılan ancak yönetim/ eğitim
yönetimi bilimi ve yeni yaklaşımlarda ele alınmayan, alan yazına katkı sağlayacak örnekler de sunulmuştur.
Yönetim ve eğitim yönetimi alan yazının bu açıdan ele alınması zorunludur.
Anahtar Sözcükler: Yönetim Bilimi, Yeni Yaklaşımlar, eğitim yönetimi, Türk Yönetim Tarihi, Türk
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educational leadership, social power in organizations, managing diversity, value management, organizational
identification, organizational trust, organizational justice, organizational citizenship behavior, value
management, chaos theory and organizational chaos, crisis management, organizational cynicism, mobbing,
total quality management, vision, organizational conflict, change management in organizations, effective
school, learning organizations in literature of Turkish administration/ educational administration.
In this study, administrative / educational administration science concepts and new approaches have
been tried to be explained by case method. Also, some examples addressed in the history of Turkish
administration/ educational administration, but not discussed in administrative/ educational administration
science and in new approaches were given, which will contribute to literature. It is compulsory to address
administration and educational administration in this respect.
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1-GİRİŞ
Yönetim, bir örgütte, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya
getirilmiş insanları örgütleyip eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir (Balcı-Aydın, 2003). Yönetim
başkalarının aracılığıyla işlerin yapılması olarak da tanımlanmaktadır (Elma, 2012). Yönetim, iş gücü,
sermaye, teknik donanım ve benzeri örgütsel kaynakların, örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya
getirildiği faaliyetler bütünüdür (Kurucu, 2014).
Yönetim bilimi, öncelikli olarak kamu yönetimi bilimidir ve bu yönü ile kamu hizmetleri ve bu hizmeti
yürüten kurumları inceleme konusu yapar. Ancak işletmeler gibi özel yönetim kurumları da vardır. Yönetim
bilimi yönetsel bir bilimdir, bu yönü ile kamu ve özel tüm örgütleri inceler. Yönetim bilimi bir iş yaptırma ve
yönetim bilimidir, bu yönü ile en iyi biçimde yönetmeyi amaçlar. Yönetim bilimi kurumları/örgütü,
unsurlarını, yönetimim sentezini yapan bir bilimdir (Kurucu, 2014).
Son dönemde yönetimle ilgili yaklaşımlar incelendiğinde şu kavramların ön planda olduğu
görülmektedir: Yönetim düşüncesinin evrimi ve yönetişim, yenilik yönetimi, yönetimde yaratıcılık, örgütsel
bilgi yönetimi, yönetimde yerelleşme, yalın yönetim, stratejik yönetim ve stratejik liderlik, duygusal zekâ ve
liderlik, dağıtılmış liderlik, örgütlerde sosyal güç, farklılıkların yönetimi, değerlerle yönetim, örgütsel kimlik,
örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı, izlenim yönetimi, kaos kuramı ve örgütsel
kaos, kriz yönetimi, örgütsel sinizm, örgütlerde yıldırma (Memduhoğlu- Yılmaz, 2013), toplam kalite
yönetimi, vizyon, yönetimde postmodernizm, örgütlerde değişimin yönetimi, etkili yönetim, öğrenen
örgütler (Elma-Demir, 2012).
Bu ve bu benzeri eserler derinlemesine incelendiğinde ve analiz edildiğinde, kullanılan kavramların,
örneklerin, referansların Batı kaynaklı ve merkezli olduğu görülmektedir. Örneğin yönetim biliminin kuramsal
temellerinde tarihsel gelişim dört döneme ayrılarak verilir (Boran, 2013; Çalık, 2012; İpek, 2016): 1. Endüstri
Öncesi Yönetim Düşüncesi: Bilimsel yönetim öncesi dönem olan bu süreç milattan binlerce yıl önce başlayıp,
Milattan Sonra 1770 yıllarına kadar süren çok uzun dönemdir. Bilimsel yönetim öncesi veya endüstri öncesi
dönemin insanların birlikte yaşama ve çalışmaya başlamalarıyla ortaya çıktığı ve 1880’li yıllara kadar sürdüğü
kabul edilir. 2. Klasik Yönetim Düşüncesi: Yönetimin günümüz anlamında bilimsel gelişimi 1800’ler Klasik
Yönetim Dönemi’nde atıldığı kabul edilir. Yönetim düşünceleri ve uygulamaları üzerinde etkili olan; Klasik
Yönetim Düşüncesi; James Watt’ın 1778‘ de ilk kullanılabilir buhar makinesini yaparak başlattığı Endüstri
Devriminden II. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde görülen uygulamalardır. Örgütü teknik ve ekonomik
bir birim olarak ele alan Klasik Yönetim Teorisi kendi içinde; Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreçleri ve
Bürokrasi Yaklaşımı olarak üç alt bölümde incelenir. 3. Neoklasik/ İnsan İlişkileri Yönetim Düşüncesi: Bu
yaklaşım, yönetim sorunlarının klasik yönetim teorisi ile çözülemeyeceğinin anlaşılmasıyla 1940’lı yıllardan
başlayıp 1960’lı yıllara kadar süren dönemde etkili olmuş ve yönetime insan unsurunu öne alan davranışçı bir
yaklaşım getirilmiştir. Bu dönemde yönetim ile ilgili; X Teorisi, Y Teorisi, Z Teorisi ve Sistem 1- Sistem 4
Yaklaşımı ile Olgunlaşma Yaklaşımları geliştirilmiştir. 4. Modern Yönetim Düşüncesi: Bu yaklaşım 1960’lı
yıllardan bu tarafa kadar sürmekte ve kendi içinde; Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşımı ve Dinamik
Yönetim Yaklaşımı olarak üç alt bölüme ayrılmaktadır. Stratejik planlama yaklaşımı günümüzde revaçtadır.
Yönetimde yeni yaklaşımlar olarak stratejik yönetim ve stratejik liderlik, yönetimde yaratıcılık,
örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve benzeri kavramların ilk kez Batı da ortaya çıktığı ve
kullanıldığı gibi bir algı/ izlenim oluşmaktadır. Bu kavramların birçoğunun Türk ve Doğu toplumlarında ve
tarihinde yer aldığını bazı bilim insanlarımız ortaya atmıştır. Yahya Akyüz, İrfan Erdoğan, Selahattin Turan,
Kürşat Yılmaz gibi akademisyenler, yönetim/ eğitim yönetimi, eğitim tarihi eserlerinin Türk ve Doğu
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toplumları ve tarihini göz önünde bulundurularak yeniden yazılması görüşünü savunmuşlar ve bu konuda
çalışmalar yapmış, eserler vermiştirler.
Örneğin Akyüz (2015), eğitim tarihimizde Mustafa Ali, Koçi Bey, Lütfi Paşa, Naima ve Sarı Mehmet
Paşa’nın yazmış olduğu eserlerde toplumun sosyal, eğitimsel bozulmalar üzerine yerinde tespitlerinin ve
önerilerinin olduğunu belirtir. Aynı fikirde olan Erdoğan (2014) bu konuda Akyüz’e katılır ve yönetim
biliminde bizim de olduğumuzu vurgular. Turan (2014), Türkiye açısından incelendiğinde eğitim yönetimi
alanında üretilen bilginin daha çok Batı’dan aktarıldığını, uyarlandığını, üretilen bilginin tartışılır hale
geldiğini, üretilen bilginin özgün olmadığını, üretilen bilginin batılı biliş tarzlarının etkisinde kaldığını, oysa
bilimin özgün olması gerektiğini vurgular. Yılmaz (2010), değerler konusunda kültürel zenginliğimizden söz
eder. Boran (2013), Yönetimin günümüz anlamında bilimsel gelişimi 1800’ler Klasik Yönetim Dönemi’nde
atıldığı kabul edildiğini, ancak yönetim biliminin gelişmesinde yalnızca klasik ve sonraki yaklaşımlar değil,
tarihin en eski çağlarında bu döneme gelinceye kadar olan ve ortaya atılmış fikirlerinde büyük etkisi olduğunu
belirtir. Bu anlamda; Sümer, Babil, Mısır, İbrani, Yunan, Roma medeniyetleri, İran’ın, Çin’in, Selçukluların,
Osmanlıların, İngilizlerin, Fransızların, Almanların yönetim biliminin gelişmesinde büyük katkıları olduğunu
ifade eder.
Öğretim ilke ve yöntemlerinden biri de örnek olay yöntemidir. Örnek olay yöntemi dersin hedef
davranışlarına uygun olarak, gerçek bir olayın sunulup, bu olayla ilgili olarak öğrencilerin tartışma ve yorum
yapmalarını içeren bir öğretim yöntemidir (Tan, 2006). Örnek olay yöntemi ile eğitim yönetiminde eserler
verilmeye başlanmıştır (Okutan, 2012). Yönetim biliminde örnek olay yöntemine dayalı olarak Batı kaynaklı
verilen örneklerin bir kısmı Doğu kaynaklarından alıntı (kaynak gösterilmediğinde çalıntı) şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Örneğin; insan kaynakları yönetiminde yükseltmede liyakat esastır. Ücret, performans esasına
göre belirlenir. Batı kaynaklı örnekte, bir üst dereceli makama bir yaşlı işgören/ personel yükseltilmeyi
beklemektedir. Ancak o makama kendisi değil de daha genç bir işgörenin terfi ettirilmesine içerler. Terfi işini
yapan patron onu çağırır. Limana bir gemi geldiğini, o gemide ne olduğunu öğrenmesini ister. Yaşlı işgören
gider, gemide demir olduğunu öğrenir ve gelir patronuna söyler. Patron, geminin nereden geldiği, nereye
gideceği, kaç gün kalacağı, malı kime satacağı gibi başka sorular sorar ama cevap alamaz. Patron, genç
işgöreni yaşlı işgörene sorduğu tek soruyu sorarak limana gönderir. Genç işgören gelir, Patron gemi hakkında
ne kadar soru sorarsa hepsine cevabı alır. Böylece yaşlı işgören üst makama neden kendisinin değil de genç
işgörenin tercih edildiğini anlamıştır.
İpek (2015) bu örneğin Doğu klasiklerinden, Mevlana’nın Mesnevi’sinden alınmış olabileceğini, şu
örnekle açıklar: Gazneli Mahmut’un Ayaz/ Eyaz/ Ayvaz adında çok sevdiği bir hizmetlisi vardır. Vezirler
Ayaz’ı kıskanır ve Padişahın ona niçin bu kadar değer verdiğini, çok yüksek ücret aldığını (bir rivayette kırk
hizmetli ücreti) öğrenmek isterler ve durumu Padişaha arz ederler. Padişah bunun nedenini göstermek ister.
Bir vezire, ileride bir kervan olduğunu, bu kervanın nereden geldiğini öğrenmesini söyler. Vezir öğrenir gelir,
kervan Bağdat’tan gelmektedir. Padişah ikinci soruyu sorar: Kervan nereye gitmektedir? Cevap alamaz. İkinci
veziri gönderir: İkinci vezir, kervanın Hindistan’a gideceğini söyler. Padişah kervan mallarının ne olduğu
sorusuna cevap alamaz. Bu şekilde kırk hizmetli/ veziri gönderir. Hepsi konu hakkında tek tek cevaplar verir.
Padişah Ayaz’ı kervana gönderir. Ayaz gelir, Padişah ona kervan hakkında kırktan fazla soru sorar: Kervan
nereden gelmekte, nereye gitmekte, ne taşımakta, kaça satmakta, kaç gündür burada, kaç gün kalacak, ne
zaman gidecek, ne kadar malı var, ne kadar insan var, kaç muhafız var, gittiği yerden ne getirecek…gibi
soruların tamamına Ayaz doğru bir şekilde cevap verir. Vezirler şaşırır ve kendilerinin haksızlık yaptıklarını
bizzat görmüş olurlar. Ayaz tek başına kırk kişinin yaptığı işten daha fazlasını yapmaktadır. İşte bu örnek
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Batılılar tarafından değiştirilip liman-gemi örneği ve yükselmek isteyen yaşlı işgören örneğine dönüştürülmüş
ve kaynak gösterilmemiştir.
Başka bir tespiti Tarhan (2012) yapar: ABD’nin kuruluş felsefesinde Mevlana’nın kaynak
gösterilmeyen bir etkisi vardır. George Washington ABD’nin felsefesi olan kurucu lideridir. “110 Rules of
Civility and Decent Behavior in Company and Conversation, 1737 (Medeniyet ve Edepli Davranışın İnsan
İlişkilerinde ve Şirket Yönetiminde Önemi; 110 Kural)” isimli eseri incelendiğinde fikri temellerinde ve ruhsal
yolculuğunda Mevlana’nın belirleyici rol oynadığı görülür. O tarihte referans gösterme geleneğinin olmaması
nedeniyle Mevlana kaynağı hep gözden kaçmıştır. Diğer taraftan biz de, elimizdeki kıymetli taşa sahip
çıkmadığımızdan, o taşın kıymetini bilene gittiği ifade edilebilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, G.
Washington “Vicdan, semadaki kutsal ışıktan bugünümüze ve kalbimizin içine yansıyan iç ses ve kıvılcımdır”
sözü ile vicdanı tanımlamaktadır. Bu sözde kapitalizmden eser yoktur. Bu ve benzeri örnekler incelendiğinde
kaynaklarının Doğu olduğu görülecektir.
2- TÜRK YÖNETİM/ EĞİTİM YÖNETİMİ TARİHİ AÇISINDAN YÖNETİM/ EĞİTİM
YÖNETİMİ BİLİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR
Yönetim/ eğitim yönetiminde kullanılan kavram ve kuramlardan makale çalışmasının sınırlılığı
nedeniyle stratejik yönetim ve stratejik liderlik, kriz yönetimi, yönetimde yaratıcılık, örgütsel güven, örgütsel
adalet, örgütsel vatandaşlık, farklılıkların yönetimi, değerlerle yönetim örnek olay yöntemiyle açıklanmaya
çalışılmıştır.
2.1. Stratejik Yönetim ve Stratejik Liderlik: Amaç belirleme, analiz yapma, strateji belirleme,
uygulama ve izleme aşamalarından oluşan sürece stratejik yönetim denir (İpek, 2016). Geleceği görebilme,
vizyon/ gelecek resmi yaratabilme, esnek olabilme ve izleyenlerde gerektiği zamanda stratejik değişimleri
yapabilen kişiye stratejik lider denir (Altınkurt ve Yılmaz, 2010).
Göktürk Devleti hükümdarları Kültekin, Bilge Kağan ve vezirleri Tonyukuk adına dikilen Orhun
Anıtlarında bilgelik, alplık, iyi ve başarılı hükümdarların özellikleri olarak belirtilir. Hükümdarın iyi yönetim
bilgisine sahip olmasını, Türk milletinin geçmişteki felaket ve yıkımlardan ders almasını, bağımsız yaşamanın
değerini bilmesi, bazı olumsuz davranış ve alışkanlıkları bırakması gerektiğini, milletin bu tarih dersini
öğrenip bilmesini ister. Bu bilginin kalıcı olması olmaları için taş üzerine yazılmıştır. Böylece Bilge Kaan,
Türk milletinin ilk siyasal eğitimcilerinden biridir (Akyüz, 2015).
2.2. Kriz Yönetimi: Bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de örgütün yaşamını tehlikeye
sokan ve acil tepki gösterilmesini gerektiren, örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz
kaldığı gerilim yaratan duruma kriz denir. Kriz yönetimi ise, karşılaşılabilecek bir kriz durumunda, kriz
sinyallerinin yakalanarak değerlendirilmesi ve işletmenin kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için
gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması faaliyetlerinden oluşan bir süreç olarak tanımlanabilir (Özdem,
2010).
Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli krizlerden biri 1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı
yenilgisidir. Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusunun, Timur komutasındaki orduya
yenilmesinden sonra Osmanlı Devleti 13 yıl süren fetret devrine girmiştir. Bu dönemde şehzadelerin
mücadelesi ile geçmiş, şehzade Çelebi Mehmed’in dirayeti, zekâsı, uyguladığı başarılı politikalar ve yönetimi
ile krizin üstesinden gelinmiştir (Deliorman, Otmanbölük ve Özdek, 1, yty). Çelebi Mehmed, Osmanlı
Devleti’nin ikinci kurucusu sayılmıştır. Krizden 51 yıl sonra İstanbul feth edilmiştir.
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Osmanlı Devleti’nin en önemli eğitim kurumlarının başında medreseler gelmektedir. Medreselerin
Osmanlı Devletine çok önemli katkıları olmuştur. Sıbyan hocası, imam vaiz, devlet memurları yetiştirerek,
cer yolu (Üç aylarda öğrencilerin ülkenin her yanına dağılması, bir çeşit staj yapmaları), huzur dersleri
(Ramazan ayında saraya çağrılan ulemanın padişahın huzurunda dini metinleri yorumlaması ve tartışmaları)
ve padişahın bir tür siyasal denetimi (Padişahın ulemaya danışması) ile faydaları olmuştur. İlerleyen dönemde
medreseler 16.yüzyılın ortalarında özellikle çağa ayak uyduramaması, değişim gösterememesi nedeniyle
bozulmaya başlamışlardır. Öğretim ve yöntem alanında bozulmalar, müderrisliğe atanma yönteminde
bozulmalar ve disiplin alanında bozulmalar meydana gelmiştir. Özellikle medrese öğrencileri tarafından
çıkarılan suhte/ softa ayaklanmaları söz konusu olmuş ve hükümeti epeyce süre uğraştırmıştır. Bu kriz, o
dönemin yöneticilerinin çalışmaları sonucu 17. yüzyılın başından itibaren azalmıştır (Akyüz, 2015).
2.3. Yönetimde Yaratıcılık: Herkesin görebildiğini görmek ancak herkesin düşünemediğini
düşünmek olarak tanımlanabilen yaratıcılıkta, her alanda yeni ve yararlı fikirler üretilmesi ön plandadır.
Burada ana yoldan ayrılma, deneye açık olma ve kalıplardan kurtulma söz konusudur. Fikir üretme çabası,
ürünün ortaya çıkışındaki süreçler ve sorun çözmeye yönelik uğraşı belirtilebilir (Balay, 2010).
Bu konuda en önemli örnek Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürütme
planı ve uygulamasıdır. Dünya tarihinde görülmeyen bu yöntemle, Bizans’ın morali-güdülenmesi azalmış,
Osmanlı ordusunda ise durum tersi olmuştur (Deliorman, Otmanbölük ve Özdek, 2, yty).
2.4. Örgütsel Güven: Çalışanların, yöneticilerin ve diğer çalışanların iyi niyetine ve samimiyetine
olan inancı örgütsel güveni ifade eder (Memduhoğlu ve Zengin, 2010). Örgütsel güvene en güzel örnek Ahilik
teşkilatıdır. Ahilik, Selçuklular döneminde ortaya çıkmış, Osmanlı Devleti’nin ilk yüzyıllarında etkili olmuş
çok önemli bir yaygın eğitim kurumudur. 13.yüzyılda Kırşehir’de yaşayan Ahi Evran ahiliğin kurucudur.
Ahilik, küçük esnaf, usta, kalfa ve çırakları içine alan, onların hem dayanışmalarını hem de mesleklerini
dürüstlükle özenle yapmalarını, ayrıca eğitilmelerini amaçlayan bir lonca teşkilatıdır (Akyüz, 2015).
Ahiliğin ilkeleri örgütsel güveni ortaya koymaktadır (Ceylan, 2015): Helâl kazançla meşgul ol,
ibadetlerini yerine getir, şeriata, tarikata muhalefet etme, güzel ahlaktan, akl- ı selimden dışarı çıkma, nefsine,
şeytana uyma, haramda, mekruhtan uzak dur. Elinle koymadığını götürme, kimsenin sanatına tamah etme,
kimsenin ehline, iyaline kem gözle bakma, kimseye kibir, düşmanlık beslemeyesin, cimrilik yapmayasın,
haset etmeyesin, kimin ayıbını görürsen örtesin, dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin. Sen de büyüğe varıp
ikram edesin, hürmet ve hizmette bulunasın, bir elinin kazancını ihtiyaçların için, diğer elinin kazancını
ahiretin için fukaraya sarf edesin. Kimseye dediğinden eksik verme ki yüce Allah kazancına ve ömrüne bereket
vere, her zaman teraziyi eline alınca, ahiret terazisini hatırlayasın. İyi bil ki helâlin hesabı, haramın azabı
vardır.
Şunlar da ekleniyordu: Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan
söyleme. Büyüklerden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkâr ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış
ölçme, eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil.
Kendin muhtaç iken başkalarına verecek kadar cömert ol.
Böyle bir eğitimden geçen kişiler kötü huylardan arınır, iyi huyları kazanır ve “eline, diline, beline,
gözüne” hâkim olurdu (Akyüz, 2015).
2.5. Örgütsel Adalet: Çalışanlara örgüte katkıları oranında haklarını, kurallara aykırı davranışları
oranında da ceza verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Altınkut, 2010). Bunun yanında örgütsel adalet,
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çalışanların örgütte kendilerini ne kadar adil davranıldığı konusundaki algıları ve bu algının örgüt açısından
bağlılık, doyum gibi sonuçları nasıl etkilediğini açıklayan bir kavramdır. Başka bir tanımda da örgütsel
kaynakların dağıtımının, bu dağıtım kararlarını belirlemede kullanılan süreçlerin ve bu süreçlerin yürütülmesi
sırasında gerçekleşen kişilerarası davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili kurallar ve sosyal normlar
bütünüdür.
Ahilik teşkilatında iş dışında ve iş başında eğitimleri bulunmaktadır. Örgütün “muallim ahi, pir” denen
öğreticileri vardır. Bunlar bazı törenlerle örgüte alınan üyelere İslam dininin esasları, okuma, yazma, insanlık
terbiyesi, temizlik, örgütün düzeni ve geleneği, ilahiler, şiirler, raks, sufi kıssaları, silah kullanımı, beden
eğitimi. İş başında eğitim de ise, namaz saatlerinde dükkânlarını kapatma, sonra açma gibi zaman ve düzen
alışkanlığı kazanma, dürüst çalışma, müşteriye saygı gösterme ve onu aldatmama, komşu esnaf ve
zanaatkârların da kazanmalarını isteme, çırakları iyi yetiştirme söz konusudur. Bu ve benzeri ilkelere
uymayanlara örgüt, “dükkânını kapatma, selam ve yardımı kesme, lokma çıkarmaya-ikram yapmaya ve
kurban kesmeye zorlama” gibi çeşitli cezalar uygulayabilirdi (Akyüz, 2015).
2.6. Örgütsel Vatandaşlık: Takdir yetkisi kullanılarak yapılan, resmi ödül sistemi tarafından
doğrudan ve açık bir şekilde tanımlanmayan, örgütün etkili ve verimli bir şekilde işlemesini teşvik eden
bireysel davranışlara denir. Bu davranış, ekstra rol davranışı örgüt tarafından önceden belirlenmemiş,
işverenin vereceği ödüle bakmaksızın, iş görenlerin gönüllü olarak örgüt adına faaliyete katılmalarıdır
(Aydoğan, 2010).
Ahilerin ülkeye gelen yabancılara yakın ilgi göstermeleri, yiyecek, içecek ve tüm ihtiyaçlarını özenle
karşılamaları, bulundukları yerdeki zorbaları yola getirmeleri, bunlara katılan kötüleri ortadan kaldırmaları
örgütsel vatandaşlık davranışlarına güzel örneklerdir (Akyüz, 2015).
2.7. Farklılıkların Yönetimi: Örgütlerde hiçbir kişi ve gruba ayrım yapılmaması, farklılıkların
bireysel ve örgütsel amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesidir. Amaç tüm çalışanlar için olumlu bir çalışma
ortamı yaratmak ve örgüt performansının yükseltilmesidir (Memduhoğlu, 2010). Osmanlı Devleti esas
itibariyle farklı toplumlara kucak açan örnek bir devlettir. Farklı özelliklere sahip toplumlar yüzyıllar boyu
Osmanlı Devleti yönetimi içinde barış ve huzur içinde yaşamışlardır. Farklılıkların yönetiminde en önemli
araçlardan biri de Enderun Mektebidir. Bu eğitim kurumu esas olarak Hıristiyan tebaadan alınan yetenekleri
çocukları iyi ve güvenilir devlet adamı ve asker yapma amacı güden okullardır. II. Murat döneminde kurulan,
Fatih döneminde geliştirilen, 1909 yılına kadar faaliyet gösteren bu okul, 79 sadrazam, 3 şeyhülislam, 36
kaptan-ı derya ve sayısız başka önemli görevlerde bulunan devlet adamı, hattat, şair, müzisyen yetiştirmiştir
(Akyüz, 2015).
2.8. Değerlerle Yönetim: Çalışanların ortak değerler etrafında birleştirip, bütünleştirip, değer odaklı
davranmalarını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Örgüt içinde ortak ruh oluşturabilmenin en önemli yolu
değerlerdir. İnsan ussal hareket eden varlık olmaktan ziyade, değerlerle hareket eden varlıktır. Bu yön
değerlerle yönetimde göz önünde bulundurulur. Birinci aşamada örgütün amaç ve değerleri belirlenir, ikinci
aşamada ifade edilir, son aşamada örgütün günlük etkinlikleriyle bütünleştirilir (Yılmaz, 2010).
Değerlerle yönetime Osmanlı Devleti örnek olarak verilebilir. Osmanlı Devleti’nde yönetim, İslam
hukukuna dayanır. Bunun yanında eski Türk geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamaları da diğer
boyutlardır (Merey, 2008). Bu ortak değerler etrafında Osmanlı Devleti 600 yıl hüküm sürmüştür.
Ahilik teşkilatına göre ahinin üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olmalıdır (Akyüz, 2015): Eli açık olmalı
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(cömert olmalıdır), kapası açık olmalıdır (konuksever olmalıdır), sofrası açık olmalıdır (aç geleni
doyurmalıdır). Gözü kapalı olmalıdır (kimseye kem gözle bakmamalı, kimsenin ayıbını araştırmamalıdır), dili
bağlı olmalı (kimseye kötü söz söylememelidir), beli bağlı olmalıdır (kimsenin ırz, namus, haysiyet ve şerefine
göz dikmemelidir). Bu ve benzeri değerle ahilik teşkilatı yüzyıllar boyu faaliyet göstermiştir.
3- TÜRK YÖNETİM/ EĞİTİM YÖNETİMİ TARİHİ AÇISINDAN YÖNETİM/ EĞİTİM
YÖNETİMİ BİLİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLARDA ELE ALINMAYAN KONULAR
Yönetim/ eğitim yönetimi bilimi ve yeni yaklaşımlarda ele alınmayan, alan yazına katkı sağlayacak
örneklere, tutum ve davranışlara Türk yönetim/ eğitim yönetimi tarihinde karşılaşılmaktadır. Bunların titiz bir
şekilde incelenmesi, tartışılması, ortaya konulması gerekmektedir. Çalışmada şu örnekler sunulmuştur:
1. Yunus Emre’nin Düzgün Odun Taşıması: Yunus Emre bir rivayete göre kırk, başka rivayete göre
otuz, bir başka rivayete göre on yıl tekkeye odun getirme hizmetini yerine getirmiştir. Her gün dağa, ormana
giderek sırtında odun taşır. Şeyhi Taptuk Emre bir gün O’nu görür, odunların hep düzgün olduğunu görür.
Dağda eğri odun olup olmadığını sorar. Yunus Emre ‘Bu tekkeye odunun eğrisi bile giremez” cevabını verir
ve şeyhinden takdir görür. Bu örnekte Yunus Emre’nin işini, verilen görevi severek, istekle yaptığı
görülmektedir. Hatta işini en güzel şekilde yapması söz konusudur. Odun, eğri olsun, doğru olsun, tekkenin
ihtiyacını görecekken, O, işine manevi bir boyut katarak, daha çok zaman, emek harcayarak tekkeye düzgün,
doğru odun getirme yolunu seçmiş, şeyhini son derece memnun etmiştir (Tatçı, 2012). Bu durum günümüz
yönetim biliminde bu durum toplam kalite, toplam kalite yönetimi, örgütsel vatandaşlık davranışı ile
açıklanmaktadır. Yunus Emre’nin bu çabası toplam kalite ve örgütsel vatandaşlık davranışının daha ötesinde,
‘Bu tekkeye adamın eğrisi de girmez, odunun eğrisi de’ düşüncesidir.
2. Nasrettin Hoca’nın Yumurta Satışı: Nasrettin Hoca yumurtanın sekizini bir akçeye alır, dokuzunu
bir akçeye satarmış. Hoca’nın bu acayip ticaretini görenler nedenini sormuşlar. Hoca: “Dostlar alış verişte
görsün” demiş. Bu alış verişi kapitalist sisteme göre açıklamak güçtür. Çünkü kapitalist sistem kar, rekabet
üzerine kuruludur. Olay da ise zarar yapmak söz konusudur. Acaba Nasrettin Hoca piyasayı hareketlendirmek
istemiş olabilir mi? Özbek (2004) bu fikri savunur. Başka bir örnekte Hoca bir dükkâna uğrar. Ayrı ayrı duran
un, yağ ve şekeri tek tek sorduktan sonra “Niye helva yapıp yemiyorsun?” der. Burada da acaba esnafa
girişimcilik ruhu kazandırmak istemiş olabilir mi? (Özbek, 2004).
Nasrettin Hoca çarşıya giderken çocuklar çevresini sarar ve ondan kendilerine düdük almasını ister ve
sadece bir çocuk para verir. Dönüşte Nasrettin Hoca parayı verene düdüğü verir, diğerlerine bir şey vermez.
“Parayı veren düdüğü çalar” der. Nasrettin Hoca çocuklara şu ekonomi dersini/ kuralını vermek istemiş
olabilir mi (Özbek, 2004): Ekmeden, biçilmez. Emeksiz yemek olmaz. Karşılıksız almak olmaz.
3. Fatih’in Teftişi, Esnafın Birbirini Düşünmesi: Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldıktan sonra
çarşıyı (bir diğer rivayette Edirne’yi) kıyafet değiştirerek yanında veziri ile teftişe çıkar. Bir dükkândan birkaç
çeşit mal almak ister, dükkâncı sadece bir ürün verir ve siftah yaptığını, diğer komşusuna gitmesini ve onun
henüz siftah yapmadığını söyler. Bu şekilde Fatih çarşıda birçok dükkâna gider ve aynı davranışla karşılaşır.
Vezirine bu anlayışın devam ettiği sürece İstanbul’un elimizden çıkmayacağını belirtir. Bu durumu yine kar,
kendini düşünen, rekabetçi, rakibini yok eden kapitalist sistemin anlaması mümkün değildir. Bu anlayışın
temelinde İslam dini, ahilik anlayışı bulunmaktadır.
Bir başka örnek Fatih’in kendi yaptırmış olduğu Fatih Camii ve Külliyesinde yer alan Sahn-ı Seman
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Medresesi’nden oda istemesidir. Medrese yönetimi Padişahın bu isteğini ne öğrenci ne de müderris/ profesör
olmadığı için reddeder. Fatih öğrencilik sınavına girer, sınavı kazanır ve medrese de odasına kavuşur (Akyüz,
2015). Eğitim yönetimi tarihinde eşi benzeri olmayan bir örnek olduğu ifade edilebilir.
4. Ali Emiri’nin Kitap Bağışı: Osmanlı Devleti’nde otuz sene memurluk yapan Ali Emiri, küçük
yaşlardan itibaren kitap sevgisini çok iyi değerlendirmiş, mükemmel bir kütüphane kurmuş, bu kütüphaneye
“Millet Kütüphanesi” adını vermiştir. Soranlara “Ben bu kitapları kendim için değil milletim için topladım”
cevabını vermiştir (Çimen, 2016). Osman Devleti içinde, normal koşullarda bir memurun yapacağının çok
üstünde bir davranış sergilemiştir. Bir kitap bulmak adına, tayinini farklı yerlere istemiş olması son derece
önemlidir. İnsan kaynakları yönetimi alan yazında böyle bir örneğe rastlamak mümkün gözükmemektedir.
Örgütsel vatandaşlık davranışının daha ötesinde olduğu belirtilebilir.
5. Devlet Yöneticilerinin Hayır İşleri: Türk tarihinde devlet yöneticileri her zaman ibadet, eğitim,
sağlık, bayındırlık ve benzeri alanlarda eserler yaptırmışlar, toplumun refahına katkı sağlamışlardır. Örneğin
Büyük Selçuklu Devleti’nde Bağdat’ta Nizamiye Medreseleri, Selçuklu başveziri Nizamül Mülk’ün adını
taşır. Osmanlı Devleti’nde Padişah Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye Medreselerini yaptırır. Yine
sadrazamlar, vezirler, paşalar imar işlerinde sayısız esere imza atmışlardır. Bunun yanında padişah anneleri,
eşleri, kızları da kadınların toplumun dışında olmadığını yaptırdıkları eserlerle ortaya koymuşlardır
(Deliorman, Otmanbölük ve Özdek, 2, yty). Bu örnekler yönetim tarihine yeni bir soluk getirecek gibi
gözükmektedir.
4- SONUÇ ve ÖNERİLER
Yönetim bilimi ve yönetimde yeni yaklaşımlar, yönetimin özel alanı olan eğitim yönetimini yalnızca
Batı kaynakları, kavramları ve örnekleri ile açıklamak doğru değildir. Türk tarihi, İslam tarihi, Doğu tarihi bu
konuda zengin örneklerle doludur. Bu birikimin hem kamu hem de özel yönetimde yeni bir soluk getirmesi
mümkündür.
Yönetim düşüncesinin evrimi ve yönetişim, yenilik yönetimi, yönetimde yaratıcılık, örgütsel bilgi
yönetimi, yönetimde yerelleşme, yalın yönetim, stratejik yönetim ve stratejik liderlik, duygusal zekâ ve
liderlik, dağıtılmış liderlik, örgütlerde sosyal güç, farklılıkların yönetimi, değerlerle yönetim, örgütsel kimlik,
örgütsel güven, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı, izlenim yönetimi, kaos kuramı ve örgütsel
kaos, kriz yönetimi, örgütsel sinizm, örgütlerde yıldırma, toplam kalite yönetimi, vizyon, örgütlerde değişimin
yönetimi, etkili yönetim, öğrenen örgütler gibi kavramların büyük çoğunluğuna Türk tarihinde rastlamak
mümkündür. Ülkemizdeki yönetim/ eğitim yönetimi alan yazını bu açıdan yeniden ele alınmalı, özgünlük
sağlanmalıdır.
Yönetim kavramları ve kuramlarında yer almayan, yeni kavram ve kuramların Türk tarihinde
olabileceği ifade edilebilir. Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Ali Emiri ve sayısız
Türk büyüğünün çalışmaları, ahilik, Enderun mektebi ve diğer kurum ve kuruluşlar yönetim bilimi ve
yaklaşımları açısından ele alınmalı ve ortaya konulmalıdır.
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LEADERSHIP AND ATATURK
LİDERLİK ve ATATÜRK

ABSTRACT
When we look at the historical process, we see that the most suitable example for the leadership is M.
Kemal Atatürk, founder of the Republic of Turkey (Mango, 2004, Cora, 2014). He has realized a
fundamental transformation process in administrative, social, economic and cultural life by establishing a
new state of an empire with all aspects (Ataturk, Nutuk 2016, Atay, F. R. 1966).
He has all features of leadership, such as Constituting a Collective Vision, Sharing, Mental
Stimulation, being Creative, Having a Charismatic Influence, Efficient Communication, High Motivation
Skill, Being Representative of the Change, Emotional Endurance, Being Brave, Taking Risks, Empowerment
(Authorization), Flexible Administration Understanding, Reliability, Having Self-Confidence, Valuing the
Teamwork, Life Long Learning etc (Cora, 2014, Ozdemir, 2006, Gibson, F. 2016, Mango. A. 2009, Miller, M.
and Lencioni P, 2013).
Keywords: Ataturk, Leadership, Turkish Ideology, Management.
JEL Codes: N4, N9, Z1.

ÖZ
Tarihe baktığımızda, Liderlik için verilecek en büyük örnek Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu
M.Kemal Atatürk’tür. Çökmüş, parçalanmış bir imparatorluktan, her şeyi ile yeni bir devlet kuran, yönetsel,
sosyal, ekonomik kültürel yaşamda köklü bir dönüşüm süreci gerçekleştiren odur.
Liderliğin Ortak Vizyon Oluşturma, Yüksek Motivasyon Becerisi, Değişimin Temsilcisi Olma, Cesur
Olma, Risk Alma, Yaratıcı olma, Karizmatik Etkiye Sahip Olma, Güçlendirme (Yetkilendirme), Duygusal
Dayanıklılık, Esnek Yönetim Anlayışı, Güvenilirlik, Özgüven Sahibi olma, Ekip Çalışmasına Önem Verme,
Yaşam Boyu Öğrenme Paylaşma, Zihinsel Uyarım, Etkili İletişim, gibi tüm özelliklerine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Liderlik, Türk Ülküsü, Türk Birliği, Türk Kültürü.
JEL Kodları: N4, N9, Z1.
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1. INTRODUCTION
1.1. We can define the ones as leaders, who have ultimate power of representation, who are skillful,
knowledgeable, experienced, self-sacrificing and brave. Leaders are smart and wise administrators who are
aware of their responsibilities over the communities that they represent and who can elevate them to the
highest standards. (McGinnis, G. 2016, Maxwell, J. C. 2014, Northouse, P. G. 2015)
1.2. For the administration of a company, many people having all of those qualities can be found. And
they can adequately conduct their duties. However, to rule a nation, to liberate a nation from captivity and
establish a free life for them are only possible by having more than those qualities required for leadership.
(Bayur, H. 1990, Cora, A. N. 2014, Erendil, M. 1986, Giuliani, R. 2007, Cora H. 2016)
1.3. Why Mustafa Kemal Atatürk is being missed today more than ever and is being talked about more
than ever? Have you ever thought about it? If you love Mustafa Kemal Atatürk, you appreciate him, remember
him, miss him; or if you do not love him, you try to make him forgotten. But, do you know him? If you review
his reforms, you will understand his human fabric and leadership qualifications. You will even see him in
flesh and bones (Garrett W. S. 2005, Kinross, P. 2001). There are two Mustafa Kemal inside him. The first is
his mortal human side. The second is the living one, the one which is always alive. Mustafa Kemal, who
understands and tries to realize the dreams of the people, despite all internal and external pressures on our
country. Here, this Mustafa Kemal is alive, he makes the dreams of the people even after 78 years of his death
and always remains actual. (Inan, A. 1950, Kinross, P. B. and Lord Kinross, 1992, Cora, A. N. 2014, Tunay,
B. 1995)
2. ATATÜRK AND LEADERSHIP
2.1. Atatürk is the biggest leader of the Turkish society. He is a leader who has gone to wars in the
front lines for the foundation of Turkish society, even risked his life for his nation, devoted all of his means
to his nation, smart, brave, self-sacrificing and represented his nation in the best way (Kreiser, K. 2010,
Tunaya, T. Z. 2015). He has been integrated with the Turkish society and always managed to see the society
over his own power. He made all sorts of sacrifices for the future of the Turkish nation (Gingeras, R. 2015).
With his reforms, he carried the society to the contemporary civilization level and expanded its horizon. He
led the society to compete with civilized countries and even to pass them in these fields (Inan, A.1956, Kinross,
1995, Macfie, A. l. 1994, Cora, A. N. 2013).
2.2. Atatürk, with these works and leadership of his, has become the most important name of the
Turkish history. There have been many leaders in the world so far, however, there has not been seen or heard
any other leaders having such skills (Aslantas H. and U.S. Army War College. 1997, Bay, A. 2011).
2.3. Atatürk is a unique person within the Turkish history; he is the leader of Turkish Independence
War, founder of the secular and democratic Republic of Turkey, and the leader of Turkish modernization
movement (Egeli, M. H. 1959). Alongside his military career, statesmanship and reformism, he is also a
distinguished intellectual in terms of thinking. In his period, he was not only interested in the matters of culture
and philosophy, but also almost always took part in and at the head of those activities (Lowney, C. 2005,
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Jäckh, E, 1946, Sheldon, G. W. (2005), Tutengil, C. O. 1975). As well as his opinions reflecting the thought
system of the National Struggle, Republic of Turkey and revolutions, also his opinions on cultural and social
matters will always be guidance for all generations in the course of time (Mango. A. 2005). We should not
forget that the modern Turkey has been established on those ideas. The ideal of happy and strong Turkey
depends on these opinions to live, grow and pass from generation to generation as an alive torch (Macfie, A.
l. 1994, Gocgun, O. 1999, Karal. E. Z. 1969, Mango, A. 2004).
2.4. Atatürk is a great soldier, a great executive and even a great sociologist. Atatürk’s understanding
of human being and society was reflected on his implementations while he was establishing the new Turkey.
For Atatürk, the actual potential required is the human potential. For this reason, Atatürk attached importance
to human, and placed human relations, which is the foundation stone of human and social structure, in the
foundation of development. The saying “One for all, all for one” is the form of this principal coming into
existence in words (Ataturk’un Soylev ve Demecleri, Atay, F. R. 1980, Cora, A. N., 2014, Giritli, I. 2004,
Baykal, A. N. 2013).
2.5. Even though the Great Leader Atatürk’s principle of laicism, whose necessity is understood each
passing day, was contrary to some obscurantist ideas, they constituted the main basis of modern structure of
the independent Turkey. While Atatürk was anticipating the separation of state and religion affairs from each
other, he showed respect to all sorts of beliefs of people and demonstrated his belief in Islam many times
(Hanioglu, M. S. 2013, Guldiz, M. 1998, Palmer, A. 1991).
2.6. Atatürk is not a separator but a unifier. He strongly opposed the Turkish nation being called with
discriminative names such as Laz, Kurdish, Muhacir (immigrant), Yoruk, Christian, Jewish, Muslim and even
Sunni and Shiite; he shouted to the world the greatness of Turkish nation by expressing his thoughts, which
were extensive enough to write books about them despite their religious, social and geographical distribution,
in this sentence: “HOW PROUD IS THE ONE WHO SAYS I AM A TURK” (Mango. A. 1999, Pope, N.
and Pope, H. 1997, Sinek, S. 2011).
2.7. He said those words in 29th October 1923: “Gentlemen, the Soviet Union today is our friend, ally.
We need this friendship but nobody today can say what is going to happen tomorrow. Just like the Ottoman
Empire, or Austria-Hungary Empire, it can break down and disintegrate. The nations, which it is holding in
hand tightly today, may escape. The World may reach at a new balance. That is when Turkey should know
what to do. We have brothers, whose language, religion and essence are same, under the management of this
friend of ours. We need to be prepared to look after them. Being prepared is not just lying low and awaiting
that day. We need to be prepared. How do nations prepare for this? (Shils, E. 1988, Sheldon, G. W. 2000). By
keeping spiritual bridges intact. The language is a bridge, the religion is a bridge, the history is a bridge. We
should go down to our roots and should unite within the history interrupted by the events” (Rustow D. A.
1969, Sassoon, E. 2014, Pope, N. and Pope, H. 1997. Smedley, T. C. 2011, Pettit, P. 1997).
2.8. How perfect predictions had been those words, that were told in the day’s Turkish and which I
tried to quote to you in today’s Turkish, that have exactly been realized. However, since the ones coming after
Atatürk could not understand and implement his directives, unfortunately, Turkey acted the bewildered after
the disintegration of Soviet Union. In fact, as well as those words had been an example to the belief of our
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founding father in the greatness and the outstanding character of Turkish nation, they also reflect his
foresightedness and political brilliance alongside his unifying character (Ataturkçuluk I, 1988, Atillasoy, Y.
2002, Caldwell, Z. 2015, Cora, A. N. 2014, Guldiz, M. 1998).
2.9. By leading this society to the modern civilization level, which had been named as the sick man of
the Europe, put on the table by invader states in order to divide the inheritance, actually lost all of its potentials,
disintegrated and about to collapse; he has brought its identity of being a nation, its pride and freedom in this
society. How clear his character never accepting the captivity is with these words of his “We, Turks, are a
nation that has been the symbol of freedom and independence throughout the history” (King, C. 2015,
Karaosmanoglu, Y. K. 2005. Askun, I. C. 1988, Burns, J. M. 2010).
3. HIS ACCOMPLISHES
3.2. The Great Leader Atatürk devoted all his lifetime to serve his nation. No coincidence has place in
any successes in the world. When the success of Atatürk is analyzed; faith, knowledge, sedulity, honesty,
reliability, resolution, courage and determination are seen. When we compare our country with our middle
eastern neighbors which we had been at the same level in 1920s, we understand better what great work that
our great Founding Father has left us (Aydemir, S. S. 1965, Turkey Basin-Yayin ve Enformasyon Genel
Mudurlugu, 1983, Daver, B. 1964).
3.3. His statement “My humble body will certainly depart from this life one day, however, the Republic
of Turkey will live forever with dignity” describes how strong his faith in the work that he created was (Baykal,
A. N. 2013).
3.4. Either with his military genius, perfect statesmanship or as his being the architect and executer of
the reforms in Turkey, he has been one of the greatest leaders of the past century, and the greatest to me. Our
gratitude is endless to this great Turkish man, our Founding Father, who revived a society that was lost,
brought it up to the level that it deserves among the world nations, and granted us a country and freedom.
(Erendil, M. 1986, Gawrych, G. W. 2015)
3.5. The Founding Father has not only left a state for us but also shown us a set of rules and methods
in order for this stated to remain and advance. All of us will protect and implement those suggestions and
methods that we will call as Kemalism (Macfie, A. L. 1994, Ozdemir, H. 2003, Pettit, P. 1997).
3.6. However, I think that we, unfortunately, could not so far understand ATATURK. Since we could
not understand, we could not express him... Since we could not understand and express him, we did not have
the chance to ACCOMPLISH him as well... Nobody can liberate the slave who is self-satisfied. Populism is,
in the first place, to teach the good, the beautiful and the right to the people (Bayur, H. 1963, Sheldon, G. W.
2000, Sonyel, S. R. 1989).
3.6.1. This is only possible with education...
3.6.2. The people can seek the good and the right if it knows...
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3.7. Atatürk’s Revolution has two keystones:
3.7.1. Laicism – Secularism
3.7.2. Unity of education
The most important goal of Atatürk’s revolution was regulating the education system. The Turkish
youth would be grown up in the light of and under the discipline of positive sciences. Additionally, the
parliament that Mustafa Kemal conducted the National Struggle with was not progressivist at all (Erendil, M.
1986).
3.8.

While launching the NATIONAL STRUGGLE, Mustafa Kemal has set three goals:

3.8.1. Throwing the invaders out of the country.
3.8.2. Abolishing the empire which had completed its lifetime.
3.8.3. Establishing a new Turkish state by replacing it with the disintegrated empire.
3.9. Mustafa Kemal has not only struggled with the enemy in this fight... He has also stood against the
ones who were objecting the reforms; and always preferred all decisions to be made by Grand National
Assembly of Turkey. He has been patient against the ones who were objecting the reforms in spite of
everything until the victory... After the victory, he has told journalist visiting him in İzmir: “We have driven
Greeks into the sea, now we will walk up to the real enemy”. This enemy was dark power, blind faith and
ignorance. However, the very day, a Religious Scholar was able to say to Muhittin Baha who was giving the
good news about the victory in National Assembly: “We have gotten rid of Greeks, let’s see how are we going
to get rid of Mustafa Kemal?”... (Aydemir, S. S. 1965, Kili. S. 2004, Erickson, E. J. 2013, Pettit, P. 1997).
4.

CONCLUSION

4.1. Like the grand Founding Father of Turks’ saying “Seeing me does not necessarily mean to see my
face; if you understand and feel my feelings, that is enough.”, I too, by memorializing our Founding Father,
have aimed to express his philosophy and what he wanted to give us to our children, youth and primarily to
the ones who are claiming that they were Kemalists but not being able to understand and protect what Atatürk
has said (Bayar, C. 1978, Kornrumpf, H. J. 1997, Giritli, I. 2004, Cora A.N., Cora H, 2016)
4.2. With the system that he has established, Mustafa Kemal Atatürk had liberated our women from
being concubines and men from being slaves... At the point that we have reached today in the name of the
democracy, our women are in the direction of being concubines and men are in the direction of being slaves...
The democracy is, of course, the most ideal regime... However, the democracy should never be a tool for
altering the order and going towards obscurantism by destroying the revolutions of Atatürk (Ozdemir, H.
2004, Armstrong, H. C. 1961, Barwick, R. W. 2015, Kinross 1985).
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4.3. Oh, my great FOUNDING FATHER, I write this paper to you in the 78th year of your death in
resentment and shame. Do not get me wrong, I have never done and will never do anything that embarrasses
you but I, also, could not protect your greatest work that you have asked us as our primary duty. (Cora, A. N.,
2014)
4.4. My shame is not because of something that I did but of the primary and the biggest duty that you
give that I could not carry on. I have been reading, feeling, living your Gençliğe Hitabe (Address to the Youth)
all my life with pride, enthusiasm and eager; however, I ashamedly say that I could not do the necessary, not
all of us yet (Cora, A. N., 2014).
4.5. I have regrettably to tell you that the one who is responsible of these tragic days will be your fellow
soldiers, Military Officers, as you have stated “If the independence of the Nation is violated, Military Officers
will be responsible of this”.
4.6. All Officers of Turkish Armed Forces are noble, brave, self-sacrificing, knowledgeable,
sophisticated and upright people. Even though they had been imprisoned upon fake evidences and slanders,
they have not surrendered; I have nothing to say against their upright standing, and their gentleness and
kindness specific to Turkish Military. But there is no leader among them. Turkish Armed Forces have
properly thought everything to the Officers, such as heroism, soldiership, chain of commands, walking
towards the death by laughing but, unfortunately, could not teach them the leadership. Within the huge Turkish
Armed Forces, there had not been even one Officer with leadership qualifications who deserves your
appreciation. ( Cora, A. N., 2014)
4.7. The enemy, just like you have warned us as well, has despised humiliated our Military Officers at
first and started their nefarious attacks with brave members of TAF, generals and officers, in order to spoil the
Republic, take away our acquisitions and take over our independence. They wanted to passivate the Turkish
Armed Forces, divide our Turkey in the absence of its invincible protector shield, colonize our ountry by
establishing a religious terrorist organization for the sake of their own personal interests and with the support
of foreign countries. Our people has strongly objected to this and proved again that they were following your
footsteps (Cora, A. N., 2014)
4.8. Brave Turkish Officers, who have fearlessly served to the country for decades in the most difficult
conditions by risking their necks, have been exposed to enemy law in their own countries for years by this
religious terrorist organization. The truth has been realized, all of them were set free; but the suffering that
they had!.. The main sad thing is the weakness that their fellow soldiers staying out have shown in discharging
their historical responsibilities. Not only they could not prevent the religious terrorist organization growing
and organizing within the armed forces, but they also did not help their friends who had been wronged and
stayed in prison for years. They have done nothing but watched the disruption of the democracy, namely your
greatest work. (Yenen, S. 2011)
4.9. Even though you have said “Do not see me as an extraordinary person; the only extraordinary
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thing of my birth is that I was born as a Turk. Turkishness is my deepest source of confidence, and broadest
pride anchorage.” and united us by saying “How happy is the one who says I am a Turk”, this cruelty that is
experienced today in the country is maintained by the ones who are ashamed of their Turkishness and by
countryless enemies of Turks (Mango, A. 1999).
4.10. Oh, my great Founding Father, I would not want to upset you by saying those but, unfortunately,
this is the situation of our country today. Nevertheless, even though the Officers could not carry on the duties
that you have given to them, the youth that you have entrusted them with the Republic had been clearly aware
of their primary duties. What we have been experiencing for 10 years during this anti-Republican period have
accumulated on the youth more than anybody expected, and this accumulation has exploded one day at one
place and a massive crowd of people have stood up. Again, you have read the future accurately and done the
right thing by entrusting youth with your greatest work. Today, the Turkish people now in a standing position
and have started the fight for their own future, for the acquisitions of the Republic; and believe me, they are
all aware of that the power they need was in their veins.
4.11. We have lived through difficult times, many important acquisitions of Republic had been turned
upside-down, our democracy and law had been turned into something other than democracy and law. Huge
unfairness, betrayals, corruptions and human right violations have been made, and are being made; but in the
end, Turkish people have decided to take their own future in their strong and skillful hands. You know your
Nation since you know them well, it comes to that point hard but if this Nation once says “enough”, it means
it is time for the enemy to run. It will be much easier from this point (Cora, A. N., 2014).
4.12. As an old Turkish young person who has received the greatest doctrines in his life from you, you
can be sure that I will give you much better news to you in my next paper.
We miss you more with each passing day, my Founding Father... With my endless appreciations for
all the things you have done for us...
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Ataturkçuluk I, (1988), Pb. Genelkurmay Y., Ankara, p. 181.
4.
Atay, F. R. (1966), Ataturkculuk Nedir? Pb. Ak Y., Istanbul p. 57–58
5.
Atay, F. R. (1980) Babanız Ataturk, Istanbul, p. 120
6.
Atillasoy, Y. (2002), Mustafa Kemal Ataturk: First President and Founder of the Turkish Republic,
Pb. Woodside House, p. 2, 4,11
7.
Armstrong, H. C. (1961), Gray wolf the life of Kemal Ataturk, Pb. Capricorn Books, USA, p. 5
8.
Aslantas H. and U.S. Army War College. (1997), Strategic Vision of Mustafa Kemal Askun, I. C.
(1988), Karizma ve Ataturk’un Onderligindeki Gelisimi, Pb. Ataturk Yolu, Sayı 2 (October 1988), P. 201.
9.
Ataturk (Turkey Book 1), Pb. Penny Hill Press Inc, p. 4,12
10.
Aydemir, S. S. (1965) Tek Adam, Folder III, Pb. Remzi K, Istanbul, p. 510.

156

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

11.
Bay, A. (2011), Ataturk: Lessons in Leadership From the Greatest General of the Ottoman Empire
(World Generals Series), Pb. St. Martin's Press, USA, p. 188, 191,231 Turkey Basin-Yayin ve Enformasyon
Genel Mudurlugu, (1983), Ataturk
12.
Bayar, C. (1978) Ataturk’un Metodolojisi ve Gunumuz, (der. Ismet Bozdag), Pb. Kervan, Ankara, p.
28-30
13.
Barwick, R. W. (2015), Chasing Ataturk, Pb. Sparakoff Press, USA, p. 177, 303
14.
Baykal, A. N. (2013), Mustafa Kemal Ataturk'un Liderlik Sirlari, Pb. Destek yayinlari, Istanbul, p. 73
15.
Burns, J. M. (2010), Leadership (Harper Perennial Political Classics), Pb. Harper and Row, USA, p.
423-42
16.
Bayur, H. (1963), Ataturk Hayati ve Eseri, Pb. Ataturk Arastırma Merkezi, Ankara. p. 345.
17.
Bayur, H. (1990), Ataturk Hayati ve Eseri, Pb. Ataturk Arastirma Merkezi, p. 345.
18.
Bozkurt, M. E. (1955), Yakinlarindan Hatiralar, Pb. Sel, Istanbul, p. 96-99
19.
Caldwell, Z. (2015), Flexible Leadership - 7 Leadership Styles to Master, Pb. Amazon Digital Services
LLC, p. 117
20.
Cebesoy, A. F. (2013), Sinif Arkadasim Ataturk, Pb. Temel, Istanbul, p. 135.
21.
Cora, A. N. (2013), Istiklal Harbi Sirasinda Ataturk'un Nutkuna ve Diger Resmi Belgelere gore
Azinliklarin Faaliyetleri, Bunlara Karsi Alinan Tedbirler, Pb. CreateSpace, USA, p. 5
22.
Cora, A. N. (2014), Turk Birlesik Devletleri, Pb. CreateSpace, USA, p. 6
23.
Cora, A. N. (2014), Turkculugun Esaslari, Pb. CreateSpace, USA, p. 19,22
24.
Cora, A. N. (2014), Tarih Turklerle Baslar, Pb. CreateSpace, USA, p. 17
25.
Cora, A. N. (2014), Ataturkcu Dusunce sistemi, Pb. CreateSpace, USA, p. 6
26.
Cora, A. N. (2014), Ataturk ve din, Ataturk'un laiklik Anlayisi, Pb. CreateSpace, USA, p. 12,13
27.
Cora, A. N. (2014), Ataturk, Pb. CreateSpace, USA, p. 89
28.
Cora, A. N. (2014), Sözde Ermeni Soykirimi iddiasi, Pb. CreateSpace, USA, p. 8
29.
CORA A.N., CORA H, (2016) "Turk Ulkusu" TURAN-SAM Uluslararasi Bilimsel Hakemli Dergisi;
ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/ILKBAHAR, Sayi: 30, s.119-125
30.
CORA H. (2016) "Leadership While Managing Change" TURAN-CSR International Scientific PeerReviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SPRING, Issue:
30 pp.233-248
31.
Daver,B. (1964), Ataturk Gercegi, Pb.Sumerbank Dergisi 10 Kasim Ozel Sayisi, p. 167.
32.
Depree, M. (2004), Leadership Is an Art, Pb. Double day, USA, p.17
33.
Egeli, M. H. (1959), Ataturk’ten Bilinmeyen Hatiralar, Pb. Guven, p. 68.
34.
Erendil, M. (1986), Cok Yonlu Lider Ataturk, Pb. Genelkurmay Y., Ankara, p. 292– 293
35.
Erickson, E. J. (2013), Mustafa Kemal Ataturk (Command), Pb. Osprey Publishing, USA, p. 62-64
36.
Erendil, M. (1986), Cok Yonlu Lider Ataturk, ATASE Archive, Folder 3, file 1335/4–2, Fihrist 9, 9–
1,8’den, Pb. Genelkurmay Y., Ankara, p. 292– 293.
37.
Garrett W. S. (2005), Ataturk and Jefferson, (cev. Balam Kenter), Pb. Nokta, Istanbul, p. 13
38.
Gawrych, G. W. (2015) The Young Ataturk: From Ottoman Soldier to Statesman of
39.
Turkey, Pb. B. Tauris;, USA, p. 34-35,87-89
40.
Giritli, I. (2004), Bir Ulusal Modernleşme Ideolojisi olarak Ataturkculuk, Pb. Ataturk Arastirma
merkezi, Ankara, P. 11
41.
Giritli, I.(2007), Günümüzde Atatürkçülük, Pb. Der y., Istanbul, p. 292
42.
Gırıtlı, I., Baykal, H., Baykal M., (2008), Ataturk ve Ataturkculuk, Pb. Der Y., Istanbul, p. 35

157

http://www.turansam.org
********
TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Cilt: 8/YAZ, Sayı: 31
TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 31

43.
Gocgun, O. (1999) Edebiyat Dunyası ve Ataturk, Pb. AKM, Ankara, p. 198.
44.
Gibson, F. (2016), Leadership: How To Lead & Influence People To Ultimate Success, Pb. Kindle, p.
45.
Giuliani, R. (2007), Leadership, Pb. Miramax, p. 332
46.
Guldiz, M. (1998), Ataturk: The Birth of A Nation, Pb. Revas Rehber, p. 32,43
47.
Gingeras, R. (2015), Mustafa Kemal Ataturk: Heir to an Empire (The World in a Life Series), Pb.
Oxford University Press, USA, p.165,181
48.
Hanioğlu, M. S. (2013), Ataturk: An Intellectual Biography, Pb. Princeton University, p. 291-295
49.
Inan, A. (1950), Ataturk’ten Hatiralar, Pb. TTK B, Ankara, p. 177–180
50.
Inan, A. (1956), Kemal Ataturk’u Anarken, Pb. Güzel Sanatlar, Ankara, p. 185–187
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LEADERSHIP AND ITS INFLUENCE ON A HEALTHY CORPORATE CULTURE
LİDERLİK VE SAĞLIKLI BİR KURUM KÜLTÜRÜNE OLAN ETKİLERİ

ABSTRACT
Leadership has an enormous affect on organizational culture, which is a set of procedures and
principles that lead to the behavior of its members through words, gesticulations and interpersonal
relationships; it is also the lead on the predictions of the future and promoting the trailer to change. The
relationship between these concepts contributes either to repeal or reduction of productivity in any
corporation.
What kind of leadership styles should take a leader follow to promote a healthy organizational culture?
And what are the characteristics and styles a leader should have? Is there a guiding power dedicated to have
a healthy organization? And finally, to what extend ethics can play a role in constructing or demolishing a
corporation?
Keywords: Leadership, Strategy, Corporate Management.
JEL Codes: N4, N9, Z1.

ÖZ
Liderlik kelimeler, mimikler ve kişiler arası ilişkiler yolu ile üyelerinin davranışlarınını yönlendiren
yöntemler ve prensipler bütünü olan Liderliğin kurumsal kültür üzerinde muazzam bir etkisi vardır ve ayrıca
değişimin yolunu destekleyip gelecek konusunda tahmin yürütülmesini sağlar. Bu konseptler arasındaki ilişki
herhangi bir kurumda üretkenliği azaltabilir hatta ortadan kaldırabilir.
Bu durumda bir lider sağlıklı bir kurumsal kültür tesis etmek için hangi tür liderlik stilini
uygulamalıdır? Bir lider ne tür niteliklere ve stillere sahip olmalıdır? Sağlıklı bir kuruma sahip olabilmek için
yönlendirici bir güç var mıdır? Ve nihayet, etik değerler bir kurumun inşaasına ya da yıkılmasına hangi ölçüde
etkili olabilir?
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Strateji, Kurumsal Yönetim.
JEL Kodları: N4, N9, Z1.
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INTRODUCTION
Many researches have defined corporate culture as behaviors and rules that reflect the psychlological
environment of the corporation. On the other hand, leadership was one of the most popular concepts in the
West in XX. Century and the need to efficiently manage the world economy that had developed after industrial
revolution has been the main reason behind this fact (Aytürk, 1990).
The managerial and organizational problems that surfaced after Industrial Revolution brought
bureaucracy and management theoricians such as Taylor and Fayol to the forefront. After 1990s, developments
in this area have got top importance and new theories on leadership and organizations, new approaches in total
quality management have brought this area to the border of being a new discipline in social sciences. (Erdem
and Dikici, 2009)
Corporate leaders are going through rough times as they go forward in this new era of high speed,
communications and technology (Cora H., Samet A. 2016). Concepts of “leadership style” and “corporate
culture” were often heard in this period. Does interaction between leadership style and corporate culture
promote Institutions’ development or their decline? An answer to this basic question is being sought through
a literature review.
1. LEADERSHIP
1.1. Definition of Leadership
No agreement has been reached yet over the definition of leadership which constitutes an important
place in terms of organizational, social and political life of mankind. Within last 75 years, many books and
articles have been published on leadership, and several theories have been developed on this issue (Özalp,
Öcal, 1992) The main factor that gives life to any organization and that brings success for that organization is
its spirit And it is the leader who gives life to a mechanical organization, and who instills that spirit driving
the organization to the success. According to a definition based on relationship between the leader and his/her
followers, a leader is the person who manages the process of social interaction that affect the behaviors of the
followers. (Desborough, Ashikamasy, 2002). In General, leadership is the relationship between a person and
a group based on power and authority. Leader directs the group towards a target by using his power. According
to another definition, leadership is supremacy that was held over other members of the group in terms of
qualities such as charisma, intelligence and aptitude (Fiedler, 2005).
Although there are quite many, diverse definitions of leadership, there is a common point in all of these
definitions. And that point is the fact that the main activity that a leader carries out is a managerial work.
Therefore, it is necessary to clarify first what managerial work refers to while making a definition of
leadership. There is an uncertainty as to what a managerial work is, as there are many theories in this regard.
Managerial work is composed of issues such as what leaders do; how they plan their time, with whom they
interact etc. (Torrington, Hal, 1987)
1.2. Styles of Leadership
Leadership style is important for achieving organizational targets. As it is a determinant factor in
achieving targets, many studies have been carried out on this subject. For example, in one of these studies,
leadership is divided in four compartments: laissez faire, management based on acceptance, rewarding based
on probability and transformational management. These categories have been commonly used in education as
well as being subject to academic research.
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Laissez faire –system is comparatively a passive system and it is based on principles of avoidance and
staying away. Standard arrangements, observations, finding mistakes (debugging), imposing rules and
concentrating on wrong-doings are among the main characteristics of management based on acceptance. In
rewarding based on mutual sharing, the attention is centered on whether the expected results are obtained or
not. Transformational leadership, on the other hand, is considered as a global system of management and it
has gained a wide acceptance both in theory and in practice. (Erdem and Dikici, 2009)
Definition of transformational leadership reveals that such leadership helps taking decisions, supports
intellectual development, gives inspiration and creates ideal consequences. Taking individual decisions helps
the person to give more attention to his/her work. Intellectual development ensures concentration on results.
Inspirational motivation increases the level of optimism and ideal consequences provide new perspectives and
increase efficiency. Transformational leadership has different gains compared to other three types of
leadership, as it especially encourages work effort in achieving the targets (McColl-Kennedy, Anderson, 2005)
In transformational leadership, the manager is in a struggle with traditional practices. The manager
considers his/her workers as individuals and takes into account their needs and complaints while making
decisions. He/she provides an inspirational vision. However, in a functional type of management, the approach
is different. Such managers ask their workers to behave in a determined way; they follow mistakes and
deficiencies closely and intervene only when a problem arises. (Erdem and Dikici, 2009)
In laisses faire type leadership, on the other hand, status quo is prevalent (Moss, McFarland, Ngu
Kijowska, 2007). In transformational leadership, loyalty and interaction is not dependent on material factors.
Individuals are influenced and motivated through use of values on which no bargaining is possible (Dale,
1999). Transformational leader transcends the traditional. An individuals can see himself/herself as part of the
organization/institution. Highest involvement is ensured while decisions are made. Leadership is seen as a
collective phenomenon. The prevailing understanding is that a good leader is the one who leads to positive
developments. Interaction with workers is of top priority (Leavitt, 1964).
In a study conducted by Lewin, White and Lipit, leadership is grouped under three categories:
autocratic, democratic and non-interventionist. In that study, a group of students that was leaded by teachers
with all these three different leadership styles was observed. The group governed by autocratic leadership
was more productive compared to the group governed by democratic leadership while both groups were more
productive than the one governed by leaders who are in favor of non-intervention. (Erdem and Dikici, 2009)
However, when all three were compared it is seen that hostility and anger was less evident in
democratic and non-intervention groups than group managed by autocratic style. While all members of
democratic and non-intervention groups completed their work, the members of the autocratically governed
group left their task without completely finishing them (Vugt, Jepson, Hart, Cremer, January, 2004).
Although the leaders are dependent on their workers in terms of results to be achieved, the ways these
results are obtained differ. From 1980s onward, the concept of inspiration appears on stage. This, while
showing the different resources of leadership, also points to the evolution of leadership. Eagley, Schmidt and
Bales underline “job-oriented style” as the most common characteristic of leadership. This style is based on
completion of the job. In time, this style has been developed. Job-oriented style includes guiding the workers
in line with rules, obtaining high performance and determining the roles of individuals. (Çora, 2016)
In 1980s and 1990s, several researchers studied transformational and functional leadership. Burns
suggests two types of leadership: transformational and functional. Although there are several different
approaches in the literature, it can be possible to outline the types of leadership as following (Alas, Tafel,
Tımlik, 2007)
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1. Authoritarian Leaders: Leaders in this category use their formal positions and power of hierarchy.
The use of force, formal relations and existence of hierarchy are relevant for these leaders.
2. Functional Leaders: These leaders make use of rewarding system. They think that rewards
motivate the workers and increase their loyalty by motivating them.
3. Transformational leaders: They take into account the larger interests that also include interests of
the workers. Ethical values are important for them.
4. Authentic leaders: In terms of leadership, they help others. They act with their heart, and mind
and with passion. (Erdem and Dikici, 2009)
1.3. Leadership and Management
Leadership and Management are different concept. Although there are scientists who claim that these
two are the same thing, in essence, leadership is a concept representing “guidance” while management
representing “official authority”.
Well-known Philosopher, Lao-Tzu says the following on leadership: “A leader is best when people
barely know that he exists, not so good when people obey and acclaim him, worst when they despise him. Fail
to honor people, they fail to honor you. But of a good leader, who talks little, when his work is done, his aims
fulfilled, they will all say, we did this ourselves.”
“Leadership is motivating workers for success and managing them well, while maintaining and
ensuring honesty, thrust, transparency and respect for workers in management” (Aktan, 2003). The factors
that differentiate the leadership from management can be cited as following (Aytürk, 1990)
1. Authority,
2. Power,
3. Influence.
The way how authority and influence, two basic means of directing workers, are used in an
organization could make a person either a manager or a leader (Geylan, 1992). While manager uses authority
as a tool of enforcement, leader prefers influencing and uses techniques that motivate people. Here, the way a
leader prefers to follow is more difficult. But this way is more permanent and persistent. Even if he or she
does not have authority, a leader can succeed to influence its employees while a manager may not succeed to
affect his or her subordinates even though he or she may have the authority (Geylan, 1992)
Leadership is the ability to use power in an influential way. Influencing is a way of using one’s power.
It is difficult to delineate the concept pf power and influence with a strict line; to the contrary, these two
concepts are in a position to reinforce each other. Influencing increases one’s power, while it becomes much
easier to influence other as one’s power increases. (Tortop, 1989). It is possible to make the comparison of
leadership and management in the following table (Akgündüz, 2004):
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Table 1: Difference between Leadership and Management
Manager

Leader

Derives his power from his
Derives
his
power
position.
communication and infleuncing

from

Senior Level

Not necessarily Senior

There are subordinates appointed

There are people who want to be in his

by him

group.

His success id dependent on
His success is dependent on members
system.
of his group
Controls

Delegates power

Protects the status qua

Attaches importance to development.

Normative

Innovative

Thinking in short term.

Thinking in long term.

Serving the existing goals

Setting his own goals

Chosen by people in the groups that he
Brought to management by others belongs to.

Takes his power from formal
Takes his power from the group that h
structures
belongs to.
Represents the formal

Represents the natural

(Erdem and Dikici, 2009: 198-213)
2. CORPORATE CULTURE
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2.1. Culture
Culture is a Latin word. In dictionary it is defined as “Processing of untouched nature, making it useful
by human mind and creativity” (İpşiroğlu, 1991). From the perspective of social sciences it is a technical
concept, defined as participation involving knowledge, faith and tradition. Concept of culture, as it is used
interchangeable with concept of civilization, is primarily considered as being dependent on development of
mankind, as a heritage passed from generation to generation. Up to date there has been made some 160
definitions related to culture. (Erdem and Dikici, 2009) Some of these definitions are presented below:
Culture is a system of normal behavior patterns, beliefs, attitudes and habits that direct the behavior of
members and groups within an organization. (Çora, 2016)
Most classical definition of culture is made by E.B. Taylor. According to Taylor, Culture is “that
complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and
habits acquired by man as a member of society” In our country, it has been Ziya GÖKALP who defined culture
systematically for the first time. Gökalp defined culture as art, religion, customs and traditions that belong to
a society and claimed that culture is national (Şimşek, Akgemci, Çelik, 2001) (Çora A.N., Çora H, 2016)
In a more restricted manner, culture can also be considered as a concept belonging to sub-social groups
such as organizations, institutions and ethnic groups. In this case, it may be more descriptive to define culture
as all logical and emotional characteristics such as principles, beliefs, attitudes, behaviors and habits which
are shared in a group or institution (Kongar, 1972).
2.2. Corporate Culture.
All subjects areas of Sociology, whics studies the society, is centered on three main topics:
1.

Who/what is social individual?

2.

What does a social individual do?

3.

Understanding/recognition of socio-cultural structure.

Of these topics, the first one is related to society. The Second topic is concerned with culture and the
third one is related to both. Social individuals are categories, masses, groups, unions, communities and
societies. Institution is a structure that is composed of coordinated activities or powers of at least two or more
individuals. In that case, these activities are meant to be activities that aim to achieve a particular goal
(Worsley, 1977). In this case, institution can be defined as an arrangement of personnel through distribution
of functions and responsibilities in order to achieve a pre-determined goal. It can also be described as planned
social units, targeted to a certain goal under a national and conscious leadership (Tezcan, 1995). From a
different perspective, institution is a group of activities arranged to realize a certain purpose and division of
such activities among members of the institution (Learned and A. Sproat, 1972).
What is important here is that an institution is a system where factors of man-work-technology come
together. Institution is a division of labor and system of coordination enabling individuals to achieve targets,
which cannot be achieved by themselves, by coming together with others as groups and by uniting their
knowledge and skills (Hunt, 1999). In conclusion, it is an arrangement of relations between man and materials,
establishment of order, rules and arrangements with a view to managing, conducting and completing the work
in a systematic and planned way (Demir, 1996).
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Popularity of the concept of Corporate Culture has increased continuously since it has first appeared
after 1960s. (Ertekin, 1978). As a totality of charteristics defining an institution, Corporate Culture has
followig features (Ertekin, 1978):
1.

It differentiates the Institution from others,

2.

It is continuous,

3.

It affects behaviors

Corporate culture is an abstract realty as it gives personality to the member of the institution by
sustaining Institution’s structure with certain rules, covering all areas from work style to hierarchical system,
ceremonies, celebration, reward and punishment system etc. Like societies, institutions also have values,
principles, goals, perspectives on work life, that’s to say all qualities reflecting the institutions themselves.
Here, these beliefs, understandings and rules make up Corporate Culture. (Erdem and Dikici, 2009)
Culture of an institution includes all spoken and assumed rules, assumptions, values, and ways of
thinking. These factors determine how one should get dressed, behave and interact with colleagues,
employees, managers and customers. In this regard, it could be possible to underline the following as the main
functions of Corporate Culture (Ertekin: 1978):
1.

Corporate culture brings together the individuals around common values and understanding of

2.

It connects them together.

3.

It brings unity to the Institution

work.

4.
As Corporate Culture maintains continuity of the objective under changing conditions, it is a
loadstar, a means of control.
5.

It explains how persons should behave.

6.

It determines what is important for the Institution.

7.

It determines the way of interaction among individuals

8.

. It explains the reasons for which effort should be made.

9.

It gives a sense of belonging to the employees.

10.

It creates organizational identity.

11. It creates commitment to the beliefs and values.
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12. It is a guide for daily work.
13. It affects the behaviors of employees.
Corprate culture takes shape around purposes and targets, which are determined by managers and
employees together, and work principles by which responsibilities are clearly set. In this sense, Institutional
culture can also be defined as rules, behaviors, habits, attitudes beliefs, values and work systems that orient
employees’ behaviors in an institution. In other words, corporate culture is a group of symbols, ceremonies
and myths. Corporate culture, which has been developed in such a way, is a way of life for all people working
in that institution. (Erdem and Dikici, 2009)
With corporate culture, it is possible to achieve an identity in working environment. This identity
ensures a sense of belonging and loyalty of employees and makes them look out for the institution. Employees
feel excited as they take into account the prestige and status provided in society by working in that institution.
In sum, everything that is related to humans and institution can be qualified as culture. As a result of this
culture, a working environment, which is supportive of the institutional needs and goals, is created. In order
to achieve this, it is necessary to base the working conditions on a system of strategies, working principles,
attitudes and behaviors, roles, values, norms, symbols, customs and habits. And this system is called corporate
culture (Tolan, 1991).
2.3. Formation of Corporate Culture
Another feature of corporate culture is related to its formation. Accordingly corporate culture either
takes its form in time or it is being shaped intentionally. When it takes its form in time automatically, it can
be explained as being shaped by beliefs and values of its employees. The culture formed consequently
contributes to the corporate loyalty and to the achievement of corporate goals and targets by employees. It can
be stated that corporation and its culture is a unity as culture takes its form with symbols and expressions
coming together with individuals. In this regard, the individuals of the institution not only unite with symbol
and expressions but also renew them in time. Culture is not instinctive or hereditary but it is composed of
habits, behaviors, trends and reactions that every human being obtains throughout his or her lifetime. (Çora
A.N., Çora H, 2016) In other words, it can be stated that formation of culture is the result of education and
learning processes. All cultures are formed and then developed in accordance with this principle (Hofstede,
1984). Culture is formed and developed with influence of social environment and it changes again with same
influences.
In formation of cultural structures in institutions, national culture plays as much role as social values.
Many properties of corporate culture overlap with national culture. Roles of authoritarian personalities in the
society have influence over emergence of authoritarian managers in corporations.
Every society is equipped with different ethical values according to its historical backlog and its system
of beliefs. Institutions are under the influence of ethical values coming from internal circles making up these
institutions and outer circles with which they are in interaction (Erdem and Dikici, 2009). In this sense, the
following factors contribute to the formation of corporate culture:
1.

Religious values
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2.

Technical values,

3

Economic values,

4

Social values,

5

Psychological values,

6

Strategic values

7
Aesthetic values
.
2.4. Elements of Corporate Culture
As culture is a multidimensional subject, it is necessary to study if from different perspectives. For this
reason, it is necessary to evaluate the elements of corporate culture by categories as shown below (Erkmen
and Ordun, 2001, Kozlu, 1986, Pettigrew, 1979, Öztürk, 1996, Tevrüz, 1996, Berberoğlu, 1991).:
1.

Basic values and beliefs,

2.

Leaders and heroes,

3.

Ceremonies and riturals,

4.

Legends and stories,

5.

Language and metaphors,

6.

Rules of conduct,

7.

Architectural features and organisational Identity,

8.

Assumptions,

9.

History of the Organisation

10.

Objectives,

11.

Environment,

12.

Technology,

13.

People,
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14.

Magnitude, (substantiality)

15.

Management mentality.

3. LEADER’S INFLUENCE OVER FORMATION OF CORPORATE CULTURE
One of the most effective factors shaping corporate culture is a strong style of leadership. In a
corporation, individual, who is faced with a strong leader, will take him or her as an example. This will mean
embracing the leadership as a role-model for him or herself. This situation makes a great contribution to the
formation of corporate culture. Behaviors acquired through such a way will be set as models for other
employees as well.
The behaviors acquired in time become habits and then cultural patterns shared by collective learning.
Such cultural patters are indeed called corporate culture. Establishment of a peaceful, serene environment is
the responsibility of the leader. Transforming this to a corporate culture is the first step for success (Ertekin,
1978):
The important thing is being able to establish the corporate culture, to transmit it to the employees in
an appropriate way and to make them adopt it. The leader has important responsibilities in formation and
protection of corporate culture and its adoption by employees. The leader can advance the corporate culture
or may cause its deterioration. A strong communication between the leader and employees means that
corporate culture is strong as well (Dale, 1999:10). Leaders may try to impose their assumptions in the
Corporation. But, such corporate culture should reflect not only the assumptions of the leader but also beliefs,
values, attitudes and behaviors, that is to say the culture, of all individuals (Sürgit, 1978).
The person from which corporate culture is learned and practiced is the one who is at the top of
corporate hierarchy. Managers’ and employees’ opinions are transformed into attitudes; attitudes into
behaviors, behaviors into habits, habits into charter and finally into culture. This also influences the formation
of corporate culture. (Aydın, 2000). That’s why, behaviors of a leader is very important. In this situation, the
leader should behave very carefully as he or she has a representative responsibility.
Managing diversity in corporate culture and creating a synergy out of this is a talent of leadership.
Leaders should be in a position to evaluate the effectiveness of corporate culture and decide when and how to
revise it. In short, management of corporate culture is a basic competence of management and leadership. In
conclusion, the things that leaders should do to achieve an effective governance of the culture can be cited as
following (March and Simon, 1975) :
1. Strategic planning and determining the required cultural base for this purpose.
2. Making culture compatible and coherent with the mission, objectives, strategies, structure and
processes.
3. Creating a written document out of the philosophy and the values of the corporation.
4. Establishing a consistent system of incentives, appreciation and performance management.
5. Creating error detection systems and sanctions.
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6. Managing educational practices such as coaching and mentorship.
7. Keeping alive the rituals, symbols and corporate legends.
8.

Benefiting from subcultures.

9.

Supporting and managing the best practices

For this reason, leadership has a strategical importance in formation, revision, protection and
consolidation of corporate culture. Leaders should be able to make a judgement on effectiveness of corporate
culture and how and when it should be revised. In short, management of corporate culture is a basic managerial
and leadership competence. (Erdem and Dikici, 2009)
4. INFLUENCE OF CORPORATE CULTURE ON ESTABLISHMENT OF LEADERSHIP
STYLE
Studying institutions according to their corporate culture is a very new approach. The acceptance of
the principle that institutions have also a culture and an identity like real persons, has been the beginning of
many novelties in the areas of management and organization. Leader and his style are being shaped under the
influence of corporate culture. Depending on the conditions to which the Institution is subjected, it could be
necessary to have a participatory or free style of leadership. It is not possible to make a generalization that a
leader who is successful in an institution could also be successful under all other conditions (Learned and
Sproat, 1972).
As societies are decisive in determining the personality with their cultures, institutions as well can
become decisive in determining the personality and style of leadership with their corporate culture. As leaders
have an influence over corporate culture with their perspective over the institution and corporate culture;
corporate culture also has influence over the decisions of the leaders. That is to say, vision, mission and
strategy of the institution are all influential in determining the style of leadership. Corporate culture, which
can be defined as basic values adopted by the institution, or as a system of common understandings and basic
beliefs shared by members of the institution which determine their behaviors, is also guiding leader’s behavior
and approach. (Erdem and Dikici, 2009)
Corporate culture and its principles shape individuals as it influences their behaviors. This is also true
for leaders. For example, in an institution where superior-subordinate relationship is flexible, it is not possible
to have success with a military type of leadership style. In a similar fashion, leadership style of a chief at a
factory could result in failure in a military institution. Autocratic style of leadership is more effective under
conditions where time is limited and there is a factor of danger, or risk and democratic leadership style is more
effective when there is plenty of time and no risk motive. In this connection, it can be claimed that field of
operation or line of business have direct influence over leadership style. (Kaya, N., Aydın, S., & Ayhan, O.
2016)
Recently, a new ecole, servant leadership style has come up to surface, which covers all leadership
skills, going beyond the standard understanding of leadership. It is based “first serve people” philosophy with
a “service-oriented” approach. Under this philosophy, servant leaders create their own followers by making
the understanding of “putting spirit to the work” part of corporate culture with their communication skills. In
this way, they ensure consolidating and protecting corporate culture under the principles of servant leadership.
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(Erdem and Dikici, 2009, Kaya, N., Aydın, S., & Ongun, G. 2016)
5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Both corporate culture and leadership are essential in constructing a healthy corporation. There is an
debate about what of these perceptions comes primary, there is no accord about it but of sure corporate culture
influence the leadership style and also leadership influence and promote the functioning of the corporation
where both represents all the ideals in construction, governing and improving corporate performance.
Corporate culture, which can be accepted as the personality of an institution, has gained more
importance given the developments in recent years. Institutions strive to establish their own corporate culture,
because it has immense influence over work life, employees and customer relations. In order to survive and
to obtain their objectives, institutions has to pay attention to corporate culture. Institutions with a strong
corporate culture become successful more quickly and easily.
Establishing a permanent system of values which will guide employees is dependent upon the existence
of leaders who will motivate them by making these values more concrete as role models. There is an interactive
relationship between leadership style and corporate culture. This makes it inevitable that both leadership and
corporate culture become more dynamic processes. Leader has the authority and the capacity to renew
corporate culture. However, resistance and pressures coming from existing corporate culture are among
important factors determining the style of leadership as well.
Transfer of corporate culture and its adoption by new members of the institution has the same
importance as its formation. Activities in the area of human resources and trainings are very important both
for development and consolidation of culture. A successful corporate structure is only possible with a culture
based on values of employees. Formation of corporate culture by leader and upper management, in short by
corporate will, could result in a cultural transformation of employees, with some cultural resistance in certain
situations. Whatever the leadership style or the condition or the aimed target, a corporation, and a leader
should always manage morally and ethicly in constructing policies since ethics always is primaty, and if a
corporation fails on ethics this may result in eluding the confidence and belief of all corporate parties involved.
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SECRETS OF EFFECTIVE LEADERSHIP
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ABSTRACT
It is known that leadership is a broad concept; heads of state, heads of government, commanders,
political party leaders, directors of institutions, judges, referees, teachers and even heads of the family, though
very different from one another, are all in the position of a leader. Defined as the behavioral method of
influencing groups toward defined goals and targets, leadership has interpersonal relationships at its core
(Cooper, 2005, Cora, A. N. 2014).
In today’s united world, leadership knowledge and experience is gaining a growing reputation. Today,
people encourage leadership to achieve perfection. Management does not put enough emphasis on
encouraging employees to improve their condition, and to make them fully productive. In this context,
management in the hands of an effective leader will ensure maximum efficiency (Cora, H. 2016, Ayturk, Nihat,
1990).
Keywords: Leadership, Strategy, Corporate Management.
JEL Codes: N4, N9, Z1.

ÖZ
Bilindiği gibi liderlik geniş bir kavram olup; devlet başkanları, hükümet başkanları, komutanlar, parti
başkanları, kurumların yöneticileri, hâkimler, hakemler, öğretmenler hattâ aile reisleri de, hepsi birbirinden
farklı da olsa birer lider konumundadırlar. Belirlenmiş hedeflere doğru, bireyleri ve grupları etkilemenin
davranışsal metoda olarak tanımlanan liderliğin, temelinde kişiler arası ilişki vardır.
Bu günün birleşmiş dünyasında liderlik bilgi ve tecrübesi gittikçe artan bir saygınlık kazanmaktadır.
Bugün insanlar mükemmelliği elde etmek anlamında liderliği teşvik etmektedirler. Yöneticilik, işçilerin
durumunu düzeltmek ve tam üretken hale gelmelerini sağlamak için onları teşvik etmeye yeterli önemi
verememektedir. Bu bağlamda etkili bir liderin kontrolündeki yönetim maksimum verimi elde etmeyi
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Strateji, Tüzel Yönetim.
JEL Kodları: N4, N9, Z1.
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1.INTRODUCTION
1.1.According to sociologists, leadership is the use of the personal authority to influence social groups.
Personal authority, foresseing the future, a variety of character traits, personal qualities such as precision,
courage, integrity, intelligence, reliability ensures the existence of leadership (Demir, O. 1996, Ozturk, S. A.
1994)
1.2.Leadership can be defined as the process of one person (leader) influencing and guiding the
activities of others in order to achieve specific personal or group goals under certain conditions (Erden,O. and
Dikci M. 2009).
1.3.According to another definition, leadersip is the process of one person influencing and guiding the
activities of others in order to achieve specific personal or group goals under certain conditions (Balçık, 1997,
p. 168).
1.4.Leadership is the process that regulates needs of the members of an organization, relationships
between individuals, groups, and the environment, and providing the communication, interaction, and
coordination between individuals and units in order to achieve organizational goals. Modern organizations are
dynamic systems that try to survive by adapting to changing conditions. A leader is the person that influences,
guides, and motivates people to achieve ogranizational goals, and provides coordination and supervision
within the organization (Maxwell J. C. 2013, CORA, A. N. 2014).
1.5.In order for leadership to be efficient, the leader should contribute in fullfilment of group goals, its
role should be well defined and accepted, group decisions and paths of action should be properly selected, it
should be seen by members of the group that group needs are met, and leadership should be able to keep the
group alive and achieve success (Alas R, Tafel, K. And Tımlik K, 2007).
1.6.There is still no agreement between sociologists and military researchers on whether leadership is
something you are born with, or is acquired later through education. Every person can be a leader in its social
environment. Then, what needs to be done is to be an effective leader (Cora A.N. and Cora H., 2016).

2.THE ART OF LEADERSHIP
2.1.As long as the world exists, people have always gathered around a leader and reached success or
failure through the leader’s guidance. Leaders are people who mobilize societies or communities, and give
them a mission. The inevitability of success is directly proportional to how effective the leader is (Akgunduz,
A. 2004, Vugt M.V., S.F.Jepson, C.M.Hart, D.D.Cremer, 2004).
2.2.Best example of this definition is Atatürk. Great leader Atatürk dedicated all his life to the service
of his nation. Atatürk is a unique personality in Turkish history; he is t leader of the Turkish War of
Independence, founder of the secular and democratic Republic of Turkey, and the leader of Turkish
modernization movement. He is an outstanding intellectual as well as his military career, statemanship and
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revolutionism. Atatürk is a great soldier, a great implementor, and even a great sociologist. Atatürk's
understanding of people and society has reflected to his practices while building the new Turkey. For Atatürk,
the real required potential is human potential. For this reason, Atatürk gave much importance to people, and
placed human relationships, which are the founding stone of human and social structure, at the center of
development (Cora, A. N. 2013, Burns, J. M. 2010).
2.3.During his time, he was not only interested in cultural and intellectual matters, but he was almost
always within and at the head of these activities. His views on cultural and social matters as well as his views
that reflected the thought system of the National Struggle, Republic of Turkey and the reforms will also guide
every generation within the flow of time. We must not forget that modern Turkey has been built on these ideas
and thoughts. The ideal of a happy and strong Turkey depends on these views to stay alive, flourish and passed
on as a live torch from generation to generation (Cora, A. N. 2014).
2.4.Coincidents do not play any role in any success in the world. If Atatürk 's success is analyzed; faith,
knowledge, diligence, honesty, reliability, perseverance, courage, and determination is found (Cora, A. N.
2014).
2.5.According to Harry Truman, a leader is a person with the talent of making other people do things
they do not want to do or like. Marshal Montgomery, on the other hand, says leadership is the desire to unite
people for a common cause and capacity, and the character of instilling confidence. According to this, a leader
is a good designer with a broad horizon of thought who can mobilize others. This definition of a leader has
two important aspects (Aktan, C. 2003. Campbell, G. 2016, Kaya, N. Aydın, S. and Ayhan, O. 2016);
2.5.1.Creating a purpose for the future.
2.5.2.Influencing people for fulfilling this purpose.
The necessary condition to lead others is to be natural and sincere. “Techniques” suggested to
successfully manage people may sometimes fail to work. Your followers have a mysterious talent to rightfully
judge you by your actions and deeds.

3. AN EFFECTIVE LEADER MUST HAVE THE FOLLOWING CHARACTERISTICS
There are 20 basic leadership characteristics to manage others and to create an effective leader portrait.
The entirety of these characteristics form a leader image that takes full responsibility for the consequences,
with love and respect towards himself or herself. This image also includes honesty, honor and morality that
are desired personal traits of leaders, and determination and courage that are spiritual factors (Kouzes, J. M.
and Posner, B. Z. 2012, Lamb, H. 1992, Sinek, S. 2014, Fıedler, F. E. and Garcia, J. E. 1992, Gibson, F.
2016).
3.1. Develops cooperation and a sense of pride.
3.2. Lives according to high standards of integrity and honesty.
3.3. Shares information willingly and gladly.
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3.4. Becomes an educator to improve the performance of his/her staff.
3.5. Insists on perfection.
3.6. Sets an example for his/her subordinates.
3.7. Gives responsibility to his/her subordinates, attends to everyone.
3.8. Has courage.
3.9. Trusts his/her subordinates, encourages the weak ones.
3.10. Is determined.
3.11. Has the ability to act on time.
3.12. Spends his/her time efficiently.
3.13. Earns the loyalty of his/her subordinates.
3.14. Effective leader listens to his/her subordinates.
3.15. Is objective and fair.
3.16. Has a sense of humor.
3.17. Acts in unison with the group, joins the action.
3.18. Has a cheerful character.
3.19. Is patient, does not get angry all of a sudden.
3.20. Praises good work, and success.
4. KEY POINTS FOR SPENDING TIME EFFECTIVELY (Drucker, P. F. 2011, Goleman, D. and
Boyatzis, R. McKee A. 2013, Hunt, J. 1999, Inan, O., Eren, G. and Ocal, H. 1992), Marsh, A. 2016, Smiles,
S. 2002)
4.1. Being aware that planning takes time, but saves time later,
4.2. Emphasizing the results that are obtained, not the things that are done, and making use of the day
realistically,
4.3. Setting the goals well, making a list of things to be done, doing it right the first time, spending
time effectively ve starting right away, being determined and finishing what has been started,
4.4. Prioritizing tasks and executing as part of a program, finding solutions to problems that occur
during the implementation of the plan and implementing these solutions,
4.5. Ensuring rapid dissemination of the information required to correct decisions,
4.6. Allocating enough time for correct implementation and reevaluation if necessary,
4.7. Evaluating the difference between important and emergecny,
4.8. Delegating authority,
4.9. Making use of technology,
4.10. Looking at the results and not the details or methods in tasks delegated to subordinates,
4.11. Knowing that no task will be performed by others without delegation,
4.12. Avoiding unnecessary meetings and setting an agenda,
4.13. Reducing paperwork,
4.14. Accepting that total risk avoidance is not possible,
4.15. Allowing subordinates to make mistakes, and value this is a process of learning.

5. GOLDEN RULES FOR LEADERSHIP
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5.1. Caring moves people.
5.1.1. Caring about the people around you will mobilize them. If you are open to people and truly care
about them, they will feel much better about themselves. This will help release the positive energy within
people. People you work with tend to follow and use the potential of a leader that cares about them and listens
to them (Lencioni, P. 2002).
5.1.2. By showing that you care about people, you can ensure that they are interested in and care about
the tasks they are given, they work more and harder, and accomplish more, and they support you. You can
succeed in achieving better in everything they do, and beyond (Ayturk, Nihat, 1990, Maxwell, J. C. (2007).
5.2. Good executives get results;
In USA, a group of investigaters made a research that 16 thousand executives participated, who were
members of board of directors. The results surprised many people. According to the research, most successful
executives valued people as much as they valued gains. Although businesses are formed to make money,
human resources that keep them standing is a phenomenon that must be given attention by their managers
(Burwash, P. 2003, Northouse, P. G. 2015).
5.3. Control your emotions
Best executives may sometimes go through personal problems. In these situations, best executives try
to confront themselves and solve the problem within, and especially not to reflect this problem onto others at
the work place. What is important is accepting that we all may go through problems sometimes, and to be able
to handle this the best way. (Covey, S. R. 2013)
5.4. Listen to your inner voice
When you share your dreams and goals like changing your career, starting a new venture, returning
back to education, you will most probably receive negative comments. Do not let people around you to
underestimate your dreams and upset your mood. If you believe in their necessity for yourself, and truly
believe in, always do the things you are thinking of. (Covey, S. R. 2013, Berberoglu, G .1991).
5.5. Be positive in your behavior
Your behavior towards others is everything. You must sincerely believe in this and apply it so. Nobody
who has a disturbing attitude against people s/he is working with can be a successful leader. The best way to
communicate with people and to lead them is to adopt a positive attitude towards them, being enthusiastic
about your work, and to include them in this enthusiasm (Dale, E. 1999).
5.6. The power of positive behavior
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Do not be good to someone only when you require something from them. Be good to be good, and you
will see how easy your life gets, and how smoothly things are done. If not, people will understand that you
are pretending, and they will cause you problems. Spread your positive behaviour wide, and always use this
model (Burwash, P. 2003).
5.7. Appreciate sincerely
One of mankind's most important needs is to be appreciated. Each of us wants and deserves to be
appreciated. The people that you are leading also deserve recognition and appreciation of the contributions
they made to your team. If you thank them often, they will understand that you see their success and they are
important for the team (Herbert, H. 1978).
5.8. Surprise your employees
It is not enough to care about your employees and to appreciate them for what they are doing to
mobilize them. Make unexpected surprises and increase their energy, surprise them. A good leader should
know how to motivate his/her employees and increase their energy by making surprises (Hunter, J. C. 1998).
5.9. Enthusiasm is contagious
Enthusiasm and passion is contagious. If you are enthusiastic about your job, people around you will
be influenced by this and share your enthusiasm. Show attention to sharing this enthusiasm about your work
with them, and to involve them in the process (Ertekin, Y. 1978).
5.10. Involve your employees in the process
5.10.1. In today’s competitive business world, you do not have the luxury to underestimate someone
or to leave someone in the background. You may not have the time to make meetings with everyone but do
not forget to get their ideas by quick conversations or informal chats, and to give them a hearing when you
are making decisions. Don’t forget, people embrace their jobs if they have a say in it (Ertekin, Y. 1978,
Ipsiroglu, N. 1991).
5.10.2. Thank for extra effort. Thank your employees who go beyond their job descriptions, and put
effort and help on jobs they are not responsible for. Appreciating these sincere gestures is a behavior expected
of a good leader (Kongar, E. 1972).
5.11. Give responsibility
A good leader trusts in his/her employees and gives them responsibility. Stop checking them at each
stage of the work, give them control, and evaluate the results. You will see that your employees perform better
after your flexible behavior and your trust (Maxwell, J. C. and Covey, S. R. 2007).
5.12. Do not let small things to ruin your day
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Do not let the traffic congestions, or the small arguements to get you down, and to ruin your day. Don’t
forget, a good leader knows to keep his/her emotions under control.
5.13. Difficult paths get you to the top
The road to the top is often filled with difficulties. These difficult roads filled with new challenges and
experiences provide you with new things to learn, allow you to develop, and to expand your domain of
experience
5.14. Make your enemies your supporters
A workplace is not big enough to acommodate enemies. Find the source of the problem to get your
potential enemis on your side that will distract you from key issues and slow you down. If you do not want
the problem to grow rapidly and worsen, you must take action when you realize the situation and take steps
to solve the problem with a friendly approach (Kennedy, J, and Anderson, R. 2005).
5.15. Be honest with your employees
Try to share as much information as possible about the status of your work and the company, and its
targets with your employees except confidential information. When things get worse, the news spreading with
a rumor will make things even worse for you. If you be honest with them, they will stand by you when during
tough times and show an effort to make things better (Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. 2016).
5.16. Nourish and strengthen your relationship with your employees
Personal relationships do not feed themselves. Relationships need nutrition and care to to grow and
prosper just like any living thing.
5.17. Celebrate your success
If you have achieved success in something that is truly important for you, do not let it pass by without
celebration. Celebrating your success with your family and friends will make you stronger, and prepare you
for new challenges and successes (Sinek, S. 2014).
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ÖZ
Sanayileşmenin artması ve yeni takviye spor ürünlerin üretilmesindeki artışa neden olmaktadır. Ama
bu tür ürünlerin zararları anlaşılınca artık ürünlerin verdiği zararı tölere etme adına geleneksel beslenmeye
yönelme artış göstermektedir. Geleneksel gıdaların başında da gerek besleyici değeri gerekse seconder
koruyucu etki göstermesi nedeni ile süt ön plana çıkmaktadır.
Sütün içerisinde probiyotik ürünler bireylerde spor sonrasında oluşabilecek kanserojenik oluşumları
engellerken bunun yanında süt ve kakao karışımındaki kakaonun artı özelliği ile de toparlanma sürecinde
büyük etki gösterebilmektedir. Kakaonun ve yüksek protein içeriğe sahip olan sütün birleşiminden oluşan
kakaolu süt içeceğinin antrenman sonrası tüketilmesi ile oluşan kas harabiyetinin önlenmesi ve toparlanma
sürecine fayda sağlaması önemlidir. Ayrıca içerdiği besin değerleri ile sporcular arasında yaygınlaşmaktadır.
Anahtar Kelimler: Süt, Egzersiz, Beslenme, Dinlenme, Hücre Yenilenmesi

ABSTRACT
Increasing industrialization and lead to an increase in the production of new sports supplement
products.But such products are discovered on behalf of the losses no longer tolerate the loss of products is
increasing orientation given to the traditional diet. In the beginning of the required nutritional value of
traditional foods as well as secondary reasons to show a protective effect of milk has come to the fore.
Probiotic products in the milk that may stop carcinogenic formation after making sports.And also,
cocoa has positive feature large in the recovery process in milk with cocoa. The consumption of chocolate
milk wil give many benefit to the recovery process and prevent ion of muscle damage after training is
important. It contains it is common among athletes with its the nutritional value
Keywords: Milk, Exercise, Nutrition, Rest, Cell Regeneration.
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GİRİŞ
Günümüzde yapılan çalışmalar, fiziksel aktiviteyi takip eden 1 saat içinde, “iyileşme gıdası”
tüketiminin çok önemli olduğunu göstermektedir. Egzersiz sırasında, kaslarda mevcut enerji tükenmekte,
aktivite bitimini takip eden 1 saat içinde bu enerjiyi tekrar yerine koymak gerekmektedir. Bu noktada kas
gelişiminin ve vücudun yıpranan kısımlarının onarımının hızlı ve düzgün bir şekilde başlatılabilmesi, bir
sonraki egzersize vücudun hazır olması ve performansın korunabilmesi için de çok önemli olmaktadır.
1.
Sporun Kas Hasarındaki Etkisi
İskelet kas dokusunda mikro travma ve mikro yaralanma terimleriyle tanımlanan kas hasarı, olayın
şiddetine göre izometrik kas kuvvetinde, süratte ve esneklikte azalmaya yol açabilir. Kas hasarının özellikle
form durumu düşük olan sedanter bireylerle, sezon başında yoğun yüklemelerin yapıldığı sporcularda, farklı
antrenman programlarının uygulanmaya başladığı durumlarda, ağırlık çalışmalarıyla çok tekrarlı egzantrik
egzersizlerin uygulandığı antrenmanlarda ortaya çıktığı gösterilmiştir. Hasarın derecesi ve adaptasyon süreci,
yüklenmenin zorluğuna göre değişeceği bilinmektedir (Skurvydas ve ark, 1985; Stupka ve ark, 2001; Friden
ve Lieber, 2001; Allen, 2001; Nosaka ve ark, 2003)
2.
Süt ve Kakaolu Sütün Sporda Kullanımı
1 su bardağı yağlı sütte, ortalama 8 gram protein, 13 gram karbonhidrat ve 8 gram yağ olmak üzere,
yaklaşık 150 kkal vardır. 1 su bardağı süt aynı zamanda, 290 mg kalsiyum ve 107 gram sodyum içerir (Miller
ve ark, 2000). Bu nedenle, fiziksel aktivite sonrasında kaybedilen enerji ve suyu tekrar yerine koymak, kas
gelişiminin ve özellikle vücudun yıpranan kas ve bağ dokusu gibi kısımlarının onarımının için mükemmel bir
seçenektir (Jimenez ve ark, 2008). Ayrıca, yeterli su alımının, kaslardaki su kaybını gidermesi nedeniyle
kasların onarımı hızlandırdığı ve yorgunluk hissinin azatlığı bilindiğinden (sütün %87′sinin su olması
nedeniyle), sütün ideal bir sporcu içeceği olduğu vurgulanmaktadır (Wootton, 1990).
Sütün bileşiminde bulunan protein sağlam bir kas yapısının oluşumuna yardımcı olurken, son
araştırmalara göre, kaslardaki yıpranma payını da en aza indirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca sütte bulunan
kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin, yoğun çalışma temposunun ardından
sporcuların fiziksel performanslarını geri kazanmada da etkili olduğuna dikkat çekilmektedir (Tripaldi ve ark,
1998; Simzari, 2009). Amerikan Sporcu Sağlığı Yüksekokulu tarafından yayınlanan araştırmada, tahıllı
gevreklerin ve yağı alınmış sütün kaybedilen gücü geri kazanmada etkili bir rolü olduğu bildirilmektedir.
Bunlara ilave olarak sütün, antrenman sonrası kaslarda kasılmalara ve olası kas kramplarına neden olabileceği
iddia edilen kandaki laktik asit oranının azaltmada da büyük bir rolü olduğu ileri sürülmektedir (U.S. FDA,
2012; Zulueta, 2009).
Günümüzde sporcuların performansını arttırabilmek amacı ile piyasada bir çok ürünün satıldığı
görülmektedir. Bu anlamda, özellikle sporcu içeceklerinin bu ürünlerin başında yer aldığı, ancak yapılan
çalışmalarda bu içeceklerin sporcunun toparlanma sürecinde tek başlarına yetersiz kaldıkları ve kas
onarımında oluşan eksikliğin ancak az yağlı kakaolu süt ile giderilebileceği saptanmıştır. Bunlara ilave olara
yurt dışında sporcu beslenmesi ile ilgili resmi kurumlar ve çeşitli üniversitelerde de yapılan bilimsel
araştırmalarda, az yağlı kakaolu sütün en az laboratuvar ürünleri kadar yararlı olduğu tespit edilmiştir. Bilimsel
çalışmalarda, özellikle toplu sporlarla uğraşan sporcuların, maçtan sonra pahalı enerji içecekler yerine az yağlı
kakaolu süt içmelerinin daha yararlı olacağı ve az yağlı kakaolu sütün de bu içeceklerle aynı hatta daha olumlu
etkiler yarattığı ifade edilmektedir (Thomas, Morris ve Stevenson, 2008).
Genel olarak ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, az yağlı kakaolu sütün, yoğun egzersizden sonra
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kasların iyileşmesinde ve onarılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca egzersiz sonrası aynı miktarda
kaloriye sahip yüksek karbonhidratlı içecekler ile karşılaştırıldığında az yağlı kakaolu sütün bu içeceklere
oranla daha üstün kas iyileştirme sağladığı da anlaşılmış durumdadır (Jason ve ark, 2006; Roy, 2008).
TARTIŞMA
Tuğçe ve arkadaşları, süt ve dolayısıyla az yağlı kakaolu sütte birçok geleneksel sporcu içeceğinde
bulunmayan ilave besin maddeleri doğal olarak bulunmakta olduğunu ve konu ile ilgili olarak yapılan
çalışmalarda, spordan sonra içilen kakaolu sütün, enerji içeceklerine oranla çok daha sağlıklı bir alternatif
olduğu, egzersiz ve spor sonrası yaşanan kas zedelenmelerine karşı da daha fazla iyileştirici özelliği olduğu
belirtilmektedir (Orkun, Tuğçe, ve ark, 2010).
Övünç ve Yalçın, egzersizden sonra tüketildiğinde sütün bileşiminde bulunan yüksek kalitedeki
protein ve karbonhidrat karışımının, yorgun olan kaslara yeniden enerji sağladığını, ayrıca sütteki proteinlerin,
yağsız kas inşasına yardımcı olduğunu ve egzersize bağlı kas hasarını çok kısa bir süre içinde onarabildiğini
bildirmektedirler (Öğünç ve Yalçın, 2001).
Pritchett K ve Pritchett R, çalışmalarında, egzersizden sonra içilen kakaolu sütün sporcuların kas
hasarlarındaki belirtilerini (kas harabiyetinin kandaki biyokimyasal parametreleri incelendiğinde) önemli
ölçüde azalttığı bildirmiştir (Pritchett K ve Pritchett R, 2012).
Jason ve ark çalışmalarında, az yağlı kakaolu sütün doğal bir enerji içeceği olduğunu; hatta çoğu yapay
karbonhidrat içerikli içecekten daha yararlı ve etkili olabileceğini savunmaktadırlar. Konu ile ilgili yapılan
araştırmalarda, antrenmandan sonra az yağlı kakaolu süt içen oyuncuların kaslarında meydana gelen hasarın,
piyasada satılan enerji içeceklerinden içen oyunculara oranla çok daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yarım
yağlı kakaolu sütün, çoğu enerji içeceğinin bileşiminde bulunmayan vitamin ve mineralleri içerdiği,
antrenmandan sonra tüketilen sütün yüksek kaliteli protein ve karbonhidrat deposu olduğu ve bu nedenle
kasların kaybettiği gücü yeniden kazanmasında büyük önemi olduğu vurgulamaktadır (Jason ve ark, 2006).
Amerikan Spor Hekimliği Koleji'nin yıllık toplantısında sunulan başka bir çalışma da oldukça dikkat
çekici sonuçlar açıklanmıştır. James Madison Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada, egzersiz sonrası aynı
miktarda kaloriye sahip yüksek karbonhidratlı sporcu içecekleriyle az yağlı kakaolu süt kıyaslanmış ve
kakaolu sütün daha üstün kas iyileştirme sağladığı belirlenmiştir. Kakaolu süt içen sporcuların kreatinkinaz
(kas hasarının belirtisi) seviyelerinin önemli ölçüde azaldığı ve az yağlı kakaolu sütün, yoğun egzersizden
sonra kasların iyileşmesinde ve onarılmasında etkili olduğu belirlenmiştir (Hu, Dharmasena ve ark, 2016).
SONUÇ
Bilindiği gibi günümüzde probiyotikler gerek bağışıklık sistemine katkıları gerekse anti kanserojenik
özellikleri nedeni ile kullanılmaya özen gösterilmeksi gittikçe artmaktadır. Süt ve süt ürünleri birçok formda
kullanıma sahip olması çeşitli alternatifler sağlaması gerek sedanterlerdeki olası tümoral etkiyi engellemesi
gerekse eksik kalınan mineral takviyesi bakımından birçok formda tüketimi olmaktadır.
Sütün mayalanma süreci ile yapılan formlarında yüksek verimli ürünler oluşabildiği gibi farklı gidalar
la karışımında kullanımı bulunmaktadır ki tamda kakaolu süt burada karşımıza çıkmaktadır. Sütün
karışımlarda kendinde neredeyse hiçbirşey kaybetmez iken karıştırıldığı gıdanında etkisini azalmaması farklı
kullanımlarda başarılı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
Sporsal faaliyetlerde uzun süreli ve şiddetli egzersizden sonra hücresel bağışıklık sistemindeki
zayıflattığı bilinmektedir. Bu sebeple düşük konsantreli lenfositler bastırılmış doğal bağışıklık, bastırılmış
lenfosit proliferatifi, bastırılmış tükrükte yer alan lgA düzeyi sirküle olan iltihaplanmanın yüksek düzeyde
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olması ve antienflamatuar etkinin de yükselmesine karşılık vücuda verilecek bir hücre yenileyici ve bağışıklık
kuvvetlendirici takviye besinin gerek bir sonraki antrenmana olacak desteği gerek olası hücre harabiyetinin
yenilenmesi adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Sütün başta kalsiyum olmak üzere çeşitli vitaminler, mineraller ve enzimler gibi dengeli beslenme için
önemli faktörleri içeren bir besin kaynağı olduğu bilinmektedir. Ayrıca sportif performanslar ve egzersizler
için de sütün ve süt ürünlerinin önemi büyüktür. Bu yüzden sporcu beslenmesinin süt içeren diyetlerle
yapılması ve sporcuların bu yönde bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmekte iken buna ilaveten hücre
yenileme özelliği yüksek bir gıda olan kakaonun karışımı ile sütün ideal bir sporcu içeceği olacağı
düşünülmektedir.
Teşekkür:
Bu yayınımızın oluşturulmasındaki katkılarından dolayı çalışma arkadaşımız Ceren DURMUŞCAN’a
teşekkür ederiz.
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ÖZ
Osteoporoz (kemik erimesi) çağımızda yaşlı bireylerin yanı sıra geç bireylerde de gözlenen bir
hastalıktır. Bilinen birçok risk faktörünün yanında, aşırı protein tüketimi de kalsiyumun vücutta yıkımına ve
atılmasına neden olabilir. Sporcuların yaptıkları sporlar için hipertrofi(kas hücresinde büyüme) beklentisi ile
mevcut diyetlerine ilave olarak protein ürünleri kullanmaktadırlar. Vücut Geliştirme sporu yapanlar yüksek
oranda protein ile beslenmekte ve bunları kimyasal olarakta diyetlerine katmaktadırlar.
Buna bağlı olarak vücutlarındaki fazla protein asidik ortamı arttırmakta ve atım sırasında vücuttaki
doğal kalsiyum seviyesini de düşürebilme ihtimali vardır.
Anahtar Kelimler: Kemik Erimesi, Aşırı Protein Alımı, Kalsiyum, Vücut Geliştirme.

ABSTRACT
Osteoporosis (osteoporosis) is a disease of our age now observed in individuals as well as the
elderly.Besides the many known risk factors, excessive consumption of protein can cause destruction and
disposal of calcium in the body. Hypertrophy of the athletes for their sports (growth of muscle cells) use
protein products in addition to the existing diet with expectation. Bodybuilding sports who are being fed high
protein diet and these are times to the chemical.
Accordingly, the increase in body protein, and a more acidic environment, also reduces the possibility
of natural calcium levels in the body during the pulse.
Keywords: Osteoporosis, excessive protein intake, nutrition, Bodybuilding, Calcium.
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GİRİŞ
Osteoporoz (Kemik Erimesi), en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. Bugün kabul gören tanımı
ile Osteoporoz (OP), düşük kemik kütlesi ve kemik mikro yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının
ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Kemik kırılganlığı, düşük kemik
kütlesi ve kırık riskini ifade etmekte olup, OP’nin klinik sonuçları içinde en önemlisidir(Cao ve Nielsen,
2010).
OP, ölüm yaşının yükselmesi ile birlikte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. OP’nin en
önemli sonucu kırık oluşumu olup, bunlardan en önemlisi kalça kırıkları olarak gözlenmektedir.
Osteoporoz yaş ile birlikte artış göstermesinin yanı sıra birçok sebeplerle de görüldüğü değişik
çalışmalar ile kanıtlanmaktadır. Osteoporoz için olası risk faktörlerinden biri yeterli düzeyde Ca (Kalsiyum)
alınmaması olmakta iken vücudun bu alınan kalsiyumu tutamaması da bu hastalığa neden olabileceği
gözlemlenmektedir (Hannan ve ark, 2000).
Osteoporozda Önemli Risk Faktörleri
1. Kadın cins birey olmak
2. 50 yaşın üzerinde bir yaşa sahip olmak ( Yaş artışı ile birlikte canlılardaki kemik yoğunluklarında
azalma oluşmkatadır.)
3. Kadınlarda Menopoz, Erkeler için Andropoza girmiş olmak (Kadınlar için östrojen seviyelerinde
azalma nedeni ile oluşan osteoporoz gelişmesini tetiklemektedir)
4. Erken menopoza yada operasyon ile birlikte yumurtalıkların alınması sonrasında oluşabilme riski
yine östrojene bağlı olarak artar.
5. Erkeklerde erkek cinsiyet hormonu olan testosterondaki azalma ile kemik kütlesi de
azalabilmektedir (Erkeklerde gonad fonksiyonunun; işlevinin herhangi bir nedenle azalması osteoporoza bağlı
kırıklara yol açabilmektedir).
6. Diyette alınan kalsiyum azlığı veya yetersiz D vitamini seviyesi en önemli sebepleri oluşturmaktadır.
7. Yetersiz fiziksel aktivite durağan bir yaşam tarzına hakim olan hayat büyük risk oluşturmaktadır
(egzersizin kemik kütlesini arttırdığı, kemiği kuvvetlendirdiği kanıtlanmıştır).
8. Genetik olarak aktarım olan bireyler ailelerinde osteoporoz öyküsü kalıtımsal olmaktadır (kırıklara
yatkınlığın bir kısmı kalıtsaldır; annelerinde omurga kırığı öyküsü olan genç kadınlarda da kemik kütlesinde
azalmaya rastlanmaktadır).
9. Kısa boylu, ince yapılı bireyler iri yapılı, kilolu kişilere göre ( buradada kemik üzerine olan baskı
ve besleme ilişkisi sözkonusu) daha fazla osteoporoz riski taşımaktadırlar.
10. Beyaz tenli, açık renk gözlü olmak.
11. Tütün ürünleri tüketmek.
12. Alkollü ve kafeinli içecekleri aşırı tüketmek.
13. Bazı ilaçları uzun süreden beri veya yüksek dozlarda kullanıyor olmak (örneğin; kortikosteroidler,
lityum, alüminyum, antikonvülzanlar, antiasitler, antikoagülanlar, siklosporin, tiroid ilaçları ve bazı kanser
ilaçları gibi).
14. Bazı hastalıkların olması. Örneğin; şeker hastalığı, tiroid veya paratiroid bezinin fazla çalışması,
mide-barsak operasyonu geçirmiş olmak, uzun süren hareketsizlik, felçler, bazı romatizmal hastalıklar ve
diğer bazı endokrin (hormonal) hastalıklar osteoporoza neden olabilmektedirler (Kanis ve ark, 1994).
Bunlar gibi sebeplerin çokluğu osteoporozun altında yatan sebeplerin bilinmesi ve teşhisin zorlanması
nedeni ile osteoporoz hastalığının sebebinin araştırılmasında tanısının yapılmasında, takibinde muayene
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yalnız başına yeterli olmamaktadır; film, kemik yoğunluğu ölçümleri, kan ve idrar incelemeleri gibi
ölçümlerin yapılması doğru tanı ve teşhis için büyük önem taşır.
Risk faktörlerinin fazlalığı ve olası hastalığın belirtilerinin erken dönemde çok rahat semptomları
olmadığından teşhisinin yapılamamsı ve tedavisinin yapılamamsı bu hastalığın risk boyutunu arttırmaktadır
ve hastalığın devamında büyük problemlere neden olması da bilim insanlarının bu hatalık üzerine
yoğunlaşmasına neden olmuştur (Lerner ve ark, 1989).
Bebeklikten, hatta anne karnından başlayan bir diyet kontrolü ile gerek annenin gerek bebeğin
beslenmesi ile bireyin geleceği düşünülerek osteoporoz risklerine karşı ilk adımlar atılmalıdır. Kalsiyumun,
gerek vücudun kas mekanizması ile ilgili önemli bir mineral olması sebebi ile gerek kemik dokusunu en üst
seviyeye çıkaracağından yaşam boyunca yeterli miktarda alınması, bu yıkımın etkisini zayıflatacaktır. Ayrıca
fiziksel aktiviteler, kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bütün bunlara karşın yine de genetik gibi diğer bazı
faktörler nedeniyle hastalık ortaya çıkabilir. Oluşan o süreçtede doğru tedavi ve erken teşhis ile bu hastalığın
önlenilmesi sağlanabilmektedir.
Osteoporotik kemik hem kütlesini kaybetmiş hem de iç yapısı bozulmuş bir kemiktir. Kaybolan kemiği
tekrar yerine koymak oldukça zor, pahalı ve uzun zaman alan bir olaydır, dolayısı ile risk faktörlerini
belirlemek ve osteoporozu önlemek gelişmiş bir osteoporozu tedavi etmekten daha kolaydır (Lorenzo ve ark,
1987).
Osteoporoz ve Egzersiz
Osteoporoz yani kemik erimesi kemik doku yoğunluğunun azalması nedeniyle dayanıklılığının
azalması, yani kalitesinin düşmesidir. Kemik erimesinin şiddeti arttıkça kemik kırılganlığı da artmaktadır.
Osteoporoz çok ciddi ve aşırı sinsi bir hastalıktır. Bu nedenle kemik erimesi, zamanında teşhis edilerek
önlenmezse sakatlıklara hatta ölüme neden olduğu bilinmektedir. Dünyada kalp-damar hastalıkları ve kanserin
peşinden gelen 3. ölüm nedeni osteoporoz oluşturduğu bilinmektedir (Seeley ve ark 1991).
Osteoporoz tek başına gelişen bir yaşlılık hastalığı değildir ve yaşlılıkta görülnesi fazladır. Bu hastalık
3 kadına karşılık 1 erkekte görülmektedir.
Kemikler de kalp, beyin gibi canlı ve sürekli yapılanan bir sistemdir. 30 yaşına kadar kemik yapısı
ilerler ve 30 yaşında doruk noktasına ulaşılır. 30 yaşına gelindiğinde yeterli seviyede kemik kütlesine
ulaşılmaması durumunda hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bu nedenle, kemiklerin korunmasında ve
güçlü olmasında en önemli ve ilk adım beslenmedir tabi bununla birlikte besinlerin verimli olarak vücut
tarafından kullanılmasıyla beraber önem teşkil etmektedir (Fenton ve ark, 2009).
Kalsiyumdan zengin beslenmek ve D vitamini eksikliği yaşamamak büyük önem taşısa da kemikler
yapı itibarı ile bilinmektedir ki basınç karşısında kuvvetlenirler ve basınç karşısında yeterince kuvvetli
değillerse kırılırlar basıncın büyüklüğü önem taşımaktadır. Spor spor spesifik olarak yapılan egzersizi hedef
organa yönelttiği için ve kaslar yeterince kuvvetli olmadıkları yükü kaldıramayacakları için kaslar
kuvvetlenecek yüke gelecek süre boyunca kemiklerde o oranda kendilerini kuvvetlendirir ve iç dokusunda
bulunan boşluklar sonraki yüklere dayanabilecek duruma gelebilmek için yavaş yavaş diyetteki kalsiyum
yeterliliği ve atılım olmayışı ile oldukça kuvvetli dokular sağlayabilmektedir (Tucker ve ark, 1999).
TARTIŞMA
Napoli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmasında aşırı hayvansal protein kullanan sedanterlerde asid
seviyesinin yüksek olması nedeni ile kemik üretimi yeterince oluşturulmadığından ve anti oksidan olarak
yeterince sebze ve meyve tüketilmemesi durumunda yılda kişilerin %2 - %3 oranında kemik yıkımı artacağı
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tahmin edilmektedir ( Napoli ve ark, 2010).
Diğer bir çalışmada Hannan ve arkadaşları 1988 - 1989 ve 1992-1993 arasında 4 yıllık diyetleri günlük
protein alımı 68 gram olarak belirlenmiş kişilerde ilk 4 yıl sonrası ölçümleri karşılaştırıldığında göğüs ve bel
omurları femur boyun bölgesi yapılan ölçümlerde ihtiyaç altında kullanılan protein miktarı nedeni ile %1,20
ile % 0,38 oranında kemik yoğunluğu kaybı yaşanmakta olduğu görülmüştür (Hannan ve ark, 2000).
Yüksek protein alımı, zorunlu kalsiyum kaybının bir belirleyicisidir. Yüksek proteinli diyetler, yüksek
kalsiyum alınması gereğini doğurur ve eğer kalsiyum alımı düşük ise protein alımındaki artış, kalsiyum
dengesinde bozukluğa neden olacaktır Yüksek fosfat alımı idrarla kalsiyum atılımını azaltırken feçesle
atılımını artırmaktadır (Ross ve ark, 1991).
Yapılmış bazı bilimsel çalışmalar incelendiğinde anlaşılmaktadır ki aşırı protein tüketen insan ve
hayvan denekler gerek kemik yoğunluğu kaybı gerek böbrek hasarı yönünden de zarar görmektedir (Pedone
ve ark, 2010).
SONUÇ
Ağırlık yapan sporcuların aldıkları protein fazlalıklarının depolanmamasından dolayı vücuttan atılması
ve birlikteliğin de vücutta yarattığı Su ve Ca kayıplarının Osteoporozu tetiklediğini ve sürekli olarak bu şekilde
devam eden bir diyetin bireylerin gelecek yaşamında olası kemik erimesi vakaları ile karşılaşabilecekleri
gösterilmektedir.
Hastalığın önüne geçmek için bol sebze ve süt ürünleri tüketilmesi gereklidir. Peynir, lor, yoğurt, süt
ve bol sebze sofradan eksik edilmemelidir. Günde 15-20 dakika mutlak surette güneşte kalınmalı ve egzersiz
yapılmalıdır. Egzersiz günde en azından yarım saat tempolu yürüyüş şeklinde olması büyük oranda riski
düşürecektir.
Sporda aşırı kuvvet yüklenmeleri ile antrenman gerçekleştiren yüksek hipertrofi (kas kütle artışı)
sporcularının uzman hekimlerce düzenlenmiş beslenme programı ile diyetlerini düzenleyerek gerçekleştirmesi
bu tür kemik erimesi risklerinden sporcuları koruyacaktır.
Teşekkür:
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ÖZ
Gelişen bilim ve teknoloji spor faaliyetlerinde büyük başarılar sağlamıştır. Fair play anlayışının
bozularak sporcuların sınırlarının zorlanmasının yeni bir sektöre yol açmaktadır. Sporda unutulmamalıdır ki
bilim doğru ve hakkaniyetli kullanılmalıdır.. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla insan fizyolojisinin
sırlarını keşfederken, beslenme ve takviye besinlerin doğru miktar ve formlarının sınırlarını belirlemeye
çalışmaktadır.
Bu çalışmalar doğrultusu ile antrenör ve sporcuların bu bilim çerçevesinde fair play anlayışı ile
ergojenik desteklerin sınırlarını belirlemek önemlidir.
Anahtar Kelimler: Egzersiz, Beslenme, Doping, Sağlık, Takviye Destek

ABSTRACT
Sports activities in science and technology has brought great success. The distorting the concept of
fair play by the strain of the limits of the athletes physical borders leads a new industry. It should be noted
that in sports science should be used correctly and equitable. While it has been discovered the secrets of
human physiology, scientists are trying to determine the limits of the right amount and form of nutrition and
supplements.
These studies are in line with the coach and athlete is necessary to define the limits of ergogenic
supports the concept of fair play within the framework of this science.
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GİRİŞ
Spor ve sporcu performansı artıran her türlü madde ve olguya ergojenik yardımcı denilmektedir.
Performansın artırılması amacıyla doğal yetenek ve antrenmanın yanı sıra çeşitli yöntemler ve maddelerin
kullanılması olarakta tanımlanabilmektedir. Farmakolojik yardımcılar, fizyolojik yardımcılar, psikolojik
yardımcılar, mekanik ve biyomekanik yardımcılar ve besin destekleri ergojenik yardımcılardandır. Takviye
besin ürünleri kullanımının artması ile popüler bir sektör haline gelmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile azalan
iş yükü ve artan boş zamanların spor ile değerlendirilmesinin yanında, spor tam zamanlı bir meslek ve bundan
maddi kazanç elde ettikleri bir faaliyet olmuştur. Sporun bu kadar geniş bir kitleyi içine alması ve buna bir de
maddi kazanç eklenmesi başarılı olmayı kaçınılmaz kılmıştır (Kurdak, 1996). Farklı spor branşlarında
sporcuların her geçen gün daha fazla başarı elde etme arzusu doğrultusunda antrenör ve sporcular gerekli
başarıya kavuşmanın bu yardımcılar sayesinde olduğunu görmektedirler. Kazanma ve kaybetme gerek spor
bilimleri ve teknolojileri gerek medyanın etkisi ve maddi gelirin artması ile kazanma ve kaybetme ,
miligramlar, saliseler, milimetreler ile olması performans arttırıcıların daha da yaygınlaşmasına zemin
hazırlamaktadır. Ergojenik yardım besin maddesi yoluyla, psikolojik, mekanik ya da biyomekanik olabileceği
gibi performansı artırmak amacıyla kullanılan ilaçlar da ergojenik yardım kapsamına girerler. Ergojenik
yardımcıların kullanımına Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonları tarafından sınırlama
getirilmiş ve iki gruba ayrılmıştır; Kullanılması serbest olan maddeler ve kullanılması yasak olan maddeler
(doping). Günümüzde sporcuların performanslarındaki çok küçük detaylar sıralamada belirgin değişikliklere
sebep olmaktadır. Bu olgu, antrenman yöntemlerinin yanı sıra sporcu, antrenör ve bilim adamlarını,
performans geliştirici yöntemler aramaya yönlendirmiş ve sporcular daima kendilerini rakiplerine göre daha
avantajlı duruma getirecek her türlü arayışa girmişlerdir (Akgün, 1991).
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Amatör Sporcular Federasyonu ve ABD Olimpiyat
Komitesi tarafından farmakolojik ajanların tam listesini yayınlanır. Bu liste sıklıkla değiştiği için her sporcu
ve antrenör aldığı ve alması için yazılan ilaçları bilmekle yükümlüdür (Şen, 2003; Öngel, 1997).
Sporcuların vücut ve özellikle kas kasılması için gerekli enerjiyi sağlama, kas kütlesi ve kuvvetini
artırma, dayanıklılık kapasitesini yükseltme, egzersiz sırasında oluşacak yorgunluğun daha geç ortaya
çıkmasını sağlama, antrenman ve müsabakalar sonrası ve ara devrelerde toparlanmayı hızlandırma, egzersiz
sırasında oluşabilecek oksidanlar ve laktik asit gibi ürünlerin zararlı etkilerini yok etmek için, performansın
artırılması amacıyla doğal yetenek ve antrenmanın yanı sıra çeşitli yöntemler ve maddelerin kullanılması
ergojenik yardım olarak adlandırılır (Cowan, 1998). Casoni ve arkadaşları Amerika’da yapılan bir araştırmada
performans artırıcı ilaç kullanımının lise düzeyindeki öğrenci sporculara kadar yaygınlaştığını tespit etmiştir
(Casoni, Ricci, Ballarin, 1993).
Ergojenik yardımcıların olası etki mekanizmalarına değinecek olursak, merkezi veya periferik sinir
sistemi uyarıcısı olarak etki göstermek( kafein, kolin, anfetaminler ve alkol gibi), sınırlı miktarda depolanan
maddelerin depolanmasını veya elde edilebilirliğini artırmak (karbonhidrat, kreatinin, karnitin, krom vb.), ek
yakıt kaynağı olarak etki göstermek, performansı sınırlayan metabolik son ürünleri azaltmak veya nötralize
etmek, antrenman sonrası yıpranan kasların toparlanmasını hızlandırmak, kas dinamiklerini nötralize etmek
için iç ortamı değiştirmek bir kısmını oluşturmaktadır (Mazanov ve McDermott, 1999).
Sağlıklı beslenmenin yanında gıda takviyesi olarak kullanılan birçok farklı ergojenik yardımcı
bulunmaktadır. Bunlar kreatin, protein tozları, amino asitler, BCAA, karnitinler, vitaminler olarak
sıralanabilmektedir. Yoğun tempolu spor branşlarında vücudun ihtiyacı olan protein miktarı arttırmaktadır.
Bu ihtiyaç karşılanmaz ise vücutta kas kayıpları oluşur, ki bu durum performansı etkileyerek olumsuz
sonuçlara neden olabilir. Bu protein gereksinimlerinin yalnız başına besiler ile karşılanması kilo artışı ve
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yağlanma ile sonuçlanmaktadır. Çünkü protein içeren neredeyse her besin aynı zamanda yağ da içerir (Örn: 1
su bardağı yarım yağlı (200 ml) sütün içerisinde 6 gr protein varken aynı zamanda 6 gr’da yağ bulunur.) Bu
nedenle protein ihtiyacını protein destek ürünleri özellikle %100 whey proteinlerinden karşılanabilir
(Williams, Kreider ve Branch, 1999).
Ergojenik destek ürünleri ve Doping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'nin sunmuş olduğu
listede birlikte yer almaktadırlar. Ancak çoğu bilim adamı dopingi, ergojenik yardım kapsamı dışında tutarlar.
Çünkü doping mevcut performansın sınırlarının zorlanması ve potansiyelinin riskli seviyelerde kullanılmasını
sağlarken ergojenik maddeler kullanılabilecek performansın limitlerinde kullanılmasını ve vücudun ürettiği
yan ürünlerin vücuda zarar vermemesinin sağlanmasını sağlarlar (Dost, 2006).
Sporda Beslenme Faktörü
Sporda beslenme faktörü ise sportif performansı ergojenik desteklerden daha temelde etkileyen en
önemli faktördür. Sporcunun performansı için beslenme ve diyetlerin önemi çok büyüktür. Beslenme
sporcuların bilgi sahibi oldukları takdirde kontrol altında tutabilecekleri ve performanslarını etkileyen en
önemli faktörlerden sayılmaktadır (Peker, 1996). Vücudumuzdaki hayati faaliyetlerin enerjiye olan ihtiyacının
temini, sağlığının korunması ve fiziki gelişiminin oluşabilmesi temel besin öğeleri olan karbonhidratlar,
yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve suyun dengeli bir şekilde tüketilmesi antrenmanın makul ve tatmin
edici seviyelerde gerçekleşmesi ve vücudun verimli hareket etmesini mümkün kılacaktır (Williams, 1984).
Başarılı sporcular; genetik , iyi antrenman ve iyi eğitimin doğru kombinasyonun bir sonucu olmakla
birlikte birçok yetenekli sporcu kötü beslenme yüzünden bu hedefi yakalayamamaktadır. Beslenmede spor
için temel özelliklerden biri sporcuların harcadıkları enerjiyi yerine koymaları temel esastır. Aksi takdir de
sporcu kilo kaybı ile birlikte kas kaybı ve güç kaybı yaşayacaktır. Yetersiz beslenme, karbonhidrat depolarının
boşalması ile performansın düşmesine kaslardaki enerjinin yetersizliği ile aktivitelerin tamamlanmamasına ve
yarış yada antrenmanda istenilen sonuçların gerçekleşmemesine neden olacaktır. Enerji dengesini iyi kurmuş
sporcuların hangi branşta olursa olsun (çabukluk , güç gerektiren veya dayanıklılık) aldıkları enerjinin daha
büyük bölümünün karbonhidratlardan zengin olması gerekmektedir (Ersoy, 1998).
Profesyonel sporcuların beslenme, ergojenik yardımlar ve doping konusunda spor bilimcileri, spor
hekimleri ve spor diyetisyenlerinden bilgi edinmeleri en uygun performansın sağlanmasında ve yasak olmayan
ergojenlerin alınması yerine yasak olan doping ürünlerinin kullanılması ile istenmeyen doping cezalarının
alınmamasında yardımcı olacaktır. Tüm bunların yanı sıra sporcuların genetik yapıları doğrultusuna göre
oluşturulacak beslenme programları da bireylerin gelişimlerine etki ederek başarılarının artmasına destek
olabilmektedir (Baron, 2008).
TARTIŞMA
Mazanov ve McDermott, ergojenik yardımcılar spor dallarının gereksinimlerine göre değişik
amaçlarla kullanılmaktadır. Kas kitlesi, kas kasılması, dayanıklılığı geliştirme, yorgunluğu geciktirme,
egzersiz sırasında oluşan oksidanlar, laktik asit gibi maddelerin zararlı etkilerini önleme gibi birçok farklı
amaç için kullanıldığını bildirmektedir (Mazanov ve McDermott, 1999).
Williams ve arkadaşları amino asitleri değerlendirirken proteinlerin yapı taşı olduğunu bildirmiş ve
kuvvet egzersizlerini takiben 3-6 gr elzem aminoasit tüketmenin protein sentezini arttırdığı gözlenmiştir.
Egzersizden sonra elzem aminoasit tüketmek, kas gücü ve kütlesinde artışa neden olduğunu vurgulamışlardır
(Williams, Kreider ve Branch, 1999).
Ersoy, sporcunun antrenmanın öncesinde ve sonrasındaki beslenmesi çok önemli olduğuna değinirken.
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Eğer antrenman önce ve sonrası doğru diyet belirlenir ise müsabaka sırasındaki enerji kaynaklarının doğru
dolması ile antrenman ve müsabaka tam çıkartılırken sonrasındaki doğru diyet ile kaybedilen enerjinin yerine
koyması sağlanılır iken olası sakatlanmalarında önüne geçecek vitamin ve mineral açıkları kapatılacaklarını
bildirmiştir (Ersoy, 1988).
Williams çalışmasında, sporcuların enerji ve besin öğeleri gereksinimleri yaş, cinsiyet ve spor dalları
açısından farklılık göstermekte olduğunu söylerken, temel beslenme kuralları tüm sporcular için benzerlik
göstermekte olduğunu bildirmiştir. Antrenman sırasında zorlanan ve sürekli aktif halde çalışan kasların
dinlenmeye ihtiyacı olduğu kadar beslenmeye de ihtiyacı olan sporcuların, antrenman sonrasında yeteri kadar
besin alamayan kaslar gelişmek yerine yıkıma uğrayacaklarını vurgulamıştır. Bu sebeple dengeli bir yağ,
karbonhidrat ve protein alınımına özen gösterilmeli, amatör sporcular için bunu basit olarak tarif edecek
olursak, günlük diyette %15 yağ, %35 protein, %50 karbonhidrat bulundurulmalı olduğunu vurgulamaktadır
(Williams, 1984).
SONUÇ
Ergojenik uygulamaların bilinmesi sporda başarının yanında bireylere de doping kullanımı veya
vücudun aşırı zorlanması ile meydana gelebilecek ani sporcu ölümleri gibi istenmeyen olaylarında önüne
geçilmesine yardımcı olacaktır. Beslenme planının yanında gen haritası tespit edilmiş sporcuların genetik
profilleri uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra takım hocaları veya antrenörler ile paylaşılarak
bireysel çalışma programları geliştirilerek, uygun besin ve besin destek programlarının uygulanması uzun
vade de oldukça başarılı sporcuların yetiştirilmesine olanak sağlayabilecektir.
Yapılan çalışmalar göstermektedir ki besin takviyeleri gerekli olmasının yanında mutlaka verimliliği
kanıtlanmış ürünler arasından ve yasal tedarik yollarına sahip olan ürünlerden yasal yollar vasıtası ile temin
edilerek kullanılması olası zararları en aza indirerek sporcuya maksimum verimi sağlayacaktır.
Antrenörler ve sporcuların gerek sağlıklı beslenme ve gerekse sağlık açısından kullanılabilecek ürünler
ile kullanılmaması gerekecek doping maddelerin bilgisi ve ayrımları anlatılmalı ve sporcuların kariyerleri ile
geleceklerinin karartılmaması için takiplerinin sağlanmasında ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Teşekkür:
Bu yayınımızın oluşturulmasındaki katkılarından dolayı çalışma arkadaşımız Berkcan BOZ’a teşekkür
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TERMAL TURİZMİN SORUNLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
EXECUTIVE INSIGHTS ON THE PROBLEMS OF THERMAL TOURISM
ÖZ
Son yıllarda termal turizm hareketlerine katılan kişi sayısı gelişmiş ülkelerde hızla artış göstermektedir.
Günümüzde Sağlık turizmi tüm dünyada değer kazanan bir turizm çeşididir. Medikal, yaşlı bakımı alt
dallarıyla güçlenen sağlık turizmi yapıldığı yerlere önemli ekonomik gelir sağlamaktadır. Bu çalışmanın
amacı; ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülen fakat yeterince değerlendirilmeyen termal
turizmin sorunlarının, üst ve orta düzey yöneticilerin görüşleri ve değerlendirmeleri ile sorunları tespit etmek,
çözüm önerileri ile katkıda bulunmaktır.
Bu araştırmada daha önce Tolga Çetinkaya(2010) tarafından kullanılan ölçek, geliştirilerek
kullanılmıştır. Termal turizmi açısından faaliyet gösteren tesislerden 42 tesis seçilmiş ve bu işletmelere toplam
355 anket gönderilmiş ve geçerli 318 anket analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 18.00 (Statistical
Package Social Science) istatistik paket programından faydalanılmıştır. Sorularını analizi ve
değerlendirmesinde frekans dağılımları, t- testleri, tek yönlü varyans analizi istatistiki yöntemler kullanılmış,
sonuçlar tablolar ile ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Termal Turizm, Yönetici.
JEL Kodları: I10, I11, L83.
ABSTRACT
In recent years, the number of people participating in the movement of thermal tourism is increasing
rapidly, especially in developed countries. Health tourism is an important kind of tourism which appreciated
all over the world in recent years. Medical, thermal, provide significant economic income to the place where
the elderly care strengthening health tourism sub-branches. The purpose of this study; That our country has
a great potential, but considered not sufficiently considered the problems of thermal tourism, to identify
problems with and opinions of top managers and mid-level assessments, and to contribute to solutions.
In this study before Tolga Cetinkaya (2010) and the scale used by the developing was used. 42 of
thermal tourism facilities operating in terms of facilities and selected a total of 355 questionnaires were sent
to these companies and analyzed 318 questionnaires available. In the analysis of SPSS 18.00 (Statistical
Package Social Science) has benefited from statistical packages. Frequency distributions of statistical
methods in the analysis of survey questions, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) was used, the
results are expressed in tables.
Keywords: Health Tourism, Thermal Tourism, Manager
JEL Codes: I10, I11, L83.
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GİRİŞ
21. yüzyılda küresel ekonominin üç büyük unsur tarafından yönetileceği düşünülmektedir. Bunlar:
bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve turizmdir (Shuraiki 2001).
Gelişimlerine ve kalkınmalarına önem veren ülkeler turizme yönelmektedir.(Dilek ve Kandemir,
2013). Bu durum turizm endüstrisinde küresel bir rekabet ortaya çıkarmaktadır. Bu rekabet ortamında ülkeler
ön plana çıkabilmek adına fark yaratmak durumundadırlar. Alternatif turizm ürünlerinin çeşitliliği gerek
rekabetin sağlanabilmesi, gerek turizmin sürdürülebilmesi adına önem taşımaktadır. Bu bağlamda sağlık
turizmi önemli alternatiflerden biridir ve geçmişten günümüze bir büyüme ile dünya çapında yaygın haline
gelmiştir. Sağlık turizminin bir çeşidi olan termal turizm ise bu bağlamda önemli bir alternatif olarak
görülmektedir(Zengin,vd., 2016: 166).
İnsanları turistik amaçlı seyahate yönelten sebeplerden biriside şüphesiz sağlıktır. Bu faktör bazen
kaybolan sağlığı tekrar kazanmak amacıyla ortaya çıktığı gibi, bazen de sağlığı uzun süreler koruyabilmek
için ortaya çıkmıştır. Günümüzde de her dönem olduğu gibi sağlık, insanların önem verdiği bir konudur.
İnsanlar özellikle termal kaynakların var olduğu işletmeleri hem sağlıklarına kavuşmak hem de tatillerini
geçirmek için tercih edebilmektedirler. (Zengin,vd., 2016: 166).
Ülkelerde sanayileşme ve büyük kent yaşamının ortaya çıkardığı çevre sorunları, günlük yaşamın
getirdiği problemler insanlarda tatillerini doğaya yakın, bol güneşli ve çeşitli eğlence, spor, kültür aktiviteleri
içeren bir ortamda geçirme arzusu meydana getirmektedir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 191). İnsanlar
içlerinde bulundukları sağlıksız ve monoton kent ortamlarından uzaklaşarak doğaya dönmekte, doğal turizm
kaynaklarından yararlanmak üzere insan sağlığına etki eden, mineralli termal suların bulundukları yerleri
tercih etmektedirler (Özbek, 1991:15). Özellikle son on yıldır, insanların tatil sürecinde dinlenme, egzersiz
yapma, kaplıcalara gitme gibi aktivitelerle daha sağlıklı olma girişimleri "sağlık turizm" şeklinde yeni bir
alanın ortaya çıkmasını sağlamıştır (Connel, 2006:1093)
Sağlık turizmi turistlerin sağlık amacıyla bir destinasyonu ziyaret etmeleri ve bu amaçla
gerçekleştirdikleri diğer aktiviteleri kapsamaktadır (Neumeyer ve Neumeyer, 1985:17; Bennet vd., 2004:
123). Sağlık amacıyla gerçekleştirilen seyahatlerde genellikle termal kaynaklar kullanılmaktadır.
Yöntem
Araştırmanın konusu, yöneticilerin Türkiye’deki termal turizm sorunları üzerindeki
değerlendirmeleridir. Bu çalışmada termal turizmin temel sorunlarına ilişkin yöneticilerin görüş ve
değerlendirmelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma ile turizmin çeşitlendirilmesinde gittikçe artan bir
öneme sahip olan sağlık turizminin ülkemizdeki mevcut durumu ortaya koymak, gerekenleri belirlemek amaç
edinilmiştir.
Ülkemizdeki potansiyeli değerlendirebilmek içine de araştırmanın temel amacı da olan, Türkiye’deki
termal turizmin temel sorunlarına ilişkin yöneticilerin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerini almaktır.
Temel amaca bağlı olarak, araştırma soruları şunlardır:
1. Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından personel yeterliliği hakkındaki
görüşleri nasıldır?
2. Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından alt ve üst yapı yeterlilikleri
hakkındaki görüşleri nasıldır?
3. Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından teşvik ve organizasyon yeterliliği
hakkındaki görüşleri nasıldır?
4. Yöneticilerin Türkiye’deki termal turizmin temel sorunlarına ilişkin yönelik görüşleri ile değişkenler
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arasında istatistiksel olarak bir farklılık var mıdır?
Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi
Ülkemizde 65 adet Turizm Merkezi ve 200 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır.
(http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.15.07.2009). Tesislerin tamamına ulaşmak zor olduğundan
örneklem alımı yoluna gidilmiştir ve termal turizmi açısından faaliyet gösteren tesislerden 42 tesis seçilmiş
ve bu işletmelere toplam 355 anket gönderilmiştir. Bu anketlerden 327 tanesinin geri dönüşü sağlanmıştır ve
anketlere yapılan ön incelemeler sonrasında 318 adet anketin araştırmaya veri teşkil etmesi amacıyla
kullanılabilmesi uygun görülmüştür.
Bu araştırmada, Türkiye ve Türkiye dışı literatür tarandıktan sonra, daha önce Tolga Çetinkaya(2010)
tarafından kullanılan ölçek, öğretim üyeleri ve sektörde faaliyet gösteren kişilerle yapılan görüşmeler ve çeşitli
gözlemler sonucunda geliştirilerek yöneticilerin termal turizmin sorunları hakkında ayrıntılı görüşlerini
belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak kullanılmak üzere, bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma
kapsamında ulaşılan işletmelerden bilimsel acıdan değerlendirilebilir elektronik anket elde edilmiştir
(www.surveey.com). Araştırmada temel bilgi kaynağını oluşturan verilerin objektif olarak toplanıp analiz
edilebilmesi amacıyla, anket yöntemi elektronik(online) ve yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmış, ayrıca
anket uygulanan işletmelerde cevaplayıcılar orta ve üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.
Verilerin analizinde SPSS 18.00 (Statistical Package Social Science) istatistik paket programından
faydalanılmıştır. Sorularını analizi ve değerlendirmesinde frekans dağılımları, t- testleri, tek yönlü varyans
analizi istatistiki yöntemler kullanılmış, sonuçlar tablolar ile ifade gösterilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya yönelik uygulamanın analizler sonucunda ortaya çıkan bulgular aşağıdaki başlıklar
altında verilmiştir.
Bu bölümde örneklem grubunda yer alan katılımcıların demografik özellikleri frekans ve tanımlayıcı
yüzde istatistikleri ile gösterilmiştir.
Tablo 1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri
Demografik Özelliklerin Frekans veYüzdeDağılımları
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18

ve
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18
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personel sayısı

21-40
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41-60
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61-80
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81

ve

üstü
Toplam
İşletmenin
belge durumu

3 yıldızlı
4 yıldızlı
5 yıldızlı

Toplam

6
,9

1

3
00

1

18

7
2,6

2

2

1
0,4

6

92

4
5,1

1

8

6
,9

1

3
00

1

-

-

2
,6

7

4

6
8,9

1

0

2
3,6

7

34

3
00

1

18

11-15 yıl

18

61-80 arası
81 ve üstü
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Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloyu incelediğimizde ise; Ankete
katılan yöneticilerin % 26,4‘ünü kadın, % 73,6’sının erkek olduğunu görülmüştür. Bu durumda ankete katılan
yöneticilerin çoğunluğunun erkek olduğunu söylenebilir. İşletme türü % 39,9’u Otel-SPA, % 60,1’i termal
tesistir. Araştırmaya katılan yöneticilerin yaş ortalamalarına bakıldığında 26 – 35 arası % 28,3, 36-45 yaş arası
% 37,7, 46-55 arası % 24,5 ve 56 ve üstü yaş grubunda ise % 9,4 olduğunu görmekteyiz. Bu oranlara
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baktığımızda ankete verilen cevapların daha 45 ve daha az yaş ortalamasına sahip olduğu söylenebilir. Eğitim
durumuna baktığımızda katılımcılar yaklaşık % 46’lık oranla ön lisans mezunudur. Bu oranı % 28’lik oranla
lisans mezunları izlemektedir. Katılımcıların %37,7’si 1 – 5 yıl arasında, % 34’ü 6-10 yıl arasında termal
turizm sektöründe çalışıyorlarken, % 26’lık dilim ise 11 – 15 yıl arasında çalışmaktadır. % 24’lük oransa 10
yıldan fazla çalışanları göstermektedir. İşletme belge durumu 5 yıldızlı olanların oranı %67,9 iken bunu %17
ile 4 yıldızlı ve % 15,1 ile 3 yıldızlı işletmeler izlemektedir. İşletmelerde çalışan personel sayısına
bakıldığında ise %66’sının 81 ve üstü, %17’sinin 61-80 arası ve % 15,1’inin ise 41-60 arası olduğu
görülmüştür. Buradan çalışan sayısının yeterli olduğu çıkarılsa da bu çıkarım nitelik olarak paralellik
göstermeyebilir. İşletmelerin yatak sayıları 81 ve üstü %73,6, % 18,9’u 61-80 arası ve %7,6’sı ise 41-60 arası
olarak bulunmuştur.
Verilerin analizi
24 soruluk ölçek, faktör analizi yardımıyla 5 alt boyuta, daha sonra yapılan değerlendirme sonucu 3alt
boyuta dönüştürülmüştür.
Faktör analizinde, KMO katsayısı 0,742 ve p(sign.)=0,000<0,05 olduğundan KMO ve Bartlett testinin
sonucu anlamlıdır. Bu sebeple, araştırmada örnek büyüklüğü yeterlidir.
Yöneticilerinin, termal turizmin sorunları hakkındaki görüşlerini belirlemek için kullanılan ölçekte;
birinci faktörün açıkladığı varyans oranının %23,57, ikinci faktörün %19,73, üçüncü faktörün %17,30 ve
toplamda ise %60,6 olduğu belirlenmiştir. Boyutların güvenilirlik analizine bakıldığında, birinci boyutun alfa
katsayısı 0,835, ikinci boyutun alfa değeri 0,745 ve üçüncü boyutun alfa değeri 0,707’dir. Güvenilirlik oranı
en yüksek boyut birinci boyuttur. Ölçeğin 24 madde üzerinden güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) 0.758
olarak bulunmuştur.
Birinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular
Araştırmanın birinci araştırma sorusu “Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından
personel yeterliliği hakkındaki görüşleri nasıldır?” şeklinde düzenlenmiştir.
Tablo 2. Personel yeterliliği boyutuna ait ölçek unsurlarının ortalama ve standart sapmaları
Maddeler

N

Termal tesisinizde yeterli personel çalışmakta mıdır?
18
Kaplıcalarda çalışan yeterli eğitim almış ve yabancı dil bilen personel bulunmaktadır
18
Yeterli eğitimli yardımcı sağlık çalışanı bulunmaktadır.
18
Tesislerinde yeteri kadar yabancı dil bilen sağlık çalışanı mevcuttur
18
Dünya kalite standartlarında doktorlar bulunmaktadır.
18
Sağlık personeli sayımız uygundur
18
Toplam
18

3
,73
3
,26
3
,16
3
,15
3
,86
3
,60
3
,29

X
D
3
,15
3
,18
3
,28
3
,10
2
,36
3
,03
3
,88

S
1
1
1
1
1
1
0

Tablo 2’de yöneticilerin toplamda en fazla katıldıkları ifadenin, “Termal tesisinizde yeterli personel
çalışmakta mıdır?.” (Xaverage=3,73) olduğunu, en az katıldıkları ifadenin ise, “Dünya kalite standartlarında
doktorlar bulunmaktadır.” (Xaverage=2,86) olduğunu gösteriyor.
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Tablo2’de Personel yeterliliği boyutu ölçeğine verdikleri cevapların genel ortalamasına bakıldığında(
X= 3,29 )olduğu ve “Türkiye’de, yöneticilerin personel yeterliliği hakkındaki olumlu görüş bildirdikleri
görülmüştür.
İkinci araştırma sorusu ile ilgili bulgular
Araştırmanın ikinci araştırma sorusu; “Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından
alt ve üst yapı yeterlilikleri hakkındaki görüşleri nasıldır?” şeklinde düzenlenmiştir.
Tablo 3. Alt ve üst yapı yeterliliği boyutuna ait ölçek unsurlarının ortalama ve standart sapmaları
Maddeler

N

Tesisimiz turizmde kullanılabilecek yeterli termal kaynağa sahiptir
18
Tesisimiz termal tedavilere uygun şekilde inşa edilmiştir
18
Tesisimiz konaklama ve ağırlama hizmet standartları yeterlidir
18
Kaplıca suları şifa verici özelliklere sahiptir
18
Tesisi yoğun talebi karşılayabilecek yeterli kapasiteye sahiptir
18
Sağlık ünitelerimiz standartlara uygundur
18
Ulaşım sorunu sağlık turizmini olumsuz etkilemektedir
18
Tesiste gereken sağlık ve hijyen koşullarını sağlıyoruz
18
Turizm faaliyetleri için dünya standartlarında yeterli teknolojik donanıma sahip
misiniz?

18
Tesiste her konuk için sağlık kontrolü yapıyoruz
18

Tesis olarak kendinizi yabancı müşterilere hizmet vermede yeterli hissediyor
musunuz?
18
İşletmenize gelen/gelecek yabancı turistler için teşvik amaçlı kültürel, sosyal, sportif
İmkânlar sunuyor musunuz?
18
Toplam
18

3
,13
3
,92
3
,05
3
,49
3
,50
3
,67
3
,22
3
,07
3
,90
3
,71
3
,39
3
,86
3
,66

X
D
4
,93
3
,96
4
,99
4
,96
3
,07
3
,96
3
,57
4
,06
2
,10
2
,22
3
,99
3
,01
3
,56

S
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

Tablo 3. yöneticilerin toplamda en fazla katıldıkları ifadenin, “Kaplıca suları şifa verici özelliklere
sahiptir.” (Xaverage=4,49) olduğunu, en az katıldıkları ifadenin ise, “Tesiste her konuk için sağlık kontrolü
yapıyoruz.” (Xaverage=2,71) olduğunu gösteriyor.
Tablo 3’e Alt ve üst yapı yeterliliği boyutu ölçeğine verdikleri cevapların genel ortalamasına
bakıldığında( X= 3,66 )olduğu ve Yönetici görüşlerine göre Türkiye’de termal turizmde alt ve üst yapı
yetersizliği yaşanmadığı görülmüştür.
Üçüncü Araştırma sorusu ile ilgili bulgular
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Araştırmanın üçüncü araştırma sorusu; “Türkiye’de, yöneticilerin termal turizmin temel sorunlarından
teşvik ve organizasyon yeterliliği hakkındaki görüşleri nasıldır?” şeklinde düzenlenmiştir.
Tablo 4.Teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutuna ait ölçek unsurlarının ortalama ve standart sapmaları
Maddeler
N
X
D
Turizmi için devletten destek görmektedir
3
2
18
,47
,23
Herhangi bir tur operatörü ya da seyahat acentesi ile çalışıyor musunuz?
3
4
18
,22
,92
Termal turizmde devlet desteğine ihtiyacınız varmı?
3
3
18
,83
,25
İşletmenize yerel yönetimin desteği yeterli midir?
3
2
18
,50
,19
Sizce işletmeniz hak ettiği geliri elde ediyor mu?
3
2
18
,79
,36
Ulusalar arası standartlara uygun hizmet sunduğunu gösteren akreditasyon belgesine
3
3
sahip mi?
18
,75
,99
Toplam
3
3
18
,26
,42

S
1
0
1
1
1
0
0

Tablo 4 yöneticilerin toplamda en fazla katıldıkları ifadenin, “Herhangi bir tur operatörü ya da seyahat
acentesi ile çalışıyor musunuz?.” (Xaverage=4,22) olduğunu, en az katıldıkları ifadenin ise, “Turizmi için
devletten destek görmektedir.” (Xaverage=2,47) olduğunu gösteriyor.
Tablo 4 ‘de Alt ve üst yapı yeterliliği boyutu ölçeğine verdikleri cevapların genel ortalamasına
bakıldığında( X= 3,26 )olduğu ve “Türkiye’de, yöneticilere göre termal turizmde teşvik ve organizasyon
yetersizliğinin olmadığı görülmüştür.
Dördüncü araştırma sorusu ile ilgili bulgular
Araştırmanın dördüncü araştırma sorusu; “Yöneticilerin Türkiye’deki termal turizmin temel
sorunlarına ilişkin yönelik görüşleri değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu bölümde, faktör analizi sonucunda oluşan faktörler ile katılımcıların demografik özellikleri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ANOVA Analizi ve t testi ile analiz edilmiştir.
Tablo.5 Faktörlerin cinsiyet değişkenine Yönelik Analizi
Faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

25,931

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

,610

,435

9,385

,002*

Alt ve üst yapı yeterliliği
*p<0,05

Tablo 5 İncelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda cinsiyet değişkenine(F = 25,931, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu
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cinsiyet değişkenine (F = 9,385, p=,002 <0,05’e) göre istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Bu farklılığın ortalamalara bakıldığında kadınlardan kaynaklandığını görülmüştür.
Tablo 6.Faktörlerin Yaş değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

18,057

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

3,750

,011*

Alt ve üst yapı yeterliliği

13,745

,000*

*p<0,05
Tablo 6 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda yaş değişkenine(F = 18,057, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu yaş değişkenine(F
= 13,745, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm
sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutu yaş değişkenine(F = 3,750, p=,011
<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
için uygulanan Tukey testi sonucunda; bu farkın 26-35 arası yaş grubundan kaynaklandığı görülmüştür.
Tablo 7. Faktörlerin eğitim durumu değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

7,621

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

3,489

,016*

Alt ve üst yapı yeterliliği

6,935

,000*

*p<0,05
Tablo 7 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda eğitim durumu değişkenine(F = 7,621, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu eğitim
durumu değişkenine(F = 6,935, p=,000<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Yöneticilerin
termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutu eğitim durumu
değişkenine (F= 3,489, p=,016 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farklılığın
hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan Tukey testi sonucunda; bu farkın eğitim durumu ön
lisans olan yönetici grubundan kaynaklandığı görülmüştür.
Tablo 8. Faktörlerin işletme türü değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

2,067

,151
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Teşvik ve organizasyon yeterliliği

4,445

,036*

Alt ve üst yapı yeterliliği

66,447

,000*

*p<0,05
Tablo 8 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve
organizasyon yeterliliği boyutunda işletme türü değişkenine(F = 4,445, p=,036 <0,05’e) göre istatistiki
anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı
yeterliliği boyutu işletme türü değişkenine(F = 66,447, p=,000 <0,05’e) öre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Bu farklılığın ortalamalara bakıldığında işletme türü Otel-SPA kaynaklandığını görülmüştür.
Tablo 9. Faktörlerin termal turizm deneyimi değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

2,919

,034*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

10,083

,000*

Alt ve üst yapı yeterliliği

13,814

,000*

*p<0,05
Tablo 9 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda termal turizm deneyimi değişkenine(F=2,919, p=,034 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği
boyutu termal turizm deneyimi değişkenine(F = 13,814, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon
yeterliliği boyutu termal turizm deneyimi değişkenine(F = 10,083, p=,000 <0,05’e) öre istatistiki anlamlı bir
fark olduğu görülmüştür.. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan Tukey testi
sonucunda; bu farkın deneyim süresi 6-10 yıl olan yönetici grubundan kaynaklandığı görülmüştür.
Tablo10. Faktörlerin personel sayısı değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

51,250

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

1,595

,190

Alt ve üst yapı yeterliliği

140,410

,000*

*p<0,05
Tablo 10 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda personel sayısı değişkenine(F = 51,250, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu
personel sayısı değişkenine(F = 140,410, p=,000<0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu
farklılığın Tukey testi sonucunda personel sayısı 61-80 arası olan gruptan kaynaklandığını görülmüştür.
Tablo11. Faktörlerin işletme belge türüne değişkenine Yönelik Analizi
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faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

39,511

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

3,777

,011*

Alt ve üst yapı yeterliliği

206,147

,000*

*p<0,05
Tablo 11 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda işletme belge türü değişkenine(F = 39,511, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu
işletme belge türü değişkenine(F = 206,147, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon yeterliliği
boyutu işletme belge türü değişkenine(F = 3,777, p=,011 <0,05’e) öre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür.. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan Tukey testi sonucunda;
bu işletme belge türü 3 yıldızlı olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür.
Tablo 12. Faktörlerin işletmenin yatak sayısı değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

23,352

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

16,777

,000*

Alt ve üst yapı yeterliliği

118,262

,000*

*p<0,05
Tablo 12 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda işletmenin yatak sayısı değişkenine(F=23,352, p=,000 <0,05’e) göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği boyutu
işletmenin oda sayısı değişkenine(F = 118,262, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon yeterliliği
boyutu işletmenin oda sayısı değişkenine(F = 16,777, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan Tukey testi sonucunda;
işletmenin oda sayısı 41-60 arası olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür.
Tablo13. Faktörlerin işletmenin faaliyet yılı değişkenine Yönelik Analizi
faktör

f değeri

p değeri

Personel yeterliliği

20,307

,000*

Teşvik ve organizasyon yeterliliği

21,114

,000*

Alt ve üst yapı yeterliliği

22,126

,000*

*p<0,05
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Tablo 13 incelendiğinde, yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği
boyutunda işletmenin faaliyet yılı değişkenine(F= 20,307, p=,000 <0,05’e göre istatistiki anlamlı bir fark
olduğu görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri alt ve üst yapı yeterliliği
boyutu işletmenin faaliyet yılı değişkenine(F = 22,126, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri teşvik ve organizasyon yeterliliği
boyutu işletmenin faaliyet yılı değişkenine(F = 21,114, p=,000 <0,05’e) göre istatistiki anlamlı bir fark olduğu
görülmüştür. Bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için uygulanan Tukey testi sonucunda;
işletmenin faaliyet yılı 16-20 yıl arası olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür.
SONUÇ
Türkiye’de, yöneticilere göre termal turizmde personel yetersizliği yaşanmaktadır yaklaşımına
katılmadıkları, sadece işletmelerde dünya kalite standartlarında doktor bulunmadığını belirtmişlerdir.
Araştırmamızda ikinci boyut olan alt ve üst yapı yetersizliği konusunda da personel yeterliliğinde olduğu gibi
işletmelerini yetersiz görmediklerini, sadece turizm faaliyetleri için dünya standartlarında yeterli teknolojik
donanıma sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda; işletmelerin
organizasyon yeterliliği kısmında kendilerini yeterli gördükleri, teşvik ve devlet desteği konusunda ise yeterli
destek alamadıklarını belirtmişlerdir. Bulundukları yerlerde yerel yönetimlerinde işletmelere gerekli desteği
vermedikleri söylenebilir.
Tesisler genellikle tek sahipli olarak işletilmekte tesisleri profesyonel yöneticilerden çok sahipler
tarafından yönetilmekte buda öz eleştiriye pek açık olmadıkları gözlemlenmiştir personeller genellikle uzun
yıllar işletmelerde çalışarak ya da sürekli işletme değiştirerek bir kademeye varmaktalar klasik yeniliğe açık
olmayan değerlendirmelerinde de dar ve profesyonellikten uzaklaşmaktadırlar. Personelin yeterlilikleri
değerlendirilirken kalifiyelisinden çok iş yerinde kalıcı olarak kalmaları ve işyerine sadakatle ölçülmektedir.
Tesislerin bulundukları yerler genellikle şehirlerin uzak bölgelerinde önce üst yapı yapılıp alt yapı beklentileri
en üst seviyede yerel yönetimlerden beklemektedirler hâlbuki gerekli potansiyel tespit edildikten sonra master
planların yapılması alt yapı ve ulaşım sorunları çözüldükten sonra üst yapının yapılması gerekmektedir ki
gelişmiş ülkelerde sistem bu şekilde çalışmaktadır.
Bizim ülkemizde maalesef işleyiş tersinden olmakta buda bölgelerdeki sorunları gidermede yerel
yönetimler yetersiz kalmaktadır.
Araştırmamızda demografik özelliklere göre yapılan analizlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
bulunmuştur.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği ve alt ve üst yapı
yeterliliği boyutu cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farklılığın ortalamalara
bakıldığında kadınlardan kaynaklandığını görülmüştür. Kadın çalışanların erkek çalışanlardan daha az
olmaları genellikle orta düzey yöneticilik yapmalarının bu farkı oluşturduğu düşünülmektedir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
Bu farkın 26-35 arası yaş grubundan kaynaklandığı görülmüştür. Genç yöneticilerin kariyerlerini etkileyecek
kararları vermek istememekteler. Risk faktörlerini değerlendirirlerken hırslı, hırslı oldukları kadar da iyimser
olmaları başarma hırsından dolayı birçok önemli faktörleri göz önünde bulundurmayıp sorunları yeterince
önemsememektedirler. Sorunları değerlendirmelerinde de biraz yetersiz kaldığı Sorun olabilecek konuların
bunu basit olduğu ve etraflıca düşünmedikleri bununda tecrübe ile elde edileceği düşünülmektedir.
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Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Bu farkın eğitim durumu ön lisans olan yönetici grubundan kaynaklandığı görülmüştür. Ön
lisans mezunlarının genellikle orta düzey yöneticiler olması aldıkları eğitim ve becerilerin yönetimselden çok
mesleki ağırlıklı olması çalışanlar arasında sayıca fazla olmaları görüşlerinin global değil sadece iş ve iş yeri
odaklı olduğu sonucu çıkarılabilir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda işletme türü değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın ortalamalara bakıldığında işletme türü Otel-SPA kaynaklandığını görülmüştür.
Yatırımcıların SPA tercih etmelerinin müşteriyi daha çok çekeceğini ve birçok kanuni zorunluluğu ortadan
kaldıracağı düşüncesi ile kuruluş amacı olarak kullandıkları görülmüştür. Termal tesislerin daha çok tedavi
amaçlı olduğu düşüncesi yaygındır kuruluş tedavi amaçlı olduğunda işletme maliyetleri çok fazlalaşmakta
personel sayısı artmakta maliyet ve satış paritesini dengeleyememektedir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda termal turizm deneyimi değişkenine göre anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir. Bu farkın deneyim süresi 6-10 yıl olan yönetici grubundan kaynaklandığı görülmüştür.
Yöneticilerin çalışma süreleri arttıkça bakış açıları da değişmektedir bu yıl aralığında çalışmaları yeterli bir
tecrübe olarak görülmemelidir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği ve alt ve üst yapı
yeterliliği boyutunda personel sayısı değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farklılığın
personel sayısı 61-80 arası olan gruptan kaynaklandığını görülmüştür. Personel sayıları arttıkça maliyet ve
kanuni yükümlülüklerde artmaktadır. Fazla personel sorunlarında artırdığı ve ekip çalışmasını zorlaştırdığı
daha az fakat profesyonel ekiplerin daha verimli oldukları düşünülebilir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda işletme belge türü değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın işletme belge türü 3 yıldızlı olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür. Otellerin
yıldızı arttıkça gelen müşterilerin istek ve beklentileri fiyat esnekliği daha fazla olmakta yıldız azaldıkça daha
az beklenti ve sorunlarında daha düşük kaldığı yine de bu değişkenin müşterilere de bağlı olduğu söylenebilir.
Yöneticilerin termal turizm sorunları hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği
ve teşvik ve organizasyon yeterliliği boyutunda işletmenin oda sayısı değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın işletmenin oda sayısı 41-60 arası olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür. Bu
fark oda sayıları ile otel yıldız sistemi ile paralellik göstermektedir. Yöneticilerin termal turizm sorunları
hakkındaki görüşleri personel yeterliliği, alt ve üst yapı yeterliliği ve teşvik ve organizasyon yeterliliği
boyutunda işletmenin faaliyet yılı değişkenine göre anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farklılığın
işletmenin faaliyet yılı 16-20 yıl arası olan gruptan kaynaklandığı görülmüştür. Otellerin tanınmışlıkları yıllara
göre daha fazla artmaktadır. Müşteri tarafından bilinirliliği ve müşteri bağlılığı daha fazla olduğu söylenebilir.
ÖNERİLER
 Üniversitelerde sağlık turizmi bölümleri açılmalı ve bu konularda uzman kişiler yetiştirilmelidir.
 Termal Turizme uygunluk devamlı kontrol edilmeli kalite dünya standartları altına
düşürülmemelidir.
 Kaplıcalarda uzman sağlık çalışanları fazlalaştırılmalıdır.
 Devlet desteği ve teşvikleri master planlar çerçevesinde artırılmalıdır.
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 1985’te turizmin Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör kapsamına alınması ile birlikte verilen
teşviklerin etkisi ile konaklama tesislerinde aşırı kapasitelerin ortaya çıkması ile doluluk oranlarının düşmesi
otel sayısı arttıkça niceliklere bakılması niteliğin kaybedilmesi aynı tür teşvik ve çalışmaların termal tesislerde
de yapılması ile gelecek yıllarda aynı durumun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde uluslararası tanınırlığımızın artması ve son dönemde yaşanan
ekonomik istikrar tablosuna rağmen, rekabet edebilirlik açısından reklam ve tanıtımdaki eksiklik en büyük
dezavantaj olarak değerlendirilmektedir.
 Bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılar; çalışma alanını geliştirerek daha kapsamlı
sorularla çalışmayı yineleyebilir. Termal turizme devlet desteği ve teşvik konularında çalışmalar yapılabilir
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KİTAP TANITIMLARI ve REKLAMLAR
1.

"TÜRK BİRLİĞİ PROJESİ"

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. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: 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, zamanzaman 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. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: 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. Türkiye-Azerbaycan 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 zamanında her zaman tek yumruk olduğu ve geleceğin Türk Birliği’nin de Türkiye-Azerbaycan stratejik
işbirliğinden geçeceğini iddia eden bu çalışma özgünlüğü ile sizi etkileyecektir.
Kitap isteme: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL, e-posta: emikail@turansam.org
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GENEL BİLGİLER
TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ MEVSİMLİK DERGİSİ, ICI(Index
Copernicus International, GOOGLE-SCHOLAR, ASOS-INDEX, ProQUEST, Ulrich's-WEB(GLOBAL
SERIALS DIRECTORY), ARAŞTIRMAX(ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi), To-KAT(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 MERKEZİ DERGİSİ” İÇİN
MAKALE ÇAĞRISI
TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz.
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 ENGLISH-ABSTRACT'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, PRO-QUEST VE ULRICH'S-WEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası
Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye 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.
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"TURAN-SAM'a yayınlanmak
hazırlanmasına dikkat etmelisiniz.

üzere

göndermiş

olduğunuz

makaleleri

bilimsel

nitelikte

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. 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 13 ARALIK, 2016
tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak
gönderilmelidir.
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